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Safonau Ansawdd Lefel Aur 
 
Mae’r Lefel Aur yn canolbwyntio ar y defnydd o wybodaeth reoli ac adnoddau i ddangos costeffeithiolrwydd, ansawdd gweithio 
mewn partneriaeth a dathlu cyflawniadau a chynnydd pobl ifanc. Safonau Ansawdd y Lefel Aur yw: 
 

3.1 Cydnabod cyflawniad a 
chynnydd pobl ifanc 

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.   

3.2 Gwybodaeth reoli  
Casglu a dadansoddi gwybodaeth reoli er mwyn cynllunio, cyflwyno, gwerthuso a 
dangos costeffeithiolrwydd y sefydliad a gwerth am arian.  

3.3 Partneriaethau 
Ansawdd gweithio mewn partneriaeth a’i effaith ar wella’r ystod o wasanaethau a 
chyfleusterau sydd ar gael i bobl ifanc. 

3.4 Adnoddau  
Effeithiolrwydd y sefydliad yn sicrhau bod adnoddau yn cael eu targedu i ddiwallu 
anghenion pobl ifanc a chyflawni blaenoriaethau’r sefydliad. 

 
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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Cydnabod a dathlu cyflawniad a chynnydd pobl ifanc 
 

“Mae dathlu a chydnabod cyflawniad yn bwysig ac mae'n hanfodol sicrhau y bydd darpariaeth gwaith ieuenctid yn parhau i 
gydnabod datblygiad pobl ifanc drwy achredu a dyfarniadau lleol a chenedlaethol” Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol 
Cymru 2014-20181 
 
Mae'r safon cydnabod a dathlu cyrhaeddiad a chynnydd pobl ifanc yn canolbwyntio ar ba mor dda y mae'r sefydliad yn dathlu, yn 
cofnodi, a lle bo'n briodol yn achredu dysgu pobl ifanc drwy gymwysterau a dyfarniadau a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae 
disgwyl i’r sefydliad ddefnyddio ystod briodol o adnoddau a dulliau i gynorthwyo pobl ifanc i ddeall a myfyrio ar eu dysgu a’u 
cynnydd.  
 
Dylai’r dystiolaeth i gefnogi’r safon Cydnabod a dathlu cyflawniad a chynnydd pobl ifanc ddangos: 

 cyfranogiad pobl ifanc mewn cyfleoedd dysgu wedi’i achredu a’i gofnodi; 

 sut y mae’r sefydliad yn monitro, yn dadansoddi ac yn gwella cyfleoedd dysgu wedi’i achredu a’i gofnodi ar gyfer bobl ifanc; 

 sut y caiff cyflawniadau pobl ifanc eu dathlu; 

 canlyniadau gwell i bobl ifanc. 
 
Yn y safon hon, gall y term Cyflawniad gynnwys datblygu sgiliau personol, cymdeithasol ac ymarferol, ac achredu. Mae’r term 
cynnydd yn disgrifio pobl ifanc yn gwella eu gwybodaeth a'u sgiliau a sut y maent yn eu cymhwyso mewn amrywiaeth o gyd-
destunau.  
 
Mae’n debygol y bydd gan sefydliadau amrywiaeth o systemau gwahanol ar gyfer cofnodi dysgu a chyflawniad pobl ifanc; dylai’r 
rhain ddarparu gwybodaeth y gellir ei defnyddio i fesur ystod o ganlyniadau i wahanol grwpiau ac i osod targedau ar gyfer gwelliant. 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014-2018. Mae’r strategaeth i’w gweld yn  

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/youth-work/national-youth-work-strategy-for-wales/?skip=1&lang=cy
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Lefel Aur: Dangosyddion 
cydnabod a dathlu 
cyflawniad a chynnydd pobl 
ifanc  

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer da Angen rhywfaint o 
ddatblygu 

Angen datblygiad sylweddol 

Mae'r sefydliad yn darparu 
mynediad i bobl ifanc at ystod 
o gyfleoedd ar gyfer cofnodi 
ac achredu eu dysgu a'u 
cyflawniad. 
 

Rhoddir amrywiaeth eang o 
gyfleoedd dysgu a datblygu 
hygyrch i bobl ifanc. 
  
Defnyddir amrywiaeth o 
ddulliau ar gyfer cynnwys pobl 
ifanc wrth gofnodi a/neu 
achredu eu dysgu, eu 
cyflawniad a’u cynnydd. 
 
Nodwyd targedau ar gyfer y 
maes gwaith hwn a chyfeirir 
atynt yn y cynllun cyflawni 
busnes. 
 

Rhoddir ystod gyfyngedig o 
gyfleoedd dysgu a datblygu i 
bobl ifanc. 
 
 
Ceir cynlluniau ar gyfer 
gwella’r ystod o ddulliau a 
ddefnyddir i gofnodi ac 
achredu cyflawniad a 
chynnydd pobl ifanc. 
 
Mae targedau ar gyfer y maes 
hwn yn cael eu datblygu. 

