
Gwarant i
Bobl Ifanc

Canllawiau i Hwyluswyr 
Grwpiau Ffocws



Beth yw’r 
Warant i  
Bobl Ifanc?
Mae’r Warant i Bobl Ifanc yn 
ymrwymiad allweddol gan Lywodraeth 
Cymru i sicrhau bod pawb rhwng 16 a 
25 oed sy’n byw yng Nghymru yn cael 
cymorth i gael lle mewn addysg neu 
hyfforddiant, a chymorth i gael gwaith 
neu i ddod yn hunangyflogedig.

Bydd y rhaglen yn helpu i sicrhau nad 
oes cenhedlaeth goll yng Nghymru yn 
dilyn y pandemig COVID-19.

Mae’r Warant yn caniatáu i ni ddwyn 
ynghyd, mewn un prif strwythur, yr 
ymyriadau eang sydd gan Gymru 
eisoes ar waith i helpu pobl ifanc i gael 
addysg neu hyfforddiant, neu i gael 
gwaith neu ddod yn hunangyflogedig. 
Bydd y ddarpariaeth eang hon ynghyd 
â buddsoddiad ychwanegol ar gyfer 
gweithgarwch newydd (yn ystod 
blwyddyn ariannol 2022-2023) yn galluogi 
Cymru i ymateb yn effeithiol i lefelau 
diweithdra cyfnewidiol, cefnogi pobl 
ifanc a lleihau lefelau NEET.
 
 
 
 

Mae ein pecyn cynhwysfawr yn dwyn 
ynghyd raglenni sydd wedi’u cynllunio i 
ddarparu’r cymorth cywir ar yr adeg iawn, 
ar gyfer anghenion amrywiol pobl ifanc 
ledled Cymru, er mwyn helpu i sicrhau 
nad oes cenhedlaeth goll yng Nghymru 
yn dilyn y pandemig COVID-19.

Beth yw diben 
y Warant?



Byddwn yn:
• Gwneud gwahaniaeth – byddwn 

yn gwrando, yn deall ac yn ymateb;
• Cyrraedd pob cymuned ledled 

Cymru, gan ganiatáu ar gyfer 
anghenion gwahanol gymunedau;

• Cynnwys pobl ifanc â 
nodweddion gwarchodedig a 
grwpiau eraill mwy ymylol, nas 
clywir yn aml; 

• Rhoi cyfle i bob person ifanc 
gymryd rhan, gyda gofal o ran yr 
iaith a’r dulliau a ddefnyddiwn i’w 
helpu i gyfrannu;

• Defnyddio ein partneriaid, 
rhanddeiliaid a chymheiriaid 
dibynadwy i helpu i hwyluso 
cyfranogiad pobl ifanc;

• Cefnogi pobl ifanc i oresgyn y 
rhwystrau y maent yn eu hwynebu 
i’w galluogi i gyfrannu;

• Parhau i gynnwys pobl ifanc 
mewn argymhellion, newidiadau 
a phenderfyniadau yn seiliedig 
ar yr hyn y mae pobl ifanc wedi’i 
ddweud wrthym.

Fel rhan o’n Gwarant i Bobl Ifanc, mae Llywodraeth Cymru am sicrhau ein 
bod yn parhau i wrando ar ein pobl ifanc i ddeall eu barn am y cymorth a’r 
cynnig sydd ar gael a chael gwybod beth y maent am ei weld, ac i roi cyfle id-
dynt ddweud wrthym am y rhwystrau y maent yn eu hwynebu.

Beth yw’r Sgwrs  
Cenedlaethol?

Egwyddorion

Mae’r rhain yn cyd-fynd ag ymrwymiad Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth 
Cymru yn y cynllun Plant a Phobl Ifanc, i sicrhau ein bod yn siarad gyda phlant 
a phobl ifanc, gwrando arnynt ac ymateb iddynt, pan fyddwn yn gwneud 
penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau. Rydym am sicrhau bod pob person 
ifanc yn teimlo ei fod wedi’i rymuso, a’i fod yn cael ei gynnwys a’i alluogi i gymryd 
rhan yn y Sgwrs Genedlaethol.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, gan ganolbwyntio’n benodol 
ar sicrhau ein bod yn ymgysylltu â’r bobl 
ifanc hynny o’r grwpiau nas clywir yn aml. 
Bydd hon yn sgwrs barhaus dros y deuddeg 
mis nesaf gan ddechrau gyda chyfres o 
grwpiau ffocws dros yr haf. Bydd hyn yn 
rhoi Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa 
gref i nodi unrhyw fylchau neu rwystrau yn 
y ddarpariaeth bresennol ac yn caniatáu 
ar gyfer datblygu ymyriadau newydd ac 
arloesol yn y dyfodol.

