
 

Teitl yr adroddiad: 
 
Ymchwil i lywio datblygiad y strategaeth gwaith ieuenctid 
 

Manylion yr adroddiad 
 
Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â phapur ymchwil y gwnaeth Llywodraeth 
Cymru gomisiynu ymchwilwyr Wavehill i’w lunio er mwyn llywio gwaith y Bwrdd 
Gwaith Ieuenctid Dros Dro yn y dyfodol i wireddu’r weledigaeth a nodwyd yn 
Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru 2019. Nod yr ymchwil oedd dwyn ynghyd 
yr hyn a wyddir am y sector gwaith ieuenctid yng Nghymru a datblygu theori 
newid fel sail i fodel darparu cynaliadwy ar gyfer gwaith ieuenctid yn y dyfodol. 
Pennwyd dau amcan lefel uchel ar gyfer y gwaith, sef: 
 

 Creu dealltwriaeth o ymyriadau gwaith ieuenctid effeithiol a’r 
dystiolaeth gyfredol am amrywiaeth ac ansawdd modelau gwaith 
ieuenctid sy’n bodoli ledled Cymru, gan gynnwys unrhyw rwystrau a 
chyfleoedd y dylid rhoi sylw iddynt. 

 Hwyluso’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro i greu theori newid a 
rennir ar gyfer y Strategaeth Gwaith Ieuenctid yn seiliedig ar y 
ddealltwriaeth honno. 

Mae’r adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar yr un pryd â’r adroddiad 
cychwynnol gan y Bwrdd. Mae adroddiad y Bwrdd yn pennu cyfeiriad tuag at  
fodel darparu cynaliadwy ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru (sy’n rhan o 
gylch gwaith y Bwrdd) yn seiliedig ar y gwaith a gwblhawyd gan y Bwrdd hyd 
yma. Caiff yr ymchwil ei bwydo i’r adroddiad terfynol a gyhoeddir gan y Bwrdd 
yn nes ymlaen eleni ac yn llywio gwaith Grwpiau Cyfranogiad y Strategaeth yn y 
dyfodol.  
 

Crynodeb o’r prif ganfyddiadau.  
 
Dyma grynodeb o brif ganfyddiadau’r adroddiad:  
 

1. Gellir diffinio gwaith ieuenctid yn ôl pwrpas y gwaith a wneir gyda phobl 
ifanc, gan ganolbwyntio ar ddatblygiad cyfannol pobl ifanc ac ar eu 
cynnwys yn bartneriaid wedi’u grymuso. 

2. Nid yw’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer fanteision gwaith ieuenctid yn gryf 
iawn, ond mae wedi bod yn gwella dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r 
dystiolaeth o wledydd eraill yn nodi’r canlyniadau meddal, gan gynnwys 
hunanhyder a meithrin perthnasoedd rhyngbersonol cadarnhaol, fel prif 
fanteision gwaith ieuenctid. Gall y canlyniadau meddal hyn wella 
canlyniadau ‘caletach’ fel cyfranogiad a chyrhaeddiad addysgol. 

3. Anghyson ac anghyflawn yw’r darlun am y ddarpariaeth gwaith ieuenctid 
yng Nghymru. Mae’r gofynion adrodd yn golygu bod darlun da o’r hyn a 
ddarperir gan ddarparwyr statudol yng Nghymru, ond llai o lawer yw’r 
wybodaeth sydd ar gael am y ddarpariaeth gan sefydliadau gwirfoddol a’r 
trydydd sector. 



4. Mae ffigurau Llywodraeth Cymru’n awgrymu bod cyfranogiad mewn 
gwaith ieuenctid wedi lleihau ers 2013/14. Yn 2018/2019, roedd tua 15 y 
cant o bobl ifanc 11-251 oed yng Nghymru aelodau cofrestredig o waith 
ieuenctid awdurdodau lleol, o gymharu â 20 y cant o’r holl bobl ifanc 11-
21 oed yng Nghymru yn 2013/2014.2 Nid oes tystiolaeth a yw hyn wedi’i 
wrthbwyso gan gynnydd yn y ddarpariaeth yn y sector gwirfoddol a’r 
trydydd sector. Roedd rhanddeiliaid o’r farn bod hyn o ganlyniad i lai o 
gyllid a mwy o bwyslais ar waith ieuenctid wedi’i dargedu. 

