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Rhagair y Gweinidogion

Mae gan waith ieuenctid o’r radd flaenaf rôl hanfodol er mwyn cynorthwyo ein pobl ifanc i wella eu gobeithion mewn bywyd. Mae
ein Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol ar gyfer Cymru yn cydnabod gwerth darpariaeth gwaith ieuenctid o ansawdd ac yn
cynnwys ymrwymiad i ddatblygu Marc Ansawdd ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid, er mwyn diffinio’n glir ansawdd darpariaeth
gwaith ieuenctid. Gyda’n gilydd, rydym wedi datblygu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.
Bydd y Marc Ansawdd hwn yn cynorthwyo sefydliadau gwaith ieuenctid i herio’u harferion. Bydd yn gwella safon y ddarpariaeth
gwaith ieuenctid. Bydd yn cefnogi datblygiad darpariaeth gwaith ieuenctid mwy cyson ym mhob cwr o Gymru i bobl ifanc ac yn
cefnogi’r gwasanaethau i fagu hyder.
Trwy gryfhau safon gwaith ieuenctid, credwn y gallwn sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael y cyfleoedd a’r gefnogaeth sydd eu hangen
arnynt i lwyddo.
Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser i ymgysylltu â’r gwaith hwn ac i rannu eu barn ar ddatblygiad y Marc Ansawdd
hwn.

Huw Lewis AS
Gweinidog Addysg a Sgiliau

Julie James AS
Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
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Cyflwyniad
Croeso i’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, adnodd unigryw ar gyfer hunanasesu, cynllunio gwelliant ac
ennill Marc Ansawdd am waith ieuenctid. Mae’r Marc Ansawdd yn cynnwys dwy elfen wahanol;
1. cyfres o Safonau Ansawdd y gall sefydliadau gwaith ieuenctid eu defnyddio fel adnodd ar gyfer hunanasesu a gwella;
2. Marc Ansawdd wedi’i asesu’n allanol sy’n ddyfarniad cenedlaethol i ddangos rhagoriaeth sefydliad.
Bwriedir cynorthwyo'r amrywiaeth eang o sefydliadau sy'n darparu gwaith ieuenctid i ddangos a dathlu rhagoriaeth eu gwaith gyda
phobl ifanc. Y gobaith yw y bydd sefydliadau gwaith ieuenctid yn croesawu’r cyfle i ennill y Marc Ansawdd hwn, Marc Ansawdd sy'n
dangos y ddarpariaeth gwaith ieuenctid o ansawdd sydd ar gael i bobl ifanc a darpariaeth sy'n cynorthwyo pobl ifanc i gyrraedd eu
potensial llawn. Bydd hefyd yn darparu dilysiad allanol i sefydliadau o ansawdd ac effaith eu gwaith ieuenctid.
Datblygwyd y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru gyda mewnbwn gan amrywiaeth eang o gynrychiolwyr o
sefydliadau gwirfoddol a statudol sy'n cefnogi gwaith ieuenctid neu’n ei gyflwyno’n uniongyrchol. Mae'n pwyso ar Farc Ansawdd
Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol Lloegr ar gyfer gwasanaethau pobl ifanc ac mae'n adeiladu ar y marciau ansawdd a
ddatblygwyd gan Gyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CCGIG) a Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (SAH) i
sicrhau ei fod yn gweddu i gyd-destun gwaith ieuenctid yng Nghymru a bod modd i ystod eang o sefydliadau ei ddefnyddio.
Aeth CCGIG ati i ddatblygu a gweithredu Marc Ansawdd ar gyfer Datblygu’r Gweithlu sy’n cael ei ddefnyddio gan sefydliadau
gwirfoddol i amlygu ansawdd eu trefniadau ar gyfer datblygiad proffesiynol. Mae’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng
Nghymru yn anelu i ategu Marc Ansawdd CCGIG ar gyfer Datblygu’r Gweithlu ac yn cydnabod bod angen cryn dipyn o amser ac
ymdrech i ddatblygu portffolio o dystiolaeth a chyflawni Marc Ansawdd CCGIG. Felly, asesir bod unrhyw sefydliad a lwyddodd i
ennill Marc Ansawdd CCGIG (yn y tair blynedd diwethaf), wedi cyflawni gradd ‘ymarfer da’ am y safon Datblygu’r Gweithlu yn y
Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, Lefel Arian.
Yn yr un modd, cydnabyddir bod rhai sefydliadau wedi cael eu hasesu’n allanol neu wedi paratoi tystiolaeth ar gyfer Marc Ansawdd
Drafft SAH. Mae'n debygol y gellid defnyddio llawer o'r dystiolaeth a gynhyrchwyd ar gyfer y broses hon i ddangos ymarfer da ar
gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Argymhellir yn gryf fod sefydliadau sydd wedi paratoi neu gyflawni
Marc Ansawdd CCGIG ar gyfer Datblygu’r Gweithlu neu Farc Ansawdd Drafft SAH yn adolygu eu tystiolaeth yng ngoleuni’r Marc
Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.
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Drwy gydol y ddogfen hon, byddwn yn cyfeirio at ‘Y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru’ yn syml fel ‘Y Marc
Ansawdd’.
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Cyd-destun a chefndir
Mae Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014-18, yn dweud hyn;
“Mae gan waith ieuenctid o safon uchel rôl hollbwysig i'w chwarae o ran helpu llawer o bobl ifanc i gyflawni eu potensial llawn. Drwy
ddulliau addysgol ffurfiol ac anffurfiol, mae arfer gwaith ieuenctid effeithiol yn meithrin gallu a gwydnwch pobl ifanc a gall newid
bywydau pobl ifanc er gwell. Drwy gymryd rhan mewn gwaith ieuenctid mae pobl ifanc yn meithrin hyder a chymhwysedd, yn
datblygu hunanhyder ac yn cael cyfle i bennu disgwyliadau a dyheadau uchel iddynt eu hunain.”1
Mae gan waith ieuenctid yng Nghymru hanes hir o weithio i gynorthwyo pobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn. Cydnabyddir ei
gyfraniad i flaenoriaethau cenedlaethol a lleol ar gyfer pobl ifanc gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol. Yn ystod y
blynyddoedd diwethaf mae gwaith ieuenctid yng Nghymru wedi'i siapio gan gyfres o ddogfennau megis Deddf Dysgu a Sgiliau
2000; Ymestyn Hawliau: cynorthwyo pobl ifanc o 11 i 25 oed yng Nghymru – Cyfarwyddyd a Chanllawiau (2002); Safonau
Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Pobl Ifanc (2007); Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion (2013); Fframwaith
Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (2013) ac yn fwyaf diweddar, Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014-2018
(2014). Roedd y prosesau ymgynghori a ddefnyddiwyd i ddatblygu'r dogfennau hyn yn annog trafodaeth am waith ieuenctid er
mwyn hybu eglurder ynglŷn â’i ddiben a'i egwyddorion. Canlyniad hyn yw sector gwaith ieuenctid hyderus yn broffesiynol sy’n
gweithio yn ôl diffiniad cyffredin o ddiben gwaith ieuenctid.
Ym mis Chwefror 2014 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014-2018. Un o brif
nodau’r strategaeth yw dyrchafu statws gwaith ieuenctid fel gwasanaeth a phroffesiwn. Mae'r strategaeth yn cydnabod bod gwaith
ieuenctid yn cynorthwyo pobl ifanc i gyflawni canlyniadau gwell ac yn cyfrannu at flaenoriaethau cenedlaethol. Fodd bynnag, mae'n
cydnabod bod angen gwneud mwy i ddangos tystiolaeth o gyfraniad gwaith ieuenctid i flaenoriaethau’r Llywodraeth mewn ffordd
gadarn a systematig. Mae’r Marc Ansawdd yn un ffordd o gefnogi sefydliadau unigol a'r sector yn ei gyfanrwydd i arddangos
ansawdd ac effaith eu gwaith gyda phobl ifanc.
Mae'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid yn cynnwys camau i ddatblygu marc ansawdd addas ar gyfer y sector gwaith ieuenctid statudol
a gwirfoddol. Diffinnir prif bwrpas marc ansawdd ar gyfer gwaith ieuenctid fel a ganlyn, “herio gwasanaethau, gwella safon
darpariaeth gwaith ieuenctid, helpu i ddatblygu cynnig gwaith ieuenctid mwy cyson ledled Cymru i bobl ifanc a meithrin
1