Ychydig o gyfleoedd ar gyfer 
cofnodi a/neu achredu eu 
dysgu a’u cynnydd a roddir i 
bobl ifanc. 
  
Nid yw'r gweithdrefnau ar 
gyfer cofnodi cynnydd a 
chyflawniadau pobl ifanc yn 
cael eu rhoi ar waith yn gyson. 
 
Mae cynllun ar waith i wella’r 
maes gwaith hwn. 

Mae'r sefydliad yn monitro ac 
yn gwerthuso'r nifer sy’n 
manteisio ar y cyfleoedd i bobl 
ifanc gofnodi ac achredu eu 
dysgu, eu cyflawniad a’u 
cynnydd. 
 

Mae'r sefydliad yn mynd ati’n 
systematig i fonitro a 
gwerthuso’r nifer sy’n 
manteisio ar gyfleoedd dysgu 
wedi’i gofnodi a/neu ei 
achredu. 
 
Mae canlyniadau'r gwaith 
monitro a gwerthuso yn cael 
eu defnyddio i lywio newid a 
gwelliant. 
 
Niferoedd cynyddol o bobl 

Mae'r sefydliad yn datblygu 
dull systematig o fonitro a 
gwerthuso’r nifer sy’n 
manteisio ar gyfleoedd dysgu 
wedi’i gofnodi a/neu ei 
achredu. 
 
Ceir enghreifftiau o ymarfer da 
o ran gwella’r niferoedd sy’n 
manteisio ar gyfleoedd ar 
gyfer cofnodi a/neu achredu 
eu dysgu a'u cynnydd. 
 

Nid oes system ar waith i 
fonitro, gwerthuso na 
chynyddu nifer y bobl ifanc 
sy'n manteisio ar gyfleoedd ar 
gyfer cofnodi a/neu achredu 
eu dysgu a'u cynnydd. 
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Lefel Aur: Dangosyddion 
cydnabod a dathlu 
cyflawniad a chynnydd pobl 
ifanc  

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer da Angen rhywfaint o 
ddatblygu 

Angen datblygiad sylweddol 

ifanc yn manteisio ar 
gyfleoedd i gael eu dysgu 
wedi’i gofnodi a/neu ei 
achredu. 
 

Mae'r sefydliad yn hyrwyddo 
diwylliant dysgu ac yn gallu 
dangos ei effaith ar wella 
canlyniadau. 
 

Mae pobl ifanc yn deall gwerth 
cael eu dysgu wedi’i gofnodi 
a/neu ei achredu. 
 
Eir ati i annog pobl ifanc i 
fanteisio ar gyfleoedd i gofnodi 
a/neu achredu eu dysgu a'u 
cynnydd. 
 
Ceir diwylliant sefydliadol o 
ddathlu dysgu a chynnydd 
pobl ifanc. 
 
Mae'r sefydliad yn defnyddio 
gwybodaeth am ddysgu a 
chynnydd pobl ifanc fel 
tystiolaeth o’i effaith ar wella 
eu canlyniadau a’u cyfleoedd 
bywyd. 
 

Ceir enghreifftiau o bobl ifanc 
yn cael eu cefnogi i fanteisio 
ar gyfleoedd i gofnodi a/neu 
achredu eu dysgu a'u 
cynnydd. 
 
Ceir enghreifftiau o ddathlu 
dysgu a chynnydd pobl ifanc. 
 
Ceir enghreifftiau o ymarfer da 
wrth ddefnyddio gwybodaeth 
ar ddysgu a chynnydd pobl 
ifanc i ddangos effaith ar wella 
eu canlyniadau a’u cyfleoedd 
bywyd. 
 

Hyd yn hyn nid yw’r sefydliad 
wedi datblygu dull systematig 
o annog pobl ifanc i fanteisio 
ar gyfleoedd i gofnodi a/neu 
achredu eu dysgu a'u 
cynnydd. 
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Enghreifftiau o dystiolaeth: 

 Ystod y cyfleoedd dysgu a datblygu y mae’r sefydliad yn eu cynnig i gefnogi cyflawniad a chynnydd pobl ifanc. 

 Sut y mae’r sefydliad yn cynorthwyo pobl ifanc i gymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu wedi’i gofnodi a/neu ei achredu. 

 Ystod o ddulliau o gofnodi, a lle bo’n briodol, o achredu dysgu a chyflawniad pobl ifanc. 

 Yr amrywiaeth o adnoddau y mae’r sefydliad yn eu defnyddio i werthuso, cofnodi a dangos tystiolaeth o ddysgu pobl ifanc. 

 Adroddiadau monitro a gwerthuso’r sefydliad. 

 Cynlluniau sesiynau, cynlluniau prosiect a gwerthusiadau. 

 Portffolios, trafodaethau a gwerthusiadau pobl ifanc. 

 Cyfraniad pobl ifanc at ddatblygu a gwerthuso rhaglenni dysgu a gweithgareddau.  

