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Safonau ansawdd Lefel Efydd  
 

Mae’r lefel Efydd yn canolbwyntio ar y cerrig sylfaen ar gyfer gwaith ieuenctid o ansawdd uchel. Dyma Safonau Ansawdd y lefel  
Efydd: 
 

1.1 Rheoli perfformiad  Rheoli perfformiad o fewn gweledigaeth gyffredinol ar gyfer gwaith ieuenctid a chyfraniad y 
sefydliad i bolisïau a blaenoriaethau cenedlaethol a lleol ar gyfer pobl ifanc. 

1.2 Ansawdd ymarfer gwaith 
ieuenctid  

Ansawdd y gwaith wyneb yn wyneb gan gynnwys adeiladu perthynas â phobl ifanc a'u 
cynnwys wrth gynllunio a gwerthuso gweithgareddau heriol sy'n ennyn eu brwdfrydedd ac yn 
hyrwyddo eu datblygiad cymdeithasol a phersonol. 

1.3 Dysgu a datblygiad pobl 
ifanc 

Effeithiolrwydd y sefydliad wrth alluogi pobl ifanc i ymestyn eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u 
dealltwriaeth, gan hwyluso eu datblygiad personol a chymdeithasol a’u cynorthwyo i 
drosglwyddo'r dysgu a gafwyd o brofiadau gwaith ieuenctid i agweddau eraill ar eu bywydau. 

1.4 Gofynion cyfreithiol  Gweithredu polisïau a chanllawiau sy'n sicrhau bod y sefydliad yn bodloni gofynion cyfreithiol, 
yn arbennig ar gyfer darparu amgylchedd gwaith diogel ac iach i bobl ifanc a gweithwyr 
ieuenctid. 

 
Gall sefydliadau ddefnyddio'r safonau ansawdd hyn fel adnodd ar gyfer gwella ansawdd ac effaith eu darpariaeth gwaith ieuenctid 
neu i arwain y broses o ddatblygu hunanasesiad a thystiolaeth gysylltiedig er mwyn ymgeisio am y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith 
Ieuenctid yng Nghymru. 
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Rheoli perfformiad 
 

“Disgwylir i sefydliadau gwaith ieuenctid a phawb sy’n ymwneud â gwaith ieuenctid asesu canlyniadau ac effaith a gweithredu 
systemau ar gyfer cynllunio, monitro a gwerthuso pob agwedd ar eu gwaith gyda phobl ifanc.” Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: 
Egwyddorion a Dibenion 2013.1 
 
Mae safon Rheoli Perfformiad yn canolbwyntio ar ansawdd systemau’r sefydliad ar gyfer cynllunio, monitro a gwerthuso effaith. 
Mae disgwyl i’r sefydliad feddu ar; 

 weledigaeth ar gyfer ei waith gyda phobl ifanc; 

 strategaeth a chynllun(iau), sydd gyda’i gilydd yn dangos sut y caiff y weledigaeth ar gyfer gwaith y 
sefydliad gyda phobl ifanc ei gyflawni.  

 
Dylai’r dystiolaeth i gefnogi’r safon rheoli perfformiad ddangos: 

 sut y mae pobl ifanc, y gweithlu a phartneriaid perthnasol wedi bod yn rhan o’r gwaith o ddatblygu gweledigaeth, strategaeth 
a chynllun(iau) ar gyfer y sefydliad;  

 pa mor dda y mae pobl ifanc, y gweithlu a phartneriaid perthnasol yn deall eu rôl yng ngweledigaeth, strategaeth a 
chynllun(iau) y sefydliad; 

 sut y datblygwyd strategaeth a chynllun(iau) y sefydliad, sut y cânt eu monitro a’u gwerthuso a sut y caiff perfformiad ei reoli; 

 sut y mae cynllun(iau) y sefydliad yn cysylltu â, ac yn cyfrannu at flaenoriaethau, strategaethau a chynlluniau lleol ar gyfer 
gweithio gyda phobl ifanc; 

 sut y mae cynllun(iau) y sefydliad yn cysylltu â, ac yn cyfrannu at y modd y caiff cynlluniau a strategaethau cenedlaethol eu 
cyflawni, er enghraifft: 

o Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru (2014-2018Llywodraeth Cymru | Strategaeth gwaith ieuenctid genedlaethol 
Cymru 

o Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (2013) 
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/youthengagement/?skip=1&lang=cy;  

o Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion (2013) http://www.wlga.gov.uk/cyhoeddiadau-dysgu-gydol-
oes-hamdden-a-gwybodaeth/youth-work-in-wales-principles-and-purposes-january-2013; 

o Rhaglen Lywodraethu, Llywodraeth Cymru http://gov.wales/about/programmeforgov/?skip=1&lang=cy;  

                                                
1
 Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion (CLlLC), 2013 http://www.wlga.gov.uk/cyhoeddiadau-dysgu-gydol-oes-hamdden-a-

gwybodaeth/youth-work-in-wales-principles-and-purposes-january-2013 

http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/youth-work/national-youth-work-strategy-for-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/youth-work/national-youth-work-strategy-for-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/youthengagement/?skip=1&lang=cy
http://www.wlga.gov.uk/cyhoeddiadau-dysgu-gydol-oes-hamdden-a-gwybodaeth/youth-work-in-wales-principles-and-purposes-january-2013
http://www.wlga.gov.uk/cyhoeddiadau-dysgu-gydol-oes-hamdden-a-gwybodaeth/youth-work-in-wales-principles-and-purposes-january-2013
http://gov.wales/about/programmeforgov/?skip=1&lang=cy
http://www.wlga.gov.uk/cyhoeddiadau-dysgu-gydol-oes-hamdden-a-gwybodaeth/youth-work-in-wales-principles-and-purposes-january-2013
http://www.wlga.gov.uk/cyhoeddiadau-dysgu-gydol-oes-hamdden-a-gwybodaeth/youth-work-in-wales-principles-and-purposes-january-2013
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o Safonau Cenedlaethol Cyfranogaeth Plant a Phobl Ifanc Cymru (2007)  
http://www.participationworkerswales.org.uk/wp-content/uploads/2014/07/National-Participation-Standards.pdf;  

o Iaith fyw: iaith byw – Strategaeth y Gymraeg 2012 - 2017  
http://gov.wales/topics/welshlanguage/policy/living/?skip=1&lang=cy;  

 
 
 

Dangosyddion Rheoli 
Perfformiad Lefel Efydd 

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer Da Angen rhywfaint o 
ddatblygu  

Angen datblygiad sylweddol 

Mae gan y sefydliad 
weledigaeth wedi’i datgan yn 
glir a strategaeth ar gyfer ei 
waith gyda phobl ifanc . 
 
Ceir cynllun sy'n dangos sut y 
mae'r sefydliad yn mesur 
effaith ac effeithiolrwydd ei 
waith gyda phobl ifanc. 
 