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

youth-work-strategy-for-wales/?skip=1&lang=cy
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ymddiriedaeth rhwng gwasanaethau.”2 Mae marc ansawdd sy’n darparu asesiadau allanol annibynnol cadarn o ansawdd a
pherfformiad sefydliadau sy'n gwneud gwaith ieuenctid yn elfen bwysig wrth wella cysondeb ac ansawdd ac wrth ddarparu
tystiolaeth o effaith a chosteffeithiolrwydd ymyriadau gwaith ieuenctid.

2

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

work-strategy-for-wales/?skip=1&lang=cy
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Y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru
Mae’r Marc Ansawdd yn cynnwys dwy elfen wahanol;
 Safonau Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid; cyfres o Safonau Ansawdd y gall sefydliadau eu defnyddio i hunanasesu
ansawdd ac effaith eu gwaith gyda phobl ifanc a datblygu cynlluniau ar gyfer gwella.


Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru; dyfarniad ansawdd a gydnabyddir yn genedlaethol y gall
sefydliadau ymgeisio amdano drwy ddatblygu hunanasesiad a thystiolaeth gysylltiedig a fydd yn cael ei hasesu’n allanol
wedyn.

Y strwythur
Mae’r Marc Ansawdd yn cynnwys tair lefel; Efydd, Arian ac Aur. Ymhob lefel ceir pedair Safon Ansawdd. Ymhob Safon Ansawdd
ceir tri dangosydd cysylltiedig. Mae gofyn i bob sefydliad ddarparu tystiolaeth i gefnogi pob dangosydd. Mae Safonau Ansawdd pob
un o’r lefelau wedi eu rhestru isod.
Lefel

Safonau Ansawdd

Efydd

1.1 Rheoli perfformiad
1.2 Ansawdd ymarfer gwaith
ieuenctid
1.3 Dysgu a datblygiad pobl
ifanc

1.4 Gofynion cyfreithiol

Ffocws
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.
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.
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.
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
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Arian

2.1 Cynnwys pobl ifanc
2.2 Cwricwlwm
2.3 Cydraddoldeb ac
amrywiaeth
2.4 Datblygu’r gweithlu

Aur

3.1 Cydnabod cyflawniad a
chynnydd pobl ifanc
3.2 Gwybodaeth reoli
3.3 Partneriaethau
3.4 Adnoddau

Ansawdd cyfranogiad pobl ifanc a newidiadau a gwelliannau o ganlyniad i adborth
ac ymwneud pobl ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau.
Effeithiolrwydd cwricwlwm y sefydliad yn cefnogi’r broses o ddarparu cyfleoedd
dysgu anffurfiol a heb fod yn ffurfiol sy'n cyd-fynd â’i nodau a’i amcanion, yn diwallu
anghenion pobl ifanc ac yn cyfrannu at wella eu canlyniadau a’u cyfleoedd bywyd.
Effaith polisïau ac ymarfer y sefydliad ar wella’r niferoedd sy’n manteisio ar y
gwasanaeth a chyfranogiad yr holl bobl ifanc a’u galluogi i ymestyn eu gwybodaeth
a'u dealltwriaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth.
Effaith datblygu'r gweithlu ar wella ansawdd ymarfer gwaith ieuenctid.
Effeithiolrwydd y sefydliad yn cofnodi, a lle bo'n briodol, yn achredu dysgu a
chynnydd pobl ifanc a nodi sut y mae hyn yn cael effaith ar wella canlyniadau.
Casglu a dadansoddi gwybodaeth reoli er mwyn cynllunio, cyflwyno, gwerthuso a
dangos costeffeithiolrwydd y sefydliad a gwerth am arian.
Ansawdd gweithio mewn partneriaeth a’i effaith ar wella’r ystod o wasanaethau a
chyfleusterau sydd ar gael i bobl ifanc.
Effeithiolrwydd y sefydliad yn sicrhau bod adnoddau yn cael eu targedu i ddiwallu
anghenion pobl ifanc a chyflawni blaenoriaethau’r sefydliad.

Pam y ceir tair lefel?
Y sail resymegol dros strwythuro’r Marc Ansawdd yn dair lefel yw rhoi modd i ystod eang o sefydliadau o wahanol feintiau ei
ddefnyddio. Mae pob un o'r tair lefel yn adeiladu ar y dystiolaeth a gyflwynwyd yn y lefel(au) blaenorol.



Mae Efydd yn canolbwyntio ar y cerrig sylfaen ar gyfer gwaith ieuenctid o ansawdd uchel.
Mae Arian yn canolbwyntio ar sicrhau bod gwaith ieuenctid yn cydnabod ac yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth,
wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion pobl ifanc, yn cael effaith ar eu canlyniadau, yn cael ei gyflwyno gan weithlu sydd wedi
cymhwyso’n briodol ac yn cynnwys pobl ifanc wrth wneud penderfyniadau.
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Mae Aur yn canolbwyntio ar y defnydd o wybodaeth reoli ac adnoddau i ddangos costeffeithiolrwydd, ansawdd gweithio
mewn partneriaeth a dathlu cyflawniad a chynnydd pobl ifanc.