 Cynorthwyo pobl ifanc i gydnabod eu dysgu eu hunain ac ymgysylltu ag achredu 

 Pobl ifanc yn deall gwerth cyfleoedd dysgu wedi’i gofnodi a/neu ei achredu.  

 Sut y mae cymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu wedi’i gofnodi a/neu ei achredu yn cynorthwyo pobl ifanc i wneud cynnydd 

mewn agweddau eraill ar eu bywydau, er enghraifft i gael mynediad at addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. 

 Cyfleoedd datblygu’r gweithlu sy’n cefnogi’r broses o gofnodi cynnydd pobl ifanc yn effeithiol. 

 Sut y mae’r sefydliad yn casglu a dadansoddi data ar dueddiadau yn y nifer sy’n manteisio ar gyfleodd dysgu wedi’i achredu 

a/neu gyfleoedd dysgu. 

 Data yn dangos gwelliant yn nifer y bobl ifanc sydd wedi manteisio ar gyfleoedd dysgu wedi’i gofnodi a dysgu wedi’i achredu. 

 Sut y mae’r sefydliad yn defnyddio gwybodaeth a thystiolaeth ar ddysgu a chynnydd pobl ifanc i ddangos ei effaith ar wella 

canlyniadau. 

 Cyfeiriadau at osod a monitro targedau ar gyfer cofnodi ac achredu dysgu pobl ifanc yng nghynlluniau a strategaethau’r 

sefydliad.  

 Sut y mae’r sefydliad yn meincnodi’r nifer sy’n manteisio ar gyfleoedd dysgu wedi’i gofnodi a/neu ddysgu wedi’i achredu.   

 Sut y mae’r sefydliad wedi gwella perfformiad mewn perthynas â chofnodi ac achredu dysgu a chyflawniad pobl ifanc. 

 Sut y mae’r sefydliad yn dathlu cyflawniad a chynnydd pobl ifanc, er enghraifft drwy gyflwyniadau neu ddigwyddiadau dathlu. 

 Straeon yn y wasg ac astudiaethau achos yn tynnu sylw at gynnydd a chyflawniad pobl ifanc drwy eu hymwneud â 

darpariaeth gwaith ieuenctid y sefydliad.  

 Adroddiadau i Archwiliad Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru. 
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Gwybodaeth reoli 
 
Mae'r safon gwybodaeth reoli yn canolbwyntio ar sut y mae gwybodaeth reoli, gan gynnwys data ystadegol, yn cael ei chasglu, ei 
lledaenu a'i defnyddio i ddatblygu cynlluniau, gosod targedau, rheoli perfformiad ac asesu effeithiolrwydd, effaith a gwerth am arian 
yn gyffredinol. Dylai'r system wybodaeth reoli ddarparu gwybodaeth reolaidd am berfformiad y sefydliad i'r gweithlu, partneriaid a 
rhanddeiliaid perthnasol eraill.   
 
Dylai’r dystiolaeth ar gyfer y safon gwybodaeth reoli ddangos: 

 sut y gwneir penderfyniadau ynglŷn â pha ddata a gwybodaeth sydd eu hangen i gynllunio, monitro a gwerthuso;  

 sut y caiff gwybodaeth ar anghenion pobl ifanc ei chasglu, gan ddefnyddio ystod eang o ddulliau, sut y caiff ei dadansoddi a’i 
lledaenu a sut y caiff ei defnyddio i ddatblygu cynlluniau a nodi targedau; 

 bod y gweithlu, ar bob lefel, yn deall pwysigrwydd casglu a dehongli gwybodaeth; 

 sut y mae’r sefydliad yn defnyddio gwybodaeth reoli i asesu ei berfformiad a dangos effaith a gwerth am arian; 

 sut y caiff gwybodaeth reoli ei defnyddio i hyrwyddo datblygiad parhaus. 
 

Lefel Aur:  
Dangosyddion Gwybodaeth 
Reoli  

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer da Angen rhywfaint o 
ddatblygu 

Angen datblygiad sylweddol  

Mae'r sefydliad yn glir ynglŷn â 
pha wybodaeth sydd ei 
hangen. Mae eu systemau ar 
gyfer casglu a lledaenu 
gwybodaeth reoli gywir yn eu 
lle. 
 

Mae'r wybodaeth sydd ei 
hangen i gynllunio, monitro ac 
asesu effeithiolrwydd, effaith a 
gwerth am arian y sefydliad 
wedi ei nodi'n glir. 
 
Mae dull systematig o gasglu 
a dadansoddi gwybodaeth 
reoli yn ei lle. 
 
Mae gwybodaeth reoli gywir 
yn cael ei lledaenu fel mater o 
drefn i staff a rhanddeiliaid 
perthnasol. 

Mae'r wybodaeth sydd ei 
hangen i gynllunio, monitro ac 
asesu effeithiolrwydd, effaith a 
gwerth am arian y sefydliad yn 
cael ei hadolygu. 
 
Mae dull systematig o gasglu, 
dadansoddi a lledaenu 
gwybodaeth reoli yn cael ei 
ddatblygu.  
 