Mae’r rhanddeiliaid, gan 
gynnwys pobl ifanc, y gweithlu 
a phartneriaid perthnasol yn 
deall ac wedi cyfrannu at 
weledigaeth, strategaeth a 
chynllun(iau), dangosyddion 
perfformiad a blaenoriaethau’r 
sefydliad. 
 
Mae'r gweithlu yn deall eu 
rolau a’u cyfrifoldebau wrth 
gyflwyno cynllun(iau) cyfredol 
y sefydliad. 
 

Mae cynlluniau/dulliau ar waith 
i sicrhau bod pobl ifanc, y 
gweithlu a phartneriaid 
perthnasol yn deall ac yn 
cyfrannu at y gwaith o 
ddatblygu’r weledigaeth, y 
strategaethau, y cynlluniau, 
dangosyddion perfformiad a’r 
blaenoriaethau. 
 
Mae dealltwriaeth y gweithlu 
o’u rolau a'u cyfrifoldebau wrth 
gyflawni cynllun(iau) cyfredol y 
sefydliad yn anghyson. 

Nid yw'r sefydliad hyd yn hyn 
yn ymgynghori fel mater o 
drefn â rhanddeiliaid megis 
pobl ifanc, y gweithlu a 
phartneriaid perthnasol ynglŷn 
â’i strategaeth, cynllun(iau), 
dangosyddion perfformiad a 
blaenoriaethau. 
 
Dealltwriaeth gyfyngedig, os o 
gwbl, a geir ymysg y gweithlu 
o’u rolau a'u cyfrifoldebau wrth 
fynd ati i gyflawni cynllun(iau) 
cyfredol y sefydliad. 
 

Mae'r sefydliad yn defnyddio 
dull systematig ar gyfer 
monitro, adolygu a diwygio ei 
gynllun(iau) trefniadol a 
dangosyddion perfformiad yn 
rheolaidd. 
 

Ceir proses systematig 
reolaidd ar gyfer monitro, 
adolygu a diwygio cynllun(iau) 
y sefydliad. 
 

Mae prosesau monitro ac 
adolygu yn cael eu diwygio er 
mwyn sicrhau dull systematig 
mwy rheolaidd. 
 

Mae prosesau monitro, 
adolygu, rheoli perfformiad a 
sicrhau ansawdd yn cael eu 
datblygu. 
 

http://www.participationworkerswales.org.uk/wp-content/uploads/2014/07/National-Participation-Standards.pdf
http://gov.wales/topics/welshlanguage/policy/living/?skip=1&lang=cy
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Dangosyddion Rheoli 
Perfformiad Lefel Efydd 

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer Da Angen rhywfaint o 
ddatblygu  

Angen datblygiad sylweddol 

 

Mae'r sefydliad yn cysylltu ei 
waith gyda pholisïau, 
strategaethau a 
blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol allweddol ar 
gyfer pobl ifanc. 

Mae'r sefydliad yn ymateb i, 
ac yn cyfrannu at bolisïau, 
strategaethau a 
blaenoriaethau  lleol a 
chenedlaethol allweddol ar 
gyfer pobl ifanc.  
 
Dangosir hyn drwy 
gysylltiadau â threfniadau lleol 
a chenedlaethol ar gyfer 
darparu gwasanaethau i bobl 
ifanc. 
 

Mae gwaith ar y gweill i 
sicrhau bod y sefydliad yn 
ymateb ac yn cyfrannu at 
bolisïau, strategaethau a 
blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol allweddol ar 
gyfer pobl ifanc. 
 
Ceir rhai cysylltiadau rhwng y 
modd y mae’r sefydliad yn 
darparu gwasanaethau i bobl 
ifanc a pholisïau, 
strategaethau a 
blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol allweddol ar 
gyfer pobl ifanc. 
 

Mae’r sefydliad eto i nodi sut y 
bydd yn ymateb ac yn 
cyfrannu at bolisïau, 
strategaethau a 
blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol allweddol ar 
gyfer pobl ifanc.    
 
Cysylltiadau cyfyngedig, os o 
gwbl, a geir rhwng y modd y 
mae’r sefydliad yn darparu 
gwasanaethau i bobl ifanc a 
pholisïau, strategaethau a 
blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol allweddol ar 
gyfer pobl ifanc. 
 

 
Arweiniad: 

Cydnabyddir y bydd graddfa a chwmpas cynllunio sefydliadol yn wahanol gan ddibynnu ar faint y sefydliad a’i ystod o 
wasanaethau. 

 
Enghreifftiau o dystiolaeth: 

 Gweledigaeth a strategaeth ar gyfer gwaith gyda phobl ifanc. 

 Cynllun(iau) busnes/cyflawni/gweithredol. 

 Enghreifftiau o ymgynghori â phobl ifanc, y gweithlu, partneriaid a rhanddeiliaid eraill wrth ddatblygu gweledigaeth, 
strategaeth a chynllun(iau) y sefydliad. 
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 Tystiolaeth fod y gweithlu yn deall cynllun(iau) cyflawni/busnes drwy; er enghraifft, cynadleddau, hyfforddiant, cyfarfodydd 
tîm, goruchwylio ac arfarnu. 

 Tystiolaeth o fonitro perfformiad ac ansawdd (adroddiadau, cyfarfodydd, ymweliadau sicrhau ansawdd â’r ddarpariaeth). 

 Enghreifftiau o osod targedau a monitro perfformiad yn erbyn dangosyddion lleol a chenedlaethol ar lefel briodol (ar lefel yr 
awdurdod, yr ardal leol, y sefydliad, yr uned neu’r prosiect). 

 Enghreifftiau o sut y mae’r sefydliad yn mesur effaith ei waith ar wella canlyniadau pobl ifanc. 

 Tystiolaeth o sut y mae’r cynllun yn cysylltu â, ac yn cyfrannu at gyflawni cynlluniau a strategaethau cenedlaethol, er 
enghraifft: 

o Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru (2014-2018) 
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/national-youth-work-strategy-for-wales/?skip=1&lang=cy;  

o Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (2013) 
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/youthengagement/?lang=cy; 

o Yr arweiniad statudol i Awdurdodau Lleol ddarparu a hyrwyddo cyfranogiad plant a phobl ifanc o dan Adran 12 Mesur 
Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 
http://gov.wales/topics/improvingservices/publications/sharedpurpdel/?skip=1&lang=cy; 

o Iaith fyw: iaith byw – Strategaeth y Gymraeg 2012 - 2017  
http://gov.wales/topics/welshlanguage/policy/living/?skip=1&lang=cy;  

o Rhaglenni, strategaethau a mentrau eraill cenedlaethol megis Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru, Creu 
cymunedau cryf: Symud ymlaen â’r cynllun gweithredu ar gyfer trechu tlodi  http://gov.wales/topics/people-and-
communities/tackling-poverty/taking-forward-tackling-poverty-action-plan/?skip=1&lang=cy;  

o Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?skip=1&lang=cy; 

o Ymestyn Hawliau: cynorthwyo pobl ifanc o 11 i 25 oed yng Nghymru – Cyfarwyddyd a Chanllawiau (2002) 
https://www.npted.org/section/youth-
service/Downloads/Extending%20Entitlement%20directions%20and%20guidance.pdf 
 

 Cysylltiadau â blaenoriaethau, strategaethau a chynllun(iau) lleol ar gyfer gwaith gyda phobl ifanc, megis y Strategaeth 
Gymunedol leol, y blaenoriaethau yng nghynllun gweithredu’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, Cynllun 
Integredig Sengl yr ardal leol, a Chynllun Gweithredu Teuluoedd yn Gyntaf.  