Mae pob un o'r lefelau a'r Safonau Ansawdd a Dangosyddion cysylltiedig yn pwysleisio ansawdd ac effaith gwaith y sefydliad gyda
phobl ifanc; mae’r Lefel Aur yn mynd ymhellach ac yn annog sefydliadau i ddangos pa mor dda y maent yn asesu eu
costeffeithiolrwydd a’u gwerth am arian.

Pwy all ddefnyddio'r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru?
Gall unrhyw sefydliad sy’n cyflawni gwaith ieuenctid ddefnyddio’r Marc Ansawdd. Mae Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
Gwaith Ieuenctid (2012) yn datgan mai prif ddiben gwaith ieuenctid yw:
“...galluogi pobl ifanc i ddatblygu’n gyfannol, gan weithio gyda hwy i hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol, i’w
galluogi i ddatblygu eu llais, eu dylanwad a’u safle mewn cymdeithas i gyrraedd eu llawn botensial.” 3
Mae Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion (2013) yn diffinio gwaith ieuenctid fel hyn:
“...Mae gwaith ieuenctid yng Nghymru yn seiliedig yn bennaf ar berthynas wirfoddol rhwng pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid. Mae’r
Gwasanaeth Ieuenctid yn hawl cyffredinol sydd ar gael i bob person ifanc rhwng 11 a 25 oed.”4
Gall unrhyw sefydliad y mae eu gwaith gyda phobl ifanc yn cyd-fynd â’r diben allweddol a’r diffiniadau uchod o waith ieuenctid
ddefnyddio’r Marc Ansawdd. Mae’r Marc Ansawdd yn ystyried yr ystod eang o sefydliadau sy'n darparu gwaith ieuenctid yng
Nghymru ac yn cydnabod bod gwaith ieuenctid yn cael ei ddarparu mewn amrywiaeth eang o leoliadau a chyd-destunau. Mae'n
cydnabod bod llawer o sefydliadau hefyd yn gweithio gyda phlant o 5 oed ac yn parhau i weithio gydag oedolion ifanc y tu hwnt i 25
oed. Yn yr achosion hyn, bydd y broses asesu allanol ar gyfer y Marc Ansawdd yn canolbwyntio ar eu gwaith gyda phobl ifanc
rhwng 11 a 25 oed. Mae'r Marc Ansawdd yn ceisio cynnwys amrywiaeth o strwythurau a threfniadau ar gyfer darparu gwaith
ieuenctid yn hytrach nag arddel un model. Mae'n annog sefydliadau i ddangos pa mor effeithiol yw eu modelau penodol ar gyfer ei
3

LSI YW00 Youth Work Occupational Standards 2012: http://www.wlga.gov.uk/cyhoeddiadau-dysgu-gydol-oes-hamdden-a-gwybodaeth/youth-work-nos
Youth Work in Wales: Principles and Purposes (2013): http://www.wlga.gov.uk/cyhoeddiadau-dysgu-gydol-oes-hamdden-a-gwybodaeth/youth-work-inwales-principles-and-purposes-january-2013
4
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ddarparu; drwy ddarparu tystiolaeth o sut y maent yn asesu anghenion pobl ifanc; sut y maent yn datblygu, yn darparu neu'n
comisiynu gwaith ieuenctid i fodloni'r anghenion hynny; a sut y maent yn asesu ac yn arddangos eu hansawdd, eu heffaith a’u
gwerth am arian.

Manteision defnyddio’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru
Ceir amrywiaeth eang o fanteision o ddefnyddio’r Marc Ansawdd.
Gellir defnyddio’r Safonau Ansawdd fel adnodd ar gyfer datblygu a gwella. Gall y safonau helpu sefydliad i:
 nodi ei gryfderau cyffredinol a’r meysydd sydd angen eu datblygu yn ôl cyfres o Safonau Ansawdd a gydnabyddir yn
genedlaethol;
 cynhyrchu cynlluniau ar gyfer gwella;
 sicrhau eu bod yn cynnig darpariaeth o ansawdd uchel ar gyfer pobl ifanc;
 defnyddio safonau penodol a/neu ddangosyddion i wella’r rhannau o’u perfformiad y gwyddant eu bod yn wannach na’i
gilydd;
 tynnu sylw at bwysigrwydd sicrwydd ansawdd gyda rhanddeiliaid yn cynnwys staff, pobl ifanc, ymddiriedolwyr a chynghorwyr
lleol;
 llunio barn ar sail gwybodaeth ynglŷn â pha mor dda y maent yn ei wneud o gymharu â darparwyr eraill.
Mae’r Marc Ansawdd yn nodi rhagoriaeth ac yn galluogi’r sefydliad i;
 gymryd rhan mewn proses asesu allanol;
 ennill y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru;
 sicrhau pobl ifanc, eu rhieni a’u gwarcheidwaid, noddwyr, sefydliadau partner a rhanddeiliaid eraill eu bod yn darparu gwaith
ieuenctid o ansawdd uchel;
 dangos eu parodrwydd i dderbyn cymorth grant neu gael eu comisiynu i ddarparu gwaith ieuenctid o ansawdd uchel;
 llywio prosesau dyfarnu a chomisiynu grantiau; er enghraifft, gallai corff dyfarnu grantiau fod yn awyddus i nodi cyflawniad y
Marc Ansawdd neu lefelau penodol ohono fel rhagofynion ar gyfer gwneud cais am gyllid neu dendro ar gyfer darparu gwaith
ieuenctid.
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Mae'r Marc Ansawdd yn unigryw gan ei fod yn edrych ar sut y mae systemau ansawdd sefydliad yn penderfynu beth y dylid ei
ddarparu’n lleol a sut y caiff effaith ei asesu a'i ddangos, yn hytrach na cheisio pennu meini prawf ar gyfer yr hyn sy'n rhaid ei
ddarparu. O’i defnyddio'n greadigol, gall y broses o nodi tystiolaeth ddod â staff, ymddiriedolwyr, pobl ifanc a rhanddeiliaid eraill
mewn sefydliad at ei gilydd i ganolbwyntio ar ansawdd ac effaith eu gwaith ieuenctid. Mae hyn yn ei dro yn galluogi'r sefydliad i
nodi ei gryfderau a'r meysydd sydd angen eu datblygu ac yn sicrhau bod yr hyn a ddarperir yn diwallu anghenion pobl ifanc. Drwy
ddefnyddio proses o gynllunio gweithredu, gall y sefydliad wella;
 y ffordd y mae’n gweithio gyda phobl ifanc;
 sut y mae’n casglu tystiolaeth o’i ansawdd;
 yr effaith ar wella canlyniadau pobl ifanc;
 cyfraniad tuag at gyflawni blaenoriaethau cenedlaethol a lleol;
 gwerth am arian.
Ar adeg pan fo adnoddau ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn lleihau, mae tystiolaeth gadarn o effaith a chosteffeithiolrwydd yn
gynyddol bwysig i arwain penderfyniadau lleol a chenedlaethol ynglŷn â buddsoddi mewn gwaith ieuenctid.