5. Mae gwahaniaethau rhwng awdurdodau lleol o ran faint o waith ieuenctid 
sy’n cael ei ddarparu, natur y ddarpariaeth honno, nifer y bobl sy’n ei 
defnyddio, y cyllid sydd ar gael i’w chefnogi a faint o waith ieuenctid a 
ddarperir trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn genedlaethol, mae 17 y cant o’r 
prosiectau gwaith ieuenctid a ddarperir gan awdurdodau lleol yn cael eu 
cynnal yn gyfan gwbl neu’n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond mae 
rhai awdurdodau lleol yn cynnal eu holl brosiectau gwaith ieuenctid yn y 
Gymraeg, tra bod rhai ddim yn cynnig unrhyw brosiect yn y Gymraeg. 
Heb ddata ar y sector gwirfoddol a’r trydydd sector, mae’n anodd asesu i 
ba raddau y mae pobl ifanc yn gallu ymgysylltu â gwaith ieuenctid trwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

6. Mae ymgysylltu â phobl ifanc trwy eu dewis iaith yn hanfodol i lwyddiant 
gwaith ieuenctid. Mae gwaith ieuenctid hefyd yn cyfrannu at 
strategaethau cenedlaethol megis Cymraeg 2050.  

7. Nododd rhanddeiliaid mai’r brif her sy’n wynebu’r sector yw argaeledd 
cyllid i gefnogi gwaith ieuenctid yng Nghymru. Roedd rhanddeiliaid ar 
draws pob sector yn teimlo bod gofyn iddynt wneud mwy gyda llai, a bod 
hyn wedi’i wneud yn waeth gan newid i ganolbwyntio mwy ar 
ddarpariaeth wedi’i thargedu ar gyfer canlyniadau cyflogaeth, yn debyg i’r 
duedd yn Ewrop. Canfu ymchwil blaenorol fod Strategaeth Gwaith 
Ieuenctid 2014-2018 wedi canolbwyntio ormod ar ddarpariaeth wedi’i 
thargedu, a’r farn gyffredinol ymysg rhanddeiliaid oedd y gellid gwneud 
mwy i ddiogelu gwaith ieuenctid mynediad agored yn y strategaeth 
newydd.  

8. Roedd rhanddeiliaid yn teimlo bod llunwyr polisi yn aml yn camddeall 
gwaith ieuenctid, a hynny’n rhannol oherwydd y diffyg sylfaen dystiolaeth 
ynghylch manteision gwaith ieuenctid, yn enwedig elfennau mwy 
cyffredinol y ddarpariaeth nad ydynt yn gweithio tuag at nod penodol. 

9. Bydd effaith Covid-19 yn cyflwyno heriau hirdymor i’r sector, er gwaetha’r 
addasiadau a wnaed gan sefydliadau gwaith ieuenctid. Mae’n bosibl y 
bydd yn rhaid integreiddio’r mathau presennol o ddarpariaeth digidol i 
fodelau gwasanaeth yn dibynnu ar unrhyw gyfyngiadau posibl yn y 
dyfodol oherwydd COVID-19. Mae tystiolaeth yn dod i’r amlwg hefyd bod 
y pandemig wedi effeithio ar iechyd meddwl pobl ifanc, a fydd yn cyflwyno 
heriau ar gyfer gwasanaethau ieuenctid yn y dyfodol. Mae’r pandemig 
wedi galluogi sefydliadau i ymgorffori dulliau gweithio digidol yn eu 
darpariaeth a galluogi gweithwyr ieuenctid i gefnogi gwasanaethau eraill, 
gan helpu i ddangos manteision gwaith ieuenctid i randdeiliaid eraill. 