 Cysylltiadau a chytundebau lefel gwasanaeth â sefydliadau partner. 

 Cysylltiadau â rhwydweithiau lleol megis fforymau ymarferwyr, grwpiau rhyng-asiantaethol a chymunedau lleol.  
 

http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/national-youth-work-strategy-for-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/improvingservices/publications/sharedpurpdel/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/welshlanguage/policy/living/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/tackling-poverty/taking-forward-tackling-poverty-action-plan/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/tackling-poverty/taking-forward-tackling-poverty-action-plan/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?skip=1&lang=cy
https://www.npted.org/section/youth-service/Downloads/Extending%20Entitlement%20directions%20and%20guidance.pdf
https://www.npted.org/section/youth-service/Downloads/Extending%20Entitlement%20directions%20and%20guidance.pdf
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Ansawdd ymarfer gwaith ieuenctid  
 
Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru yn nodi bod; 
 
 “dylai sefydliadau gwaith ieuenctid sicrhau bod pobl ifanc yn cael cynnug gwaith ieuenctid o safon uchel ymyriadau sy’n addas at y 
diben ar gyfer y grwpiau o bobl ifanc y maent yn gweithio gyda nhw”.2  
 
Mae'r safon hon yn canolbwyntio ar sgiliau gweithwyr ieuenctid ac ansawdd ymarfer gwaith ieuenctid mewn lleoliadau wyneb yn 
wyneb. Ceir disgwyliad bod pobl ifanc yn cymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu anffurfiol a heb fod yn ffurfiol sy'n addysgiadol, yn 
grymuso, yn gyfranogol, yn gynhwysol ac yn fynegiannol, gan ymestyn eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth. 
 
Hefyd, dylai’r dystiolaeth ar gyfer y safon ansawdd ymarfer gwaith ieuenctid ddangos: 

 pa mor dda y mae gweithlu’r sefydliad yn deall anghenion yr ardal leol a’r bobl ifanc y maent yn gweithio gyda nhw; 

 pa mor dda y mae gweithwyr ieuenctid yn cynnwys pobl ifanc yn y broses o gynllunio a gwerthuso rhaglenni a 
gweithgareddau sy’n denu brwdfrydedd pobl ifanc ac yn diwallu eu hanghenion; 

 pa mor dda y mae’r tîm staff yn gweithio gyda phobl ifanc i hyrwyddo eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol; 

 datblygu perthynas â phobl ifanc yn seiliedig yn bennaf ar ymgysylltiad gwirfoddol a chydymddiriedaeth. 
 
 
Dangosyddion Ansawdd 
ymarfer gwaith ieuenctid 
Lefel Efydd 

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer Da Angen rhywfaint o 
ddatblygu  

Angen datblygiad sylweddol 

Mae gweithlu'r sefydliad yn 
deall anghenion ardaloedd 
lleol ac anghenion y bobl ifanc 
y maent yn gweithio gyda 
nhw. 

Mae'r gweithlu yn deall sut y 
mae eu rôl yn ymwneud ag 
anghenion yr ardal leol ac 
anghenion y bobl ifanc y 
maent yn gweithio gyda  
nhw. 
 

Mae'r gweithlu yn gwybod 
beth yw anghenion yr ardal 
leol a'r bobl ifanc y maent yn 
gweithio gyda nhw, ond nid 
oes llawer o dystiolaeth i 
ddangos bod anghenion yn 
cael eu hasesu  gan 

Lefelau isel o ymwybyddiaeth 
a geir ymysg y gweithlu o 
anghenion yr ardal leol ac 
anghenion pobl ifanc sy'n 
defnyddio'r ddarpariaeth 
gwaith ieuenctid.  
 

                                                
2
 Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru (2014-2018) http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/national-youth-

work-strategy-for-wales/?skip=1&lang=cy .  

http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/national-youth-work-strategy-for-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/national-youth-work-strategy-for-wales/?skip=1&lang=cy
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Dangosyddion Ansawdd 
ymarfer gwaith ieuenctid 
Lefel Efydd 

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer Da Angen rhywfaint o 
ddatblygu  

Angen datblygiad sylweddol 

Mae anghenion yr ardal leol 
wedi cael eu hasesu’n 
systematig ac wedi cael sylw 
mewn gwaith wyneb yn wyneb 
gyda phobl ifanc.   
 
Mae gweithgareddau gwaith 
ieuenctid a chyfleoedd dysgu 
yn mynd i'r afael ag anghenion 
pobl ifanc ac yn eu diwallu.  
 
Caiff pobl ifanc eu cynorthwyo 
i wneud defnydd o 
wasanaethau arbenigol a 
ffynonellau cymorth. 
 

ddefnyddio gwybodaeth a 
data. 
 
Mae yna gynlluniau i wella’r 
cysylltiad rhwng anghenion yr 
ardal leol a rhaglenni a 
gweithgareddau gwaith 
ieuenctid. 
 
Caiff pobl ifanc eu cyfeirio at 
wasanaethau arbenigol a 
ffynonellau cymorth. 
 

Nid yw’r rhaglenni a’r 
gweithgareddau yn cysylltu'n 
dda ag anghenion pobl ifanc. 

Mae gweithlu'r sefydliad yn 
cynnwys pobl ifanc wrth 
gynllunio a gwerthuso 
gweithgareddau. 
 
Mae gweithlu'r sefydliad yn 
cynnwys pobl ifanc mewn 
cyfleoedd dysgu anffurfiol a 
heb fod yn ffurfiol sy'n 
addysgiadol, yn grymuso, yn 
gyfranogol, yn gynhwysol ac 
yn fynegiannol, gan ymestyn 
eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u 

Mae pobl ifanc yn cael eu 
cynnwys fel mater o drefn wrth 
gynllunio a gwerthuso’r 
sefydliad. 
 
Fel mater o drefn mae'r 
gweithlu yn cynnwys pobl 
ifanc wrth gynllunio rhaglenni 
heriol sy'n ennyn brwdfrydedd 
pobl ifanc gan arwain at eu 
dysgu a’u cyflawniad 
 
Mae'r sefydliad yn defnyddio 

Ceir enghreifftiau o gynnwys 
pobl ifanc wrth gynllunio a 
gwerthuso’r sefydliad. 
 
Nid yw ymdrechion y sefydliad 
i gynnwys pobl ifanc bob 
amser yn effeithiol. 
 
