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Annwyl Lynne 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 10 Gorffennaf a oedd yn sôn am ddiddordeb parhaus y 
Pwyllgor mewn gwaith ieuenctid yng Nghymru. 
 
Rwy’n cydnabod pwysigrwydd a gwerth gwaith ieuenctid o safon. Felly, rwy’n falch o glywed 
am fwriad y Pwyllgor i barhau i edrych ar waith ieuenctid ledled Cymru a monitro gwaith 
Llywodraeth Cymru yn fanwl yn y maes hwn. Rwyf ar ddeall eich bod yn ceisio trefnu 
sesiwn graffu ffurfiol yn y Flwyddyn Newydd. Bydd hynny’n gyfle imi roi’r newyddion 
diweddaraf ichi ar y gwaith sy’n cael ei wneud.   
 
Mae’ch safbwyntiau chi a rhai’r Pwyllgor yn hanfodol wrth inni fwrw ati i ddatblygu cyfeiriad 
statudol ac arweiniad, sydd wedi eu llywio gan randdeiliad, ar gyfer Gwasanaethau Cymorth 
Ieuenctid yng Nghymru. O gofio hynny, rwy’n croesawu’r cyfle i gael cyfarfod yn yr hydref er 
mwyn trafod y materion sydd wedi dod i’r amlwg wrth ichi drafod â rhanddeiliaid. At hynny, 
rwyf wedi gofyn i ysgrifennydd y dyddiadur gysylltu â chi i drefnu dyddiad. 
 
Yn gywir 
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