
 

 
 

Y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru 
 

Rôl yr asesydd 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ISBN digidol 978 1 4734 4796 7 
© Hawlfraint y Goron Medi 2015 
WG26498 
 



 

1 

 

Y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru 
 
Rôl yr asesydd 
 
Bydd aseswyr yn meddu ar wybodaeth gadarn o’r canlynol: 

 Y sector gwaith ieuenctid yng Nghymru a’r ystod o sefydliadau sy’n 
darparu gwaith ieuenctid. 

 Polisïau, strategaethau, cynlluniau a chanllawiau sy’n sail i waith 
ieuenctid yng Nghymru. 

 Y gwahanol leoliadau lle mae gwaith ieuenctid yn digwydd. 

 Theori, diben ac ymarfer gwaith ieuenctid. 

 Systemau a phrosesau sicrhau ansawdd. 

 Systemau a phrosesau rheoli perfformiad. 

 Datblygu’r gweithlu a llwybrau cymhwyso. 
 
Mae’n hanfodol fod aseswyr yn meddu ar y sgiliau a’r galluoedd i wneud y 
canlynol: 

 Dehongli a chymhwyso’r Safonau Ansawdd a’r Dangosyddion. 

 Adolygu a gwerthuso ystod eang o wybodaeth gan gynnwys polisïau a 
chanllawiau, data ystadegol, adroddiadau, adborth gan randdeiliaid, a 
chynnyrch gwaith megis tystiolaeth o gynllunio a gwerthuso.  

 Gwerthuso effeithiolrwydd dulliau sefydliadau o asesu eu hansawdd, 
eu perfformiad, eu heffaith a’u cost-effeithiolrwydd, drwy ddadansoddi 
a dehongli data a gwybodaeth. 

 Asesu ansawdd ac effaith ymwneud pobl ifanc â phrosesau cynllunio, 
gwerthuso a gwneud penderfyniadau. 

 Dehongli tystiolaeth o ddysgu, cyflawniad a chynnydd pobl ifanc o 
ganlyniad i’w cyfranogiad mewn gwaith ieuenctid. 

 Asesu polisïau, cynlluniau ac ymarfer ar gyfer hyrwyddo cydraddoldeb 
ac amrywiaeth. 

 Cyfathrebu’n effeithiol ag amrywiaeth o randdeiliaid, yn cynnwys pobl 
ifanc, staff, gwirfoddolwyr, arweinwyr strategol, ymddiriedolwyr ac 
aelodau etholedig.  

 Cyfathrebu’n effeithiol yn ysgrifenedig a chynhyrchu adroddiadau cryno 
ar ganlyniadau prosesau asesu. 

 Bod yn ddiduedd wrth adolygu ac asesu tystiolaeth. 

 Bod yn agored i her a ffyrdd newydd o weithio. 

 Gweithio o fewn amserlenni tynn. 

 Mae’n ofynnol i’r tîm o aseswyr gynnwys y rhestr ganlynol o sgiliau iaith 
Gymraeg*:  

o Darllen; Gallu darllen deunydd yn ymwneud â’r gwaith.  
o Llafar; Rhugl.  
o Dealltwriaeth; Gallu deall pob sgwrs sy’n ymwneud â’r gwaith.   
o Ysgrifenedig; Gallu paratoi gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg.  

*Noder nad oes angen i bob un o’r aseswyr a benodir feddu ar y sgiliau 
iaith Gymraeg a restrir uchod.  

 Trefnu’r broses asesu gan gynnwys adolygiadau desg o dystiolaeth a 
datblygu amserlen ar gyfer yr ymweliad asesu. 
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Bydd gan aseswyr brofiad o’r canlynol: 

 Gweithio mewn ystod o gyd-destunau gwaith ieuenctid. 

 Cefnogi, rheoli neu ddarparu gwaith ieuenctid. 

 Dadansoddi a dehongli data a gwybodaeth. 

 Asesu ansawdd a pherfformiad mewn lleoliadau gwaith ieuenctid. 

 Rheoli a gwerthuso gwaith ieuenctid. 

 Cymhwyso prosesau a systemau sicrwydd ansawd. 
 
Mae tasgau a chyfrifoldebau allweddol asesydd yn cynnwys: 

 Gwerthuso ystod o dystiolaeth sy’n cael ei chyflwyno gan sefydliadau 
sy’n ymgeisio am y Marc Ansawdd drwy: 

o Adolygiad desg o dystiolaeth ddogfennol. 
o Cyfarfodydd â rhanddeiliaid gan gynnwys pobl ifanc. 
o Ymweliadau â’r ddarpariaeth. 

 Asesu addasrwydd sefydliad ar gyfer y Marc Ansawdd yn ôl safonau a 
dangosyddion y Marc Ansawdd. 

 Datblygu cynllun ar gyfer yr ymweliad asesu yn seiliedig ar 
ganfyddiadau’r adolygiad desg, cyfathrebu a chytuno ar gynllun gyda’r 
sefydliad sy’n cael ei asesu. 

 Cadw cofnodion o’r dystiolaeth a adolygwyd. 
o Cynnal ymweliadau asesu. Bydd yr ymweliadau’n cynnwys: 
o Cyfarfodydd â phobl allweddol yn y sefydliad. 
o Cyfarfodydd â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys pobl ifanc.  
o Ymweliadau byr â darpariaeth y sefydliad.  
o Adborth llafar i’r sefydliad ar ddiwedd ymweliad. 

 Cadw cofnodion o gyfarfodydd ac ymweliadau â’r ddarpariaeth. 

 Cynhyrchu adroddiad asesu cryno sy’n nodi canlyniad yr ymweliad ac 
yn gwneud argymhelliad i’r Corff Dyfarnu. 

 Parhau i gyfathrebu â’r Corff Dyfarnu a’r sefydliad sy’n ymgeisio am y 
Marc Ansawdd.  

 Nodi problemau wrth iddynt godi a rhoi camau ar waith i’w datrys.  

 Ymwneud â’r broses apelio lle mae hynny’n briodol. 

 Mynychu o leiaf ddau ddigwyddiad hyfforddi ac asesiad y flwyddyn. 
  
 
Amcangyfrif o’r amser sydd ei angen ar gyfer cynnal asesiad 

Rhagwelir mai’r amser sydd ei angen ar gyfer un lefel o’r Marc Ansawdd yw: 

 1 diwrnod am adolygiad desg o’r dystiolaeth, datblygu a chyfathrebu 
cynllun ar gyfer yr ymweliad asesu. 

 1 diwrnod ar gyfer ymweliad Asesu. 

 0.25 i 0.5 diwrnod ar gyfer cynhyrchu adroddiad cryno o ganlyniad yr 
asesiad. 

 0.25 i 0.5 diwrnod ar gyfer mynychu cyfarfod o’r panel cymedroli. 

 0.5 diwrnod os oes angen ymweliad asesu dilynol. 
 

 
 
 