Ystod gyfyngedig o ddulliau a 
geir i gynnwys pobl ifanc wrth 
gynllunio a gwerthuso eu 
dysgu a'u cyflawniad. 
 

Cyfyngedig, os o gwbl, yw’r 
dystiolaeth fod pobl ifanc yn 
ymwneud â’r gwaith o 
gynllunio a/neu werthuso eu 
gweithgareddau a’u cyfleoedd 
dysgu. 
 
Mae cynllunio a gwerthuso yn 
canolbwyntio ar 
weithgareddau hamdden nad 
ydynt yn darparu digon o 
gyfleoedd ar gyfer datblygiad 
personol a chymdeithasol pobl 
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Dangosyddion Ansawdd 
ymarfer gwaith ieuenctid 
Lefel Efydd 

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer Da Angen rhywfaint o 
ddatblygu  

Angen datblygiad sylweddol 

dealltwriaeth. 
 

amrywiaeth o ddulliau i 
sicrhau cyfranogiad pobl ifanc 
wrth gynllunio a gwerthuso 
gwaith ieuenctid. 
 
Mae pobl ifanc yn cael eu 
cynorthwyo i drosglwyddo eu 
dysgu o gymryd rhan mewn 
gwaith ieuenctid i agweddau 
eraill ar eu bywydau. 
 

Nid yw pobl ifanc yn cael eu 
cynorthwyo’n gyson i 
drosglwyddo eu dysgu o 
gymryd rhan mewn gwaith 
ieuenctid i agweddau eraill ar 
eu bywydau. 
 

ifanc. 
 

Mae gweithlu'r sefydliad yn 
datblygu perthynas 
gadarnhaol gyda phobl ifanc, i 
gefnogi a hyrwyddo dysgu a 
chyflawniad pobl ifanc yn 
effeithiol. 
 

Mae'r gweithlu yn sefydlu ac 
yn cynnal perthynas 
gadarnhaol gyda phobl ifanc. 
   
Mae'r gweithlu yn defnyddio 
amrywiaeth o ddulliau i 
ddatblygu ymddiriedaeth a 
chynnwys pobl ifanc mewn 
gweithgareddau a rhaglenni 
dysgu pleserus a heriol.  
 
Mae pobl ifanc yn cael eu 
cynnwys fel mater o drefn wrth 
drafod rheolau sylfaenol a 
chodau ymddygiad. 
 
Eir i'r afael yn gyson ag iaith 
neu ymddygiad amhriodol. 

Mae'r gweithlu yn sefydlu 
perthynas gadarnhaol gyda 
phobl ifanc, ond nid ydynt bob 
amser yn eu cynorthwyo i 
gymryd rhan yn llawn mewn 
gweithgareddau a rhaglenni 
dysgu heriol. 
 
Mae ymwneud pobl ifanc wrth 
drafod rheolau sylfaenol a 
chodau ymddygiad 
clwb/rhaglen/ gweithgaredd yn 
anghyson. 
 
Nid eir i’r afael yn gyson ag 
iaith neu ymddygiad 
amhriodol. 
 

Mae'r gweithlu yn sefydlu 
perthynas gadarnhaol gyda 
phobl ifanc, ond nid ydynt yn 
eu cynorthwyo fel mater o 
drefn i gyfranogi mewn 
gweithgareddau heriol neu 
raglenni dysgu. 
 
Mae pobl ifanc eto i gael eu 
cynnwys wrth drafod rheolau 
sylfaenol a chodau 
ymddygiad. 
 
Mae cymorth i bobl ifanc gael 
mynediad at gyngor, 
gwybodaeth ac arweiniad yn 
anghyson. 
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Dangosyddion Ansawdd 
ymarfer gwaith ieuenctid 
Lefel Efydd 

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer Da Angen rhywfaint o 
ddatblygu  

Angen datblygiad sylweddol 

 
Mae pobl ifanc yn manteisio ar 
gyfleoedd i gael cyngor, 
gwybodaeth, cefnogaeth neu 
arweiniad. 

Mae pobl ifanc yn cael 
mynediad at gymorth, cyngor, 
gwybodaeth a chyfarwyddyd, 
ond nid ydynt yn manteisio ar 
y cyfleoedd hyn fel mater o 
drefn. 
 

 
Arweiniad:  
Bydd asesiad o’r safon ansawdd ymarfer gwaith ieuenctid yn cynnwys:  

 nifer fechan o ymweliadau â darpariaethau gwaith ieuenctid a gynigir gan y sefydliad;  

 grwpiau ffocws gyda phobl ifanc i asesu cywirdeb prosesau sicrwydd ansawdd mewnol y sefydliad;  

 grwpiau ffocws gydag aelodau’r gweithlu i asesu cywirdeb prosesau sicrwydd ansawdd mewnol y sefydliad. 
 
 
Enghreifftiau o Dystiolaeth: 

 Tystiolaeth o adroddiadau sicrwydd ansawdd mewnol ac arsylwadau o ymarfer y sefydliad.  

 Tystiolaeth o bortffolios pobl ifanc neu o werthusiadau o raglenni neu brosiectau gwaith ieuenctid.  

 Proffiliau cymunedol. 

 Asesiad o anghenion pobl ifanc ac adroddiadau ar ddadansoddiadau o anghenion, gwybodaeth a nodweddion yr 
ardal(oedd) y mae’r sefydliad yn gweithredu ynddynt.  

 Dadansoddiad o ddata a gwybodaeth arall ar anghenion lleol a sut y defnyddir y wybodaeth hon i ffurfio cynllun(iau) 
cyflawni/busnes y sefydliad a rhaglenni gwaith ieuenctid.  

 Tystiolaeth o sut y mae rhaglenni a phrosiectau yn mynd i’r afael ag anghenion pobl ifanc ac yn ymateb iddynt. 

 Enghreifftiau o sut y mae’r sefydliad yn mynd i’r afael ag anghenion pobl ifanc ac yn eu cefnogi er mwyn cyflawni 
canlyniadau gwell. 

 Cynlluniau sesiynau a gwerthusiadau. 

 Cynlluniau prosiectau a gwerthusiadau. 
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 Cynllun(iau) busnes/cyflawni/gweithredol. 

 Tystiolaeth o ddysgu pobl ifanc megis portffolios neu enghreifftiau o ddysgu a gofnodwyd.  

 Gwerthusiadau pobl ifanc o brosiectau, rhaglenni a digwyddiadau sy’n arddangos eu dysgu. 

 Tystiolaeth o gyfraniad uniongyrchol pobl ifanc i’r gwaith o gynllunio, gwerthuso ac ymwneud parhaus yn y broses o 
oruchwylio’r agweddau amrywiol ar brosiectau gwaith ieuenctid a’r ddarpariaeth gwaith ieuenctid. 

 Trafodaethau gyda phobl ifanc, y gweithlu a rheolwyr. 