 

Mae gwaith ar y gweill i nodi 
pa wybodaeth sydd ei hangen 
i gynllunio, monitro ac asesu 
perfformiad y sefydliad. 
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Lefel Aur:  
Dangosyddion Gwybodaeth 
Reoli  

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer da Angen rhywfaint o 
ddatblygu 

Angen datblygiad sylweddol  

Mae gweithlu'r sefydliad, ar 
bob lefel, yn deall yr angen i 
ddarparu gwybodaeth reoli 
gywir ac yn amserol. 
 

Mae gan y sefydliad systemau 
effeithiol ar gyfer rheoli data 
sy’n cydymffurfio â’r ddeddf 
diogelu data. 
 
Mae’r gweithlu’n deall pa 
wybodaeth i'w chasglu, sut i 
wneud hyn a pham ei fod yn 
bwysig. 
 
Mae ffurflenni gwybodaeth 
reoli yn cael eu llenwi'n gywir 
ac yn brydlon. 
 
Mae'r gweithlu yn mynd ati fel 
mater o drefn i ddefnyddio 
gwybodaeth reoli ar gyfer 
gwella perfformiad, ansawdd 
ac effaith. 
 

Mae'r gweithlu yn gwybod sut i 
gasglu gwybodaeth reoli gywir. 
 
Mae hyfforddiant ar y gweill ar 
gyfer gwella’r modd y caiff 
gwybodaeth reoli ei chasglu a’i 
dadansoddi. 
 
Mae cywirdeb a phrydlondeb 
ffurflenni gwybodaeth reoli yn 
anghyson. 
 
Ceir enghreifftiau o’r gweithlu 
yn defnyddio gwybodaeth reoli 
i wella perfformiad ac 
ansawdd. 

Mae trefniadau'r sefydliad ar 
gyfer casglu a lledaenu 
gwybodaeth reoli yn 
anghyson. 
. 
 
Mae hyfforddiant yn cael ei 
ddatblygu ar gyfer gwella’r 
modd y mae gwybodaeth reoli 
yn cael ei chasglu, ei 
dadansoddi a'i lledaenu. 
 
Ceir ambell enghraifft o’r 
gweithlu yn defnyddio 
gwybodaeth reoli i wella 
perfformiad ac ansawdd. 
 

Mae'r sefydliad yn defnyddio 
ei wybodaeth reoli i asesu a 
dangos effaith a gwerth am 
arian ac i hybu gwelliant 
parhaus. 
 

Mae gwybodaeth reoli yn 
darparu tystiolaeth o 
berfformiad cyffredinol, effaith 
a gwerth am arian y sefydliad. 
 
Mae gwybodaeth reoli yn cael 
ei defnyddio fel mater o drefn i 
hybu gwelliant parhaus. 
 

Mae'r ystod o wybodaeth reoli 
a gesglir ar hyn o bryd yn cael 
ei hadolygu i sicrhau ei bod yn 
darparu tystiolaeth i ddangos 
perfformiad cyffredinol, effaith 
a gwerth am arian y sefydliad. 
 
Ceir enghreifftiau o sut y 
cafodd gwybodaeth reoli ei 

Prin yw’r dystiolaeth y mae 
gwybodaeth reoli yn ei darparu 
o berfformiad cyffredinol, 
effaith a gwerth am arian y 
sefydliad. 
 
Cyfyngedig yw’r dystiolaeth 
fod gwybodaeth reoli yn cael 
ei defnyddio i lywio cynlluniau, 
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Lefel Aur:  
Dangosyddion Gwybodaeth 
Reoli  

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer da Angen rhywfaint o 
ddatblygu 

Angen datblygiad sylweddol  

defnyddio i hybu gwelliant o 
fewn y sefydliad. 
 

asesu effaith neu gefnogi 
gwelliant. 

 
Enghreifftiau o dystiolaeth: 

 Systemau gwybodaeth reoli’r sefydliad neu drefniadau ar gyfer casglu a dadansoddi data a gwybodaeth. 

 Sut y mae’r sefydliad yn defnyddio gwybodaeth reoli i asesu anghenion pobl ifanc. 

 Sut y mae’r sefydliad yn defnyddio gwybodaeth reoli i ddatblygu strategaethau a chynlluniau. 

 Sut y mae’r sefydliad yn defnyddio gwybodaeth reoli i asesu ei berfformiad.  

 Sut y mae’r sefydliad yn defnyddio gwybodaeth reoli ar gyfer gwella a newid ar lefel yr uned neu’r prosiect. 

 Sut y mae’r sefydliad yn defnyddio gwybodaeth reoli i asesu ei effaith a’i werth am arian. 

 Trefniadau’r sefydliad ar gyfer casglu a lledaenu gwybodaeth reoli.  

 Adroddiadau a ffurflenni ar gyfer noddwyr a rhanddeiliaid eraill perthnasol, er enghraifft comisiynwyr, cynghorwyr 
awdurdodau lleol, ymddiriedolwyr a phwyllgorau rheoli. 

