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Cwestiwn 1 – Ydych chi’n cytuno y byddai ymestyn cofrestru gweithwyr proffesiynol
i gynnwys y sector Gweithwyr Ieuenctid yn helpu i wella ansawdd y gwasanaeth a
roddir i bobl ifanc yng Nghymru?

Cytuno

Sylwadau ategol

Anghytuno

Ddim yn cytuno nac
yn anghytuno

Mae'r Cyngor yn nodi bod Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori yn 2012 ar a ddylai
cofrestru gael ei ymestyn i'r sector gwaith ieuenctid a bod y mwyafrif o'r atebwyr o
blaid y cynnig hwn. Mae'r Cyngor hefyd wedi bod yn cydweithio'n agos â'r sector
gwaith ieuenctid yn ystod y misoedd diwethaf ac yn ymwybodol o'r gefnogaeth sydd
am gofrestru.

Mae'r Cyngor yn cydnabod y cyfraniad pwysig y gwasanaeth gwaith ieuenctid i
addysgu a dysgu yng Nghymru ac yn credu bod cofrestru â chorff proffesiynol yn
cynnig nifer o fuddion ar gyfer dysgwyr, rhieni, gwarcheidwaid a'r cyhoedd.

Cwestiwn 2 - Ydych chi’n cytuno y bydd cofrestru’r ddwy swydd (fel y nodir ym
mharagraff 6.2), yn y lle cyntaf, yn sicrhau ansawdd a phroffesiynoldeb unigolion
sy’n cael eu cyflogi fel gweithwyr ieuenctid ac yn diogelu eu teitl a’u statws?

Cytuno

Anghytuno

Ddim yn cytuno nac
yn anghytuno

Sylwadau ategol

Mae'r Cyngor wedi cydweithio'n agos â swyddogion Llywodraeth Cymru i ddatblygu'r
cynigion ym mharagraff 6.2. Mae'r Cyngor yn ymwybodol bod rhai sefydliadau /
unigolion yn ystyried y dylai pobl eraill o fewn y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol
sydd ddim yn cael eu diffinio fel "gweithiwr ieuenctid proffesiynol" gofrestru hefyd.
Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn credu bod y dull a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru
yn gymesur ac y gall pobl debyg gofrestru o'u gwirfodd, cyhyd â'u bod yn diwallu'r
gofynion cymwysterau angenrheidiol.

Cwestiwn 3 – Rydym wedi gofyn cwestiynau penodol. Oes oes gennych chi faterion
perthnasol nad ydym wedi rhoi sylw penodol iddynt, defnyddiwch y blwch isod i roi
gwybod i ni amdanynt.

Dim sylwadau pellach

Mae ymatebion i ymgynghoriadau yn debygol o gael eu gwneud yn
gyhoeddus, ar y rhyngrwyd neu mewn adroddiad. Os byddai’n well
gennych i’ch ymateb aros yn ddienw, ticiwch yma:

