
Croeso 
 

  

Mae yna nifer o ganllawiau a phecynnau cymorth arlein gwych sy’n cyflwyno 

defnyddwyr i’r broses monitro a gwerthuso.  Maent yn ddefnyddiol ond mae nifer yn 

cymryd yn ganiataol eich bod yn deall llawer am y broses o flaenllaw. 

  

Mae’r pecyn cymorth hon yn cychwyn o’r safbwynt nad oes gennych unrhyw 

ddealltwriaeth flaenorol o fonitro a gwerthuso.  Mae’n symleiddio rhai o’r derminoleg 

ac yn cynnig enghreifftiau o’r broses.  Yn bwysicach oll, mae’n cynnig proses tri 

cham, y Dull 1-2-3. 

  

Mae’r Dull 1-2 3 yn gynhwysfawr ac yn aml yn cwrdd â gofynion noddwyr, a gellir 

hefyd ei defnyddio am werthusiadau cyflym, neu hunanwerthusiadau gan gyrff 

anllywodraethol a sefydliadau gwirfoddoli. 

  

Beth sydd yn y pecyn hwn? 

  

Dylai’r pecyn hon bod yn ddefnyddiol ar gyfer y rhan fwyaf o gyrff anllywodraethol a 

sefydliadau gwirfoddoli. Nid yw’n cymryd yn ganiataol bod gennych unrhyw 

ddealltwriaeth flaenorol o’r derminoleg na chysyniadau ynghylch monitro a 

gwerthuso. 

  

Mae’r pecyn yn cynnwys llawer o arweiniad ynglŷn â fframweithiau monitro a 

gwerthuso traddodiadol, tiwtorial cam wrth gam yn esbonio’r Dulliau 1-2-3 Cyflawn a 

Chyflym; i gyd wedi eu hysgrifennu mewn modd dealladwy a hawdd-eu-defnyddio. 

Mae hi hefyd yn cynnwys templedi, rhestr geirfa, esiamplau, dogfennau gellir eu lawr 

lwytho, profion a linciau i ystod eang o ffynonellau gwych a phecynnau cymorth eraill.  

Gallech ddefnyddio’r wefan ar gyfrifiaduron a theclynnau symudol. 



  

Mae’r pecyn cymorth yn cydnabod nid yw monitro a gwerthuso yn broses du a gwyn 

ac nid yw pob prosiect yn datblygu fel y disgwylir.  Serch hynny, mae’r gwefan yn 

cychwyn o’r safbwynt ei bod hi’n well cydnabod y problemau a’u gwella, nag 

anwybyddu problemau gall cael effaith negyddol iawn ar eich prosiect yn y pen draw. 

  

Bydd y pecyn cymorth a’r Dull 1-2-3 yn parhau i ddatblygu ac yn buddio o ganlyniad i 

adborth ac astudiaethau achos gan ddefnyddwyr.  Gweler y dudalen ‘Cysylltu’ ar lein 

am fwy o wybodaeth. 

  

I bwy mae’r pecyn cymorth? 

  

Mae’r pecyn cyflwyniadol i fonitro a gwerthuso hon yn ceisio 

cadw’r broses yn syml. Am hynny, mae’n ddelfrydol ar gyfer: 

  

● Cyrff anllywodraethol bach a chanolig sy’n gweithio ym 

maes datblygiad rhyngwladol. 

● Unrhyw unigolyn, elusen ddomestig neu sefydliad gydag 

amheuon neu wedi anobeithio gyda monitro a gwerthuso. 

● Defnyddwyr sy’n gyfarwydd â monitro a gwerthuso sy’n agored i ddarganfod 

dulliau newydd o ddysgu, monitro a gwerthuso eu gwaith. 

● Unrhyw sefydliad sy’n ceisio integreiddio gwerthuso i’w gwaith, neu sydd angen 

arddangos eu defnydd o’u cyllid a rhodd-daliadau (cyhoeddus neu breifat). 

  

Pa Ddull 1-2-3 sydd orau i chi? 

 

Defnyddiwch y siart isod i benderfynu pa ddull sydd orau i chi. 

  

 



Amdanon ni 

  

Mae’r gwefan hon wedi cael ei datblygu gan broffeswr Gordon Cumming o Brifysgol 

Caerdydd. Mae Cumming wedi gweithio gyda chyrff anllywodraethol a sefydliadau 

elusennol Ffrengig ers dros 15 mlynedd. 

