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Recriwtio Aseswyr Buddsoddi 
mewn Gwirfoddolwyr – Pecyn 
Gwybodaeth (Cymru) 

 
CEFNDIR 
 
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) yw safon ansawdd y DU ar gyfer 
mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr, ac mae’n cynnwys chwe maes 
ansawdd a chwe cham i achrediad. Hon yw safon y diwydiant ar gyfer 
rheoli gwirfoddolwyr. Mae’n daith ddatblygu gefnogol 12 mis o hyd 
gyda’r nod o sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael eu cynnwys mewn modd 
positif, o ansawdd. 
 
Y weledigaeth ar gyfer IiV yw:- 
 

• Creu amgylchedd mwy strwythuredig i wirfoddolwyr a rheolwyr 
gwirfoddolwyr, gan wella profiad gwirfoddolwyr  

• Dangos ymrwymiad y mudiad i wirfoddoli mewn modd cyhoeddus  
• Datblygu mwy o ddealltwriaeth o bwysigrwydd gwirfoddoli mewn 

mudiadau  
• Nodi meysydd i’w datblygu ac arloesedd o ran rheoli 

gwirfoddolwyr  
 
Fforwm Gwirfoddoli’r DU (UKVF) yw gwarcheidwaid y safon a nhw yw’r 
Corff Dyfarnu, yn gyfrifol am gynnal a chadw, sicrhau ansawdd a 
datblygu Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. Mae’r UKVF wedi’i lunio o’r 
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pedair asiantaeth genedlaethol sy’n cefnogi gwirfoddoli ledled y DU. Y 
rhain yw: 
 
Volunteer Now, Volunteer Scotland and Chyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru. Yr asiantaethau cenedlaethol sy’n gyfrifol am reoli a chyflwyno’r 
safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ym mhob un o bedair gwlad y DU.  
 
Ers mis Mawrth 2021, nid yw’r NCVO yn ymwneud â chyflwyno’r IiV yn 
Lloegr, ac mae’r tri partner arall wedi ysgwyddo’r cyfrifoldeb am hyn am 
gyfnod dros dro. 
 
Caiff timau o aseswyr, sydd wedi’u hyfforddi i’r un safon ac sy’n gweithio 
i’r canllawiau a’r safonau ar gyfer pob un o chwe cham yr IiV fel yr 
amlinellwyd yn Llawlyfr Aseswyr yr IiV, eu rheoli ym mhob gwlad ledled 
y DU. Mae Asesydd yn gweithio gyda mudiad drwy daith chwe cham y 
Mudiad. Mae Prif Asesydd yn rhoi cymorth i’r Aseswyr weithio drwy’r 
chwe cham, yn enwedig o ran rhoi barn ac ysgrifennu adroddiadau. Mae 
proses Sicrhau Ansawdd ar waith i sicrhau ansawdd y prosesau a’r 
gweithdrefnau ar draws y camau amrywiol a chysondeb y dull 
gweithredu ledled y DU. Mae hyn yn cynnwys Panel Sicrhau Ansawdd 
sy’n cynnwys Aelodau Annibynnol allanol â phrofiad ac arbenigedd 
penodol mewn cyflwyno systemau ansawdd. 
 
Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr IiV ar: 
 
wefan y DU - https://investinginvolunteers.co.uk/  
gwefan CGGC - https://wcva.cymru/cy/buddsoddimewngwirfoddolwyr/ 
 
DOD YN ASESYDD IIV  
 
Yr asiantaeth genedlaethol ym mhob gwlad ledled y DU sy’n pennu a oes 
angen aseswyr a bydd yn recriwtio o’u rhwydweithiau eu hunain.  
 
Er y darperir hyfforddiant i ddod yn Asesydd IiV, mae’n bwysig bod gan 
aseswyr y sgiliau, yr wybodaeth a’r profiad – yn enwedig o asesu 
prosesau ac egwyddorion, ac o ddilyn arferion gorau wrth reoli 
gwirfoddolwyr. Bydd hyn yn hanfodol y gyflawni’r tasgau yn nisgrifiad 
swydd yr Asesydd – gweler tudalen 3. Bydd ymgeiswyr yn cael eu dewis 

https://investinginvolunteers.co.uk/
https://wcva.cymru/cy/buddsoddimewngwirfoddolwyr/
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yn erbyn rhestr o gymwyseddau (gweler tudalen 6) ac yn ôl anghenion 
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, e.e. ardal ddaearyddol benodol. 
 
