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Cynnwys



о  Yng ngoleuni nodau hirsefydlog a sylwadau diweddar gan y Gweinidog dros yr 
Iaith Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynghylch yr angen i gryfhau gwaith ieuenctid 
seiliedig ar dystiolaeth, ceisiodd gweithdai a drefnwyd ar y cyd gan Sefydliad 
Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) a Chyngor 
Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru (CWVYS) ail-gychwyn trafodaeth 
genedlaethol yng Nghymru ynghylch gwerthuso, effaith a chanlyniadau mewn 
gwaith ieuenctid yng Nghymru.

о  Mae’r tueddiadau a brofir mewn gwaith ieuenctid yng Nghymru yn adlewyrchu 
meysydd polisi cyhoeddus eraill, gan gynnwys pwyslais ar bolisi seiliedig ar 
dystiolaeth a mwy o ddibyniaeth ar ddangosyddion meintiol i fesur effaith.

о  Mae ystod o ddogfennau cysylltiedig â gwaith ieuenctid yng Nghymru yn 
cydnabod pwysigrwydd cryfhau’r dystiolaeth o ran effaith gwaith ieuenctid. Fodd 
bynnag, ni chafodd rhai cynlluniau eu gweithredu, gan olygu bod sgil-effeithiau 
o ran cydlyniant dulliau gweithredu o ran effaith a gwerthuso yn y sector gwaith 
ieuenctid.

о  Mae’r arfer cyfredol wrth asesu effaith a gwerthuso gwaith ieuenctid yng 
Nghymru yn adlewyrchu agwedd gadarnhaol tuag at bwrpas gwerthuso. Er bod 
enghreifftiau o arfer da ac ymwybyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd gwella sut i 
werthuso, mae amrywiaeth yn yr arferion a ddefnyddir o fewn y sector. Ceir hefyd 
ansicrwydd a yw’r dulliau sy’n cael eu defnyddio a’r graddau y mae sefydliadau ar 
hyn o bryd yn gwerthuso canlyniadau ac effaith eu gwaith, yn ddigonol. Nododd 
y gweithdai nifer o heriau a rhwystrau i waith ar draweffaith a gwerthuso. 

о  Mae’r adroddiad yn amlinellu’r fframwaith Damcaniaeth Newid a dull y Newid 
Mwyaf Arwyddocaol a gyflwynwyd yn y gweithdy fel dulliau posibl o gryfhau 
prosesau gwerthuso.

о  Mae’r adroddiad yn cloi drwy amlinellu’r cwestiynau allweddol a all arwain y 
ffordd ymlaen o ran datblygu ‘dull gweithredu Cymru’ o ran gwerthuso ac effaith. 
Mae gwneud hynny yn gysylltiedig yn benodol â datblygu mecanweithiau a 
chynlluniau i gefnogi sefydliadau i gryfhau sut y maent yn dangos effaith y sector 
yng Nghymru; dysgu o arfer da presennol; ehangu trafodaethau gyda chyllidwyr; 
a rôl posibl cyrff cynrychioliadol y sector wrth sefydlu consensws ynghylch arfer 
da a threfniadau ymarferol i gryfhau dilysrwydd ac ansawdd prosesau data a 
gwerthuso sefydliadau; a sut y gall y sector Addysg Uwch yng Nghymru gefnogi’r 
gwaith hwn.

Crynodeb Gweithredol
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1.1   Mae’r ddogfen hon yn adrodd ar drafodaethau gweithdai a drefnwyd ar y cyd gan 
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), 
y Ganolfan Ymchwil Cymdeithas Sifil sy’n cael ei hariannu gan y Cyngor Ymchwil 
Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a Chyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol 
Cymru (CWVYS). Nod y ddau weithdy a gynhaliwyd yng Nghaerdydd a Llandudno oedd 
ail-gychwyn trafodaeth genedlaethol yng Nghymru am werthuso, effaith a chanlyniadau 
gwaith ieuenctid yng Nghymru. Roeddynt yn ceisio ymateb i’r hyn a dybiwyd oedd yn 
niwl ac yn ddryswch a oedd yn wynebu sefydliadau gwaith ieuenctid o ran gwerthuso a 
chanlyniadau, gan gynnwys y gofynion amrywiol gan gyllidwyr gwahanol ynghylch sut i 
werthuso a dangos effaith gwaith ieuenctid.