  

Hanes 

  

Tarddodd y prosiect hwn gyda’r syniad gall dulliau casglu data ‘meddal’ y defnyddir 

gan gyrff anllywodraethol Ffrengig cael eu trosglwyddo i gyrff anllywodraethol eraill. 

  

Datblygodd y syniad ymhellach pryd cafodd Gordon ei ofyn i sefydlu math o becyn 

cymorth gan Gelfyddydau Cymuned Cwm a Bro, corff anllywodraethol, a Hub Cymru 

Affrica, corff cydgysylltu holl gyrff anllywodraethol yng Nghymru.  Dylai’r pecyn 

cymorth fod yn addas ar gyfer cyrff anllywodraethol bach gydag unrhyw amheuon 

ynglŷn â monitro a gwerthuso. 

  

Cychwynnodd Cumming drwy gysylltu gyda F3E, uned hyfforddi cyrff anllywodraethol 

Ffrainc, yn ogystal ag arbenigwyr yn y maes o gyrff anllywodraethol yng Nghymru.  O 

ganlyniad i’r trafodaethau yma, penderfynodd Cumming creu proses tri-cham (y Dull 

1-2-3) fel ffordd o hwyluso a symleiddio’r broses o fonitro a gwerthuso. 

  

Ar ôl nifer o drafodaethau gyda chyrff anllywodraethol Cymraeg fe ddaeth yn glir gellir 

symleiddio a chyflymu’r broses ymhellach.  O ganlyniad, mae’r pecyn cymorth hon yn 

cynnwys Dull 1-2-3 Cyflawn (sydd yn aml beth mae rhoddwyr yn gofyn amdani), yn 

ogystal â Dull 1-2-3 Cyflym (sy’n ddefnyddiol ar gyfer gwerthusiad gloi ac ar gyfer 

hunanwerthusiad gan gyrff anllywodraethol a sefydliadau elusennol). 

 



Cyllido 
 

Noddir y prosiect hon gan grant impact Cyngor ESRC (Cyngor Ymchwil Economaidd 

a Chymdeithasol) 

  

Ymchwil Cefndirol 
● French NGOs in the Global Era: A Distinctive Role in International 

Development, Palgrave, Basingstoke, 2009). 

● French NGOs in the Global Era: Professionalization ‘‘Without 

Borders’’?,Voluntas: International Journal of Voluntary and Non-

Profit Organizations vol. 19, no. 4, 2008, 372-394. 

● ‘A Prototypical Case in the Making? Challenging Comparative 

Perspectives on French Aid’, The European Journal of 

Development Research, 2017, Vol. 29, no. 1, pp. 19-36. 

● ‘Good intentions are not enough: French NGO efforts at democracy building in 

Cameroon’, Development in Practice, vol. 21, no. 2, 2011, 218-33. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://link.springer.com/journal/41287
https://link.springer.com/journal/41287
https://link.springer.com/journal/41287/29/1/page/1


Beth yw Monitro a Gwerthuso? 

Llun gan Lusa http://www.pexels.com/@goumbik 

 

Mae llywodraethau a noddwyr yn aml yn disgwyl bod cyrff anllywodraethol, 

sefydliadau gwirfoddoli a sefydliadau eraill yn monitro a gwerthuso eu gwaith er 

mwyn derbyn arian. 

 

Mae monitro a gwerthuso yn caniatáu i sefydliadau a gwirfoddolwyr unigol gwirio os 

yw’r hyn maent yn gwneud wir yn buddio’r gymuned maent yn gweithio gyda. Mewn 

rhai achosion mae’n caniatáu i bobl wirio unrhyw broblemau cyn i brosiect dod i ben. 

 

Mae monitro a gwerthuso yn sicrhau atebolrwydd ac yn caniatáu i wella 

effeithiolrwydd prosiectau. Ond, beth yn union yw monitro a gwerthuso? 

 

Beth yw monitro? 

 

Monitro yw’r broses o ‘gasglu a dadansoddi gwybodaeth er mwyn tracio cynnydd yn 

erbyn cynlluniau a gwirio cydymffurfiant gyda safonau’ (IFRC).  Mae hi’n broses o 

wirio wrth i chi fynd ymlaen, i sicrhau nad ydych yn hwyr neu ar y trywydd anghywir 

neu hyd yn oed yn gwneud niwed. 

 

Y newyddion da yw bod hi’n bosib iawn eich bod yn barod yn gwneud rhyw fath o 

fonitro yn barod, hyd yn oed os nad yw’n broses ffurfiol. 