 Codau ymddygiad neu reolau sylfaenol. 

 Tystiolaeth o bobl ifanc yn cael eu cynorthwyo i ddefnyddio gwasanaethau arbenigol neu ffynonellau cymorth.  

 Tystiolaeth o bobl ifanc yn elwa ar gyngor, gwybodaeth ac arweiniad. 

 Tystiolaeth o bobl ifanc yn trosglwyddo’r dysgu y maent yn ei gael drwy ymwneud â gwaith ieuenctid i agweddau eraill ar eu 
bywydau; er enghraifft perthynas â theuluoedd, rhieni a gofalwyr a’u hymgysylltiad ag addysg ffurfiol, cyflogaeth a 
hyfforddiant. 
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Dysgu a datblygiad pobl ifanc  
 

Mae addysg yn un o'r pum piler sy'n sail i waith ieuenctid yng Nghymru. Mae Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a 
Dibenion (2013) yn diffinio arfer addysgol fel 
 
"[g]alluogi pobl ifanc i ennill y sgiliau, gwybodaeth, dealltwriaeth, agweddau a gwerthoedd sydd eu hangen ar gyfer eu datblygiad 
a’u boddhad personol eu hunain a chyfrannu at gymdeithas fel aelodau o grwpiau a chymunedau, yn lleol, rhanbarthol, 
cenedlaethol a rhyngwladol.” 3  
 
Yn ogystal, mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) yn datgan; 
 
"Mae gan blant yr hawl i ymlacio a chwarae ac ymuno mewn ystod eang o weithgareddau", a dylai "addysg ddatblygu personoliaeth 
a doniau pob plentyn i'r eithaf." 4  
 
Mae gwaith ieuenctid o ansawdd uchel yn darparu lle a chyfleoedd i bobl ifanc ymlacio, chwarae ac ymuno mewn ystod eang o 
weithgareddau ac yn eu cynorthwyo i ddatblygu eu personoliaethau a’u doniau. 
 
Mae safon dysgu a datblygiad pobl ifanc yn canolbwyntio ar ba mor dda y mae'r sefydliad yn cynorthwyo pobl ifanc i ymestyn eu 
gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth a pha mor dda y mae'r sefydliad yn hwyluso datblygiad personol, cymdeithasol ac 
addysgol pobl ifanc i'w galluogi i gyrraedd eu potensial llawn a gwella eu cyfleoedd bywyd.  
 
Dylai’r dystiolaeth i gefnogi safon dysgu a datblygiad pobl ifanc ddangos: 

 pa mor dda y mae pobl ifanc yn datblygu ac yn ymestyn eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth; 

 pa mor dda y mae pobl ifanc yn datblygu eu sgiliau personol a chymdeithasol; 

 sut y mae eu dysgu o ymwneud â gwaith ieuenctid yn cael ei drosglwyddo i agweddau eraill ar eu bywydau; 

                                                
3
 Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion 2013 http://www.wlga.gov.uk/publications-lifelong-learning-leisure-and-information/youth-work-in-

wales-principles-and-purposes-january-2013/ 
4
 Set o safonau gofynnol yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’n gytuniad rhyngwladol terfynol a thrwy ei gadarnhau mae 

Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i roi’r hawliau a’r diogelwch a gynhwysir ynddo i blant. Cymeradwywyd testun y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn gan Aelod-
wladwriaethau’r Cenhedloedd Unedig ar 20 Tachwedd 1989. Pasiwyd ‘Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011’ gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru 
ar 18 Ionawr 2011. Mae’r Mesur yn ymgorffori ystyriaeth o CCUHP yng nghyfraith Cymru. 
 

http://www.wlga.gov.uk/publications-lifelong-learning-leisure-and-information/youth-work-in-wales-principles-and-purposes-january-2013/
http://www.wlga.gov.uk/publications-lifelong-learning-leisure-and-information/youth-work-in-wales-principles-and-purposes-january-2013/
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 pa mor dda y maent yn cyfranogi mewn dysgu heb fod yn ffurfiol.  
 
Gallai mewnbwn pobl ifanc i gynlluniau, tystiolaeth o'u dysgu, eu gwerthusiad o sesiynau a phrosiectau, a’u portffolios ar gyfer 
dyfarniadau achrededig ddarparu tystiolaeth dda ar gyfer y safon hon.  
 
 
Dangosyddion Dysgu a 
datblygiad pobl ifanc Lefel 
Efydd 

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer Da Angen rhywfaint o 
ddatblygu  

Angen datblygiad sylweddol 

Yn dilyn ymgysylltiad â 
darpariaeth gwaith ieuenctid y 
sefydliad mae pobl ifanc yn 
datblygu ac yn ymestyn eu 
gwybodaeth, eu sgiliau a’u 
dealltwriaeth. 
 

Yn dilyn ymgysylltiad â 
darpariaeth gwaith ieuenctid y 
sefydliad gall y sefydliad 
ddangos bod pobl ifanc wedi 
dysgu, cyflawni a gwneud 
cynnydd. 
 
Mae pobl ifanc yn gallu 
myfyrio ar eu cyflawniadau a 
disgrifio'r hyn y maent wedi'i 
ddysgu. 
 
Mae dysgu pobl ifanc yn cael 
ei werthuso, ei gofnodi, ei 
achredu a’i ddathlu yn briodol. 
 

Yn dilyn ymgysylltiad â 
darpariaeth gwaith ieuenctid 
mae gallu'r sefydliad i 
ddangos dysgu, cyflawniad a 
chynnydd pobl ifanc yn 
anghyson. 
 
Ceir anghysondeb o ran gallu 
pobl ifanc i fyfyrio ar eu 
cyflawniadau a disgrifio'r hyn y 
maent wedi'i ddysgu. 
 
Ar draws y sefydliad ceir 
anghysondebau o ran i ba 
raddau y mae dysgu pobl 
ifanc yn cael ei werthuso, ei 
gofnodi, ei achredu a’i 
ddathlu. 
 

Yn dilyn ymgysylltiad â 
darpariaeth gwaith ieuenctid 
prin yw'r dystiolaeth o ddysgu, 
cyflawniad a chynnydd pobl 
ifanc. 
 
Ychydig iawn o bobl ifanc sy’n 
gallu myfyrio ar eu 
cyflawniadau a disgrifio'r hyn y 
maent wedi'i ddysgu. 
 
Ar draws y sefydliad mae i ba 
raddau y mae dysgu pobl ifanc 
yn cael ei werthuso, ei 
gofnodi, ei achredu a'i ddathlu, 
yn gyfyngedig. 
 
Mae strategaethau i wella 
ymgysylltiad pobl ifanc â 
darpariaeth gwaith ieuenctid y 
sefydliad yn cael eu hystyried. 