  Roedd y gweithdai’n adeiladu ar y cydweithio rhwng WISERD a CWVYS, sydd wedi 
datblygu fel rhan o brosiect cymharol o fewn y ganolfan ymchwil ar hunaniaeth pobl ifanc 
yn yr Alban ac yng Nghymru.1 Hefyd, arweiniodd Bethia McNeil o’r Centre for Youth Impact, 
sesiwn yn y gweithdy ar werthuso a mesur effaith yn y sector ieuenctid. (Gweler y rhaglen 
yn yr atodiad).

1.2   Mae’r ddogfen hon yn crynhoi prif elfennau’r trafodaethau a gynhaliwyd yn ystod y ddau 
weithdy, gan gynnwys pwyntiau a godwyd yn ystod sesiynau gwaith grŵp gan y rhai a 
oedd yn bresennol. Mae’r cyflwyniadau eu hunain hefyd wedi eu rhannu â’r rhai a oedd 
yn bresennol yn y gweithdai. Mae’r holl ddeunydd ar gael ar wefan CWVYS (O dan ‘Ein 
Gwaith’, ‘Mesur Effaith’).

01. Cyflwyniad

5

Adroddiad Briffio

1Manylion y prosiect: WISERD ESRC Canolfan Ymchwil Cymdeithas Sifil, pecyn gwaith 2.3 Addysg, Iaith a Hunaniaeth,  
https://wiserd.ac.uk/research/research-projects/education-language-identity.



2.1   Mae’r pwyslais ar werthuso, effaith a chanlyniadau yn y sector gwaith ieuenctid yn 
adlewyrchu tueddiadau ehangach o ran polisi cyhoeddus. Mae’r pwyslais cynyddol ar 
bolisi seiliedig ar dystiolaeth wedi golygu amrywiaeth o wahanol ddulliau gweithredu, gan 
gynnwys mwy o ddibyniaeth ar ddangosyddion meintiol i fesur effaith. Hefyd yn tyfu o ran 
pwysigrwydd y mae integreiddio gwerthuso i ddatblygiad polisïau yn ôl arferiad o brofi, 
dysgu ac addasu. Dywedir bod integreiddio gwerthuso wrth gyflwyno rhaglenni yn y fath 
fodd yn hwyluso dysgu ar raddfa sefydliad cyfan.

  Yn ehangach, mae cydnabyddiaeth gynyddol bod ymyriadau polisi cyhoeddus yn aml yn 
methu am amrywiol resymau. O ganlyniad, mae angen i sefydliadau fod yn fwy agored o 
ran y broses ddysgu werthfawr a all ddigwydd pan nad yw ymyriadau’n llwyddo. Yn fwy 
na hynny, mae’r toriadau parhaus mewn gwariant cyhoeddus wedi cynyddu’r angen am 
gyfiawnhau gwariant ar draws meysydd polisi ac i bob sefydliad allu dangos effaith yn 
enwedig i gyllidwyr.

2.2   Yn unol â’r tueddiadau ehangach hyn, mae ystod o ddogfennau cysylltiedig â gwaith 
ieuenctid yng Nghymru yn cydnabod pwysigrwydd cryfhau’r sylfaen dystiolaeth o ran 
effaith gwaith ieuenctid. Fe wnaeth y sector ei hun adnabod asesu canlyniadau ac effaith 
fel mater canolog i waith sefydliadau ieuenctid (Grŵp Adolygu Gwaith Ieuenctid yng 
Nghymru, 2013) a chyfeiriodd Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar Waith 
Ieuenctid 2014-18 at angen i gryfhau’r sylfaen dystiolaeth o effaith gwaith ieuenctid. 
Galwodd am fwy o weithredu i ‘ddangos tystiolaeth systematig a chadarn o gyfraniad 
gwaith ieuenctid’ (Llywodraeth Cymru, 2014: 14). Rhagflaenwyd y strategaeth gan ‘Dangos 
Llwyddiant’2 a gynhyrchwyd fel fframwaith i gefnogi asesu’r ‘pellter a deithiwyd’ gan bobl 
ifanc a oedd yn derbyn cefnogaeth a gwasanaethau, yn enwedig yn nhermau datblygu 
sgiliau meddal a generig, y cydnabuwyd erioed eu bod yn fwy anodd eu mesur.