 

Mae’n debyg eich bod yn barod yn gwneud ymweliadau maes ac yn cysylltu yn aml 

gyda’ch partneriaid dros ffon, e-bost neu Skype.  Gallech ddefnyddio’r ymweliadau 

yma a’r trafodaethau ffon er mwyn monitro cynnydd prosiect. 

 

http://www.pexels.com/@goumbik


Fel y gweler yn y rhestr isod, mae nifer o fathau gwahanol o fonitro. Peidiwch â 

phoeni am y gwahaniaethau rhyngddynt, yn lle ceisiwch ffocysu ar yr hyn y dylid 

monitro. 

 

Dyma’r ddwy brif broblemau i osgoi: 

• Y cyntaf yw peidio monitro o gwbl neu fonitro mewn ffordd sy’n dibynnu ar 

gofio’r holl wybodaeth yn y cof, yn golygu nid yw un rhywbeth yn cael ei 

fonitro yn swyddogol. 

• Yr ail berygl i’w osgoi yw recordio popeth a choladu maint anferth o ddata 

sydd ddim yn berthnasol i’ch amcanion. 

 

Wrth gynllunio eich prosiect, ceisiwch ystyried eich nodau a sut y gellir eu cyrraedd, 

a sut y gellir mesur hyn. Dyma’r cynnydd, neu gyn lleied o gynnydd rydych yn 

monitro. 

 

Er enghraifft, trwy fonitro, rydych yn sylweddoli ond 50 o darged o 150 plant sy’n 

derbyn brechlyn ar ddiwedd blwyddyn 1 o brosiect 3 blynedd.  Dylai hyn bod yn 

arwydd gwael, ond diolch i’ch gwaith monitro, efallai bydd gennych chi ddigon o 

amser i gynyddu’r nifer o frechlynnau, neu newid disgwyliadau eich noddwr. 

 

Mathau o fonitro: 

 

Yn ôl yr IFRC, mae monitro yn gallu digwydd trwy nifer o ffurf:  

 

● Mae monitro canlyniadau yn golygu tracio os yw prosiect ar darged i 

gyrraedd amcanion a chanlyniadau penodol (allbynnau, canlyniadau, effaith). 

Ee. Ydy’r holl blant mewn un pentref penodol wedi derbyn brechlyn?  

● Mae monitro gweithgaredd yn golygu monitro os yw mewnbynnau ac 

adnoddau’n cael eu defnyddio yn effeithlon. E.e. ydy’r feddygaeth gywir wedi 

cael eu dosbarthu ar amser i’r adran feddygol gywir? 

● Mae monitro cydymffurfiant yn monitro os yw prosiect yn cydlynu gyda 

rheolau, termau cytundebau, deddfau a safonau moesegol. E.e. ydy 

adnoddau trydanol wedi cael eu profi yn gywir?  

● Mae monitro cydestyn yn monitro cynnydd prosiect o fewn y sefyllfa lleol, yn 

enwedig os yw’r cyd-destun o bosib yn beryglus i’r prosiect. E.e. Sut buasai 

aflonyddwch cymdeithasol yn effeithio ar ganlyniadau eich prosiect neu 

arwain atoch chi’n newid rhagdybiaethau’r prosiect? 

● Mae monitro ariannol yn ffocysu ar fonitro costau a sicrhau bod y prosiect yn 

dilyn cyllid. E.e. ydy gwisgoedd ysgol wedi cael eu prynu a dosbarthu o fewn y 

gost a rhagdybiaethwyd/disgwylid? 

● Mae monitro trefniant yn monitro gweithgareddau prosiect. E.e. sut y mae 

aelodau prosiect yn cydweithio a chyfathrebu gyda’i gilydd? 



● Mae monitro buddiolwyr yn monitro agwedd buddiolwyr prosiect, gan 

gynnwys cymeradwyaeth a chwynion am y prosiect neu’r sefydliad sy’n 

arwain y prosiect. E.e. beth yw barn y buddiolwyr ynglŷn ag adeiladu ffynnon 

yn y pentref? 

 

Beth yw gwerthuso? 

 

Yn ôl yw OECD, gwerthusiad yw ‘asesiad sydd mor systematig a gwrthrychol ag sy’n 

bosib, o brosiect, raglen neu bolisi sydd wedi gorffen neu sy’n cael ei gweithredu. 