Yn dilyn ymgysylltiad â 
darpariaeth gwaith ieuenctid y 

Yn dilyn ymgysylltiad â 
darpariaeth gwaith ieuenctid 

Yn dilyn ymgysylltiad â 
darpariaeth gwaith ieuenctid y 

Yn dilyn ymgysylltiad â 
darpariaeth gwaith ieuenctid y 
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Dangosyddion Dysgu a 
datblygiad pobl ifanc Lefel 
Efydd 

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer Da Angen rhywfaint o 
ddatblygu  

Angen datblygiad sylweddol 

sefydliad mae pobl ifanc yn 
datblygu sgiliau personol a 
chymdeithasol. 

gall y sefydliad ddangos 
datblygiad personol a 
chymdeithasol pobl ifanc. 
 
Bydd amrywiaeth o dystiolaeth 
ar draws y sefydliad yn 
dangos bod pobl ifanc yn; 

 gallu cyfathrebu’n dda;  

 gallu gweithio’n dda 
mewn grwpiau a 
thimau;   

 sensitif yn eu perthynas 
ag eraill. 

 
Mae pobl ifanc yn dangos 
menter ac yn ysgwyddo 
cyfrifoldeb am eu dewisiadau 
a'u gweithredoedd.  

Mae pobl ifanc yn 
trosglwyddo'r hyn a ddysgwyd 
drwy eu hymgysylltiad â 
gwaith ieuenctid i agweddau 
eraill ar eu bywydau. 

sefydliad ceir tystiolaeth 
anghyson o ddatblygiad 
personol a chymdeithasol pobl 
ifanc. 
 
Mae'r sefydliad yn gallu 
darparu rhai enghreifftiau o 
bobl ifanc yn datblygu sgiliau 
cyfathrebu, gwaith tîm a 
pherthynas. 
 
Mae pobl ifanc yn cael eu 
hysgogi ond nid ydynt bob 
amser yn ysgwyddo 
cyfrifoldeb am eu dewisiadau 
a'u gweithredoedd. 
 

sefydliad prin yw'r dystiolaeth 
o ddatblygiad personol a 
chymdeithasol pobl ifanc. 
 
 
 

Gall y sefydliad ddangos bod 
pobl ifanc yn cyfranogi’n 
effeithiol mewn cyfleoedd 
dysgu gwaith ieuenctid 

Mae pobl ifanc yn cymryd rhan 
wrth osod targedau fel 
unigolion ac mewn grwpiau. 
 

Nid yw pobl ifanc yn cymryd 
rhan yn gyson wrth osod eu 
nodau a'u targedau eu hunain. 
 

Mae ymwneud pobl ifanc wrth 
osod targedau fel unigolion a 
grwpiau yn gyfyngedig. 
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Dangosyddion Dysgu a 
datblygiad pobl ifanc Lefel 
Efydd 

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer Da Angen rhywfaint o 
ddatblygu  

Angen datblygiad sylweddol 

anffurfiol a heb fod yn ffurfiol. 
 

Mae pobl ifanc yn gyfrifol am 
gynllunio, trefnu ac arwain 
rhaglenni a gweithgareddau, 
gyda chymorth gan weithwyr 
ieuenctid. 
 
Mae pobl ifanc yn ymgysylltu’n 
llawn â’r broses o werthuso eu 
dysgu, eu cyflawniad a’u 
cynnydd. 
 

Mae'r gweithlu yn aml yn 
arwain wrth gynllunio a 
darparu rhaglenni a 
gweithgareddau. 
 
Ymgynghorir â phobl ifanc 
ynglŷn â gweithgareddau a 
rhaglenni, ond maent eto i 
ddatblygu'r sgiliau ar gyfer 
arwain prosiectau a 
gweithgareddau gyda 
chymorth gan weithwyr 
ieuenctid.  
 
Nid yw gwerthuso bob amser 
yn canolbwyntio'n effeithiol ar 
ddysgu a chyflawniad pobl 
ifanc. 

Cyfyngedig yw’r rhan y mae 
pobl ifanc yn ei chwarae yn y 
broses o gynllunio neu 
werthuso rhaglenni a 
gweithgareddau gwaith 
ieuenctid. 

 
 
Arweiniad:  
Bydd yr asesiad o’r safon dysgu a datblygiad pobl ifanc yn cynnwys:  

 nifer fach o ymweliadau â darpariaethau gwaith ieuenctid a gynigir gan y sefydliad;  

 grwpiau ffocws gyda phobl ifanc i asesu cywirdeb prosesau sicrwydd ansawdd mewnol y sefydliad;  

 grwpiau ffocws gydag aelodau’r gweithlu i asesu cywirdeb prosesau sicrwydd ansawdd mewnol y sefydliad. 
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Enghreifftiau o dystiolaeth: 

 Cynlluniau sesiynau a gwerthusiadau. 

 Tystiolaeth o ddysgu pobl ifanc megis portffolios neu enghreifftiau o ddysgu a gofnodwyd. 

 Tystiolaeth o bobl ifanc yn cyflawni cymwysterau a dyfarniadau a gydnabyddir yn genedlaethol. 

 Tystiolaeth o newidiadau a gwelliannau i raglenni a’r ddarpariaeth o ganlyniad i ymwneud pobl ifanc. 

 Arolygon defnyddwyr a rhai nad ydynt yn defnyddio’r gwasanaeth a thystiolaeth o sut y mae’r rhain wedi arwain at newid a 
gwelliant. 

 Cofnodion presenoldeb yn dangos ymwneud pobl ifanc â’r prosiect dros amser. 

 Astudiaethau achos.  

 Enghreifftiau o bobl ifanc yn ymgysylltu â dysgu wedi’i gofnodi a’i achredu.  

 Cynlluniau prosiectau a gwerthusiadau yn dangos cyfraniad pobl ifanc, eu datblygiad personol a’u dysgu. 

 Tystiolaeth o gyfraniad parhaus pobl ifanc i gynllunio a gwerthuso.  

 Trafodaethau gyda phobl ifanc, y gweithlu a rheolwyr. 

 Arddangosiadau ac arddangosfeydd o waith pobl ifanc. 

 Deunydd cyhoeddusrwydd a hyrwyddo. 

 Canlyniadau gweithdrefnau mewnol ar gyfer sicrhau ansawdd gwaith wyneb yn wyneb â phobl ifanc. 
 

  



17 
 

Gofynion cyfreithiol  
 
Mae'r safon yn canolbwyntio ar sut y darperir amgylchedd gwaith diogel ac iach ar gyfer pobl ifanc, y gweithlu a defnyddwyr eraill, a 
sut y mae polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau’n sicrhau bod gofynion cyfreithiol yn cael eu bodloni. Rhaid cydymffurfio â’r 
gofynion cyfreithiol ar gyfer diogelu ym mhob lleoliad gwaith ieuenctid. 
 