                                            
1 https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-11/youth-work-april-2018-march-2019-299.pdf 

2 https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-05/youth-work-april-2013-to-march-2014.pdf 

https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-11/youth-work-april-2018-march-2019-299.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-05/youth-work-april-2013-to-march-2014.pdf


10. Roedd rhanddeiliaid yn teimlo nad yw gwaith ieuenctid wedi’i 
wahaniaethu’n ddigonol oddi wrth ffyrdd eraill o weithio gyda phobl ifanc 
nad ydynt yn gweithio â nhw yn yr un modd.  

11. Roedd rhanddeiliaid o'r farn y dylid clustnodi cyllid yn well er mwyn 
sicrhau gwasanaeth ieuenctid sydd ar gael ac yn hygyrch i bob person 
ifanc yng Nghymru. Hefyd, dylid sefydlu safonau gofynnol ar gyfer yr hyn 
y mae’n rhaid i awdurdodau lleol ei ddarparu, naill ai trwy ddarparwyr 
statudol neu ddarparwyr y trydydd sector.  

12. Roedd rhanddeiliaid yn teimlo y dylid integreiddio’r ddarpariaeth 
mynediad agored â darpariaeth arall (gan gynnwys gwasanaethau eraill 
sy’n cefnogi pobl ifanc). Mae angen mwy o dystiolaeth i ddatblygu gwell 
dealltwriaeth o lwybrau addas i bobl ifanc o waith ieuenctid mynediad 
agored i ddarpariaeth arall.  

13. Roedd y rhanddeiliaid yn gadarnhaol ar y cyfan ynghylch y cydweithredu 
rhwng y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro a Llywodraeth Cymru wrth 
ddatblygu’r strategaeth newydd,  sy’n gam i’r cyfeiriad cywir o ran 
cydweithio mwy â’r sector. Fodd bynnag, roedd pryder y byddai’r 
momentwm yn cael ei golli pan fyddai gwaith y Bwrdd Gwaith Ieuenctid 
Dros Dro yn dod i ben, ac roedd cefnogaeth gref ymhlith y rhanddeiliaid i’r 
syniad o wneud rôl y Bwrdd yn barhaol. 

14. Ym marn y rhanddeiliaid, ni fu digon o adnoddau i gefnogi rhoi 
strategaethau newydd ar waith, sydd wedi atal datblygu model mwy 
cynaliadwy ar gyfer darparu gwaith ieuenctid. Gellid datblygu corff 
cenedlaethol i gyflawni hyn.  

15. Gellir gwella’r cydlynu ar lefel leol er mwyn cadw a defnyddio’r wybodaeth 
a gronnwyd. Mae’r ffocws presennol ar ddarpariaeth leol yn un o 
gryfderau’r model sy’n bodoli ar hyn o bryd. 

16. Roedd barn gref ymhlith rhanddeiliaid ei bod yn bwysig i lais pobl ifanc 
fod yn amlwg wrth gyflawni’r strategaeth gwaith ieuenctid newydd. Mae 
egwyddorion cyfranogi ac atebolrwydd yn rhan bwysig o’r ymagwedd 
hawliau plant, ac roedd rhanddeiliaid o’r farn y gellid gwneud mwy i 
sicrhau bod llunwyr polisi a rhanddeiliaid yn atebol i bobl ifanc ac yn eu 
cynnwys mewn penderfyniadau ynghylch sut mae gwaith ieuenctid yn 
cael ei ddylunio a’i ddarparu. 