Mae’n rhaid ystyried y cynllun, cynnydd a chanlyniadau. Y nod yw darganfod 

perthnasedd a chynnydd yr amcanion, effeithlonrwydd y prosiect, pa mor effeithiol 

yw’r prosiect, effaith y prosiect a’i chynaladwyedd.’ 

 

Yn ôl yr IFRC, gwerthusiad yw ‘proses strwythuredig o werthuso llwyddiant prosiect 

yn ôl ei hamcanion ac i arddangos yr hyn a ddysgwyd.’ 

 

Mae’r wefan hon yn ystyried gwerthusiad yn ôl y syniad o ‘wirio eich bod yn (neu 

wedi) gwneud y peth cywir ac rydych yn gwneud hynny’n llwyddiannus.’ 

Mae gwerthusiadau’n digwydd yn gyfnodol, ol-weithredol a gellir cynnal gwerthusiad 

mewnol neu allanol. Mae nifer o fathau gwahanol o werthusiadau (gweler isod). 

 

Mae gwahaniaeth allweddol rhwng gwerthusiadau ffurfiannol a chrynodol.  Mae 

gwerthusiadau ffurfiannol fel arfer yn digwydd hanner ffordd trwy brosiect. Mae 

gwerthusiadau crynodol fel arfer yn digwydd ar ddiwedd prosiect.  

 

‘Pryd mae’r cogydd yn blasu’r cawl, mae’n weithred ffurfiannol’ 

‘Pryd mae’r gwesteion yn blasu’r cawl, mae’n weithred grynodol’ 

 

Mae gwerthusiad ffurfiannol hanner ffordd trwy brosiect yn ceisio mesur cynnydd yn 

ôl amcanion prosiect. Mae’r wybodaeth yn caniatáu i reolwyr rheoli’r prosiect, ac 

mae’r wybodaeth yn gallu cael ei defnyddio mewn gwerthusiad crynodol.  Mae 

gwerthusiadau crynodol fel arfer yn gofyn yr un cwestiynau a gwerthusiadau 

ffurfiannol, ond ar ddiwedd prosiect. 

 

Mathau o Werthusiadau 

 

Mae yna nifer o fathau gwahanol o werthusiadau, i’w gweld isod. Nid yw’n hanfodol 

cofio’r gwahaniaethau rhyngddynt.  

 

Mewn rhai achosion mae’r gwahaniaethau’n amlwg iawn, er enghraifft y 

gwahaniaeth amlwg rhwng hunanwerthuso a chomisiynnu gwerthusiad allanol.  

Mewn rhai achosion yr unig wahaniaeth yw’r dulliau gwerthuso a ddefnyddir.  

 



Fel mae’r Dull 1-2-3 yn arddangos, mae defnyddio dulliau ymchwil gwahanol yn 

arwain at ganlyniadau amrywiol.  Nid yw hyn yn golygu dylid ond defnyddio dulliau 

penodol, ond, dylid cydnabod effaith dewis dulliau ymchwil.  

 

Yn ôl yr IFRC, mae nifer o fathau o werthuso:  

 

1. Mae gwerthuso prosesau un cam ymhellach na monitro arferol. Mae’n 

gwella dealltwriaeth o ddulliau gweithredu prosiectau ac fel arfer mae’r math o 

werthusiad hon yn digwydd yn gynnar o fewn prosiect er mwyn dysgu pam 

nad yw canlyniadau disgwyliedig yn llwyddiannus neu er mwyn darganfod os 

oes unrhyw broblemau gweithredol.  Maent yn defnyddio nodiadau hen 

brosiectau, grwpiau ffocws, cyfweliadau ac arsylwi cyfranogwyr.  

2. Mae gwerthusiadau effaith yn mesur effaith prosiect, gan gynnwys unrhyw 

effeithiau annisgwyl, positif neu negyddol, ar fuddiolwyr neu grwpiau eraill. 

Maent hefyd yn ystyried cost-effeithlonrwydd y prosiect.  Mae noddwyr fel 

Agence Française de Developpement yn defnyddio’r gwerthusiadau yma er 

mwyn penderfynu os yw holl raglennu cyllido ar raddfa fach mewn gwlad 

benodol yn cael effaith.  Mae’r gwerthusiadau yma’n gallu fod yn gymhleth ac 

yn gostus i weithredu. 