  Mynegwyd bwriad yn Strategaeth 2014-18 i ddatblygu a gweithredu Fframwaith 
Canlyniadau Cenedlaethol ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru, i’w alinio â 
fframweithiau eraill Llywodraeth Cymru. Ymgynghorwyd ar hyn ond ni chafodd ei  
gwblhau, a chyfrannodd at y bwlch a’r diffyg cydlyniad o ran effaith a gwerthuso o fewn  
y sector yng Nghymru.

2.3   Trafododd y Centre for Youth Impact gyd-destun ehangach tebyg o ran canfyddiad nad 
oedd ymarferwyr yn y sector gwaith ieuenctid wedi bod yn mesur effaith eu gwaith yn 
ddigonol. Mewn ymateb, roedd y mwyafrif helaeth o sefydliadau yn y sector wedi datblygu 
eu harferion ac yn defnyddio ystod o adnoddau i gasglu data. Fodd bynnag, yr oedd syniad 
ymhlyg bod mwy o werthuso’n golygu gwell gwerthuso wedi profi’n broblematig. Roedd 
angen cynyddu ansawdd y data oedd yn cael ei gasglu a gwella’r modd o fesur er mwyn 
gwella ansawdd gwasanaethau. I ryw raddau, gallai hyn arwain at sefyllfa lle y gallai maint 
y gwerthuso canlyniadau ac yn enwedig effaith, gael ei leihau. Mae angen i sefydliadau fod 
yn eglur o ran y gwahaniaethau rhwng gwahanol dermau (e.e. effaith a chanlyniadau) a 
cheisio datblygu gwell dealltwriaeth o sut mae gwerthusiad da yn edrych.

02. Cyd-destun: Tueddiadau mewn gwaith 
gwerthuso ac effaith a’r cyd-destun polisi i 
faterion canlyniad ac effaith yn y sector  
gwaith ieuenctid

6

Gwerthuso, Effaith a Chanlyniadau: Beth mae’n ei olygu i ni?

2Gweler http://dysgu.llyw.cymru/docs/learningwales/publications/150629-ds-handbook-cy.pdf



3.1  Pam ei bod yn bwysig gwerthuso ac asesu effaith gwaith ieuenctid?

  Roedd yr ysgogiadau mewnol o ran pam fod gwerthuso ac effaith yn bwysig yn glir yn y 
trafodaethau, gan gynnwys:

о  Dysgu personol a sefydliadol: dymuniad i wella’r hyn yr oedd unigolion a’r sefydliadau yr 
oeddynt yn gweithio iddynt, yn ei wneud, a thrwy hynny hyrwyddo ethos sefydliad sy’n 
dysgu; 

о  Darpariaeth yn canolbwyntio ar bobl ifanc: gwrando ar farn pobl ifanc fel bod darpariaeth 
yn ystyrlon iddynt;

о Dull o egluro eu bod, fel unigolyn / sefydliad yn gwneud gwahaniaeth ac yn cael effaith;

о  Cysondeb: fod pobl ifanc sy’n ymgysylltu â phrosiect ar draws ardal ddaearyddol fawr yn 
cael profiad sy’n gyson; 

о  Canfod gweithgareddau / ymyriadau sydd ddim yn gweithio er mwyn gwneud 
newidiadau, os yn briodol; 

о  Eiriolaeth a chyfathrebu: cynorthwyo eraill y tu allan i’r sefydliad i ddeall beth sy’n cael ei 
wneud, a pherthnasedd a phwysigrwydd y gwaith. 

  Yn groes i bwysigrwydd ysgogiadau mewnol i ddeall effaith, mae tueddiad i ganolbwyntio 
ar yr ysgogiadau allanol (cyllidwyr ayb.) a thybio eu bod yn bwysicach. Canmolwyd 
cynrychiolwyr y sefydliadau am fabwysiadu agwedd fwy goleuedig at  
ddiben gwerthuso.