Bydd cwrs hyfforddi aseswyr IiV dau ddiwrnod o hyd a gydnabyddir gan y 
DU yn cael ei gynnig i ymgeiswyr a ddewisir am gost o £250 i’r ymgeisydd 
(i’w dalu ymlaen llaw ac ni ellir cael ad-daliad). Bydd Aseswyr dim ond yn 
cael eu hystyried yn gwbl gymwys pan fyddant wedi cwblhau’r chwe 
Cham gyda mudiad ac wedi dangos eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r 
safon a’r broses. Trwy gydol taith IiV Mudiad, bydd yr Asesydd wedi 
dangos i’r Rheolwr Gwlad a’r Prif Asesydd ei fod yn gallu bodloni’r 
safonau a ddisgwylir gan Asesydd. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd cyfleoedd 
i gysgodi, arsylwi a/neu gyfeillio. 
 
Pan fydd yr hyfforddiant wedi’i gwblhau, bydd mudiad yn cael ei 
ddyrannu i’r aseswyr weithio gyda nhw, os oes un ar gael. Nid yw’r 
asiantaeth genedlaethol yn gwarantu unrhyw waith oherwydd gall y 
galw amrywio. 
 
DISGRIFIAD SWYDD ASESYDD IIV  
 
Diben y rôl: Yr Asesydd yw’r sawl sy’n cael ei ddynodi i gefnogi mudiadau 
drwy eu Taith IiV, a’r Asesydd yn y pen draw fydd yn barnu a yw mudiad 
yn bodloni’r Safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. Trwy gydol y broses, 
bydd yr Asesydd yn helpu mudiadau i ddeall yr hyn sydd angen iddyn 
nhw ei wneud i fodloni’r Safon. Bydd yr Asesydd yn ceisio gweithio gyda’r 
mudiad mewn modd cefnogol a chydweithredol ac yn ceisio ysgogi a 
chymell – ond ni all yr Asesydd wneud y gwaith i’r mudiad! Bydd Aseswyr 
yn gallu helpu mudiadau i benderfynu ar ba gymorth fydd yn briodol a’u 
cyfeirio at wefannau cenedlaethol neu Ganolfan 
Gwirfoddolwyr/Asiantaeth Ddatblygu leol. Mewn rhai gwledydd, rhennir 
y rôl rhwng Cynghorydd ac Asesydd. I gadw pethau’n syml, mae’r 
disgrifiad hwn bob amser yn cyfeirio at ‘Asesydd’. 
 
Bydd Llawlyfr Aseswyr llawn hefyd ar gael i’r holl Aseswyr hyfforddedig. 
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MEITHRIN CYDBERTHYNAS Â’R CWSMER  
 

1. Cysylltu â’r mudiad sy’n cofrestru o fewn pum diwrnod i gael y 
mudiad wedi’i ddynodi i chi 

2. Sicrhau bod y mudiad yn gwybod am y broses, y lefel o gymorth 
sydd ar gael drwy Ganllaw ‘Sut i’ i Fudiadau, gwefannau, gan ei 
Asesydd a’r Ganolfan Gwirfoddolwyr lleol os yw’n berthnasol  

3. Trefnu a hwyluso Gweithdy Cam Un Rhagarweiniol (o fewn un i 
ddau fis os yn bosibl), sy’n aml ar-lein 

4. Llunio a chadw at amserlen ar gyfer chwe Cham y Broses IiV, h.y. 
o’r gweithdy i’r asesiad terfynol 

 
ASESIAD 
 

1. Darparu adborth ysgrifenedig ac ar lafar ar hunanasesiad 
cychwynnol y mudiad yn erbyn y safon o fewn 10 – 15 days  
 Gofyn cwestiynau sy’n herio eu ffordd o feddwl  
 Rhoi adborth clir ac adeiladol i’w helpu drwy’r broses ac i 

ennill y dyfarniad  
 Edrych ar y dystiolaeth ysgrifenedig (tri darn) a ddarparwyd  
 Eu cyfeirio at y cymorth a’r adnoddau sydd ar gael  

2. Sicrhau bod ganddyn nhw gynllun Gwella Arferion trwyadl a 
realistig yn ei le, gan roi adborth ac arweiniad priodol 

3. Paratoi ar gyfer yr asesiad a’i gynnal (wyneb yn wyneb a/neu ar-
lein) 

 Paratoi ar gyfer y cyfweliadau: datblygu sampl o 
gyfweliadau ar gyfer pob rhanddeiliaid yn unol â’r 
canllawiau, e.e. unigol neu grŵp, a pharatoi cwestiynau i’w 
gofyn  