 

Argymhellion 1-9  
 
Argymhelliad 1  
 
O ystyried y diffyg gwybodaeth systematig am waith ieuenctid yng Nghymru, yn 
enwedig mewn cysylltiad â darpariaeth anstatudol, dylai Llywodraeth Cymru 
ystyried ehangu cwmpas y data y mae’n ei gasglu am ddarpariaeth gwaith 
ieuenctid i gynnwys yr holl sefydliadau gwaith ieuenctid yng Nghymru, gan 
gynnwys darpariaeth gwaith ieuenctid gwirfoddol. Byddai hyn yn mynd y tu hwnt 
i’r wybodaeth bresennol y mae awdurdodau lleol yn ei rhoi i Lywodraeth Cymru 
a byddai’n galluogi Llywodraeth Cymru i sefydlu i ba raddau y cyflawnir yr hawl 
gyffredinol i ddarpariaeth gwaith ieuenctid. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 



Derbyn: Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ystyried y ffordd orau o 
ehangu a mireinio'r sylfaen dystiolaeth yn ymwneud â gwaith ieuenctid yng 
Nghymru. Mae timau polisi ac ystadegau o fewn Llywodraeth Cymru yn bwriadu 
gweithio'n agos â rhanddeiliaid o'r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro, Grwpiau 
Cyfranogiad y Strategaeth a rhanddeiliaid CLlLC i ystyried beth fyddai casgliad 
data delfrydol, a beth y gellir ei gyflawni yn y tymor byr, y tymor canolig a’r 
hirdymor. Bydd hyn yn cynnwys sut i fynd i'r afael â bylchau sylweddol lle nad 
oes data'n cael ei gasglu fel mater o drefn ar hyn o bryd, er enghraifft gan y 
sector gwirfoddol. 
 
Argymhelliad 2   
 
Dylai’r graddau y mae darpariaeth gwaith ieuenctid ar gael trwy gyfrwng y 
Gymraeg fod yn rhan allweddol o’r broses casglu data a argymhellir yn 
Argymhelliad 1. Mae deall pa ddarpariaeth sydd ar gael a deall ymhle mae 
bylchau yn hanfodol i sefydlu pa gefnogaeth sydd ei hangen i sicrhau bod pob 
person ifanc sydd am gael mynediad at waith ieuenctid trwy gyfrwng y Gymraeg 
yn gallu gwneud hynny. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Derbyn: Byddwn yn sicrhau bod gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg yn cael ei 
ystyried yn y trafodaethau â’r rhanddeiliaid perthnasol a nodwyd mewn ymateb i 
argymhelliad 1. Mae'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid yn glir bod angen hyrwyddo 
a chynyddu'r defnydd o’r Gymraeg a diwylliant Cymru mewn lleoliadau gwaith 
ieuenctid. Gall gwaith ieuenctid hefyd helpu i gyflawni'r nodau a amlinellir yn 
strategaeth Cymraeg 2050. Edrychaf ymlaen at dderbyn yr adroddiad terfynol 
gan y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro a fydd yn darparu argymhellion am hyn.  
 
Mae ein Strategaeth Cymraeg 2050 yn nodi’n glir bod angen cynllunio 
darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n rhoi cyfle iddynt ddefnyddio neu 
ymarfer y Gymraeg ac sy'n meithrin agwedd gadarnhaol ynddynt tuag at yr iaith 
sy'n troi'n ddefnydd cyson. Byddwn yn parhau i weithio'n agos â Grŵp Gorchwyl 
a Gorffen y Gymraeg i gefnogi eu gwaith gwerthfawr a sicrhau bod gwaith 
ieuenctid yn cael ei gynnwys mewn trafodaethau ar hyrwyddo'r defnydd o'r 
Gymraeg a diwylliant Cymru. 
 
Argymhelliad 3  
 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried comisiynu ymchwil i’r cyfraniad y mae gwaith 
ieuenctid cyffredinol mynediad agored yn ei wneud. Dylai ddefnyddio’r sylfaen 
dystiolaeth hon i gyfiawnhau ac ailasesu gwariant yn y maes hwn. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Derbyn yn rhannol: Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod angen 
tystiolaeth ychwanegol/coladu tystiolaeth ar y cyfraniad cadarnhaol a wneir gan 
waith ieuenctid mynediad agored cyffredinol. Cydnabyddir y cyfraniad 
cadarnhaol hwn yn ein Strategaeth Gwaith Ieuenctid i Gymru lle amlinellwyd ein 
gweledigaeth bod gwaith ieuenctid yn hawl gyffredinol, sy'n agored i bob person 