 Adroddiadau neu ffurflenni data i Lywodraeth Cymru. 

 Gweithgareddau datblygu’r gweithlu i gefnogi’r broses o gasglu a chrynhoi gwybodaeth reoli gywir.  

 Sut y caiff systemau gwybodaeth reoli eu hadolygu.  
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Partneriaethau 
 

“Rydym am weld sefydliadau gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol yn cydweithio er mwyn datblygu, cyflawni a chynnig cyfleoedd 
gwaith ieuenctid o safon uchel i bobl ifanc. Byddwn yn defnyddio cyfnod y strategaeth hon i fynd ati i hyrwyddo gweithgareddau 
sy'n ategu'r gwaith o feithrin gallu, gweithio mewn partneriaeth a chydweithredu rhwng darparwyr gwasanaethau gwirfoddol a 
statudol.” Rhagair y Gweinidog i Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014-20182 
 
Mae Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol Cymru yn tynnu sylw at werth gweithio mewn partneriaeth agosach a chydweithio 
rhwng sefydliadau gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol i ddarparu cyfleoedd gwaith ieuenctid o ansawdd uchel i bobl ifanc. Mae'n 
cydnabod bod gan waith ieuenctid rôl hanfodol yn darparu ystod ehangach o wasanaethau cymorth ieuenctid, a bod gweithio mewn 
partneriaeth yn effeithiol yn hanfodol er mwyn gwella mynediad pobl ifanc at ystod eang o wasanaethau a chyfleusterau, a’u 
profiadau ohonynt. 
 
Mae'r safon partneriaethau yn ceisio asesu sut y caiff gweithio mewn partneriaeth ei ddefnyddio i ddiwallu anghenion pobl ifanc a 
gwella’r amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael iddynt. Mae'n berthnasol i weithio mewn partneriaeth ar bob lefel, 
o bartneriaethau strategol i rai sy'n gweithredu mewn ardaloedd bach lleol. 
 
Dylai’r dystiolaeth i gefnogi’r safon partneriaethau ddangos: 

 sut y caiff gweithio mewn partneriaieth ei drefnu, er enghraifft, cytundebau lefel gwasanaeth a chontractau clir sy’n pennu’r 
nodau, yr allbwn, y rolau a’r cyfrifoldebau sy’n ddisgwyliedig; 

 sut y caiff gweithio mewn partneriaeth ei fonitro a’i werthuso i sicrhau ei fod yn arwain at wella canlyniadau i bobl ifanc; 

 sut y caiff gwasanaethau i bobl ifanc eu hymestyn neu eu gwella drwy weithio mewn partneriaeth. 
 
 
 
 
 
 

                                                
2
 Strategaeth Gwaith Ieuenctid Geneldaethol Cymru 2014-2018. Mae’r strategaeth i’w gweld yn  

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
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Lefel Aur: Dangosyddion 
partneriaethau  

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer da Angen rhywfaint o 
ddatblygu 

Angen datblygiad sylweddol  

Mae gan y sefydliad 
strategaeth ar gyfer gweithio 
mewn partneriaeth sy'n 
cynnwys amrywiaeth o 
gytundebau, contractau a 
chytundebau lefel 
gwasanaeth. 
 
 

Mae'r sefydliad yn mynd ati i 
hyrwyddo, i gynllunio a 
chynnal gwaith mewn 
partneriaeth. 
 
Mae cytundebau partneriaeth, 
cytundebau lefel gwasanaeth 
a chontractau yn pennu’r 
amcanion, yr allbynnau, y 
canlyniadau, y rolau a’r 
cyfrifoldebau sy’n 
ddisgwyliedig. 
 
Mae cytundebau partneriaeth 
yn pennu cyfrifoldebau ar y 
cyd ar gyfer diogelu pobl ifanc. 

Mae'r sefydliad yn gweithio 
gyda phartneriaid ac mae 
cynlluniau ar waith i ffurfioli’r 
cysylltiadau hyn. 
 
Mae cytundebau partneriaeth, 
cytundebau lefel gwasanaeth 
a chontractau yn cael eu 
hadolygu er mwyn sicrhau eu 
bod yn pennu’r amcanion, yr 
allbynnau, y canlyniadau, y 
rolau a’r cyfrifoldebau sy’n 
ddisgwyliedig. 
 

Prin yw’r dystiolaeth i ddangos 
bod gweithio mewn 
partneriaeth yn digwydd mewn 
modd trefnus a strwythuredig. 
 
Nid yw cytundebau 
partneriaeth, cytundebau lefel 
gwasanaeth a chontractau yn 
pennu amcanion, allbynnau, 
canlyniadau, rolau a 
chyfrifoldebau disgwyliedig yn 
ddigonol. 
 

Mae gan y sefydliad rôl a 
nodwyd o fewn y ddarpariaeth 
gyffredinol o wasanaethau i 
bobl ifanc ac yn cyflawni 
blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol ar gyfer pobl 
ifanc. 
 

