
 
 
 
 
Hysbyseb am ymgynghorwyrHysbyseb am ymgynghorwyrHysbyseb am ymgynghorwyrHysbyseb am ymgynghorwyr 
 
Diben Pwyllgor Safonau Hyfforddiant ac Addysg Cymru (ETS Cymru), fel 
sydd wedi'i nodi ym Memorandwm Dealltwriaeth Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru1 a'r Cydbwyllgor Negodi2, yw bod yn gyfrifol am gymeradwyo 
ac achredu gwaith ieuenctid a diogelu safonau'r gwaith ymhlith mudiadau 
gwirfoddol, awdurdodau lleol a chyrff annibynnol trwy annog sefydliadau 
priodol i gytuno i adael i'w harferion gael eu hadolygu a'u cydnabod yn ôl 
gofynion y Cydbwyllgor Negodi.  Mae ETS Cymru yn gofalu bod rhaglenni 
hyfforddi gweithwyr ieuenctid yn addas, o ran eu hansawdd nhw, ac yn 
berthnasol i anghenion y cyflogwyr, y gweithwyr ieuenctid a'r bobl ifanc 
sy'n ymwneud â nhw. 
 
At hynny, mae ETS Cymru yn parhau i arwain a datblygu ym meysydd 
gwaith chwarae a datblygu cymunedol. 
 
Bellach, hoffen ni sefydlu cylch ymgynghorol ac ynddo bobl gymwysedig a 
phrofiadol fydd yn gallu'n helpu ni i fwrw ymlaen ag amrywiaeth helaeth o 
ddatblygiadau trwy brosiectau bychain yn ôl yr angen.  I'r perwyl hwnnw, 
dyma wahodd y rhai hoffai ymuno â ni ar gyfer y gwaith ddiddorol hwn. 
 
Dyma enghreifftiau o'r gwaith allai fod ar gael: 
 

• Gweithio gyda sefydliad addysg uwch i baratoi cais am sêl bendith 
ar hyfforddiant ym maes gwaith ieuenctid, gan gasglu a helpu'r 
panel cymeradwyo a llunio ei adroddiad wedyn. 

 
• Llywio cylch o arbenigwyr gwaith ieuenctid, sefydliadau addysg 

uwch a phobl berthnasol eraill ynglŷn â llunio a phrofi canllawiau 
am agweddau ar waith ETS Cymru. 

 
• Cynnal peth ymchwil neu brosiectau datblygu er cymorth i bwyllgor 

ETS Cymru mewn amrywiaeth helaeth o weithgareddau. 
 

• Sefydlu trefniadau cymeradwyo agweddau ar waith gwasanaethau 
awdurdodau lleol a mudiadau gwirfoddol i'r ifainc (megis paratoi 
rhaglenni a datblygu'r gweithlu) yn rhan o nod ansawdd ehangach. 

                                                 
1 Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi grant i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) 
i'w galluogi i noddi gwaith ETS Cymru. 
2 Mae ETS Cymru yn cyflawni'r gwaith hwnnw ar ran y Cydbwyllgor Negodi (JNC) a gafodd 
ei sefydlu ym 1960 yn sgîl argymhelliad yn Adroddiad Albemarle Llywodraeth San Steffan 
(The Youth Service in England & Wales, Llyfrfa Ei Mawrhydi 1960).  Yn ogystal â chytuno 
ar gategorïau cymwysterau gweithwyr ieuenctid, mae'r cydbwyllgor yn negodi eu cyflogau 
ac amodau a thelerau eu cytundebau, hefyd. 



I gael rhagor o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â Liz Rose (cyfeiriad 
isod).  Rhaid cyflwyno pob cais erbyn 31 Hydref 2011.  Cewch chi atodi CV 
hefyd fel y gwelwch chi'n dda. 
 
Byddwn ni'n gwahodd ymgeiswyr sy'n cyd-fynd â'r meini prawf i gyfweliad.   
 
Ar ôl sefydlu'r cylch, bydd ETS Cymru yn dewis ymgynghorydd a chanddo 
gymwysterau addas i bob brosiect yn ôl yr angen ac yn rhoi £200 y dydd 
iddo am ei waith.  Dylai ymgynghorwyr nodi unrhyw fuddiannau allai fod 
yn groes i brosiectau unigol. 
 
