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Cefndir y grŵp 

Sefydlwyd Grŵp Cyfranogiad y Strategaeth Hygyrch a Chynhwysol i sicrhau bod 

gwaith ieuenctid o safon ar gael i bobl ifanc, yn Gymraeg neu Saesneg, ni waeth 

beth yw eu cefndir, eu hunaniaeth na'u lleoliad. Bydd y grŵp yn gweithio i ddiddymu 

rhwystrau i ymgysylltu a chyfranogi, gan sicrhau bod gwaith ieuenctid yn hygyrch i'r 

holl bobl ifanc, yn enwedig y rhai sydd efallai'n teimlo'n ynysig, ar yr ymylon, fel eu 

bod yn cael eu hecsbloetio neu fod gwahaniaethu yn eu herbyn. 

Dyma uchelgeisiau'r grŵp hwn: 

 ystyried mabwysiadu dull dylunio gwasanaeth ar gyfer yr holl weithgareddau: 
Darganfod, Dylunio, Datblygu, Gwneud; a 

 chymryd ein hamser a rhoi pobl ifanc wrth wraidd ein dulliau, peidio â gwneud 
tybiaethau, ymgymryd ag ymagwedd iteraidd 

 

Aelodau'r grŵp  

Dusty Kennedy – Aelod Arweiniol o’r Bwrdd 

Rachel Benson – Ieuenctid Cymru 

Gill Adams – Gwasanaeth Ieuenctid Sir Gaerfyrddin 

Sophie Ann Morris – TGP Cymru 

Kate Haywood – Prifysgol De Cymru 

Arooj Khan – Cyngor Ieuenctid Prydain 

Amanda Evans – Menter Iaith Ogwr 

Donna Lemin – Llywodraeth Cymru 

Joel Hodson – Llywodraeth Cymru 

 

  



Tasgau allweddol 

Mae'r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro wedi rhoi amrywiaeth o swyddogaethau i 

Grŵp Cyfranogiad y Strategaeth Hygyrch a Chynhwysol, gan gynnwys ymgysylltu â 

phobl ifanc a'r sector wrth ddatblygu ymagweddau sydd wedi'u hanelu at gyflawni'r 

Strategaeth Gwaith Ieuenctid, a datblygu tystiolaeth a fydd yn cefnogi model 

cynaliadwy ar gyfer gwaith ieuenctid yn y tymor hwy. Wrth wneud ein gwaith, byddwn 

yn sicrhau ein bod yn rhoi ystyriaeth i'r Gymraeg a rôl gwaith ieuenctid wrth gyflawni'r 

uchelgeisiau a nodir yn nogfen ‘Cymraeg 2050’.  Fel gyda holl Grwpiau Cyfranogiad y 

Strategaeth, mae gennym gyfrifoldeb ar y cyd i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r holl 

ymrwymiadau a nodir yn y Strategaeth Gwaith Ieuenctid newydd. Mae'r rheiny sy'n 

benodol i ffocws y grŵp yn cynnwys ymrwymiadau i'r canlynol: 

 Datblygu dealltwriaeth well o rôl ac argaeledd darpariaeth yn y Gymraeg 

ledled Cymru, a datblygu rhaglen waith i gynyddu cyfleoedd ar gyfer gwaith 

ieuenctid drwy gyfrwng y Gymraeg  

 Ystyried ymchwil ac arfer gorau o ran creu mannau hygyrch a diogel ar gyfer 

cyflawni gwaith ieuenctid a datblygu arweiniad i gefnogi’r gwaith o’u 

gweithredu  

 Treialu dulliau ar gyfer sicrhau bod gwaith ieuenctid yn fwy hygyrch, gan 

gynnwys allgymorth, ar y cyd ag ysgolion ac amrywiaeth o bartneriaid, ac yn 

ddigidol  

 Cryfhau cysylltiadau rhwng darpariaeth awdurdodau lleol a darpariaeth 

wirfoddol drwy ddatblygu disgwyliadau a rennir ar gyfer gwaith partneriaeth ar 

draws gwasanaeth ieuenctid unedig  

 Treialu mecanwaith ffurfiol ac egwyddorion ar gyfer pennu lefelau digonol o 

ddarpariaeth gwaith ieuenctid ar lefel leol, a'u cyflwyno'n genedlaethol  

 Mapio a chael dealltwriaeth well o ddarpariaeth bresennol, gan gynnwys 

darpariaeth bontio (cyn 11 oed), a darpariaeth i'r rhai hynny rhwng 18 oed a 

25 oed, lle mae gwasanaethau'n llai cyson a hygyrch  

 Parhau i geisio cyfleoedd i bobl ifanc elwa ar symudedd, cyfleoedd a 

phrofiadau gwell y tu hwnt i Gymru a'r DU 

 

Mae Grŵp Cyfranogiad y Strategaeth Hygyrch a Chynhwysol wedi cytuno ar ein 

rhaglen waith ddrafft o weithgareddau ar gyfer y flwyddyn (Ionawr 2020 – Rhagfyr 

2020). I ddechrau, mae’r rhain wedi cael eu nodi drosodd fel a ganlyn: 

  



Cam gweithredu Dyddiad 
dechrau’r 
gweithgaredd 

Pwy 

Diffinio'r hyn y mae pobl ifanc a'r sector yn ei 
ddeall wrth hygyrchedd a chynhwysedd 