Ceir datganiad clir o sut y 
mae'r sefydliad yn cyfrannu at 
gyflawni blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol ar gyfer pobl 
ifanc. 
 
Cyfeirir at gyfraniad y 
sefydliad at gyflawni 
blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol ar gyfer pobl 
ifanc yn y cynlluniau a’r 
strategaethau lleol. 
 

Ceir enghreifftiau o sut y mae'r 
sefydliad yn cyfrannu at 
gyflawni blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol ar gyfer pobl 
ifanc.  
 
Mae gwaith ar y gweill i 
sicrhau bod cyfraniad y 
sefydliad i gyflawni 
blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol ar gyfer pobl 
ifanc yn cael ei gynnwys 
mewn cynlluniau a 

Hyd yn hyn nid yw’r sefydliad 
wedi ffurfioli ei rôl a'i gyfraniad 
at gyflawni blaenoriaethau 
lleol a chenedlaethol ar gyfer 
pobl ifanc. 
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Lefel Aur: Dangosyddion 
partneriaethau  

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer da Angen rhywfaint o 
ddatblygu 

Angen datblygiad sylweddol  

strategaethau lleol. 

Mae'r sefydliad yn gwerthuso 
effaith ei waith partneriaeth.  
 
Defnyddir y wybodaeth hon i 
ddangos sut y mae gweithio 
mewn partneriaeth yn arwain 
at wella neu ymestyn yr ystod 
o wasanaethau a’r 
ddarpariaeth sydd ar gael i 
bobl ifanc. 
 

Mae'r sefydliad yn gwerthuso 
ansawdd ac effaith gweithio 
mewn partneriaeth. 
 
Mae gweithio mewn 
partneriaeth yn gwella ac yn 
ymestyn yr ystod o 
wasanaethau a’r ddarpariaeth 
sydd ar gael i bobl ifanc. 
 

Ceir cynlluniau ar gyfer 
gwerthuso sut y mae 
partneriaethau’r sefydliad yn 
gwella ac yn ymestyn yr ystod 
o wasanaethau a’r 
ddarpariaeth sydd ar gael i 
bobl ifanc. 
 

Mae partneriaethau yn bodoli 
mewn ffordd ad hoc. 
 
Cyfyngedig yw’r dystiolaeth 
sy’n dangos pa mor effeithiol 
yw trefniadau partneriaeth y 
sefydliad yn gwella neu’n 
ymestyn ystod y 
gwasanaethau a'r 
ddarpariaeth ar gyfer pobl 
ifanc. 
 

 
Enghreifftiau o dystiolaeth: 

 Cytundebau partneriaeth, cytundebau lefel gwasanaeth, contractau a grantiau. 

 Cytundebau partneriaeth, cytundebau lefel gwasanaeth a chontractau sy’n cynnwys rolau a chyfrifoldebau ar gyfer diogelu 
pobl ifanc. 

 Cyfranogiad mewn rhwydweithiau lleol a chenedlaethol megis fforymau ymarferwyr, CWVYS a Grŵp Prif Swyddogion 
Ieuenctid Cymru.  

 Gweithio mewn partneriaeth er mwyn cyflawni blaenoriaethau lleol a chenedlaethol ar gyfer pobl ifanc. 

 Cyfraniad y sefydliad at flaenoriaethau lleol a chenedlaethol mewn partneriaeth â sefydliadau eraill. 

 Cynlluniau strategol a strategaethau lleol sy’n cyfeirio at y sefydliad. 

 Cyfleoedd datblygu’r gweithlu a gyflawnir gyda phartneriaid. 

 Adroddiadau gwerthuso o brosiectau partneriaeth. 

 Adborth gan bartneriaid. 

 Sut y mae gweithio mewn partneriaeth yn gwell canlyniadau i bobl ifanc. 

 Sut y mae ystod ac ansawdd gwasanaethau a darpariaeth y sefydliad wedi gwella o ganlyniad i weithio mewn partneriaeth. 
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Adnoddau 
 

Mae’r safon adnoddau yn canolbwyntio ar sut y mae’r sefydliad yn defnyddio adnoddau i ddiwallu anghenion pobl ifanc a 
blaenoriaethau lleol a chenedlaethol. Ceir pwyslais ar strategaeth y sefydliad ar gyfer cynhyrchu a defnyddio adnoddau a pha mor 
effeithlon ac effeithiol y caiff ei gweithredu.  
 
Dylai’r dystiolaeth i gefnogi’r safon adnoddau ddangos: 

 bod gan y sefydliad strategaeth ar gyfer defnyddio adnoddau’n effeithiol;  

 bod y defnydd o adnoddau yn gysylltiedig â dadansoddiad o anghenion pobl ifanc; 

 bod adnoddau’n cael eu defnyddio i gyflawni blaenoriaethau’r sefydliad a blaenoriaethau lleol a chenedlaethol ar gyfer pobl 
ifanc; 

 sut yr eir ati i fonitro’r defnydd o adnoddau, a’u heffaith;  

 sut y mae’r sefydliad yn asesu gwerth am arian a chosteffeithiolrwydd. 
 