3.2  Sut mae sefydliadau yn gwerthuso ac asesu effaith eu gwaith?

  Dangosodd y drafodaeth yr amrywiaeth o ran ymarfer ar draws y sector yng nghyswllt sut 
ac i ba raddau y mae sefydliadau’n gwerthuso canlyniadau ac effaith eu gwaith ar hyn o 
bryd. Yn gyffredinol, yr oedd ymwybyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd gwella a chryfhau 
sut mae sefydliadau’n mynd ati i werthuso effaith eu gwaith, a dymuniad i wneud hynny. 
Dyma rai enghreifftiau o arferion cyfredol:

о  Roedd peth defnydd o ‘Dangos Llwyddiant’, a oedd yn seliedig ar arfer gorau ac wedi’i 
lunio i gael ei addasu i amrywiaeth o sefyllfaoedd, megis mesur y ‘pellter a deithiwyd’ 
gan bob ifanc. Yr oedd y ‘Seren Canlyniadau’ yn cael ei defnyddio’n gynyddol gan 
awdurdodau lleol a sefydliadau gwaith ieuenctid y sector gwirfoddol ac yn cael ei 
hystyried yn ddefnyddiol iawn gan y gellir ei defnyddio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd 
a’i bod yn cynnwys asesiad pobl ifanc eu hunain, a thrwy hynny yn cynyddu eu 
hunanymwybyddiaeth;

о  Roedd un sefydliad wedi addasu’r raddfa hunan-effeithiolrwydd gyffredinol (McNeil et 
al, 2012) i’w gwneud yn fwy hygyrch i gael ei defnyddio gyda’u holl brosiectau. Roedd yn 
ceisio defnyddio dull trylwyr academaidd a gellid trosi’r raddfa i ddata mwy meintiol, sydd 
ar hyn o bryd yn hanfodol i gyllidwyr;

03. Arferion a heriau cyfredol o ran 
gwaith gwerthuso ac effaith yn y sector 
ieuenctid yng Nghymru
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о  Roedd y Marc Ansawdd Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yn cael ei ystyried yn werthfawr 
gan nad oedd yn rhy ragnodol ac yn ymateb i arferion mewnol sefydliadau. Fodd bynnag, 
ystyrid ei fod yn adlewyrchu sylfaen werthoedd gadarn gwaith ieuenctid ac y gellid ei 
ddiweddaru;

о  Roedd rhai sefydliadau wedi sefydlu partneriaeth gyda sefydliadau addysg uwch i’w 
cefnogi wrth werthuso’u gwaith ac i ddefnyddio dulliau fel grwpiau rheoli, er enghraifft 
gyda phobl ifanc mewn ysgolion;

о  Roedd rhai o syniadau’r ddamcaniaeth newid yn cael eu mabwysiadu o fewn y sector, ar 
sail ymwneud gyda chyrff partner yn Lloegr (mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu 
bod damcaniaeth newid yn fwy cyffredin yn y sector ieuenctid yn Lloegr); 

о  Roedd symudiadau tuag at fodel yn cynnwys mwy o brofi, dysgu ac addasu i’w croesawu;

о  Roedd rhai sefydliadau’n cynhyrchu astudiaethau achos o bobl ifanc ochr yn ochr â 
dangosyddion mwy meintiol, ac roedd dymuniad i gynnwys dimensiwn mwy ansoddol i 
werthuso;

о  Elw cymdeithasol ar fuddsoddiad - roedd cyflogwyr yn deall hyn ond nid oedd yn cael ei 
ystyried yn ddefnyddiol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid. 