Dylai’r dystiolaeth ar gyfer y safon gofynion cyfreithiol ddangos: 

 bod y gweithlu wedi’i hyfforddi’n dda ac yn deall y gofynion cyfreithiol, yn enwedig rhai ar gyfer diogelu ac iechyd a 
diogelwch;  

 bod newidiadau i bolisi neu ymarfer yn cael eu cyfathrebu’n glir; 

 bod polisïau penodol sy’n berthnasol i waith gyda phobl ifanc yn cael eu nodi, eu datblygu neu eu mabwysiadu a’u 
cymhwyso mewn modd cyson; 

 bod polisïau yn cael eu monitro a’u hadolygu’n rheolaidd i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â’r newidiadau diweddaraf yn y 
gofynion cyfreithiol; 

 bod rheolwyr yn goruchwylio er mwyn sicrhau bod polisïau, gweithdrefnau a phrosesau’r sefydliad ar gyfer diogelu yn cael 
eu gweithredu’n effeithiol a bod pobl ifanc yn ddiogel. 

 

Dangosyddion Gofynion 
cyfreithiol Lefel Efydd 

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer Da Angen rhywfaint o 
ddatblygu  

Angen datblygiad sylweddol 

Mae gan y sefydliad bolisïau, 
gweithdrefnau a chanllawiau 
yn eu lle i fodloni gofynion 
cyfreithiol. 
 
Mae gan y sefydliad bolisïau a 
gweithdrefnau effeithiol ar 
gyfer:  

 diogelu pobl ifanc;  

 amgylchedd iach a 
diogel. 

Ceir polisïau, gweithdrefnau a 
chanllawiau cyfredol sy'n 
sicrhau bod gofynion 
cyfreithiol yn cael eu bodloni. 
 
Mae gofynion cyfreithiol ar 
gyfer diogelu pobl ifanc a 
darparu amgylchedd iach a 
diogel yn cael eu bodloni. 
 

Mae polisïau yn eu lle ond nid 
yw'r sefydliad eto wedi 
datblygu gweithdrefnau a 
chanllawiau llawn i sicrhau 
bod gofynion cyfreithiol yn 
cael eu bodloni. 
 
Mae gofynion cyfreithiol ar 
gyfer diogelu pobl ifanc a 
darparu amgylchedd iach a 
diogel yn cael eu bodloni. 

Mae polisïau yn eu lle ond 
cyfyngedig yw’r dystiolaeth o 
weithdrefnau a chanllawiau i 
sicrhau bod gofynion 
cyfreithiol yn cael eu bodloni. 
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Dangosyddion Gofynion 
cyfreithiol Lefel Efydd 

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer Da Angen rhywfaint o 
ddatblygu  

Angen datblygiad sylweddol 

Mae gweithlu'r sefydliad yn 
deall ac yn gallu gweithredu 
polisïau, gweithdrefnau a 
chanllawiau ar gyfer diogelu, 
iechyd a diogelwch, a gofynion 
cyfreithiol eraill. 

Mae'r polisïau, y 
gweithdrefnau a’r canllawiau 
ar gael yn hwylus i’r gweithlu 
a’r bobl ifanc eu gweld  
 
Mae polisïau, gweithdrefnau a 
chanllawiau yn cael eu 
hyrwyddo a'u cyfathrebu yn 
effeithiol ar draws y sefydliad. 
 
Mae'r gweithlu, a phobl ifanc 
lle bo'n briodol, wedi eu 
hyfforddi i weithredu polisïau, 
gweithdrefnau a chanllawiau. 
 
Mae'r gweithlu’n deall ac yn 
gallu gweithredu polisïau a 
gweithdrefnau. 
 

Mae'r polisïau, y 
gweithdrefnau a’r canllawiau 
ar gael yn hwylus i’r gweithlu 
eu gweld.  
 
Mae hyfforddiant yn digwydd 
ac mae cynlluniau ar waith i 
alluogi'r gweithlu i ddeall a 
gweithredu polisïau a 
gweithdrefnau yn gyson. 
 
 

Mae dealltwriaeth a gallu'r 
gweithlu i weithredu polisïau, 
gweithdrefnau a chanllawiau 
yn anghyson. 
 
Mae hyfforddiant a’r gwaith o 
hyrwyddo polisïau, 
gweithdrefnau a chanllawiau 
eto i'w hystyried neu’n cael eu 
datblygu. 
 
 

Mae'r sefydliad yn monitro ac 
yn adolygu ei bolisïau, ei 
weithdrefnau a’i ganllawiau’n 
rheolaidd ac mae'n defnyddio 
canlyniadau'r prosesau hyn ar 
gyfer gwella a newid. 
 

Mae prosesau monitro’n cael 
eu defnyddio’n rheolaidd i 
asesu pa mor dda y mae polisi 
a gweithdrefnau’n cael eu 
gweithredu. 
 
Mae'r canlyniadau o brosesau 
monitro rheolaidd yn arwain at 
welliant a newid. 
 

Mae prosesau monitro ac 
adolygu gweithdrefnau ar 
waith ond nid yw'r 
canlyniadau’n cael eu 
defnyddio fel mater o drefn i 
lywio newid a gwelliant. 
 
Mae camau ar y gweill i 
sicrhau bod canlyniadau 
monitro’n arwain at newid a 

Nid yw gweithdrefnau monitro 
ac adolygu yn cael eu rhoi ar 
waith mewn modd cyson. 
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Dangosyddion Gofynion 
cyfreithiol Lefel Efydd 

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer Da Angen rhywfaint o 
ddatblygu  

Angen datblygiad sylweddol 

Mae'r gweithlu a phobl ifanc 
yn ymwneud â’r broses o 
adolygu polisïau, 
gweithdrefnau a chanllawiau. 

gwelliant. 
 

 
 
Arweiniad:  
Gall yr ystod o bolisïau amrywio yn dibynnu ar y sefydliad. Disgwylir i’r sefydliadau feddu ar bolisïau ar gyfer diogelu, iechyd a 
diogelwch, cyfle cyfartal/amrywiaeth, diogelu data, gweithgareddau oddi ar y safle, teithiau ac ymweliadau, canmol a chwyno.  
 
 
Enghreifftiau o dystiolaeth:  

• Cydymffurfiaeth â gofynion statudol a chanllawiau’r llywodraeth.  

• Polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau’r sefydliad, yn enwedig y rhai ar gyfer diogelu ac iechyd a diogelwch. 

• Mynediad at bolisïau, gweithdrefnau a chanllawiau. 
• Amserlen ar gyfer diweddaru polisïau a gweithdrefnau. 
• Monitro effeithiolrwydd polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau.  
• Gweithredu cynlluniau gweithredu er mwyn gwella polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau. 
• Dulliau o gyfathrebu newidiadau i bolisïau a gweithdrefnau. 
• Cofnodion cyfarfodydd sy’n dangos bod polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau yn cael eu hadolygu a’u diweddaru.  

• Adroddiadau a thystiolaeth o ymweliadau monitro. 
• Hyfforddiant i’r gweithlu ar weithredu polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau. 

• Trwyddedau, caniatadau a chymeradwyaethau wedi’u cydnabod a’u cymeradwyo. 
 