 

Lefel Aur: Dangosyddion 
adnoddau  

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer da Angen rhywfaint o 
ddatblygu 

Angen datblygiad sylweddol 

Mae gan y sefydliad 
strategaeth ar gyfer defnyddio 
adnoddau sy’n gysylltiedig ag 
asesiad o anghenion pobl 
ifanc, blaenoriaethau’r 
sefydliad a blaenoriaethau 
lleol a chenedlaethol ar gyfer 
pobl ifanc. 
 

Mae’r strategaeth ar gyfer y 
defnydd o adnoddau yn 
seiliedig ar ddadansoddiad o 
anghenion pobl ifanc. 
 
Mae'r defnydd o adnoddau yn 
gysylltiedig â chyflawni 
blaenoriaethau'r sefydliad a 
blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol ar gyfer pobl 
ifanc. 
 
Mae trefniadau rheoli ariannol 
clir yn amlwg yn y modd y 

Mae'r defnydd o adnoddau yn 
gysylltiedig â chyflawni 
blaenoriaethau'r sefydliad a 
diwallu anghenion pobl ifanc. 
 
Mae'r sefydliad yn datblygu 
strategaeth ar gyfer defnyddio 
adnoddau sy'n seiliedig ar 
ddadansoddiad o anghenion 
pobl ifanc. 
 
At ei gilydd, mae gwariant o 
fewn terfynau derbyniol a 
cheir cynlluniau i wella 

Prin yw’r cysylltiadau rhwng 
rheoli adnoddau, anghenion 
pobl ifanc a blaenoriaethau’r 
sefydliad. 
 
Ceir tystiolaeth o orwariant/ 
tanwariant cyllidebol parhaus 
heb fawr o gyfle ar gyfer 
buddsoddi a/neu wella. 
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Lefel Aur: Dangosyddion 
adnoddau  

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer da Angen rhywfaint o 
ddatblygu 

Angen datblygiad sylweddol 

mae’r sefydliad yn defnyddio 
adnoddau. 
 
Mae gwariant cyllidebol y 
sefydliad o fewn terfynau 
derbyniol. 
 

trefniadau rheoli ariannol. 
 

Mae adnoddau'r sefydliad yn 
cael eu cynhyrchu a'u 
defnyddio i gefnogi polisïau. 
 

Mae’r sefydliad yn monitro ac 
yn adolygu'r defnydd o 
adnoddau yn rheolaidd. 
 
Cynhyrchir adnoddau 
ychwanegol i gefnogi’r 
ddarpariaeth gwaith ieuenctid. 
 
Mae pobl ifanc yn rhan o’r 
gwaith o godi arian. 
 
Mae pobl ifanc yn rhan o’r 
broses o ddyrannu adnoddau. 

Mae'r sefydliad yn gwella 
gweithdrefnau ar gyfer 
monitro ac adolygu'r defnydd 
o adnoddau. 
 
Ceir enghreifftiau o’r sefydliad 
yn cynhyrchu adnoddau 
ychwanegol i gefnogi’r 
ddarpariaeth gwaith ieuenctid. 
 
Mae'r sefydliad wedi datblygu 
cynlluniau i wella ymwneud 
pobl ifanc wrth fynd ati i godi 
arian a dyrannu adnoddau. 
 

Cyfyngedig yw’r gweithgaredd 
i fonitro ac adolygu'r defnydd 
o adnoddau. 
 
Hyd yn hyn nid yw pobl ifanc 
yn rhan o’r gwaith o godi arian 
a gwneud penderfyniadau 
ynghylch dyrannu adnoddau. 
 

Mae’r sefydliad yn asesu 
gwerth am arian a 
chosteffeithiolrwydd yn 
rheolaidd. 
 

Mae'r sefydliad yn mynd ati’n 
rheolaidd i asesu gwerth am 
arian a chosteffeithiolrwydd 
gan ddefnyddio ystod o 
wybodaeth. 
 
Ceir enghreifftiau o arbedion 

Ceir enghreifftiau o sut y 
mae'r sefydliad yn asesu 
gwerth am arian a 
chosteffeithiolrwydd. 
 
Mae cynlluniau ar waith i 
ystyried arbedion 

Nid yw'r sefydliad wedi 
ystyried gwerth am arian a 
chosteffeithiolrwydd hyd yn 
hyn. 
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Lefel Aur: Dangosyddion 
adnoddau  

Disgrifyddion gradd 

Ymarfer da Angen rhywfaint o 
ddatblygu 

Angen datblygiad sylweddol 

effeithlonrwydd yn cael eu 
creu. 
 
Mae arbedion yn cael eu 
defnyddio i wella 
gwasanaethau a 
chyfleusterau ar gyfer pobl 
ifanc. 
 

effeithlonrwydd. 
 
 

 
 
 
Enghreifftiau o dystiolaeth:  

 Strategaeth adnoddau’r sefydliad. 

 Cysylltiadau rhwng anghenion pobl ifanc a’r defnydd o adnoddau. 