Sut y mae’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yn wahanol i safonau a dyfarniadau
ansawdd eraill
Ceir ystod eang o farciau ansawdd a safonau ansawdd sy'n berthnasol i weithio gyda phobl ifanc. Ceir safonau a dyfarniadau
ansawdd penodol ar gyfer; clybiau chwaraeon; cyngor, gwybodaeth ac arweiniad; iechyd a diogelwch; a diogelu. Ceir safonau a
dyfarniadau ansawdd ar gyfer sectorau penodol er enghraifft; mae Systemau Ansawdd Ymarferol i Sefydliadau Bach (PQSSO) a
Dyfarniad Ansawdd y Gymdeithas Genedlaethol Gweithredu Gwirfoddol a Chymunedol wedi’u hanelu at sefydliadau gwirfoddol a
chymunedol. Hefyd, ceir safonau a dyfarniadau ansawdd cenedlaethol sy'n gymwys ar gyfer ystod eang o sefydliadau megis;
Buddsoddwyr mewn Pobl, fframwaith a phroses achredu a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n helpu sefydliadau i wella eu
perfformiad drwy reoli a datblygu eu pobl yn effeithiol; ac ISO 9001 sy'n darparu cyfres o safonau ac ardystiad ar gyfer systemau
ansawdd sefydliad. Yn ogystal, mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn rheoli Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr,
cynllun ar gyfer achredu ansawdd gwaith sefydliad gyda'i wirfoddolwyr.
Mae'r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yn wahanol i’r holl safonau a dyfarniadau ansawdd hyn gan ei fod
wedi cael ei ddatblygu’n benodol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid yng Nghymru gyda mewnbwn gan gynrychiolwyr o ystod eang o
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sefydliadau statudol a gwirfoddol. Mae'n ystyried y cyd-destun Cymreig ar gyfer gwaith ieuenctid ac yn annog sefydliadau i
ddangos sut y mae eu gwaith yn cyfrannu at gyflawni strategaethau a blaenoriaethau lleol a chenedlaethol ar gyfer pobl ifanc.

Ymgeisio am y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru
Mae’n bosibl y bydd rhai sefydliadau yn dewis defnyddio’r Safonau Ansawdd fel adnodd ar gyfer gwella, a bydd eraill eisiau
ymgeisio am y Marc Ansawdd. Rhaid i sefydliadau sy’n dymuno ymgeisio am y Marc Ansawdd, dyfarniad sy’n cael ei asesu’n
allanol a’i gydnabod yn genedlaethol am ragoriaeth mewn gwaith ieuenctid, gofrestru gyda’r Corff Dyfarnu. 5
Bwriedir i dair lefel y Marc Ansawdd gael eu dilyn yn eu trefn; y Lefel Efydd, y Lefel Arian i ddilyn, ac yna'r Lefel Aur. Gall
sefydliadau llai o faint ddewis dilyn y lefel Efydd yn unig, gan y byddai’n darparu tystiolaeth fod eu gwaith yn seiliedig ar amrywiaeth
gadarn o bolisïau, ac yn galluogi pobl ifanc i ddysgu a datblygu sgiliau personol a chymdeithasol. Bydd Marc Ansawdd yn cael ei
ddyfarnu ar gyfer pob lefel y mae'r sefydliad yn ei chwblhau’n llwyddiannus. Felly, er enghraifft, bydd sefydliad sy'n cyflawni'r Lefel
Efydd yn ennill Marc Ansawdd Efydd.
Er mwyn cael Marc Ansawdd ar unrhyw lefel, rhaid i sefydliad gyflwyno hunanasesiad yn ôl y safonau, wedi’i gefnogi gan bortffolio
o dystiolaeth. Mae templed hunanasesu yn cael ei gynnwys fel atodiad i bob lefel. Yna, bydd yr hunanasesiad a'r portffolio o
dystiolaeth yn cael eu hasesu'n allanol gan y Corff Dyfarnu. Gall sefydliadau ddewis cwblhau hunanasesiad a phortffolio o
dystiolaeth ar gyfer y tair lefel neu wneud un lefel ar y tro.
Er mwyn cynnal enw da a safonau uchel Y Marc Ansawdd, dim ond y sefydliadau sy’n llwyddo i gyflawni’r Marc Ansawdd a
aseswyd yn allanol sy’n cael eu gwahodd i’w ddefnyddio yn eu deunydd hyrwyddo.

5

Caiff y Corff Dyfarnu ei gadarnhau yn ystod gwanwyn 2016.
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Trosolwg o’r broses ymgeisio ac asesu
Dylai sefydliadau sy'n awyddus i ennill Y Marc Ansawdd gysylltu â'r Corff Dyfarnu i roi gwybod iddynt pa lefel(au) a
gyflwynir i'w hasesu. Wedyn, bydd y sefydliadau yn cytuno ar amserlen gyda’r Corff Dyfarnu ar gyfer cyflwyno'r
hunanasesiad a’r portffolio o dystiolaeth.

Datblygu a chyflwyno’r hunanasesiad a’r portffolio o dystiolaeth gan ddefnyddio’r templed a ddarparwyd, ar ffurf
electronig neu ar ffurf copi caled, i’r Corff Dyfarnu.
Mae'r Corff Dyfarnu yn archwilio'r hunanasesiad a’r portffolio o dystiolaeth. Penodir asesydd arweiniol o’r Corff Dyfarnu
i wneud asesiad cychwynnol o'r cyflwyniad i sicrhau bod digon o dystiolaeth i fwrw ymlaen â'r broses asesu. Os na fydd
y cyflwyniad yn cyrraedd y safon angenrheidiol, bydd yr asesydd yn cysylltu â'r sefydliad i drafod amserlen ddiwygiedig
ar gyfer yr asesiad.