3. Mae gwerthusiadau thematig/sector yn ffocysu ar themâu penodol (e.e. 

rhyw neu amgylchedd) neu sectorau penodol (e.e. Iechyd) ac yn asesu 

perfformiad nifer o brosiectau o fewn y grwpiau dan sylw.  Mae’r rhain yn 

werthusiadau ar raddfa fawr ac felly mae’n well bod ond llywodraethau neu 

sefydliadau mawr yn eu cynnal.  

4. Mae gwerthusiadau amser real yn digwydd yn ystod prosiect neu raglen er 

mwyn cynnig adborth cyfoes am yr hyn gellir newid neu wella wrth i’r prosiect 

fynd yn ei flaen.  Mae’r pwyslais yma ar ddysgu gwybodaeth am gynnydd ac 

effaith prosiect yn syth.  Mae’r rhain yn ddefnyddiol iawn yn ystod prosiectau 

sy’n ymateb i argyfyngau. (IFRC). 

5. Mae hunanwerthusiadau yn digwydd pryd mae staff cyrff anllywodraethol yn 

assesu prosiectau ac yn cynnig adroddiadau i reolwyr y sefydliad.  Mae 

hunanwerthuso yn rhatach na chomisiynu gwerthusiad allanol.  Mae’n annog 

dysgu ac yn cynnig cyfrifoldeb ymysg gweithwyr parthed y broses o werthuso 

(BOND). Mae’n bosib bod staff cyrff anllywodraethol yn deall mwy am 

gymhlethdod brosiect na gwerthusiwr allanol.  Serch hynny, mae 

hunanwerthusiadau’n gallu bod yn anodd gweithredu yn effeithiol a gall 

weithwyr mewnol peidio ystyried popeth basau unigol allanol yn sylweddoli. 

Mae hi hefyd yn anoddach sicrhau didueddrwydd a chredadwyedd (BOND).  

Gofynnwch am farn eich noddwyr cyn i chi gychwyn hunanwerthusiad. 

Gallech chi ddadlau taw hyn yw’r ffordd orau o gychwyn y broses o fonitro a 

gwerthuso gan nad oes gennych chi ddigon o gyllid i gomisiynu gwerthusiad 

allanol. 

6. Mae cydwerthusiadau/cydadolygiadau yn golygu bod aelodau o sefydliadau 

yn yr un maes yn gwerthuso gwaith eich sefydliad chi.  Mae hyn yn eithaf rhad 



a gellir bod yn fwy defnyddiol a chredadwy na hunanwerthusiad.  Gan fod yr 

aseswyr yn gweithio o fewn yr un sector, maent yn siŵr o ddeall rhai o’r 

sialensiau sy’n eich wynebu. Y brif broblem yw’r lefel o ymddiriedaeth sydd 

angen rhwng y sefydliadau er mwyn i’r sefydliad sy’n cael ei hasesu bod yn 

onest. Pryd mae llawer o gystadleuaeth am gyllid, efallai bod rhai 

sefydliadau’n amharod i sefydliad sy’n cystadlu yn eu herbyn, i weld holl 

wybodaeth y sefydliad rhag ofn iddynt ddefnyddio’r wybodaeth hon yn eu 

herbyn yn y dyfodol (BOND). 

7. Mae gwerthusiadau accompagnées yn golygu bod corff anllywodraethol yn 

croesawi gwerthuswr neu arbenigwr allanol, sy’n ffordd dda o gychwyn monitro 

a gwerthuso.  Mae’r dechneg hon yn cynnig cyfle i fuddio o arbenigedd unigol, 

a chyfle i ddysgu.  Y broblem fwyaf yw ffeindio arbenigwr sy’n fodlon gwneud 

hyn.  E.e. O fewn y sector cyrff anllywodraethol yn Ffrainc, mae corff 

llywodraethol-anllywodreathol F3E yn cynnig aseswyr am gost isel. 

Nid dyma’r lle i ystyried cyfrifoldebau’r aseswr neu hyd yn oed yr hyn y mae pobl yn 

meddwl am aseswyr. Fel mae’r llun isod yn dangos, mae barn pobl am aseswyr yn 

amrywio’n fawr.  Y peth pwysig i gofio yw pwrpas gwerthuso eich prosiect, a sut y 

gallech wneud hyn. 

 

 

 

 



Pam y mae monitro a gwerthuso yn cael eu 

hosgoi? 

