
Gwarant i
Bobl Ifanc

Gwybodaeth i’r 
Cyfranogwyr



Beth yw’r 
Warant i  
Bobl Ifanc?
• Mae’r Warant i Bobl Ifanc yn 

ymrwymiad newydd gan Lywodraeth 
Cymru i sicrhau nad oes cenhedlaeth 
goll yng Nghymru yn dilyn y 
pandemig Covid-19.

• Bydd y Warant yn helpu pobl 
ifanc i gael lle mewn addysg neu 
hyfforddiant, neu’n eu helpu 
i gael gwaith neu i ddod yn 
hunangyflogedig.

• Mae’r warant ar gyfer pob plentyn 
neu berson ifanc rhwng 16 a 25 oed 
sy’n byw yng Nghymru. 

• Mae Llywodraeth Cymru am sicrhau 
bod y cyngor, yr arweiniad, y cymorth 
a’r rhaglenni sydd ar gael ar hyn o 
bryd i bobl ifanc yn addas ar eu cyfer. 

• Er mwyn ein helpu i ddeall beth y 
gellid ei wneud yn well, rydyn ni am 
glywed gan bobl ifanc o bob cefndir 
ledled Cymru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bydd hyn yn ein helpu i wella’r hyn 
sy’n cael ei gynnig fel y gall pob 
person ifanc gael gafael ar gyngor, 
arweiniad, cymorth a rhaglenni sy’n 
addas ar eu cyfer yn hawdd. 

Beth yw’r 
Sgwrs Cenedlaethol?



Welsh Government want to ensure that the advice, guidance, support and 
programmes that are currently available to young people are suitable.

Sut allwch chi
helpu?

Ein haddewid i chi

“EIN NOD YW 
GALLU CYNNAL 
SGYRSIAU GYDA 
CHYNRYCHIOLWYR 
O GYMAINT O Â 
PHOSIBL O  
GRWPIAU O 
BOBL IFANC YNG 
NGHYMRU.”

Ym mis Mai 2022, bydd Llywodraeth Cymru 
yn lansio’r Sgwrs Genedlaethol gyda Phobl 
Ifanc. Ein nod yw gallu cynnal sgyrsiau gyda 
chynrychiolwyr o gymaint o â phosibl o 
grwpiau o bobl ifanc yng Nghymru. 
 
Rydyn ni am sicrhau bod unrhyw 
newidiadau sy’n cael eu gwneud, neu 
raglenni newydd sy’n cael eu creu, yn cael 
eu dylanwadu gan y bobl sy’n gwybod orau 
– pobl ifanc eu hunain!
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• Byddwn yn gwrando ar yr hyn sydd gennych i’w ddweud. Mae 
Llywodraeth Cymru eisiau gwella’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig i bobl 
ifanc fel bod pob person ifanc yn cael cyfle i lwyddo. Dim ond drwy wrando ar 
yr hyn sydd gan bobl ifanc i’w ddweud y gallwn wneud hyn.

• Byddwn yn ystyried eich barn. Unwaith y bydd yr wybodaeth gan y 
grwpiau ffocws wedi’i chasglu, bydd adroddiad yn cael ei lunio yn amlinellu’r 
hyn y mae pobl ifanc wedi’i ddweud wrthym. Bydd Llywodraeth Cymru yn 
defnyddio barn pobl ifanc o’r adroddiad hwn i ystyried sut y gallwn wneud 
newidiadau i raglenni a gwasanaethau sy’n bodoli eisoes.   

• Byddwn yn rhoi adborth i chi, er mwyn i chi gael gwybod sut rydych wedi 
ein helpu i lunio darpariaeth newydd. Unwaith y byddwn wedi ystyried pa 
newidiadau y gallem eu gwneud, byddwn yn ymgynghori â grwpiau o bobl 
ifanc fel y gallant ein helpu i sicrhau bod y newidiadau’n bodloni gofynion 
pobl ifanc. Ni fyddwn yn casglu eich manylion personol felly ni fyddwn 
yn gallu rhoi adborth i chi’n uniongyrchol, ond byddwn yn rhoi adborth i 
hwylusydd eich grŵp a all roi gwybod i chi sut mae eich barn wedi helpu i 
ddylanwadu ar newidiadau yma yn Llywodraeth Cymru.



Gall y sawl sy’n arwain eich sgwrs 
grŵp (yr ‘hwylusydd’) gasglu 
rhywfaint o wybodaeth amdanoch 
chi, fel eich oedran neu eich statws 
anabledd. Mae’r math hwn o 
wybodaeth yn ddefnyddiol iawn i 
Lywodraeth Cymru wrth ystyried 
pa newidiadau y gellid eu gwneud i 
helpu gwahanol grwpiau o bobl ifanc.

Yr wybodaeth sy’n cael  
ei chasglu

Mae unrhyw wybodaeth a gesglir yn 
ddienw. Mae hyn yn golygu na fyddwn 
yn gwybod unrhyw wybodaeth bersonol 
fel eich enw neu’ch cyfeiriad. Ni fydd 
eich gwybodaeth bersonol yn cael ei 
phrosesu. 

Gallwch, wrth gwrs, ddewis peidio â 
rhannu’r wybodaeth hon ac nid yw 
hynny’n broblem; hoffem i chi gymryd 
rhan yn y sgwrs beth bynnag. 

Pan fydd yr hwylusydd yn dychwelyd y 
wybodaeth atom ac i sefydliad o’r enw 
Golley Slater, sy’n ein helpu gyda’r Sgwrs 
Genedlaethol, bydd yr holl wybodaeth 
yn ddienw. Caiff y wybodaeth ei 
chrynhoi ac ni chaiff unrhyw ddata 
personol ei rannu â ni.  

Diolch
Diolch ichi am gymryd rhan 
yn yr Sgwrs Genedlaethol ar 
y Warant i Bobl Ifanc. Rydym 
yn edrych ymlaen at gael 
gweithio gyda chi ar y rhaglen 
bwysig hon. 

Ceir gwybodaeth am y Warant 
i Bobl Ifanc a’r holl gymorth 
sydd ar gael ar hyn o bryd ar 
wefan Cymru’n Gweithio.
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