Chwefror 2020 Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth, pobl 
ifanc a'r sector 

Ystyried anghenion tystiolaeth tymor hwy i 
lywio ein rhaglen waith, ac ymgysylltu â 
gwaith mapio ac ymchwil i ddeall cwmpas 
gwaith ieuenctid yng Nghymru'n well 

Mawrth 2020 Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth 

Cydweithio â Grwpiau Cyfranogiad y 
Strategaeth eraill a grwpiau gorchwyl a 
gorffen i fapio rhyngddibyniaethau 

Mawrth 2020 Holl aelodau 
Grwpiau 
Cyfranogiad y 
Strategaeth, 
Llywodraeth 
Cymru a'r Bwrdd 
Gwaith Ieuenctid 
Dros Dro 

Sefydlu rhyngwyneb â’r Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen Digidol i rannu arfer gorau ac 
archwilio dulliau ar gyfer ehangu hygyrchedd 
a rhannu gwybodaeth 

Mawrth 2020 Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth, 
Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen Digidol 

Cydweithio â Grŵp Cyfranogiad y 
Strategaeth: 'Mae gwaith ieuenctid yn cael ei 
werthfawrogi a'i ddeall' i archwilio sut y gall 
dulliau partneriaeth sicrhau mwy o fynediad i 
waith ieuenctid i amrywiaeth ehangach o bobl 
ifanc  

Ebrill 2020 Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth 

Cydweithio â Grŵp Cyfranogiad y 
Strategaeth: 'Mae pobl ifanc yn ffynnu' a'r 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen Digidol i ystyried 
sut y gall pobl ifanc gael gwell mynediad i 
hyfforddiant a gwybodaeth am gyfleoedd 
gwaith ieuenctid 

Ebrill 2020 Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth, pobl 
ifanc 

Cydweithio â Grŵp Cyfranogiad y 
Strategaeth: 'Y gweithlu' ac ystyried sut y gall 
gweithwyr ieuenctid gael mynediad i 
hyfforddiant a gwybodaeth eang i gefnogi 
amrywiaeth ehangach o bobl ifanc a'u 
hanghenion yn well  

Ebrill 2020 Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth, y 
sector 

Ymchwilio i ddulliau sy'n seiliedig ar leoedd ar 
gyfer cyflawni gwaith ieuenctid ar draws 
lleoliadau dinesig, gwledig ac arfordirol, ac 
archwilio rôl allgymorth wrth sicrhau bod 
gwaith ieuenctid yn cyrraedd pobl ifanc 
ynysig  

Mai 2020 Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth, 
Gwasanaethau 
Ieuenctid (a 
gynhelir a 
gwirfoddol) 



Nodi ac ymgysylltu â darpariaeth gwaith 
ieuenctid a gyflawnir drwy'r Gymraeg ac 
ieithoedd eraill i ddeall yr hyn sy'n gweithio 
wrth greu amgylchedd cynhwysol 

Mehefin 2020 Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth, pobl 
ifanc a 
Gwasanaethau 
Ieuenctid (a 
gynhelir a 
gwirfoddol) 

Gweithio gyda Grŵp y Gymraeg i ystyried sut 
i gynyddu cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg 

Yn parhau Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth a 
Grŵp y Gymraeg 

  



Coladu gwaith ymchwil ac arferion gorau ar 
gyflwyno mannau diogel i bobl ifanc, gan 
weithio gyda hwy i gytuno ar egwyddorion 
cyfredol ar gyfer cynllunio a chyflawni 

Gorffennaf 2020 Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth 

Cydweithio â Grŵp Cyfranogiad y 
Strategaeth: 'Mae gwaith ieuenctid yn cael ei 
werthfawrogi a'i ddeall' a chreu 
partneriaethau gyda Gwasanaethau Ieuenctid 
sy’n cyflawni dulliau arloesol ar gyfer sicrhau 
hygyrchedd y ddarpariaeth, gan eu cefnogi i 
gasglu tystiolaeth a datblygu astudiaethau 
achos ar gyfer arfer gorau 

Yn parhau Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth, pobl 
ifanc a 
Gwasanaethau 
Ieuenctid (a 
gynhelir a 
gwirfoddol) 

Adolygu'r gwaith sydd eisoes wedi cael ei 
wneud ar y cysyniad o asesiadau o 
ddigonolrwydd ar gyfer gwaith ieuenctid ac 
ymgysylltu â'r grŵp chwarae gweinidogol i 
ystyried yr hyn y gall gwaith ieuenctid ei 
ddysgu / sut y gall continwwm o gynllunio a 
darpariaeth ar draws y sectorau gael ei 
sicrhau 

Yn parhau Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth 

Archwilio a choladu tystiolaeth ar fanteision 
ac effaith symudedd 

Yn parhau Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth, pobl 
ifanc a 
phartneriaid yn y 
sector 

Cydweithio â Grŵp Cyfranogiad y 
Strategaeth: 'Mae gwaith ieuenctid yn cael ei 
werthfawrogi a'i ddeall' i archwilio rhwystrau a 
chyfleoedd i bartneriaethau rhwng gwaith 
ieuenctid a sectorau eraill 

Awst 2020 Aelodau Grŵp 
Cyfranogiad y 
Strategaeth 

 

 

 