ifanc 11-25 oed. Byddwn yn gweithio'n agos â’r Bwrdd i ystyried y dystiolaeth 
bresennol, yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Caiff penderfyniad ei wneud 
ynghylch a oes angen comisiynu ymchwil er mwyn ehangu'r sylfaen dystiolaeth 
hon yn dilyn cyhoeddi canfyddiadau adroddiad terfynol y Bwrdd yn haf 2021. 
 
Argymhelliad 4 
 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried mesurau i sicrhau bod cynnig gwaith ieuenctid 
cyffredinol mynediad agored cyson ar gael ledled y wlad. Gallai mesurau 
gynnwys clustnodi cyllid ar gyfer gwaith ieuenctid mynediad agored yn y 
cyllidebau gwaith ieuenctid craidd a roddir i awdurdodau lleol neu sefydlu 
dyletswydd ar awdurdodau lleol i sicrhau bod darpariaeth gwaith ieuenctid 
ddigonol ar gael i bobl ifanc yn eu hardal. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Derbyn mewn egwyddor: Fel yr amlinellir yn Strategaeth Gwaith Ieuenctid 
Cymru, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gwaith ieuenctid yn hawl gyffredinol 
sy'n agored i bob person ifanc 11-25 oed. Mae'r mesurau a amlinellir yn yr 
argymhelliad hwn, sy'n canolbwyntio ar gyllidebu a deddfwriaeth, yn rhai 
hirdymor ac felly mater i Lywodraeth nesaf Cymru fyddai eu hystyried yn dilyn 
etholiadau'r Senedd ym mis Mai 2021, a hefyd yn dilyn adroddiad terfynol y 
Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim yn haf 2021 er mwyn sicrhau cysondeb. Yn y 
cyfamser, rydym yn parhau i gefnogi gwaith ieuenctid drwy ddarparu cyllid i 
awdurdodau lleol a'r sector gwirfoddol drwy'r Grant Cynnal Refeniw, y Grant 
Cynnal Ieuenctid a'r Grant Cenedlaethol ar gyfer Sefydliadau Ieuenctid 
Gwirfoddol. 
 
Argymhelliad 5 
 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried comisiynu ymchwil i ddeall llwybrau i bobl 
ifanc o waith ieuenctid i fathau eraill o gefnogaeth a sut y gall gwaith ieuenctid 
weithio’n agos gyda darpariaeth sydd wedi’i thargedu’n fwy penodol. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Derbyn: Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod hwn yn faes pwysig, yn 
enwedig o ran sicrhau bod gan bobl ifanc sy'n agored i niwed fynediad at 
ddarpariaeth sy'n cefnogi eu hanghenion orau. I ddechrau, bydd angen i 
swyddogion wneud gwaith cefndir i ganfod pa dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o 
bryd yn y maes hwn, a byddant yn gweithio'n agos â’r Bwrdd a'r sector ar hyn, 
Wedyn, defnyddir y wybodaeth o'r gwaith hwn i ystyried a oes angen comisiynu 
ymchwil ffurfiol i'r maes hwn yn dilyn cyhoeddi adroddiad terfynol y Bwrdd yn haf 
2021.   
 
Argymhelliad 6 a 7 
 
6. Dylai Llywodraeth Cymru ystyried gwneud rôl y Bwrdd yn barhaol neu ei 
benodi am gyfnod hirach er mwyn parhau i roi mewnbwn i ddatblygiad y 
strategaeth gwaith ieuenctid. 



