
Mae Aseswyr y Marc Ansawdd yn cyfrannu at berfformiad gwaith ieuenctid yng 

Nghymru, a byddant yn aml yn canfod fod cyfranogi yn y rhaglen yn llesol i’w 

datblygiad proffesiynol eu hunain a datblygiad eu sefydliad. 

I ddeall yr effaith hwn yn well, ym mis Awst a mis Medi 2018, lluniwyd adroddiad 

ynghylch yr effaith ar aseswyr gan Atkin Associates, sy’n rheoli’r rhaglen a ariennir 

gan Lywodraeth Cymru. Mae’n ystyried pam bydd cyfranogwyr yn gwirfoddoli i 

wneud y gwaith, a pha effaith maent wedi’i brofi o ganlyniad i hynny. 

Mae’r rhan fwyaf o aseswyr yn dymuno elwa o’r cyfle i 

archwilio arferion gorau ar y lefel cenedlaethol, gwella eu 

datblygiad proffesiynol eu hunain a chynorthwyo eu 

sefydliad i ymgeisio am y Marc Ansawdd.  

Y prif reswm pam wnaeth pobl benderfynu dod yn aseswr y Marc Ansawdd

Gallu archwilio arferion 

gorau ar y lefel 

cenedlaethol

Eu datblygiad proffesiynol 

eu hunain

Gallu cyfrannu at y sector 

oherwydd maent eisoes 

wedi ennill Marc Ansawdd

Helpu eu sefydliad i 

baratoi i ymgeisio am y 

Marc Ansawdd

Eraill

Y tîm aseswyr

Rhesymau dros ddod yn 

aseswr y Marc Ansawdd

Dywed aseswyr y byddant yn dysgu llawer iawn ac yn elwa’n fawr o ran eu 

datblygiad proffesiynol.

Beth fydd aseswyr yn ei 

fwynhau fwyaf

Gweld gwahanol ddulliau o 

gyflawni gwaith ieuenctid ac 
arferion gorau

Profi a chytuno ar 
ddiffiniadau o ‘arferion gorau’ 
gydag aseswyr eraill

Teimlo eu bod yn cael eu 

hadfywio, eu hysbrydoli 

a’u cymell

100%

Y ganran o aseswyr sy’n dweud 

fod gweithio fel aseswyr yn 

cynnig cyfle i ddysgu gwersi 
gan sefydliadau eraill. 

Meysydd ymarfer yn eu sefydliadau 

eu hunain y maent wedi’u haddasu 

ar ôl gwneud asesiad

Heriau mwyaf

Neilltuo amser i wneud 

y gwaith

Dysgu sut i weithredu’r 

safonau yn gyson wrth asesu 

amrywiaeth eang o 

ddarparwyr a lleoliadau 

gwaith ieuenctid

Gwybodaeth a sgiliau a 

ddatblygwyd

Gwella sgiliau dadansoddi

Dehongli safonau yn gyson

Gwneud penderfyniadau ar 

sail tystiolaeth

Cyfle i ddatblygu’n 
broffesiynol

Mae’r sefydliadau sy’n cyflogi’r aseswyr yn elwa o’r gwaith hwn, a bydd 

aseswyr yn gwneud newidiadau parhaus i arferion rheoli a gwaith 

uniongyrchol gyda phobl ifanc pan fyddant yn dychwelyd i’r gweithle.  

Buddion i gyflogwyr

Dywed aseswyr fod yr hyfforddiant a’r cymorth byddant yn ei gael i 

wneud y gwaith yn dda. 

Paratoi i wneud gwaith aseswr y Marc Ansawdd

Bydd aseswyr yn pwysleisio pwysigrwydd aseswyr o’r sectorau statudol a gwirfoddol 

yn cydweithio fel rhan o dimau asesu. Mae hyn yn sicrhau y caiff y Safonau eu 

gweithredu’n gyson wrth asesu amrywiaeth eang o sefydliadau gwaith ieuenctid.  

Cydweithredu rhwng sectorau

83%

Y ganran o aseswyr a ddywedodd 

fod hyn yn cynnig buddion 

penodol i’w sefydliad. 

80%

Y ganran o aseswyr sydd wedi 

gweithredu newidiadau yn eu 

sefydliad eu hunain yn dilyn 

gweithio fel aseswyr. 

Y maes ble gwelwyd yr effaith mwyaf

Prosesau mewnol ynghylch sicrwydd 

ansawdd a rheoli perfformiad:

Gwirio ansawdd data

Gwella ac adfywio prosesau 

sicrwydd ansawdd

Gwirio cyfredoldeb a pherthnasedd 

polisïau sefydliadau

Rwy’n dymuno gallu 

ychwanegu arferion da 

at waith fy ngwasanaeth 

fy hun. Rwy’n mwynhau 

canolbwyntio ar 

ansawdd a phrosesau 

monitro yn fawr – mae’n 

dda gallu dysgu gwersi 

gan eraill ac mae hynny’n 

gwneud i mi deimlo’n 

frwdfrydig a phallu llai.