 Gwneud yr asesiadau mewn modd proffesiynol a chefnogol  
 Gofyn am ddeunydd ysgrifenedig ychwanegol ac adolygu’r 

deunydd  
 Rhoi adborth ar lafar i’r mudiad (ar ddiwedd yr asesiad 

llawn) 
4. Gan ddefnyddio’r holl dystiolaeth a gasglwyd, byddwch yn gwneud 

penderfyniad asesu  
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 Edrych ar yr holl dystiolaeth ac, yn benodol, dyfyniadau gan 
y rhai sy’n cael eu cyfweld 

 Llunio adroddiad yn unol â’r Canllawiau IiV ar gyfer 
Ysgrifennu Adroddiad, gan gynnwys argymhellion eu bod 
wedi bodloni’r safon, wedi bodloni’r safon gydag amodau 
neu heb fodloni’r safon 

 Cyflwyno’r adroddiad i’r Prif Asesydd er mwyn sicrhau ei 
ansawdd o fewn deg diwrnod i’r asesiad, cytuno ar yr 
adroddiad a rhoi camau gweithredu ar waith 

 Hysbysu’r mudiad o’r canlyniad a gofyn iddynt wirio’r 
adroddiad am gywirdeb cyd-destunol (15 diwrnod ar ôl yr 
asesiad) 

 Cyflwyno’r deunyddiau ar gyfer holl daith y mudiad i’r Prif 
Asesydd. Bydd ef yn cysylltu â’r Rheolwr Gwlad IiV, a fydd 
yn cyhoeddi’r Dyfarniad ac yn anfon y Pecyn Cyflawnwyr 
allan ar ddiwrnod cyntaf y mis canlynol 
 

CYMORTH A DATBLYGIAD ASESYDD 
 

5. Cymryd rhan mewn cyfarfodydd cymorth (dau y flwyddyn) a 
chyfleoedd datblygu proffesiynol – hyfforddiant, adolygiadau 
perfformiad, gweithdai arferion da 

6. Rhannu arferion da neu arloesol (themâu/tueddiadau/materion) ac 
astudiaethau achos ar gyfer y wefan  
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CYMWYSEDDAU ASESYDD IIV  
 
1    Cyfathrebu 

1.1 ymateb yn amserol i geisiadau gan gwsmeriaid, y Prif Asesydd a’r 
Rheolwr Gwlad  

1.2 hwyluso gweithdai a chyfarfodydd yn effeithiol  

1.3 defnyddio sgiliau gwrando/holi effeithiol wrth gynnal asesiadau ar 
bapur ac wrth gyfweld â rhanddeiliaid  

1.4 crynhoi a bwydo’n ôl i’r cwsmer (ar lafar ac yn ysgrifenedig) mewn 
modd clir a phroffesiynol  

1.5 cyflwyno delwedd broffesiynol   

2     Cydberthnasau 

2.1  meithrin cydberthynas â chwsmeriaid 

2.2  ymddwyn yn bendant pan fo angen  

2.3  ymddwyn mewn modd gwrthrychol ond empathetig  

2.4  cynnal gwerthoedd ac enw da Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr  

3     Gwybodaeth a sgiliau sylfaenol  

3.1  dangos gwybodaeth am wirfoddoli ac arferion rheoli gwirfoddolwyr  

3.2  dangos gwybodaeth am faterion presennol y sector gwirfoddol  

3.3  dangos gwybodaeth am gwsmeriaid  

3.4  dangos ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant  

3.5  dangos y gallu i asesu, gan gynnwys tystiolaeth gymhleth, gan farnu 
a gwneud penderfyniadau a chymharu tystiolaeth â meincnodau 
presennol   
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4     Cynllunio a pharatoi 

4.1  yn barod ar gyfer pob cam o’r broses ac yn drefnus  

4.2  ymchwilio i wybodaeth am gwsmeriaid ac yn defnyddio’r 
canllawiau a ddarperir i bennu maint y sampl i’w asesu  