MAI
2022

Drwy ein Grŵp Cynghori Rhanddeiliaid, rydym wedi nodi a chytuno ar rai eg-
wyddorion (isod) ar gyfer ein hymgysylltiad â phobl ifanc.

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



Fel sefydliad sy’n arbenigo mewn 
gweithio gyda phobl ifanc, gan 
gynnwys rhai o’r grwpiau nas clywir 
yn aml, rydym yn cydnabod mai 
chi sydd yn y sefyllfa orau i’n helpu i 
ymgysylltu â phobl ifanc.

Beth yw eich rôl fel  
rhanddeiliaid?

Rydym yn gofyn i chi ein helpu drwy 
gynnal sgyrsiau ystyrlon gyda’ch 
grwpiau o bobl ifanc, gan ddefnyddio 
eich gwybodaeth a’ch arbenigedd i 
helpu i lywio’r sgwrs yn y ffordd fwyaf 
priodol. 

Gall y sgyrsiau hyn fod yn rhai un i 
un neu mewn grwpiau bach; chi yw’r 
arbenigwyr wrth benderfynu beth 
sydd orau!

Canllawiau 
ar gyfer y 
Sgyrsiau
Byddwn yn cyhoeddi templed 
yn cynnwys y meysydd 
pwnc yr hoffem i chi eu 
trafod gyda’ch pobl ifanc, 
ynghyd â rhai awgrymiadau i 
gynorthwyo gyda’r drafodaeth, 
os oes angen. Peidiwch 
â phoeni am ateb yr holl 
gwestiynau – canllaw yn 
unig yw hwn. Ni fwriedir i’r 
awgrymiadau hyn gael eu 
defnyddio fel cwestiynau 
uniongyrchol, ond yn hytrach 
dylid eu defnyddio i hwyluso 
sgwrs fwy ystyrlon. Yr hyn sy’n 
bwysig i ni yw bod pobl ifanc 
yn gallu lleisio’u barn.

Llenwch un templed ar gyfer pob grŵp. Er mwyn 
ein galluogi i ddadansoddi’r ymatebion, byddai’n 
ddefnyddiol i ni pe gallech gwblhau’r cwestiynau ar 
frig y templed ynghylch demograffeg y grŵp dan sylw. 
Ond nodwch mai sgwrs ddienw yw hon felly peidiwch 
â chynnwys enwau unrhyw gyfranogwyr. 

Yn dilyn eich sgwrs/sgyrsiau, hoffem i chi gyrchu, 
cwblhau a chyflwyno Templed Adborth Trafodaeth y 
Grŵp (dolen eisoes wedi’i hanfon at yr hwyluswyr ar 
wahân) fel y gallwn adolygu, dadansoddi ac ymateb.  



1 MEH

Rhanddeiliaid yn 
dechrau cynnal  
Grwpiau Ffocws

Amserlenni

Mae amserlen ddangosol ar gyfer camau cyntaf y sgwrs genedlaethol 
isod. Mae’r llinell amser yn caniatáu ar gyfer gwaith dadansoddi, adborth a 
chynllunio ar gyfer y dyfodol, yn dilyn canfyddiadau’r don gyntaf o sgyrsiau 
gyda’r holl randdeiliaid a phartneriaid sy’n darparu grwpiau/gweithgareddau 
ffocws.   

16 MED

Dyddiad olaf i  
randdeiliaid gynnal 

Grwpiau Ffocws

30 MED

Dyddiad olaf i 
randdeiliaid 

ddychwelyd data 
dienw y Grŵp

28 HYD

Dyddiad 
cynhyrchu’r 

adroddiad terfynol 
gan Golley Slater

TAC/RHA

Cyfres o 
ddigwyddiadau 
gwybodaeth ac 

adborth

RHA/ION

Trafodaethau’r 
gyllideb a 

phenderfyniadau 
cynllunio 2023/24

ION/CHW

Trafodaethau gyda 
phobl ifanc am yr 

adborth a’r cynigion 
a gyflwynwyd



Diolch

Diolch am gynnig eich amser fel hwylusydd i sicrhau bod cymaint o bobl 
ifanc â phosibl yn gallu cymryd rhan yn Sgwrs Genedlaethol ar y Warant i 
Bobl Ifanc.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau eraill, anfonwch e-bost at 
ypg.nationalconversation@gov.wales. Rydym yn edrych ymlaen at glywed 
yr hyn sydd gan bobl ifanc i’w ddweud wrthym.  
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