Mae rhagor o fanylion gan: 
 
Liz RoseLiz RoseLiz RoseLiz Rose 
Ymgynghorydd ETS Cymru 
Pwyllgor Safonau Hyfforddiant ac Addysg Cymru 
d/o Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 
Tŷ Llywodraeth Leol, 
Rhodfa Drake, 
Caerdydd 
CF10 4LG 
 
elizabeth.rose@wlga.gov.uk  



Manylion ychwanegol 

YnglYnglYnglYnglŷn ag ŷn ag ŷn ag ŷn ag ETS ETS ETS ETS CymruCymruCymruCymru    

 
Pwy ydyn ni?Pwy ydyn ni?Pwy ydyn ni?Pwy ydyn ni?    
Diben Pwyllgor Safonau Hyfforddiant ac Addysg Cymru yw bod yn gyfrifol 
am gymeradwyo ac achredu gwaith ieuenctid a diogelu ei safonau ymhlith 
mudiadau gwirfoddol, chyrff annibynnol ac awdurdodau lleol trwy annog 
sefydliadau priodol i gytuno i adael i'w harferion gael eu hadolygu a'u 
cydnabod yn ôl gofynion y Cydbwyllgor Negodi.  Mae ETS Cymru yn gofalu 
bod rhaglenni hyfforddi gweithwyr ieuenctid yn addas o ran eu hansawdd 
ac yn berthnasol i anghenion y cyflogwyr, y gweithwyr ieuenctid a'r bobl 
ifanc sy'n ymwneud â nhw. 
 
At hynny, mae ETS Cymru yn parhau i arwain a datblygu ym meysydd 
gwaith chwarae a datblygu cymunedol. 
 
Ein delfryd a'n hegwyddorionEin delfryd a'n hegwyddorionEin delfryd a'n hegwyddorionEin delfryd a'n hegwyddorion    
Rydyn ni am helpu i gyrraedd y safonau uchaf ynghylch dysgu a hyfforddi 
ymarferwyr gan gredu y bydd hynny'n helpu i ddatblygu gwasanaethau o'r 
radd flaenaf i blant, pobl ifanc a chymunedau. 
 
Ein delfrydEin delfrydEin delfrydEin delfryd yw addysg a hyfforddiant proffesiynol o safon fydd yn: 
 

• ysgogi, yn hyfforddi ac yn galluogi gweithwyr ieuenctid, gweithwyr 
datblygu cymunedol a gweithwyr chwarae i weithio gyda phlant, 
pobl ifanc a chymunedau yn effeithiol mewn amrywiaeth helaeth o 
gyfleusterau ieuenctid, datblygu cymunedol a gwaith chwarae yn 
unol â'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol perthnasol a'r amryw 
feincnodau ar gyfer pynciau academaidd; 

• gwerthfawrogi amrywioldeb, yn herio anffafrio ac yn hyrwyddo 
cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol; 

• ateb anghenion a dyheadau amrywiaeth helaeth o fudd-ddalwyr 
megis cyflogwyr, llywodraeth a chymunedau Cymru; 

• cael eu trefnu ar ffurf sy'n hwyluso mynediad, parhad a chynnydd 
i'r rhai sy'n dysgu ar bob lefel addysgol o ganlyniad i bob partner 
gydweithredu a chyfrannu; 

• manteisio ar arbenigedd cyfatebion a rhwydweithiau; 
• rhan o drefn ehangach ym maes datblygu proffesiynol parhaus; 
• cael eu cydnabod gan y DG a phartneriaid rhyngwladol; 
• helpu i ddatblygu gweithlu ac iddo gymwysterau a chymhelliant cryf 

trwy fagu ymarferwyr sy'n ennill hyder, parch a gwerthfawrogiad ac 
sy'n gallu helpu i ddatblygu polisïau a'r proffesiwn ar bob lefel; 

• defnyddio'r adnoddau sydd ar gael mewn modd effeithlon, effeithiol 
a darbodus. 



Ein hegwyddorion a'nEin hegwyddorion a'nEin hegwyddorion a'nEin hegwyddorion a'n ffyrdd o weithio ffyrdd o weithio ffyrdd o weithio ffyrdd o weithio    
 

• Rydyn ni'n cefnogi Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus. 
• Rydyn ni'n gweithredu mewn modd annibynnol, proffesiynol a theg. 
• Rydyn ni'n gweithio fel tîm gydag ymddiried, agwedd agored a 

gonestrwydd. 
• Rydyn ni'n ymdrechu i gynnal perthynas dda â'n budd-ddalwyr ni ac 

yn eu plith. 
• Rydyn ni'n gwerthfawrogi arbenigedd cyfatebion a'n rhwydweithiau 

proffesiynol. 
• Rydyn ni'n rhoi pob ystyriaeth i fuddiannau'r wlad a rhai proffesiynau 

gwaith ieuenctid, datblygu cymunedol a gwaith chwarae. 
• Rydyn ni am wella'n harferion gweithio a'n penderfyniadau drwy'r 

amser. 
 