4.3  cynllunio cyfweliadau’n effeithiol er mwyn ymdrin â’r holl feysydd 
ansawdd  

4.4  defnyddio’r templedi a’r adnoddau yn unol â’r Llawlyfr Aseswyr  

4.5  bodloni’r holl ddyddiadau cau 

5     Llunio adroddiadau 

5.1  defnyddio strwythur da 

5.2  dilyn y fformat gofynnol yn unol â’r canllawiau a ddarperir  

5.3  defnyddio Saesneg Clir 

5.4  yn llwyddo i gael cydbwysedd da rhwng trosolwg a manylion  

5.5  gwneud datganiadau sydd â thystiolaeth i’w cefnogi  

5.6  yn crynhoi’r canfyddiadau ac yn eu cyflwyno’n glir   

5.7  gweithredu ar adborth a ddarperir gan y Prif Asesydd  

5.8  cyflwyno adroddiad gwerthfawr i’r cwsmer   

 
GWYBODAETH BENODOL I GYMRU  
 
Ffioedd 
 
Mae’r contract am wasanaethau yn seiliedig ar gyfradd o 32.5 punt yr 
awr, a chyfradd ddyddiol o 260 punt (wyth awr o waith). Y contract lleiaf 
ar gyfer Asesydd fydd tri diwrnod, yn cynnwys Gweithdy Rhagarweiniol, 
Adborth ar yr Hunanasesiad a Chynllun Gwella Arferion, asesiad a llunio 
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adroddiad. Bydd contractau eraill yn cael eu pennu gan Ganllawiau 
Samplu’r DU, sy’n nodi nifer y diwrnodau sydd angen eu treulio ar 
gyfweliadau asesu. 
 
Bydd treuliau teithio yn daladwy hyd at derfyn cytunedig (polisi teithio ar 
gael yn ôl y gofyn), ond anogir pobl i weithio mewn modd hybrid gyda’r 
rhan fwyaf o’r gwasanaethau a ddarperir gan yr Asesydd yn cael eu 
gwneud ar-lein lle bynnag y bo’n bosibl. Yr Asesydd ei hun fydd yn talu’r 
treuliau am fynychu cyfarfodydd cymorth a datblygu personol. 
 
Bydd Aseswyr IiV yn hunangyflogedig ac yn gyfrifol am dalu am eu treth 
incwm, yswiriant gwladol ac ati eu hunain. 
 
PROSES YMGEISIO A RECRIWTIO  
 
Cam 1 
Datganiad o ddiddordeb  
 
I wneud cais i fod yn Asesydd yng Nghymru, ymatebwch i 
iiv@wcva.cymru gan amlinellu sut rydych chi’n bodloni’r holl 
gymwyseddau ar dudalen 5. 
 
Y dyddiad cau yw 5 Rhagfyr 2022, 10 am 
 
Cam 2  
Cyfweliadau  
 
Byddwch chi’n cael trafodaeth anffurfiol ar-lein neu wyneb-yn-wyneb (i’w 
gytuno gennych chi cyn y cyfarfod) am eich profiad a’ch datganiad o 
ddiddordeb. Efallai y bydd gofyn i chi gyflawni tasg sy’n berthnasol i’r rôl. 
 
Cam 3 
Talu’r ffi  
 
Os byddwch chi ag CGGC yn cytuno mai dyma’r rôl i chi, bydd gofyn i chi 
dalu’r swm o 250 o bunnoedd cyn mynychu’r hyfforddiant.  
 
 

mailto:iiv@wcva.cymru
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Cam 4 
Dyddiadau’r diwrnodau hyfforddi 
 
Bydd angen i chi fynychu’r HOLL ddyddiadau hyfforddi er mwyn sicrhau 
eich bod wedi eich hyfforddi’n llawn. Bydd y ddyddiadau hyn ganol mis 
Ionawr 2023 / yn gynnar ym mis Chwefror 2023. Byddwn ni’n cyhoeddi’r 
union ddyddiadau cyn gynted â phosibl. Rhowch wybod i ni yn eich 
datganiad o ddiddordeb os oes dyddiadau y byddai’n well gennych chi 
ein bod yn eu hosgoi. 
 
Cam 5 
Cysgodi (gweithdy a chyfweliadau asesu) 
 
Bydd gofyn i chi gysgodi cyflwyniad byw cydweithiwr o weithdy a 
chyfweliadau asesu. Bydd hyn yn eich helpu i baratoi ar gyfer eich 
cyflwyniad eich hun a deall proses a gwybodaeth am yr IiV.  
 
Cam 6 
 
Disgwylir i’ch asesiad cyntaf gael ei ddyrannu yn fuan ar ôl i’ch cyfnod 
cysgodi ddod i ben. Bydd pob taith yn para 13 mis, felly rydyn ni’n 
gobeithio y byddwch chi’n cwblhau eich asesiad cyntaf erbyn Ebrill 2024. 
Mae gan bob taith chwe cham. Gofynnir i aseswyr ein hanfonebu ar ôl i 
bob cam gael ei gwblhau. 
 
Pan fydd eich taith gyflawn gyntaf yn cael ei chwblhau’n llwyddiannus, 
byddwch chi’n Asesydd IiV annibynnol cymwys.  
 
 