 Sut y mae’r defnydd o adnoddau’n gysylltiedig â blaenoriaethau’r sefydliad. 

 Sut y mae’r defnydd o adnoddau yn cyfrannu at flaenoriaethau lleol a chenedlaethol ar gyfer pobl ifanc.  

 Trefniadau rheoli cyllideb y sefydliad. 

 Sut y mae’r sefydliad yn cynhyrchu incwm. 

 Sut y mae’r sefydliad yn cynnwys pobl ifanc wrth fynd ati i godi arian. 

 Sut y mae defnydd y sefydliad o adnoddau yn cael ei fonitro a’i adolygu. 

 Sut y mae’r sefydliad yn asesu costeffeithiolrwydd a gwerth am arian. 

 Sut y caiff meincnodi ei ddefnyddio i asesu gwerth am arian a chosteffeithiolrwydd. 

 Sut y mae’r sefydliad wedi creu arbedion. 

 Ymwneud pobl ifanc wrth wneud penderfyniadau ynghylch adnoddau. 

 Archwiliad mewnol (bob dwy flynedd fan lleiaf). 
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Atodiad: Templed hunanasesu Marc Ansawdd ar gyfer y Lefel Aur 

 

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 Aur 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 hunanasesiad o radd 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 Aur 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 ei naratif a’i dystiolaeth ategol yn dangos gradd 'ymarfer da'. 
 
 

3.1 Cydnabod a dathlu cyflawniad a chynnydd pobl ifanc 
 

Lefel Aur: Dangosyddion cydnabod 
cyflawniad a chynnydd pobl ifanc 

Naratif hunanasesu gyda chysylltiadau â thystiolaeth ategol Gradd 

Mae'r sefydliad yn darparu mynediad i 
bobl ifanc at ystod o gyfleoedd ar gyfer 
cofnodi ac achredu eu dysgu a'u 
cyflawniad. 
 

  

Mae'r sefydliad yn monitro ac yn 
gwerthuso'r nifer sy’n manteisio ar y 
cyfleoedd i bobl ifanc gofnodi ac 
achredu eu dysgu, eu cyflawniad a’u 
cynnydd. 
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Mae'r sefydliad yn hyrwyddo diwylliant 
dysgu ac yn gallu dangos ei effaith ar 
wella canlyniadau. 
 

  

 
 
 
3.2 Gwybodaeth reoli 
 

Lefel Aur: Dangosyddion 
gwybodaeth reoli 

Naratif hunanasesu gyda chysylltiadau â thystiolaeth ategol Gradd 

Mae'r sefydliad yn glir ynglŷn â pha 
wybodaeth sydd ei hangen. Mae eu 
systemau ar gyfer casglu a lledaenu 
gwybodaeth reoli gywir yn eu lle. 
 

  

Mae gweithlu'r sefydliad, ar bob lefel, yn 
deall yr angen i ddarparu gwybodaeth 
reoli gywir ac yn amserol. 
 

  

Mae'r sefydliad yn defnyddio ei 
wybodaeth reoli i asesu a dangos effaith 
a gwerth am arian ac i hybu gwelliant 
parhaus. 
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3.3 Partneriaethau 
 

Lefel Aur: Dangosyddion 
partneriaethau 

Naratif hunanasesu gyda chysylltiadau â thystiolaeth ategol Gradd 

Mae gan y sefydliad strategaeth ar gyfer 
gweithio mewn partneriaeth sy'n 
cynnwys amrywiaeth o gytundebau, 
contractau a chytundebau lefel 
gwasanaeth. 
 
 

  

Mae gan y sefydliad rôl a nodwyd o 
fewn y ddarpariaeth gyffredinol o 
wasanaethau i bobl ifanc ac yn cyflawni 
blaenoriaethau lleol a chenedlaethol ar 
gyfer pobl ifanc. 
 

  

Mae'r sefydliad yn gwerthuso effaith ei 
waith partneriaeth. Defnyddir y 
wybodaeth hon i ddangos sut y mae 
gweithio mewn partneriaeth yn arwain at 
wella neu ymestyn yr ystod o 
wasanaethau a’r ddarpariaeth sydd ar 
gael i bobl ifanc. 
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3.4 Adnoddau 

Lefel Aur:  
Dangosyddion adnoddau 

Naratif hunanasesu gyda chysylltiadau â thystiolaeth ategol Gradd 

Mae gan y sefydliad strategaeth ar gyfer 
defnyddio adnoddau sy’n gysylltiedig ag 
asesiad o anghenion pobl ifanc, 
blaenoriaethau’r sefydliad a 
blaenoriaethau lleol a chenedlaethol ar 
gyfer pobl ifanc. 
 

  

Mae adnoddau'r sefydliad yn cael eu 
cynhyrchu a'u defnyddio i gefnogi 
polisïau. 
 

  

Mae’r sefydliad yn asesu gwerth am 
arian a chosteffeithiolrwydd yn 
rheolaidd. 
 

  

 

  
 

 
 
 