Yna, bydd asesydd/aseswyr o’r Corff Dyfarnu yn cynnal adolygiad pen desg manwl o’r hunanasesiad a’r portffolio o
dystiolaeth. Wedyn, bydd yr asesydd/aseswyr yn cysylltu â’r sefydliad i gytuno ar amserlen a threfniadau ar gyfer
ymweliad asesu.

Cynhelir yr ymweliad asesu.
Os yw’r sefydliad wedi cyflawni gradd "ymarfer da" ym mhob safon o’r lefel(au), bydd adroddiad byr o'r canfyddiadau
ac argymhelliad yn cael ei baratoi a'i anfon at y Corff Dyfarnu i’w safoni a’i gymeradwyo. Os nad yw’r sefydliad yn
cyflawni gradd "ymarfer da" yn ôl yr holl ddangosyddion, gwahoddir y sefydliad i nodi amserlen ar gyfer gwella ac ailasesu.
Yn dilyn y broses safoni, anfonir hysbysiad ffurfiol o ganlyniad yr asesiad at y sefydliad o fewn 28 diwrnod. Bydd
sefydliadau llwyddiannus yn ennill Marc Ansawdd ar gyfer y lefel(au) berthnasol. Bydd y Corff Dyfarnu yn cadarnhau
hyn yn ysgrifenedig.
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Sut i ymgeisio am y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru
Dylai sefydliadau:
1. Gofrestru eu bwriad i ymgeisio i’r Corff Dyfarnu a darparu manylion yr amserlen debygol ar gyfer ymgeisio.
2. Cwblhau’r templed hunanasesu a pharatoi portffolio o dystiolaeth ar ffurf electronig neu ar ffurf copi caled.
3. Dylid anfon yr hunanasesiad a’r portffolio o dystiolaeth at y Corff Dyfarnu.
4. Yna, bydd y Corff Dyfarnu’n penodi asesydd arweiniol ar gyfer y broses asesu.
Gall sefydliadau ymgeisio am y Marc Ansawdd drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Llenwi’r templed hunanasesu a pharatoi portffolio o dystiolaeth
Mae’r broses hunanasesu’n rhoi cyfle i sefydliadau adolygu’r ffordd y maent yn gweithio a nodi tystiolaeth o’r hyn a wnânt yn dda a
lle y gallant wella. Mae'n bwysig i sefydliadau ddeall maint y dasg hon a dyrannu adnoddau digonol i gwblhau'r hunanasesiad a
pharatoi’r portffolio o dystiolaeth. Dylai ymddiriedolwyr a/neu uwch swyddogion fod yn ymwybodol o'r adnoddau sydd eu hangen, a
dylent ymrwymo i ddarparu cymorth strategol. Argymhellir bod unigolyn enwebedig yn ysgwyddo cyfrifoldeb cyffredinol dros arwain
y broses o gasglu tystiolaeth ar gyfer y portffolio, llenwi'r templed hunanasesu ac ymgeisio am Y Marc Ansawdd. Mae’n bosibl y
byddai’n werth i sefydliadau mwy o faint sefydlu gweithgor o bobl sy’n gallu arwain ar feysydd penodol.
Darperir templedi hunanasesu ar gyfer pob lefel (Efydd, Arian, Aur). Wrth lenwi’r templedi hunanasesu, dylai sefydliadau:
 Ddisgrifio a dangos tystiolaeth o sut y mae pob dangosydd wedi cael ei fodloni.
 Cyflwyno tystiolaeth gryno sy’n dangos ei chysylltiad â’r dangosydd yn glir.
 Cynnwys manylion unrhyw ddysgu a chynlluniau i wella a nodwyd yn ystod y broses hunanasesu.
 Rhoi gradd hunanasesedig ar gyfer pob un o’r dangosyddion (Ymarfer da/Angen rhywfaint o ddatblygu/Angen datblygiad
sylweddol)
 Arddangos gradd ymarfer da.
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Disgrifyddion gradd
Mae'r Marc Ansawdd yn cynnwys 12 o Safonau Ansawdd. Mae gan bob safon dri dangosydd cysylltiedig. Mae disgrifyddion gradd
yn cael eu darparu ar gyfer pob dangosydd i helpu sefydliadau i ddatblygu hunanasesiad cywir. Nod y disgrifyddion gradd yw
cynorthwyo sefydliadau i lunio barn am lefel eu perfformiad presennol. Dyma’r disgrifyddion gradd:




Ymarfer da – Mae’r perfformiad yn y maes hwn yn gyffredinol dda. Mae’r polisïau a’r cynlluniau’n gyfredol ac yn cael eu
gweithredu’n gyson. Mae yna drefniadau gweithio effeithiol sydd o fudd i bobl ifanc.
Angen rhywfaint o ddatblygu – Yn gyffredinol, mae’r polisïau a’r cynlluniau’n addas, er nad yw’r ymarfer bob amser yn
gyson ac nid yw rhai pobl ifanc yn derbyn gwasanaeth o’r un ansawdd ag eraill. Mae rhai bylchau’n bodoli, ac mae bwriad
gan y rheolwyr/arweinwyr i fynd i’r afael â hwy.
Angen datblygiad sylweddol – Nid yw’r polisïau yn cael eu deall yn eang na’u gweithredu’n gyson. Yn gyffredinol, mae’r
cynlluniau a’r trefniadau gweithio yn wan, gan niweidio ansawdd y gwasanaeth sy’n cael ei gynnig i bobl ifanc.

I fod yn gymwys ar gyfer Marc Ansawdd rhaid i sefydliad lenwi hunanasesiad gyda phortffolio o dystiolaeth a chyfranogi mewn
proses asesu allanol i ddangos bod gradd 'ymarfer da' wedi cael ei chyflawni ar gyfer pob dangosydd ar y lefel y maent yn ymgeisio
amdani.

15

Datblygu portffolio o dystiolaeth
Ym mhob Marc Ansawdd mae rhestr o dystiolaeth awgrymedig. Nid yw'r rhestrau hyn yn cynnwys pob dim a chanllaw yn unig
ydynt. Anogir sefydliadau i fod yn greadigol a nodi'r dystiolaeth sy'n dangos eu hansawdd a’u perfformiad orau. Gallai swm y
dystiolaeth a gyflwynir yn y portffolio o dystiolaeth amrywio yn ôl maint y sefydliad. Dylai'r portffolio o dystiolaeth ddechrau gyda
chyflwyniad byr am y sefydliad gan gynnwys ei faint, ei flaenoriaethau allweddol, a chyfansoddiad y gymuned y mae'n gweithredu
ynddi.
Dylid cynnwys pob dogfen y cyfeirir atynt yn naratif yr hunanasesiad mewn portffolio o dystiolaeth. Dylai sefydliadau nodi y gallai
darn o dystiolaeth fod yn berthnasol i fwy nag un dangosydd.
Dylai’r dystiolaeth ddod o ystod o ffynonellau a dylai fod yn:




Ddibynadwy – yn gryf a chadarn; mae’r dystiolaeth yn ddibynadwy ac yn dod o ffynhonnell y gellir ymddiried ynddi. Mae
croeswirio gyda thystiolaeth arall yn rhoi’r un canlyniadau neu ganlyniadau tebyg.
Dilys – yn uniongyrchol berthnasol i’r dangosydd ac wedi’i chynhyrchu o fewn cyfnod priodol o amser, o 6 i 24 mis.
Digonol – dylai ddarparu digon o wybodaeth ar gyfer seilio barn gadarn arni.