Rwy’n dymuno gweld pobl eraill yn fy sefydliad yn 

hyfforddi i fod yn aseswyr fel y gallant ddysgu’r sgiliau 

hyn. Nid oes digon o hyfforddiant ar gael i bobl ar lefel 

rheolwyr timau, felly byddai’n syniad da ehangu’r 

hyfforddiant ynghylch Sicrwydd Ansawdd i gynnwys 

pobl eraill yn y sector fel y gallant ddefnyddio hynny 

yn eu sefydliadau eu hunain.

Mae wedi’n helpu i sefydlu proses sicrwydd 

ansawdd mwy arwyddocaol yn y gwasanaeth. 

Rydym ni wedi ymgorffori hyn yn ein 

strwythurau Ansawdd a Rheoli  Perfformiad.

Rwy’n hoff iawn o’r 

gwmnïaeth sy’n bodoli 

rhwng gweithwyr 

proffesiynol - mae'n dda 

cael cyfle i gwrdd ar 
draws y sectorau 

gwirfoddol a 

phroffesiynol a gweld 

sut mae pobl eraill yn 

gweithio a beth yw eu 

systemau a’u dulliau.

Mae cydweithio â’r 

sector gwirfoddol yn 

brofiad llesol iawn sy’n 
gwneud i chi newid 

eich safbwyntiau a 

gweithio’n fwy hyblyg. 

Rydym ni wedi cael 

trafodaethau da iawn 

ynghylch ansawdd 

yn y tîm.

Mae’r pwyslais ar 

ansawdd yn fuddiol 

iawn – byddwn yn 

tueddu i orddibynnu 

ar ystadegau a data 

yn yr Awdurdod Lleol 

– felly mae’n dda cael 

cyfle i werthuso a 
chanolbwyntio ar 

ansawdd.

Pwysigrwydd aseswyr arweiniol

Er bod hyfforddiant yn bwysig iddynt, roedd yr aseswyr yn cytuno y 

byddant yn dysgu fwyaf trwy wneud asesiad – felly mae’n bwysig fod yr 

aseswr arweiniol ac aelodau eraill y tîm yn cynnig cymorth da. 

Y ganran o aseswyr oedd yn credu eu bod wedi’u 

paratoi’n ddigonol i wneud y gwaith. 

Y ganran o aseswyr a ddywedodd eu bod wedi’u 

paratoi’n dda iawn. 

Gwelliannau y gofynnwyd amdanynt

Mynediad rhwyddach at y dystiolaeth 

a gyflwynir

Adborth ynghylch systemau cofnodi

Syml a hawdd eu defnyddio 

Maent yn cynorthwyo aseswyr i 

ddilyn y trywydd iawn 

Maent yn cynorthwyo i ganolbwyntio 

ar y safonau a phenderfyniadau 

allweddol 

Roedd yr 

hyfforddiant yn dda. 

Roedd yn ddifyr ac 

yn ddiddorol. Roedd 

yn cynnwys llawer o 

elfennau ymarferol 

ac roedd hyd yr 

hyfforddiant 

yn addas.

Mae tîm aseswyr y Marc Ansawdd 

yn cynnwys rheolwyr profiadol 
sy’n gweithio ar draws y sector 

gwaith ieuenctid yng Nghymru. 

Byddant yn asesu’r Marc Ansawdd 

fel cymheiriaid yn wirfoddol.  

Y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith 

Ieuenctid yng Nghymru 

Adroddiad ynghylch 

yr Effaith ar Aseswyr 

Hydref 2018

Sefydliadau gwaith 

ieuenctid yng Nghymru 

sydd wedi ennill y 

Marc Ansawdd 

Aseswyr Gweithredol y Marc Ansawdd

Awdurdod Lleol

Sector gwirfoddol/

trydydd sector

Darlithydd prifysgol

Cyflogaeth Iaith

13

20

6

1

Cymraeg iaith gyntaf

Dysgwyr y Gymraeg

5

2

Efydd  12

Efydd ac Arian  1

Efydd, Arian ac Aur  3

70%

60%

60%

55%

40%

Cyfartaledd ac 

amrywiaeth 

(1)

Eraill (12)

Arferion gwaith 

ieuenctid (1)

Sicrwydd 

Ansawdd (6)

Polisi a 

strategaeth 

(2)

Cynnwys 

pobl ifanc (5)

Defnydd o 

ddata a 

gwybodaeth 

rheoli (3)

Rheoli 

perfformiad (5)

100%

75%