Yr hyn rydyn ni'n ei wneudYr hyn rydyn ni'n ei wneudYr hyn rydyn ni'n ei wneudYr hyn rydyn ni'n ei wneud    ----    SwyddogaethauSwyddogaethauSwyddogaethauSwyddogaethau    
1.1 Mae'r swyddogaethau isod yn ymwneud â gwaith ieuenctid. 
 
1.2 Cymeradwyo, i ddibenion proffesiynol: 

• cyrsiau a rhaglenni hyfforddi cychwynnol sy'n arwain at 
gymhwyster proffesiynol; 

• cyrsiau a rhaglenni hyfforddi ar ôl ymgymhwyso; 
• cynlluniau achredu a dilysu hyfforddiant o'r fath – amser llawn a 

rhan-amser fel ei gilydd – ymhlith mudiadau gwirfoddol, cyrff 
annibynnol ac awdurdodau lleol. 

 
1.3 Achredu, i ddibenion proffesiynol: 

• strategaethau datblygu gweithwyr mudiadau gwirfoddol, cyrff 
annibynnol ac awdurdodau lleol yn ogystal â'u fframweithiau ar 
gyfer datblygu proffesiynol parhaus; 

• polisïau a gweithdrefnau mudiadau gwirfoddol, cyrff annibynnol 
ac awdurdodau lleol ynglŷn â diogelu ansawdd; 

• datganiadau am gwrícwlwm, egwyddorion a safonau proffesiynol 
y sector; 

• cyrsiau sy'n arwain at gymwysterau goruchwylio i athrawon 
gwaith maes. 

 
1.4 Llunio, lledaenu ac adolygu meini prawf, canllawiau a gweithdrefnau 

ynglŷn â chymeradwyo ac achredu. 
 
1.5  Sefydlu a chynnal gweithgorau i archwilio ac asesu cynigion ac 

arferion asiantaethau hoffai gael eu cymeradwyo neu eu hachredu. 
 
1.6 Sbarduno datblygiadau yn safonau gwaith ieuenctid a'r modd mae'n 

cael ei gydnabod a'i gynnig, ymateb i ddatblygiadau o'r fath a rhoi 
cyngor i Lywodraeth Cymru am y materion hynny pan fo'n gofyn 
amdano neu fel y gwelwn ni'n dda. 

 
1.7 Helpu i ofalu bod cymwysterau gwaith ieuenctid yn gyfwerth ledled 

y DG, fel y bydd modd eu trosglwyddo, a rhoi cyngor i Lywodraeth 
Cymru am y materion hynny pan fo'n gofyn amdano neu fel y 
gwelwn ni'n dda. 



1.8 Helpu i ofalu bod cymwysterau gwaith ieuenctid yn gyfwerth ledled 
Cymuned Ewrop, fel y bydd modd eu trosglwyddo, a rhoi cyngor i 
Lywodraeth Cymru am y materion hynny pan fo'n gofyn amdano 
neu fel y gwelwn ni'n dda. 

 

Gofynion y swydd 

GwybodaethGwybodaethGwybodaethGwybodaeth 

• Gwybod am waith ieuenctid ac arferion gorau'r hyfforddiant yn y maes 
hwnnw trwy naill ai fod yn weithiwr ieuenctid, gweithio mewn sefydliad 
addysg uwch neu weithio mewn sefyllfa berthnasol arall. 

• Deall strategaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaith ymhlith pobl 
ifanc Cymru yn drylwyr. 

• Hoffi a deall rôl ETS Cymru ynglŷn â hwyluso addysg a hyfforddiant 
o'r radd flaenaf i weithwyr ieuenctid yng Nghymru. 

 
MedrauMedrauMedrauMedrau 

• Dadansoddi a defnyddio tystiolaeth – i gyfeirio penderfyniadau a 
chloriannu polisïau, prosiectau a rhaglenni yn ôl meini prawf a 
chanllawiau ETS Cymru. 

• Cyfathrebu – medrau tra datblygedig ar lafar a thrwy lythyr fel ei 
gilydd.  Mae'r gallu i ysgrifennu'n eglur ac yn gryno yn ôl amserlenni 
yn hanfodol. 

• Trin a thrafod pobl – hyder, a'r gallu i feithrin perthynas dda â'r rhai 
sy'n ymwneud ag ETS Cymru yn gyflym gan ennill parch fel y byddan 
nhw am gydweithio â chi. 