3.3  Beth yw’r heriau a’r rhwystrau o ran gwaith gwerthuso ac effaith?

  Beth ydyn ni’n ei fesur?: Ar y lefel fwyaf cyffredinol, mae’n aml yn anodd datblygu 
dealltwriaeth ystyrlon o’r effaith mae sefydliad yn ei gael ar unigolyn ifanc, oherwydd 
yr heriau o briodoli cysylltiad rhwng gweithgarwch mewn cyd-destun gwaith ieuenctid 
a chynnydd unigolyn ifanc. Y tu hwnt i hyn, roedd pryderon y gallai sefydliadau fod 
yn casglu gormod o fathau o wahanol ddata, gan arwain at risgiau gorfesur. Codwyd 
pryderon hefyd nad y mesurau mwyaf priodol oedd yn cael eu defnyddio bob amser, 
o angenrheidrwydd. Bu symudiad cryf tuag at ganolbwyntio ar ddata meintiol a 
chanlyniadau caled, yn enwedig mesuriadau o ran addysg, hyfforddiant a chyflogaeth. 
Ai’r rhain yw’r mesuriadau mwyaf priodol bob amser? A ellid rhoi mwy o bwyslais ar fesur 
lefelau hapusrwydd a boddhad? Yn ogystal, mae profi elfennau negyddol hefyd yn sialens 
wrth fesur, h.y. ddim yn y carchar. Roedd heriau hefyd yn ymwneud â graddfa casglu 
data, casglu data’n fwy trwyadl dros ardaloedd daearyddol mawr ond bod gwerthuso ar 
raddfeydd eraill, e.e. ar lefel leol yn llai datblygedig mewn rhai sefydliadau.

  Rôl cyllidwyr: Mae’n rhaid i sefydliadau sy’n derbyn ystod o wahanol ffrydiau cyllido 
ymgysylltu â gofynion adrodd amrywiol ynghylch gwerthuso ac asesu canlyniadau (rhai 
ohonynt yn feichus iawn), adnoddau a dangosyddion, gan olygu casglu gwahanol fathau 
o ddata i ddibenion gwahanol. Gall hyn gael ei gymhlethu’n aml gan ddiffyg cyfathrebu 
clir gan gyllidwyr ynghylch yr union ofynion o ran gwaith gwerthuso gan sefydliadau. Yn 
gyffredinol, mae risg o or-bwysleisio maint yn hytrach nac ansawdd data a gwerthuso, yn 
enwedig canlyniadau caled (meintiol yn bennaf ) ac achredu.
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03. 



  Canlyniadau pwy?: Mae’r ystod o ganlyniadau sy’n bwysig i gyllidwyr yn eang. Yn ogystal 
â rhai’r cyllidwyr, mae’n bwysig i bobl ifanc eu hunain roi mewnbwn i ddehongliadau 
ynghylch eu canlyniadau eu hunain ac i ble y maent am gyrraedd. Yn ogystal, dylai 
canlyniadau fod yn unol â nodau’r sefydliadau eu hunain. Ar y sail hon, a yw’r dulliau o 
werthuso’n briodol i’r unigolyn ifanc? Pwy sy’n diffinio’r pellter a deithiwyd? 

  Canlyniadau cadarnhaol a negyddol?: Gan ystyried y cysylltiadau rhwng gwerthuso a 
chyllid i’r dyfodol, mae perygl o ganolbwyntio ar ddangos llwyddiant ac effeithiau mwyaf 
cadarnhaol gwaith sefydliad. Bydd ystyriaeth fwy cytbwys o gryfderau a gwendidau 
sefydliad yn fwy adeiladol fel ffordd o asesu a yw sefydliad yn cyflawni ei wasanaeth yn 
y modd mwyaf priodol. Gan adlewyrchu hyn, mae rhai cyllidwyr yn fwy parod i ariannu 
prosiectau sydd â mwy o risg yn perthyn iddynt oherwydd eu potensial o ran dysgu. 

  Heriau o ran capasiti: Mae’r rhain yn niferus iawn ac yn effeithio ar allu sefydliadau i 
weithio’n fwy systematig ar effaith a gwerthuso. Ymddengys fod capasiti’n fwy heriol 
mewn sefydliadau llai. Mae’n cynnwys bod â’r sgiliau priodol ar gyfer dadansoddi data 
a gall hyn yn aml fod yn ddibynnol ar un unigolyn ac felly’n agored i broblemau o ran 
trosiant staff; diffyg staff gweinyddol i gefnogi’r math hwn o weithgaredd a/neu tynnu 
staff oddi wrth y dimensiwn darparu gwasanaeth a lleihau effaith gwaith y sefydliad tra 
bo nifer y bobl ifanc sydd angen cefnogaeth yn cynyddu. Mae goblygiadau hefyd i rôl 
gweithwyr gwirfoddol o ran casglu data. 

