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Annwyl Lynne,  
 
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 12 Gorffennaf, ynghylch gwaith dilynol y Pwyllgor Plant, 
Pobl Ifanc ac Addysg ar ei Ymchwiliad i Waith Ieuenctid. Rwy'n ddiolchgar am y gwaith 
gwerthfawr rydych yn parhau i'w wneud i graffu ar ein dull gweithredu strategol.  Roedd yn 
gysur hefyd i ddarllen bod rhanddeiliaid yn cydnabod bod yna gynnydd yn sgil eich gwaith, 
a'u bod yn croesawu ffocws newydd ar waith ieuenctid.  Ond fel rydych yn ei nodi, mae yna 
lawer o waith eto i'w wneud. 
 
Mewn ymateb i'r pwyntiau penodol a godwyd gennych, rwy'n falch o gael rhoi'r wybodaeth 
ychwanegol ganlynol: 
 
Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid 
 
Mae'r amserlen ddrafft ar gyfer cyflawni'r strategaeth newydd yn heriol, ond rwy'n parhau i 
fod wedi ymrwymo i'w gweithredu. Er mwyn gwneud hyn mewn ffordd ystyrlon, rhaid inni 
wrando ar safbwyntiau pobl ifanc a'r sector, gan gynnwys cyngor Grŵp Cyfeirio Gwaith 
Ieuenctid ac, unwaith y bydd wedi'i sefydlu'n llawn, y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro. Fel 
y cytunwyd eisoes, bydd datblygu'r strategaeth yn broses o roi cynnig ar sawl cam dro ar ôl 
tro, felly, gan ymateb i'r dystiolaeth a ddaw i law ac addasu yn unol â hynny.  
 
O ran cynnwys pobl ifanc mewn ffordd ystyrlon yn y gwaith o ddatblygu'r strategaeth, maent 
eisoes wedi chwarae rôl hollbwysig, wrth lunio adroddiad Margaret Jervis, 'Ein Dyfodol', ac 
wrth adolygu'r strategaeth gyfredol ar waith ieuenctid. Fodd bynnag, dim ond dechrau 
cyfnod ehangach o ymgysylltu yw hwn, cyfnod sy'n rhoi'r lle canolog i bobl ifanc yn y 
strategaeth. Mae hon yn flaenoriaeth allweddol i mi, ac i Keith Towler yn ei rôl fel Cadeirydd 
y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro.  
 
Mae Keith eisoes wedi amlinellu i'w swyddogion ei gynlluniau i gynnal arolwg ieuenctid i 
lywio'r gwaith o ddatblygu'r strategaeth, ac mae wrthi ar hyn o bryd yn ystyried ymhellach 
sut y bydd yn datblygu'r gwaith hwn.  
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Rwy'n cytuno nad yw'r strategaeth ynddi ei hun yn ddigon i ysgogi lefel uwch o atebolrwydd 
ar draws gwaith ieuenctid yng Nghymru; y bwriad erioed yw seilio'r strategaeth hirdymor 
newydd ar gynllun gweithredu tymor byrrach clir ag iddo amserlen glir. Byddwn hefyd yn 
ystyried dogfen arall sy'n helpu pobl ifanc i ddeall yr hyn y mae'r strategaeth hon yn ei olygu 
iddyn nhw.  
 
Asesiadau Digonolrwydd 
 
Bydd y gwaith hwn yn dechrau'n fuan, ac rwy'n rhagweld y bydd yn rhywbeth y bydd y 
Bwrdd newydd am fwrw ymlaen ag ef yn weddol gyflym. Fodd bynnag, rhaid datblygu hyn â 
gweledigaeth glir ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru a gaiff ei lywio gan bobl ifanc eu 
hunain.  Rwy'n parhau i fod wedi ymrwymo i'r cysyniad o Asesiadau Digonolrwydd, ond 
rhaid gwneud y gwaith hwn ar yr adeg briodol.  
 
Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro 
 
O ran y Bwrdd newydd, roeddwn yn falch o gyhoeddi enw Keith Towler fel y Cadeirydd 
newydd, ac rydym yn gweithio i benodi gweddill aelodau'r Bwrdd cyn gynted â phosibl yn 
dilyn proses penodiadau cyhoeddus syml i sicrhau bod hyn yn digwydd mewn ffordd agored 
a thryloyw. Rwyf wedi dweud wrth Keith nad wyf yn disgwyl i hyn fod yn broses o benodi'r 
unigolion mwyaf amlwg, ac rwy'n gwybod ei fod yn ystyried o ddifrif pwy yw'r unigolion 
priodol ar gyfer y bwrdd. Mae am sicrhau y bydd yr aelodau ar lefel sy'n gallu dylanwadu ar 
y sector, y bydd digon o amrywiaeth i sicrhau gwybodaeth ac arbenigedd lle bo'i angen, a'u 
bod wedi ymrwymo i ysgogi newidiadau cadarnhaol.  
 