• Gallu gweithio'n annibynnol yn ôl fframwaith y cytunwyd arno ac 
ysgwyddo cyfrifoldeb am gwblhau prosiect yn ôl safonau uchel. 

• Cynllunio a rheoli prosiectau – gweithio'n gyflym ac yn effeithiol i 
gyflawni amcanion allweddol. 

 

ProfiadProfiadProfiadProfiad 

• Profiad ac arbenigedd ym meysydd gwaith ieuenctid a gwaith 
cymunedol a/neu hyfforddi gweithwyr ieuenctid neu feysydd perthynol 
a phrofiad o gloriannu ansawdd arferion addysg a hyfforddiant ynglŷn 
â gwaith ieuenctid. 

• Gwella safonau cyflawniad a helpu i wella ansawdd gwaith ieuenctid 
neu weithgareddau cyffelyb. 

• Penderfynu'n ddoeth mewn amryw sefyllfaoedd ymestynnol. 

• Meithrin a chynnal cysylltiadau adeiladol yn y gwaith. 

• Ymgysylltu â phobl eraill mewn trafodaethau proffesiynol. 

 
LleLleLleLle 
Mae'n gwaith yn mynd rhagddo ledled y wlad ond yng Nghaerdydd mae'n 
prif swyddfa.  Bydd ein hymgynghorwyr yn gweithio o'u cartrefi ond bydd 
mannau cyfarfod ar gael iddyn nhw yn ôl yr angen.  Bydd angen trwydded 
yrru a char arnoch chi.  Yn ogystal â ffi ymgynghorydd, byddwn ni'n talu 
treuliau teithio a byw yn ôl trefniadau WLGA.    



Cydraddoldeb ac amrywioldebCydraddoldeb ac amrywioldebCydraddoldeb ac amrywioldebCydraddoldeb ac amrywioldeb    
Polisi ETS Cymru yw hybu a chymathu cyfleoedd cyfartal ym mhob rhan 
o'i waith gan gynnwys penodi ymgynghorwyr.  Fe fydden ni'n croesawu 
ceisiadau oddi wrth y rhai sy'n perthyn i garfanau nad ydyn nhw'n cael eu 
cynrychioli'n llawn megis merched, pobl o dras leiafrifol a phobl anabl.  Fe 
fydd egwyddorion cystadlu teg ac agored wrth wraidd y broses, a byddwn 
ni'n penodi ymgynghorwyr yn ôl eu rhinweddau. 
 
Yswiriant atebolrwydd proffesiynolYswiriant atebolrwydd proffesiynolYswiriant atebolrwydd proffesiynolYswiriant atebolrwydd proffesiynol    
Os ydych chi'n gweithio ar eich liwt eich hun neu'n gweithio tu allan i'ch 
swydd arferol, bydd angen yswiriant atebolrwydd proffesiynol arnoch chi. 
 
Gwirio'ch cefndirGwirio'ch cefndirGwirio'ch cefndirGwirio'ch cefndir    
Bydd gofyn i bob ymgeisydd gyflwyno tystiolaeth bod Swyddfa'r Cofnodion 
Troseddol wedi gwirio ei gefndir yn ddiweddar. 

Ymgeisio 

 
Llenwch y ffurflen gais sydd wedi'i hamgáu a'i hanfon trwy ebost at Liz 
Rose (mae'r cyfeiriad isod) erbyn 30 Hydref 2011.  Byddwch chi'n cael 
atodi curriculum vitae, ond rhaid llenwi'r ffurflen gais hefyd. 
 
Byddwn ni'n gwahodd ymgeiswyr sy'n cyd-fynd â'r meini prawf i gyfweliad.  
O lwyddo yno, bydd gofyn i'r rhai hoffai fod ar restr yr ymgynghorwyr ddod 
i sesiwn cyflwyno y byddwn ni'n talu treuliau teithio ar ei gyfer. 
 
Ar ôl sefydlu'r cylch, bydd ETS Cymru yn dewis ymgynghorydd a chanddo 
gymwysterau addas i bob brosiect yn ôl yr angen ac yn rhoi £200 y dydd 
iddo am ei waith.  Dylai ymgynghorwyr nodi unrhyw fuddiannau allai fod 
yn groes i brosiectau unigol. 
 
Mae rhagor o fanylion gan: 
 
Liz RoseLiz RoseLiz RoseLiz Rose 
Ymgynghorydd ETS Cymru 
Pwyllgor Safonau Hyfforddiant ac Addysg Cymru 
d/o Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 
Tŷ Llywodraeth Leol, 
Rhodfa Drake, 
Caerdydd 
CF10 4LG 
 
elizabeth.rose@wlga.gov.uk  