Cyfrinachedd
Bwriedir i’r broses hunanasesu fod yn gyfrinachol. Bydd yr holl wybodaeth a roddir i'r Corff Dyfarnu yn cael ei chadw'n gyfrinachol
ac eithrio lle y ceir posibilrwydd y gallai niweidio unigolyn neu grŵp o bobl neu dystiolaeth o gamymddwyn.
Dylai sefydliadau roi camau ar waith i sicrhau bod eu tystiolaeth yn cyd-fynd â’u polisi diogelu data eu hunain.
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Awgrymiadau ar gyfer y broses hunanasesu
Dylai’r pwyntiau canlynol helpu sefydliadau i gwblhau eu hunanasesiad:


Dylai sefydliadau ddefnyddio’r broses hunanasesu fel cyfle i amlygu a dathlu’r hyn y maent yn ei wneud yn dda. Mae hwn yn
gyfle i’r sefydliad ddathlu a darparu tystiolaeth o ansawdd eu gwaith gyda phobl ifanc.



Dylid defnyddio’r naratif ar gyfer pob dangosydd i ddisgrifio polisïau, prosesau ac ymarfer y sefydliad. Mae’n bwysig ‘dweud
y stori’ ynglŷn â sut y mae’r sefydliad yn bodloni pob dangosydd ac yn darparu tystiolaeth sy’n dangos gradd ‘ymarfer da’.



Mae’n werth meddwl yn glir ac yn systematig ynglŷn â pha ddarn o dystiolaeth y dylech ei ddefnyddio yn gyntaf ymhob
dangosydd. Mae’n fwy na thebyg mai polisi, strategaeth neu ganllawiau sy’n disgrifio’r cyd-destun a’r trefniadau ar gyfer
gweithredu fydd hwn.



Mae’n bwysig cynnwys tystiolaeth o ystod o brosiectau er mwyn i’r hunanasesiad gynnig darlun llawn o waith y sefydliad
gyda phobl ifanc. Os yw sefydliad yn darparu ystod eang o waith ieuenctid, mae disgwyl y bydd tystiolaeth yn cael ei
chynnwys o ddarpariaeth mynediad agored a gwaith ieuenctid wedi’i dargedu.



Dylid tanlinellu unrhyw dystiolaeth y cyfeirir ati yn y naratif a’i darparu ar ffurf electronig neu gopi caled. Er enghraifft, byddai
cynllun blynyddol sefydliad yn dystiolaeth ddefnyddiol ar gyfer y safon ‘Rheoli Perfformiad’. Mae’n bosibl y bydd rhan o’r
naratif yn dweud, “Mae’r Cynllun Blynyddol gyda thargedau perfformiad yn dangos un ffordd yr awn ati i fesur effaith ac
effeithiolrwydd. Mae’r Adroddiadau Chwarterol yn darparu tystiolaeth o broses systematig ar gyfer monitro ac adolygu
perfformiad.” Yn yr achos hwn, dylid cynnwys y Cynllun Blynyddol ac Adroddiadau Chwarterol fel tystiolaeth ategol.



Mae’n bwysig darparu tystiolaeth o sut y caiff perfformiad ei fonitro a’i adolygu. Mae gan y rhan fwyaf o sefydliadau brosesau
ar gyfer monitro ac adolygu eu perfformiad a dylent allu darparu tystiolaeth o sut y caiff y prosesau eu gweithredu; er
enghraifft, cofnodion cyfarfodydd tîm sy’n adolygu perfformiad, adroddiadau perfformiad rheolaidd, nodiadau cyfarfodydd
goruchwylio sy’n trafod perfformiad.



Er mwyn i’r hunanasesiad fod yn fwy na “chiplun” o bwynt penodol mewn amser, dylai’r naratif a’r dystiolaeth ategol nodi
unrhyw welliannau parhaus neu wedi’u cynllunio sy’n deillio o fonitro rheolaidd, gwerthuso neu’r broses o hunanasesu ar
gyfer Y Marc Ansawdd.
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Mae’n bwysig darparu tystiolaeth sy’n dangos effaith. Mae modd darparu’r dystiolaeth hon mewn sawl ffordd; er enghraifft,
data rhifol; astudiaethau achos; gwerthusiad pobl ifanc o’u dysgu; a thystiolaeth o sut y mae cymryd rhan mewn gwaith
ieuenctid wedi gwella canlyniadau a/neu gyfleoedd bywyd pobl ifanc.



Ceisiwch osgoi cyflwyno data crai; dylai'r hunanasesiad ddarparu tystiolaeth o sut y dadansoddwyd y data, beth y mae’r
dadansoddiad yn ei ddynodi a sut y caiff ei ddefnyddio i lywio cynlluniau gwella. Er enghraifft, wrth ddarparu tystiolaeth ar
gyfer y safon ar Gydnabod a dathlu cyflawniad a chynnydd pobl ifanc, mae’n bosibl y bydd sefydliad yn cyflwyno data ar
nifer y bobl ifanc sy'n manteisio ar gyfleoedd i achredu eu dysgu. Dylai'r sylwebaeth nodi tueddiadau yn y data hwn; gallai
fod yn gynnydd neu’n ostyngiad yn nifer y bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn dysgu achrededig. Dylai hefyd nodi'r rhesymau
dros y newid. Mae’n bosibl fod y niferoedd yn codi oherwydd bod staff yn hyrwyddo’r cyfleoedd hyn yn fwy effeithiol neu
oherwydd bod pobl ifanc yn gweld cymwysterau’n ddefnyddiol wrth ymgeisio am gyfleoedd addysg, hyfforddiant neu
gyflogaeth.



Wrth ddefnyddio dogfennau fel tystiolaeth, mae’n werth cyfeirnodi adrannau neu dudalenau penodol yn y naratif. Os
cyflwynir portffolio electronig, dylid cynnwys hyperddolenni i’r dystiolaeth lle bo hynny’n bosibl. Mae hyn yn gwneud y dasg o
adolygu’r dystiolaeth yn llawer haws i asesydd y Corff Dyfarnu.