 
7. Dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio ymchwil blaenorol wrth ystyried model 
darparu ar gyfer gwaith ieuenctid yn y dyfodol yng Nghymru. Dylai ystyried 
cefnogi datblygu corff cynrychioliadol cenedlaethol ar gyfer gwaith ieuenctid. 
Dylai ystyried sut mae darparwyr statudol a gwirfoddol yn cael eu cynrychioli a 
sicrhau bod llais ieuenctid yn ganolog i’w waith. Mae’n bwysig fod beth bynnag a 
ddatblygir yn rhywbeth sy’n benodol i anghenion y sector yng Nghymru. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Derbyn: Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi ymrwymo i ymestyn y Bwrdd 
Gwaith Ieuenctid Dros Dro i 2021. Caiff y strwythur llywodraethu yn y dyfodol ei 
ystyried ymhellach yn dilyn cyhoeddi adroddiad terfynol y Bwrdd yn haf 2021 a 
bydd yr ymchwil flaenorol yn bwydo i mewn i hyn. 
 
Argymhelliad 8 
 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut orau i gefnogi’r cydlynu ar ddarpariaeth 
gwaith ieuenctid, a’r cydlynu rhwng gwaith ieuenctid a gwasanaethau cymorth 
ieuenctid eraill, ar lefel awdurdod lleol. Dylai’r strwythurau partneriaeth hyn 
gofleidio rôl sefydliadau gwirfoddol fel partneriaid darparu i gydweithio gydag 
awdurdodau lleol. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Derbyn: Byddwn yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol ac yn eu hannog i 

weithio'n agos â’r holl bartneriaid yn y sector gwaith ieuenctid, gan gynnwys y 

sector gwirfoddol sy'n darparu gwasanaethau gwaith ieuenctid hanfodol i lawer 

o bobl ifanc. Byddwn yn cryfhau meini prawf y grant cymorth ieuenctid i gefnogi 

hyn ymhellach, yn unol â’n hymrwymiad i gefnogi'r sector statudol a'r sector 

gwirfoddol. Mae'r berthynas rhwng gwaith ieuenctid a gwaith chwarae yn cael ei 

hystyried fel rhan o Adolygiad Chwarae'r Gweinidog a fydd yn dod i ben yn 

2021. 

Argymhelliad 9  

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut mae llais ieuenctid yn cael ei gynnwys 
mewn strwythurau llywodraethu cenedlaethol ar gyfer gwaith ieuenctid a’i 
gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gynnwys lleisiau pobl ifanc yn y 
strwythurau llywodraethu ar lefel awdurdodau lleol. Dylid deall Argymhellion 1-8 
yng nghyd-destun Argymhelliad 9, a dylid plethu llais ieuenctid i bob lefel o 
gynllunio a darparu gwaith ieuenctid yng Nghymru. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 

Derbyn: Gan weithio ochr yn ochr â'r Bwrdd a Grŵp Cyfranogiad y Strategaeth - 

Pobl Ifanc yn Ffynnu, rydym eisoes wedi comisiynu'r Urdd, mewn 

cydweithrediad â Thîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) Cymru a Llamau i 

sefydlu a rheoli Pwyllgor Pobl Ifanc i weithio ochr yn ochr â'r Bwrdd Gwaith 

Ieuenctid Dros Dro. Bydd cynrychiolwyr o'r grŵp hwn hefyd yn rhan 



uniongyrchol o’r Bwrdd. Byddwn yn parhau i weithio'n agos â’r holl sefydliadau a 

ariennir gan grantiau i sicrhau bod pobl ifanc hefyd yn cymryd rhan yn y broses 

o wneud penderfyniadau ar lefel leol a byddwn yn parhau i hyrwyddo arfer da ar 

lefel leol drwy'r Gwobrau Rhagoriaeth Mewn Gwaith Ieuenctid a thrwy ein 

cylchlythyr a ddosberthir ar draws y sector. 

 

Manylion cyhoeddi 
 
Caiff yr adroddiad ei gyhoeddi ar 11 Ionawr 2021 ar dudalen Ymchwil 
Cymdeithasol y Llywodraeth ac ar y dudalen Gwaith Ieuenctid ac Ymgysylltu ar 
wefan Llywodraeth Cymru.  
 

 
 