Mae Keith yn ystyried sut y gall pobl ifanc ddylanwadu ar waith y bwrdd, ond mae'n 
ymwybodol nad yw'r arfer blaenorol o benodi person ifanc i wneud dim mwy nag eistedd 
mewn cyfarfodydd yn ffordd dda o sicrhau bod trawstoriad o bobl ifanc yn dylanwadu ar 
waith y Bwrdd; rwy'n gwybod ei fod yn parhau i ystyried y dull gweithredu. 
 
Yn ogystal, mae Keith wedi dweud mai ei brif flaenoriaeth i ddechrau fydd cynllun 
cyfathrebu er mwyn i'r sector ddeall gwaith y bwrdd, bwrw ymlaen â'r gwaith o sefydlu'r 
bwrdd, a chynllun gwaith clir ar gyfer y ddwy flynedd nesaf.   
 
Ymgysylltu â phobl ifanc 
 
Rwy'n ystyried bod mewnbwn pobl ifanc yn hollbwysig er mwyn datblygu strategaeth 
ystyrlon. Fodd bynnag, fel y nodwyd eisoes, mae yna nifer o ddulliau yn cael eu trafod ar 
hyn o bryd er mwyn mynd i'r afael â'r anghydbwysedd, ac rwy'n disgwyl gweld camau yn 
cael eu cymryd yn fuan.  
 
Cyllido 
 
Bydd sut mae cyllid gwaith ieuenctid Cymru yn cael ei wario yn rhan o drafodaethau'r 
Bwrdd, unwaith y bydd wedi'i sefydlu'n llawn. Byddwn yn disgwyl mwy o fanylion pan fydd 
cynllun gwaith ar gael.  
 
Diwygio'r cwricwlwm  
 
Cefais gyfarfod gyda'r Prif Swyddogion Ieuenctid ym mis Gorffennaf ac roeddent yn 
awyddus i drafod eu cyfraniad at ddatblygu'r cwricwlwm newydd. Roeddent yn dweud bod 
yna broblemau i'w datrys o ran sicrhau bod gwaith ieuenctid yn cael ei ystyried mewn ffordd 
briodol. Mae'n bwysig iawn bod ein cwricwlwm newydd yn adlewyrchu rôl hollbwysig gwaith 
ieuenctid wrth gefnogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial.  



 
Yn ogystal, mae swyddogion tîm Diwygio'r Cwricwlwm wedi cwrdd â Grŵp Cyfeirio Gwaith 
Ieuenctid, sy'n cynnwys aelodau o Grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid, i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf iddynt ar ddatblygiadau, a'u gwahodd i roi adborth ar ddatblygu'r Meysydd 
Dysgu a Phrofiad. Bydd y swyddogion yn parhau i ymgysylltu â'r sector ieuenctid fel rhan o'r 
gwaith ehangach o ymgysylltu â rhanddeiliaid sydd wedi'i gynllunio wrth ddatblygu'r 
cwricwlwm, ac maent wedi cynnig cyfarfod yn fwy rheolaidd pe byddai hynny o gymorth, 
gan gynnwys mynd i un o gyfarfodydd Grŵp Cyfeirio Gwaith Ieuenctid yn y dyfodol, neu'r 
Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro maes o law.  
 
Cynrychiolir y sector gwaith ieuenctid ar Grŵp Rhanddeiliaid Strategol Llywodraeth Cymru 
hefyd, a sefydlwyd i gynnig cyngor, gwasanaeth craffu a her allanol wrth i'r cwricwlwm 
newydd gael ei ddatblygu. Fel rhan o'r cylch gwaith,  disgwylir i aelodau'r Grŵp 
Rhanddeiliaid Strategol roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'w sector a'r rheini y maent yn eu 
cynrychioli ynghylch y cwricwlwm newydd, a chyfleu safbwyntiau'r rhanddeiliaid i 
Lywodraeth Cymru.  
 
Yn olaf, hoffwn ddweud fy mod yn falch bod y pwyllgor yn parhau i ymddiddori mewn gwaith 
ieuenctid.  Mae'r datblygiadau hyd yn hyn wedi bod yn gadarnhaol iawn, a byddwn yn 
parhau i fwrw ymlaen â'r gwaith, gan weithio gyda phobl ifanc a'r sector i gryfhau a chodi 
proffil gwaith ieuenctid yng Nghymru. Byddwn yn hapus i roi unrhyw wybodaeth ichi'n 
rheolaidd.  
 
Yn gywir,  

 
 
Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
Minister for Welsh Language and Lifelong Learning 
 

 
 
 
 

 