Mae’n hynod bwysig cynnwys tystiolaeth uniongyrchol gan bobl ifanc; er enghraifft, tystiolaeth o’u hymwneud â chynllunio
neu werthuso, eu barn ar yr hyn y maent wedi’i ddysgu, eu hadborth neu astudiaethau achos. Yn aml, dyma’r dystiolaeth y
mae gweithwyr ieuenctid yn ei chasglu ar siartiau troi, mewn arddangosiadau ffotograffig neu ar daflenni adborth. Gellir ei
darparu naill ai ar ffurf electronig, copi caled a thrwy grwpiau ffocws yn ystod yr ymweliad asesu. Cofiwch mai pobl ifanc sy’n
darparu’r dystiolaeth orau yn aml.



Pan fydd acronym yn cael ei ddefnyddio, sicrhewch fod yr enw neu’r term llawn yn cael ei roi wrth ei ddefnyddio gyntaf neu
gallwch gynnwys geirfa.



Darparwch fanylion cyswllt llawn y person sy’n arwain y gwaith ar y Marc Ansawdd yn y sefydliad.



Mae’n bwysig cofio bod nifer fach o ddogfennau dethol sy’n dangos bod y sefydliad wedi cyflawni gradd 'ymarfer da' yn fwy
defnyddiol na phentyrrau o wybodaeth sy’n ateb y gofynion am dystiolaeth yn rhannol.
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Cofiwch fod yr asesiad yn ymwneud mwy â thystiolaeth dda sy’n dangos gradd ‘ymarfer da’ ar gyfer pob dangosydd yn glir,
yn hytrach na maint y dystiolaeth.

Paratoi ar gyfer yr ymweliad asesu
Ar ôl i’r Corff Dyfarnu gael y templed hunanasesu wedi’i lenwi a'r portffolio o dystiolaeth, bydd asesydd arweiniol yn cael ei benodi i
gynnal asesiad cychwynnol o'r cyflwyniad. Bydd sawl asesydd a benodir yn dibynnu ar faint y sefydliad a swm y dystiolaeth a
gyflwynwyd, a’r Corff Dyfarnu sy’n penderfynu ar y nifer. Ar y cam hwn gall yr asesydd arweiniol ofyn am eglurhad pellach a galw
am dystiolaeth bellach. Mae'n bosibl y bydd yr asesydd arweiniol yn penderfynu nad yw’r hunanasesiad yn dangos gradd 'ymarfer
da'. Os felly, bydd yn cysylltu â'r sefydliad i drafod amserlen ddiwygiedig ar gyfer yr asesiad.
Os yw’r cyflwyniad yn bodloni'r safon ofynnol ar gyfer gradd 'ymarfer da', bydd yr asesydd arweiniol yn cysylltu â'r sefydliad i gytuno
ar amserlen ar gyfer yr ymweliad asesu, yn egluro trefniadau ar gyfer unrhyw dystiolaeth ychwanegol a ddylai fod ar gael yn ystod
yr ymweliad ac yn cadarnhau pwy fydd angen iddynt eu cyfarfod. Fel arfer, bydd yr ymweliad asesu yn para tua diwrnod ar gyfer
pob lefel o’r Marc Ansawdd sy’n cael ei hasesu. Yn dibynnu ar y lefel sy'n cael ei hasesu, mae’n bosibl y bydd yr asesydd arweiniol
yn dymuno trefnu cyfarfodydd gyda'r rhanddeiliaid canlynol:
 Pennaeth y sefydliad neu’r gwasanaeth.
 Uwch reolwyr.
 Ymddiriedolwyr, pwyllgorau rheoli neu yn achos awdurdod lleol, aelodau etholedig.
 Ystod o staff â swyddogaethau amrywiol ac ar lefelau gwahanol.
 Pobl ifanc.
 Partneriaid.
 Rhanddeiliaid y mae’r sefydliad yn ystyried y byddai’n ddefnyddiol i’r asesydd eu cyfarfod.
Bydd yr asesydd arweiniol a’r sefydliad yn trafod ac yn cytuno ar y rhestr derfynol o randdeiliaid.
Dylai’r person neu’r grŵp arweiniol yn y sefydliad a fu’n gweithio ar baratoi’r hunanasesiad fod ar gael ar gyfer yr ymweliad asesu
er mwyn ateb ymholiadau ynglŷn â dod o hyd i dystiolaeth, dehongli neu gael gafael ar ddogfennau a rhoi cyfarwyddiadau ar gyfer
ymweliadau â’r ddarpariaeth. Yn ddelfrydol, dylai ystafell fod ar gael ar gyfer y tîm asesu gyda mynediad at y dystiolaeth.
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Y broses asesu
Mae hon yn cynnwys adolygiad desg o hunanasesiad a thystiolaeth ategol y sefydliad; cyfarfodydd gyda rhanddeiliaid, a nifer fach
o ymweliadau â darpariaeth gwaith ieuenctid y sefydliad. Dyma’r camau yn y broses asesu ar gyfer Y Marc Ansawdd:
1. Mae’r asesydd arweiniol yn cynnal asesiad cychwynnol o hunanasesiad a phortffolio tystiolaeth y sefydliad er mwyn sicrhau
bod digon o dystiolaeth i barhau â’r broses asesu. Os nad yw’r cyflwyniad yn cyrraedd y safon ofynnol ar y cam hwn, bydd yr
asesydd yn cysylltu â’r sefydliad i drafod amserlen ddiwygiedig ar gyfer yr asesiad.
2. Bydd yr asesydd/aseswyr yn cynnal adolygiad desg manwl o hunanasesiad a phortffolio’r sefydliad i nodi lle y ceir tystiolaeth
ddigonol i ddangos gradd ‘ymarfer da’, nodi lle y mae angen tystiolaeth bellach ac i ddatblygu cynllun ar gyfer yr ymweliad
asesu.
3. Bydd yr asesydd arweiniol yn cysylltu â’r sefydliad i gytuno ar ddyddiad ac amserlen ar gyfer yr ymweliad asesu, yn egluro
unrhyw dystiolaeth ychwanegol a ddylai fod ar gael yn ystod yr ymweliad ac yn cadarnhau pwy fydd angen iddynt eu
cyfarfod.
4. Bydd yr asesydd/aseswyr yn ymweld â’r sefydliad i gyfarfod â phobl ifanc, y gweithlu a rhanddeiliaid eraill, ac yn ymweld â’r
ddarpariaeth gwaith ieuenctid.
5. Ar ddiwedd yr ymweliad, bydd yr asesydd/aseswyr yn rhoi adborth byr ar lafar i’r sefydliad ar yr asesiad.
6. Os yw’r sefydliad wedi cyflawni gradd “ymarfer da” ar gyfer pob safon o fewn y lefel(au), bydd adroddiad byr ar y
canfyddiadau ac argymhelliad yn cael ei baratoi a’i anfon at y Corff Dyfarnu i’w safoni a’i gymeradwyo. Os nad yw’r sefydliad
yn cyflawni gradd “ymarfer da” yn ôl pob dangosydd, gwahoddir y sefydliad i nodi amserlen ar gyfer gwella ac ail-asesu.
7. Mae’r adroddiad asesu’n cael ei safoni gan banel safoni o’r Corff Dyfarnu. Os yw’r panel safoni’n cytuno bod y sefydliad wedi
dangos gradd “ymarfer da”, bydd y Marc Ansawdd yn cael ei ddyfarnu.
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Adborth asesu
Mae tri chanlyniad posibl i’r ymweliad.
1. Cyflawnwyd gradd ‘ymarfer da’ yn ôl pob un o’r Safonau Ansawdd. Mae’r penderfyniad hwn yn amodol ar safoni*,
cymeradwyaeth a chadarnhad y Corff Dyfarnu. Bydd adroddiad asesu byr, yn rhoi sylwadau ar y dangosyddion ac yn
cadarnhau bod y sefydliad wedi cyflawni gradd ‘ymarfer da’, yn cael ei gyflwyno i’r Corff Dyfarnu i’w safoni a’i gymeradwyo.
2. Mae’r Safon(au) Ansawdd bron â bod wedi’u cyflawni. Mae gradd ‘ymarfer da’ bron â bod wedi’i chyflawni, a chydag ambell
welliant gellid cyflawni’r radd honno o fewn cyfnod o chwe mis. Bydd adroddiad yn manylu ar y meysydd sydd angen eu gwella
yn cael ei anfon at y sefydliad. Bydd yr asesydd arweiniol yn gwahodd y sefydliad i nodi amserlen o hyd at chwe mis i wneud
gwelliannau a chynnal ail-asesiad.
3. Nid yw’r Safon(au) Ansawdd wedi cael eu cyflawni. Os yw’r asesiad yn canfod bylchau mawr yn y dystiolaeth, bydd
adroddiad yn nodi pam nad yw’r Safon(au) Ansawdd wedi cael eu cyflawni ac yn amlinellu’r meysydd sydd angen eu gwella yn
cael ei anfon at y sefydliad.
*Bydd y Corff Dyfarnu’n cynnull paneli safoni chwarterol a fydd yn cymeradwyo ac yn cadarnhau adroddiadau asesu. Os yw’r panel
safoni’n cytuno bod y sefydliad wedi dangos gradd “ymarfer da”, bydd y Marc Ansawdd yn cael ei ddyfarnu.
Yn dilyn y broses safoni bydd hysbysiad ffurfiol o ganlyniad yr asesiad yn cael ei anfon at y sefydliad o fewn 28 diwrnod.
Bydd sefydliadau sy’n cyflawni’r Marc Ansawdd ar gyfer pob un o’r tair lefel yn cael eu hystyried yn ganolfannau rhagoriaeth ym
maes gwaith ieuenctid.