  Amrywiad: Er bod gan rai sefydliadau fframwaith mwy cydlynus a chyffredinol ar gyfer 
gwerthuso, mewn sefydliadau eraill yr oedd gwahanol aelodau o staff yn defnyddio 
gwahanol fodelau i werthuso’u gwaith. 

  Addasu: Mae sefydliadau’n tueddu i addasu fframweithiau gwerthuso ac effaith i’w 
sefydliad eu hunain a thrwy hynny’n creu heriau o ran cysondeb gan o bosibl godi 
cwestiynau ynghylch cadernid y fframweithiau a ddefnyddir.

  Preifatrwydd Data: Yr oedd diffyg eglurder ynghylch goblygiadau’r gofynion data 
newydd yn ymwneud â GDPR i waith y sector. A allai data personol gael ei ddefnyddio i 
ddangos canlyniadau ac effaith?

  Heriau cydweithio: Er bod gwerth amlwg i rannu arferion gorau neu ddata ynghylch 
gwerthuso ac effaith o fewn y sector, caiff hyn ei rwystro gan sefydliadau’n cystadlu â’i 
gilydd am yr un cyllid. 
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03. 



4.1   Mae’r syniad hwn yn cefnogi datblygu asesiad o effaith rhaglen neu ymyrraeth. Mae’n 
darparu fframwaith ar gyfer canfod a mapio gweithgareddau a phrosesau (allbynnau), 
sut mae’r prosesau hyn ayb. yn arwain at ganlyniadau canolradd, a’u cysylltiad ag effaith 
neu nodau terfynol yr ymyrraeth/sefydliad. Gellir ei hystyried yn fframwaith clir, cryno a 
chadarn er mwyn esbonio a chyfiawnhau’r berthynas rhwng gweithgareddau penodol a’u 
nod terfynol, ac mae’n cael ei hystyried yn ganolog i werthuso effeithiol.

4.2   Cyflwynwyd gwahanol fodelau o ddamcaniaeth newid yn y gweithdy, gan gynnwys 
model NESTA a model Damcaniaeth Newid diwygiedig sy’n cael ei ddatblygu gan y Centre 
for Youth Impact. Mae’r olaf (a addaswyd o fodel y New Philanthropy Capital (NPC) yn 
sefydlu ‘llinell atebolrwydd’: mae’r canlyniadau o fewn cylch dylanwad y sector ond mae’r 
effaith yn nwylo eraill, ac nid yw ‘darparwyr’ yn atebol. Ar y sail hon, dylai’r gwaith o gasglu 
data effaith fod yn eithriadol, a chael ei wneud gan sefydliad arall.

4.3   Gwnaeth y rhai a oedd yn bresennol yn y gweithdy ac eisoes yn gyfarwydd â damcaniaeth 
newid, sylwadau ynghylch sut y gall fod yn hygyrch a galluogi meddwl yn ôl o’r effaith a 
fwriedir gan y gwaith, i lunio’r fframwaith gwerthuso a monitro o’r dechrau mewn modd 
sy’n gydnaws â’r gweithgareddau a wneir. Er iddi gael ei chreu i’w defnyddio yn y cam 
cynllunio, gall asesu gweithgaredd presennol yn ôl-weithredol. Roedd awgrymiadau 
hefyd fod cyllidwyr yn ystyried bod defnyddio fframweithiau damcaniaeth newid yn 
arwain at geisiadau gwell drwy roi gwell dealltwriaeth o’r hyn mae sefydliad yn bwriadu 
ei wneud. Awgrymwyd hefyd y bu sefydliadau yng Nghymru, o bosibl yn llai llwyddiannus 
yn eu ceisiadau am gyllid hyd yma, o ganlyniad i’r ffaith nad oeddynt yn ymgysylltu’n 
llawn â modelau damcaniaeth newid.

04. Damcaniaeth Newid (Theory of Change)
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5.1   Cyflwynwyd dull y Newid Mwyaf Arwyddocaol (NMA) fel dull a all adeiladu ar arferion 
cyfredol yn y sector, y gellir ei integreiddio i asesiadau data ansoddol presennol, yn 
enwedig astudiaethau achos, a darparu mwy o fanylder. Mae’n canolbwyntio ar gasglu 
straeon newid arwyddocaol, gan arwain at ddetholiad systematig o’r straeon hyn o fewn y 
sefydliad mewn modd a all ymgysylltu â phob lefel yn y sefydliad wrth asesu ei effaith.

