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Annwyl Alun, 

Gwaith/gwasanaethau ieuenctid yng Nghymru 

Diolch yn fawr am gyfrannu at waith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, yn sgil 

cyhoeddi ein hadroddiad ar Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Rwy'n falch bod y Pwyllgor 

wedi llwyddo i lywio eich syniadau ar y mater hwn ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio 

gyda chi yn yr un modd. Fel y cofiwch o'n trafodaethau a gafwyd ar y mater hwn, mae'r 

Pwyllgor yn bendant o'r farn bod galluogi pob person ifanc yng Nghymru i gael mynediad 

at wasanaethau ieuenctid o safon yn hanfodol.  

I gynorthwyo'r Pwyllgor gyda'i waith craffu parhaus, byddem yn ddiolchgar pe gallech roi'r 

wybodaeth ganlynol inni:  

 Rydych wedi ymrwymo i adnewyddu'r canllawiau statudol 'Ymestyn Hawliau' ac yn eich 

datganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 4 mis Ebrill 2017 dywedasoch y bydd ymgynghoriad 

ynghylch hyn yn ystod yr hydref 2017 yn dilyn yr adolygiad gan Margaret Jervis MBE. A 

allech egluro sut y mae hyn yn berthnasol i'r adolygiad o 'Strategaeth Gwaith Ieuenctid 

Cenedlaethol Cymru'? Mae'r strategaeth bresennol yn dod i ben yn 2018. A fydd 

strategaeth newydd ar waith cyn hynny a chyn lansio'r canllawiau statudol newydd yn yr 

haf 2018? 

 Mae'r Pwyllgor wedi cael gwybod am y gwaith a gomisiynwyd, ac sy'n cael ei wneud gan 

Brifysgol Glyndŵr, ar gyfer yr adolygiad o'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol 

Cymru. Rwy'n falch o wybod bod y gwaith hwn yn mynd rhagddo ond rwy'n poeni am y 

cyfnod eithaf byr ar gyfer y broses ymgynghori gyda sefydliadau rhanddeiliaid (3 Mai -15 

Mai). Er mai'r nod yw cynnwys cyrff cynrychiadol yn yr ymchwil, efallai na fydd gan rai 

ohonynt yn y trydydd sector yr adnoddau priodol er mwyn iddynt  ymateb mewn da 
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bryd. Rwy'n sicr eich bod yn cytuno y bydd angen i'r adolygiad ymestyn allan at ystod 

ehangach o leisiau er mwyn iddo fod yn strategaeth sydd wedi'i llywio'n briodol.  

 Yn eich ymateb i adroddiad y Pwyllgor dywedasoch wrth yr Aelodau y byddai cynllun 

gweithredu manwl i roi argymhellion y Pwyllgor ar waith yn cael ei lunio a'i gyhoeddi 

erbyn diwedd mis Mawrth 2017. A allech roi'r wybodaeth ddiweddaraf am hyn i'r 

Pwyllgor, gan gynnwys copi o'r cynllun hwn? 

 Byddai'r Pwyllgor yn croesawu'r wybodaeth ddiweddaraf am faint o awdurdodau lleol 

sydd wedi cynnal 'asesiadau o ddigonolrwydd'. A allech hefyd roi gwybodaeth ynghylch 

a ydych wedi'ch bodloni bod y rhain wedi arwain at drosolwg cynhwysfawr o'r 

ddarpariaeth bresennol sydd ar gael i bobl ifanc a ddarperir trwy'r sectorau gwirfoddol a 

statudol?  

 Roedd y Pwyllgor yn wir pryderu y byddai gwasanaethau ieuenctid yn agored i 

ansicrwydd ariannol os nad yw awdurdodau lleol yn cael arweiniad clir ac yn atebol o ran 

sut y dylid gwario'r Grant Cynnal Refeniw i gefnogi gwasanaethau ieuenctid. A allwch 

roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad o ffrydiau ariannu gwaith ieuenctid a 

amlinellwyd gennych yn eich ymateb i'r Pwyllgor?  

 Nid yw'n glir sut y bydd y canllawiau ar gyfer Ymestyn Hawliau yn cael eu cyflawni o 

ystyried y cyfnod o ansicrwydd ariannol. A fydd grant Sefydliad Ieuenctid Gwirfoddol 

Cenedlaethol yn parhau y tu hwnt i'r flwyddyn ariannol bresennol ac ar yr un lefel? A 

fydd y meini prawf yn aros yr un fath? Os oes cynlluniau i newid y meini prawf, beth ydyn 

nhw?  

 Yn eich datganiad ar 4 Ebrill 2017, cyhoeddwyd gennych y byddai bwrdd gwasanaethau 

cymorth ieuenctid cenedlaethol dan gadeiryddiaeth annibynnol yn cael ei sefydlu i 

gynghori ar yr adolygiad o 'Ymestyn Hawliau' ac ar roi argymhellion y Pwyllgor ar waith. 

A allech chi esbonio beth yw ystyr 'cymorth ieuenctid' a sut mae hyn yn berthnasol i 

gylch gwaith y bwrdd o ran gwaith ieuenctid? A allwch roi'r wybodaeth ddiweddaraf am 

y bobl a fydd ar y bwrdd a sut y bydd pobl ifanc yn cymryd rhan yn ei waith ac yn llywio 

gwaith ieuenctid yn y dyfodol?  

 Yn ystod yr ymchwiliad gan y Pwyllgor, clywyd y bu nifer o werthusiadau ac adolygiadau 

a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru a oedd yn ymwneud â gwahanol elfennau o'r sector 

gwaith ieuenctid. Er bod gwerthusiadau cadarn ac adolygiadau amserol yn hanfodol wrth 

reswm, gallant greu pwysau ychwanegol hefyd. Felly, mae'n hanfodol bod pawb yn glir o 

ran diben gwerthusiadau o'r fath a bod dull gweithredu strategol i gydlynu’r gwaith ac i 

fwrw ymlaen â chanfyddiadau adolygiadau o'r fath.  
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 A allwch roi sicrwydd inni fod gan Lywodraeth Cymru ymagwedd strategol tuag at y 

gwahanol werthusiadau a'r gwahanol adolygiadau, y rhai a gwblhawyd a'r rhai sydd ar y 

gweill ar hyn o bryd? 

Yn adroddiad y Pwyllgor gofynnwyd i chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sawl un o'i 

argymhellion erbyn diwedd Mehefin 2017, ac edrychwn ymlaen at dderbyn y wybodaeth 

maes o law.  

Edrychaf ymlaen at eich ymateb prydlon ar y mater hwn. 

Yn gywir, 

 

 

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd 
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