Am ba mor hir y mae’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yn ddilys?
Mae’r Marc Ansawdd yn parhau’n ddilys am dair blynedd. Wedi’r amser hwn, gwahoddir sefydliadau i ddiweddaru eu hunanasesiad
a’u portffolio o dystiolaeth ac ailymgeisio am y Marc Ansawdd.
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Apeliadau
Os yw sefydliad yn dymuno apelio yn erbyn canlyniad yr asesiad, rhaid iddynt wneud hynny o fewn 28 diwrnod. Dylid anfon yr apêl
at y corff dyfarnu a dylai amlinellu’r rhesymau dros yr apêl yn glir.
Bydd panel apeliadau’n ystyried yr apêl. Bydd y panel apeliadau’n cynnwys cynrychiolwyr o’r Corff Dyfarnu ac aseswyr nad oedd
yn rhan o broses asesu’r sefydliad. Bydd y sefydliad yn cael ei wahodd i gyflwyno tystiolaeth i gefnogi ei apêl i’r panel apeliadau,
ac i anfon cynrychiolwyr os bydd angen.
Mae penderfyniad y panel apeliadau yn derfynol a bydd yn arwain at un o’r canlyniadau canlynol:




cadarnhau apêl;
cadarnhau apêl gydag amodau;
gwrthod apêl.

Cwynion
Os yw sefydliad yn anfodlon ag unrhyw agwedd ar y ffordd y cynhaliwyd asesiad, fe’u gwahoddir i gysylltu â’r asesydd arweiniol i
godi’r mater a cheisio datrys y gŵyn. Os na ellir datrys y mater gyda’r asesydd arweiniol dylai’r sefydliad gysylltu â’r Corff Dyfarnu.
Bydd y corff dyfarnu yn gweithio gyda’r sefydliad a’r asesydd arweiniol er mwyn datrys y gŵyn ac i sicrhau bod yr asesiad yn cael ei
gynnal yn unol â’r broses asesu.
Os na ellir datrys y gŵyn drwy ddefnyddio’r prosesau uchod, gwahoddir y sefydliad i ysgrifennu at y Corff Dyfarnu o fewn 28
diwrnod i’r asesiad. Yna, bydd y Corff Dyfarnu yn trefnu ymchwiliad ffurfiol i’r gŵyn.
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Diolchiadau
Hoffem gydnabod yr ymrwymiad a’r amser y mae Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CCGIG), Safonau
Addysg a Hyfforddiant (SAH) Cymru, cynrychiolwyr awdurdodau lleol a nifer o ymarferwyr gwaith ieuenctid wedi ei roi i’r gwaith o
ddatblygu’r Marc Ansawdd hwn ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Rydym yn arbennig o ddiolchgar am arweiniad y gweithgor
a gefnogai’r gwaith o ddatblygu’r Marc Ansawdd. Rhoddodd llawer ohonynt eu hamser yn wirfoddol. Mae eu profiad a'u
harbenigedd wedi bod yn amhrisiadwy wrth ddatblygu'r Marc Ansawdd hwn sy'n cyd-fynd â diben, egwyddorion a chyd-destun
gwaith ieuenctid yng Nghymru.
Rydym yn arbennig o ddiolchgar i’r bobl ganlynol am ddarllen a rhoi sylwadau ar y Marc Ansawdd ac am ei wella wrth iddo gael ei
ddatblygu.
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