5.2   Mae’r arfer yn seiliedig ar ofyn cwestiwn i unigolyn ifanc ynghylch y newid mwyaf 
arwyddocaol iddyn nhw o fewn cyfnod penodol o amser. Mae’n darparu ffordd i 
alluogi’r unigolyn ifanc i werthuso beth fydden nhw yn ei flaenoriaethu fel y newid 
mwyaf arwyddocaol iddyn nhw. Mae straeon o’r fath yn taflu goleuni ar y gwerthusiad o 
ganlyniadau a effaith canolradd a gellir eu casglu mewn gwahanol ffyrdd: gan y gweithiwr 
ieuenctid, gofyn i unigolyn ifanc, drwy drafodaeth grŵp gan y bobl ifanc. Ar ôl hynny, 
bydd unigolion ar lefel uwch yn y sefydliad yn archwilio a thrafod y straeon. Bydd y 
broses o benderfynu ar y newid mwyaf arwyddocaol ohonynt i gyd yn cael ei hesbonio 
a’i chyfiawnhau i lefelau eraill o fewn y sefydliad. Mae’r broses hon o roi adborth yn dilysu 
ac yn cryfhau atebolrwydd y dewisiadau a wneir. Mae’r dull hwn yn fesuradwy hefyd, h.y. 
drwy fesur y mathau o newidiadau arwyddocaol sy’n ymddangos yn y gwahanol straeon 
sydd wedi cael eu casglu.

5.3   Ymysg ei gryfderau mae’r ffaith ei fod yn defnyddio data all gael ei gasglu gan lawer 
o bobl ac y gall adeiladu capasiti staff a gwirfoddolwyr. Gan ddechrau ar sylfaen 
ansoddol, gellir ychwanegu elfennau meintiol. Mae’n ffordd dda o fesur rhaglenni sydd â 
chanlyniadau niferus a gall ganfod canlyniadau annisgwyl. Gellir ei ddiwygio i adlewyrchu 
maint y sefydliad a gall alluogi sefydliadau i ganolbwyntio ar wahanol agweddau ar eu 
gweithgaredd neu ar wahanol sefyllfaoedd daearyddol. Yn ogystal, mae eisoes yn cael 
ei ddefnyddio yn y sector ieuenctid (e.e. de-orllewin Lloegr ac ardal Manceinion) ac nid 
yw’n anghyfarwydd i Lywodraeth Cymru chwaith, gan eu bod yn ei ddefnyddio fel dull o 
werthuso rhaglenni mewnol.

5.4   Beth oedd adborth dechreuol y rhai fynychodd y gweithdai i’r Dull Newid  
Mwyaf Arwyddocaol? 

о  Roedd yn adnodd syml a allai fod yn ddefnyddiol wrth addasu’r defnydd presennol o 
astudiaethau achos, fel mecanwaith ar gyfer rhoi adborth i weithwyr, drwy ei ymgorffori 
wrth asesu’r pellter a deithiwyd, ac mewn meysydd ble mae gwerthuso’r gwaith yn heriol, 
gan gynnwys sgiliau meddalach, generig.

о  Mae cyllidwyr yn gwerthfawrogi straeon fwyfwy.

о  Roedd yn rhy amwys i rai, ddim yn ddigon meintiol i gyllidwyr ac mewn perygl o fod yn 
rhy wrthrychol a ddim yn ddigon trwyadl o ran y broses o lunio penderfyniadau, gan 
arwain at gyflwyno’r straeon mwyaf cadarnhaol i gyllidwyr gan roi llai o sylw i’r trafferthion 
a’r elfennau negyddol.

о  Roedd risgiau o ran ei ddefnyddio mewn cyd-destunau lle y gallai pobl ifanc fod yn 
gwneud dim cynnydd a gallai gael effaith niweidiol arnynt.

05. Dull y Newid Mwyaf Arwyddocaol 
(Most Significant Change)
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Nodau 

6.1   A all Cymru lunio a mabwysiadu mesuriadau effaith sy’n fwy cydnaws â gwella 
darpariaeth?

6.2  Pa fath o fecanweithiau a chynlluniau a fyddai’n cefnogi sefydliadau i ddatblygu eu 
harferion mesur a gwerthuso, i ddangos a chryfhau eu cadernid? e.e. cynlluniau cyfaill 
(‘buddy’) a mentora.