Gweler y rhestr wirio polisïau canlynol – nid yw’n rhestr lawn. 
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Rhestr Wirio Polisïau Gofynion Cyfreithiol  

Enghreifftiau o bolisïau a 
gweithdrefnau 

Corfforaethol Polisi/datganiad 
Sefydliadol 

Diweddarwyd yn y 
ddwy flynedd 

ddiwethaf 

Dyddiad ar gyfer 
adolygu 

Diogelu plant a phobl ifanc     

Gwiriadau’r Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd 

    

Iechyd a diogelwch     

Diogelu data     

Polisi a gweithdrefnau ar gyfer 
defnyddio technoleg 
gwybodaeth a chyfathrebu 

    

Canllawiau ar rannu 
gwybodaeth 

    

Asesu risg     

Cydraddoldeb ac amrywiaeth     

Asesiadau o effaith ar 
gydraddoldeb 

    

Gweithgareddau awyr agored     

Trafnidiaeth     

Teithiau, ymweliadau a 
theithiau preswyl 

    

Gweithdrefnau ar gyfer 
gweithio unigol 

    

Gweithdrefnau ar gyfer ymdrin 
â digwyddiadau’n ymwneud â 
chyffuriau 

    

Canllawiau ar gyfer gwaith 
datgysylltiedig ac allgymorth 

    

 



21 
 

Atodiad: Templed hunanasesu Marc Ansawdd ar gyfer y Lefel Efydd 
 

Mae'r templed hunanasesu i’w ddefnyddio gan sefydliadau i ysgrifennu naratif yn disgrifio sut y maent wedi cyflawni pob un o'r 
dangosyddion ar gyfer lefel Efydd y Marc Ansawdd. Dylai'r naratif gynnwys unrhyw ddysgu sydd wedi deillio o'r broses hunanasesu 
a chynlluniau ar gyfer gwelliant pellach. Hefyd, dylai'r sefydliad ddarparu gradd wedi’i hunanasesu ar gyfer pob un o'r dangosyddion 
 
Dylai sefydliadau ddarparu cyswllt â thystiolaeth sy'n dangos eu bod wedi cyflawni'r dangosydd. Lle bo modd dylid darparu 
hyperddolen i’r dystiolaeth. Os nad yw hynny'n bosibl dylai'r dystiolaeth gael ei darparu mewn ffeiliau electronig neu ar ffurf copi 
caled. 
 
Er mwyn ennill Marc Ansawdd ar y Lefel Efydd rhaid i'r sefydliad ddangos ei fod wedi cyflawni gradd 'ymarfer da' ym mhob un o'r 
dangosyddion. Dylid defnyddio’r disgrifyddion gradd a ddarperir yn y Safonau Ansawdd ar gyfer y lefel hon i helpu'r sefydliad i 
ganfod a yw eu naratif a’u tystiolaeth ategol yn dangos gradd 'ymarfer da'. 
 
 
1.1 Rheoli Perfformiad  

 

Dangosyddion Lefel Efydd: Rheoli 
Perfformiad 

Naratif hunanasesu gyda chysylltiadau â thystiolaeth ategol Gradd 

Mae gan y sefydliad weledigaeth wedi’i 
datgan yn glir a strategaeth ar gyfer ei 
waith gyda phobl ifanc . 
 
Ceir cynllun sy'n dangos sut y mae'r 
sefydliad yn mesur effaith ac 
effeithiolrwydd ei waith gyda phobl ifanc. 
. 

  

Mae'r sefydliad yn defnyddio dull 
systematig ar gyfer monitro, adolygu a 
diwygio ei gynllun(iau) trefniadol a 
dangosyddion perfformiad yn rheolaidd. 
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Mae'r sefydliad yn cysylltu ei waith gyda 
pholisïau, strategaethau a 
blaenoriaethau lleol a chenedlaethol 
allweddol ar gyfer pobl ifanc. 

  

 

 
1.2 Ansawdd ymarfer gwaith ieuenctid 

 
Dangosyddion Lefel Efydd: Ansawdd 
ymarfer gwaith ieuenctid 

Naratif hunanasesu gyda chysylltiadau â thystiolaeth ategol Gradd 

Mae gweithlu'r sefydliad yn deall 
anghenion ardaloedd lleol ac anghenion 
y bobl ifanc y maent yn gweithio gyda 
nhw. 

  

Mae gweithlu'r sefydliad yn cynnwys 
pobl ifanc wrth gynllunio a gwerthuso 
gweithgareddau. 
 
Mae gweithlu'r sefydliad yn cynnwys 
pobl ifanc mewn cyfleoedd dysgu 
anffurfiol a heb fod yn ffurfiol sy'n 
addysgiadol, yn grymuso, yn gyfranogol, 
yn gynhwysol ac yn fynegiannol, gan 
ymestyn eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u 
dealltwriaeth. 
 

  

Mae gweithlu'r sefydliad yn datblygu 
perthynas gadarnhaol gyda phobl ifanc, i 
gefnogi a hyrwyddo dysgu a chyflawniad 
pobl ifanc yn effeithiol. 
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1.3 Dysgu Pobl Ifanc  
 

Dangosyddion Lefel Efydd: Dysgu 
pobl ifanc 

Naratif hunanasesu gyda chysylltiadau â thystiolaeth ategol Gradd 

Yn dilyn ymgysylltiad â darpariaeth 
gwaith ieuenctid y sefydliad mae pobl 
ifanc yn datblygu ac yn ymestyn eu 
gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth. 
 

  

Yn dilyn ymgysylltiad â darpariaeth 
gwaith ieuenctid y sefydliad mae pobl 
ifanc yn datblygu sgiliau personol a 
chymdeithasol. 

  

Gall y sefydliad ddangos bod pobl ifanc 
yn cyfranogi’n effeithiol mewn cyfleoedd 
dysgu gwaith ieuenctid anffurfiol a heb 
fod yn ffurfiol. 
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1.4 Gofynion cyfreithiol 
 

Dangosyddion Lefel Efydd: Gofynion 
cyfreithiol 

Naratif hunanasesu gyda chysylltiadau â thystiolaeth ategol Gradd 

Mae gan y sefydliad bolisïau, 
gweithdrefnau a chanllawiau yn eu lle i 
fodloni gofynion cyfreithiol. 
 
Mae gan y sefydliad bolisïau a 
gweithdrefnau effeithiol ar gyfer:  

 diogelu pobl ifanc;  

 amgylchedd iach a diogel. 
 

  

Mae gweithlu'r sefydliad yn deall ac yn 
gallu gweithredu polisïau, gweithdrefnau 
a chanllawiau ar gyfer diogelu, iechyd a 
diogelwch, a gofynion cyfreithiol eraill. 

  

Mae'r sefydliad yn monitro ac yn 
adolygu ei bolisïau, ei weithdrefnau a’i 
ganllawiau’n rheolaidd ac mae'n 
defnyddio canlyniadau'r prosesau hyn ar 
gyfer gwella a newid. 
 

  

 
  
 

 
 
 