Dysgu oddi wrth arfer da cyfredol

6.3   Beth yw arfer da yn y sector gwaith ieuenctid yng Nghymru yng nghyswllt data, 
canlyniadau a gwerthuso? A all y llywodraeth, cyllidwyr a chyrff y sector gwaith ieuenctid 
ddod i ddealltwriaeth ar y cyd o ran arfer da? Sut mae modd lledaenu arfer da cyfredol 
ymysg sefydliadau’n fwy effeithiol?

6.4  Beth yw’r dulliau a’r arferion mesur mwyaf effeithiol a llwyddiannus sy’n cael eu defnyddio 
ar hyn o bryd mewn gwahanol gyd-destunau a sefyllfaoedd yng Nghymru? A all dulliau 
presennol ar gyfer gwerthuso a ddatblygwyd yng Nghymru, e.e. Dangos Llwyddiant, gael 
eu hail-werthuso?

Ehangu trafodaethau, ymchwil ac arweiniad pellach

6.5   Beth fyddai’r sgyrsiau mwyaf gwerthfawr i’w cynnal gyda chyllidwyr, gan gynnwys codi 
ymwybyddiaeth o’r ystod o fesuriadau effaith sy’n ofynnol a’u goblygiadau?

6.6   Gan ystyried problemau o ran diffyg capasiti a chysondeb sy’n wynebu rhai sefydliadau yn 
y sector wrth ymdrin â dadansoddi data, a fyddai rhai sefydliadau yn cael budd o dderbyn 
arweiniad pellach e.e. Damcaniaeth Newid, dulliau’r Newid Mwyaf Arwyddocaol, maint 
samplau, amlder, a ydyn ni’n gwerthuso gormod, sut i symleiddio prosesau?

6.7   A all cyrff cynrychioliadol y sector arwain y ffordd o ran datblygu consensws ynghylch 
arfer da yng Nghymru a sefydlu trefniadau ymarferol i gefnogi a chynghori sefydliadau 
wrth gryfhau dilysrwydd ac ansawdd eu data a’u gwerthuso?

6.8   A all y sector addysg uwch yng Nghymru gefnogi sefydliadau gwaith ieuenctid yn eu 
harferion gwerthuso ac asesu canlyniadau, e.e. cefnogaeth gan Ganolfan Ymchwil ar 
Ddata Gweinyddol Cymru (ADRC) gydag asesu effaith hirdymor gwaith ieuenctid yng 
Nghymru, gan gynnwys mewn meysydd cymhleth?

06. Cwestiynau allweddol yn codi o’r 
gweithdy cysylltiedig â datblygu ‘Dull i 
Gymru’ o ran gwerthuso ac effaith
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Gwerthuso, Ardrawiad a Chanlyniadau:  
Beth mae’n ei olygu i ni?
Gweithdai ar y cyd a drefnwyd gan Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac 
Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), y Ganolfan Ymchwil Cymdeithas 
Sifil sy’n cael ei hariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol 
(ESRC) a Chyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru (CWVYS). 

Dydd Llun 21 Mai 2018, 9.30 - 3.45, Canolfan yr Urdd, Bae Caerdydd

Dydd Mercher 23 Mai 2018, 9.30 - 3.45, Gwesty’r Imperial, Llandudno

Rhaglen
9.30 - 10.00  Coffi a Chofrestru 

10.00 - 10.10 Croeso 
 Paul Glaze

10.10 - 12.10  Sesiwn 1 - Gwerthuso Gwell?  
 Yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth 

12.20 - 1.15  Cinio

1.15 - 3.15  Sesiwn 2 - Ydyn ni bron â chyrraedd eto?  
 Mesur effaith yn y Sector Ieuenctid  
 Bethia McNeil, Cyfarwyddwr, Canolfan Traweffaith Ieuenctid 

3.15 - 3.45  Sesiwn 3 - Trafodaeth glo a’r camau nesaf 

Atodiad:  
Rhaglen y Gweithdy
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