 

 

Mae Gordon (2008, 2009) wedi dangos bod cyrff anllywodraethol Ffrengig ac eraill yn 

gweld monitro a gwerthuso fel agwedd negyddol o’u gwaith. Maent yn ystyried 

monitro a gwerthuso fel rhan o’r broses biwrocrataidd sy’n gysylltiedig â’r ‘defnydd o 

ymarferion o rheolau a strwythurau o’r sector fasnachol’ (Haddad 2002, p.51). 

Mae rhai cyrff anllywodraethol yn pryderu bod ymarferion monitro a gwerthuso yn 

arwain at leihau eu hannibyniaeth ac yn creu ‘ungnwd datblygiadol’ biwrocrataidd 

(Fowler 200, p.105) ac yn troi cyrff anllywodraethol yn ‘asiantaethau technegol o’r 

llywodraeth’ (Korten 1991, p.36). 

Mae Gordon (2008) wedi dangos tra bod cyrff anllywodraethol mawr wedi dod yn 

fwyfwy ymwybodol o’r angen i fonitro a gwerthuso, ac o ganlyn wedi datblygu 

systemau addas; mae nifer o gyrff llai dal yn amheus ac yn ystyried monitro a 

gwerthuso fel cysyniad estron.  Mae sefydliadau o’r fath yn tybio llawer o bethau: 

Rhagdybiaethau cyffredin: 

 

‘Mae gwerthusiadau’n costio gormod o arian ac yn cymryd gormod o amser’ 

 

Mewn geiriau arall, mae monitro a gwerthuso yn foeth anfforddiadwy, yn faich 

gweinyddol neu’n ddyfais o hybu gorchwylied allanol (Cambridge…). 

 



‘Mae monitro a gwerthuso yn arddangos gwendidau o fewn cynllun prosiect/raglen ac 

yn arwain at ganlyniadau anghywir neu waeth na’r disgwyl.’ 

 

Yn ôl Riddell et al. (197:66), mae bron i holl ‘Termau cylch gwaith [gwerthusiadau] 

wedi eu seilio ar ddisgwyl disgwyliadau rhy uchel o’r hyn gellir cyflawni, yn enwedig yr 

hyn a dywed ynghylch effaith ddatblygiad.’ 

 

‘Mae monitro a gwerthuso yn rhy dechnegol ac felly ond arbenigwyr dylid gwneud.’ 

 

Mae rhywfaint o ddryswch ynghylch methodoleg o fonitro a gwerthuso. Yn aml nid yw 

cyrff anllywodraethol yn cychwyn trwy gydnabod problem a gweithio tuag at ei datrys. 

Yn lle, maent ond yn dibynnu ar ddefnyddio’u dealltwriaeth flaenorol a’r adnoddau 

sydd ganddynt i ddatrys y broblem yn y wlad maent yn gweithio ynddi.  

 

‘Mae’n well ond gweithio yn y presennol, nid edrych i’r gorffennol (Mowjee 2001, p. 

174).’ 

 

Yn aml mae cyrff anllywodraethol yn magu agwedd gweithredol iawn, sydd fel arfer 

yn meddwl bod y gwersi mae’n rhaid iddynt ddysgu yn newid trwy’r amser (Cumming, 

2018). 

 

 

Gwirionedd y mater…. 

 

Nid yw’r pryderon uchod yn ddi-sail:  

• Mae angen adnoddau er mwyn monitro a gwerthuso 

• Nid yw monitro a gwerthuso yn hawdd 

• Mae dulliau metrig, theori a chyfrannol gallu bod yn anodd 

• Fel arfer mae cyrff anllywodraethol yn delio gyda phrinder staff a chyfradd 

trosiant uchel 

• Ond, y mae monitro a gwerthuso o fewn gallu cyrff anllywodraethol o bob faint a 

sefydliadau gwirfoddoli 

• Dylai’r dull 1-2-3 yn y pecyn hwn ymateb i’r cwynion uchod 

 

Ystyriwch: 

 

 
A gall eich sefydliad buddio o fonitro a gwerthuso? 

 

 

 

 



Pam ydy monitro a gwerthuso yn bwysig? 

 

Pam defnyddio monitro a gwerthuso? 

Mae pwysigrwydd monitro a gwerthuso yn amlwg iawn o fewn y sector datblygiad 

rhyngwladol.  Mae disgwyl bod y rhan fwyaf o gyrff anllywodraethol a sefydliadau 

gwirfoddoli yn monitro a gwerthuso eu prosiectau, yn enwedig pryd maent yn derbyn 

arian o sefydliadau cyhoeddus.  

Mae yna nifer o resymau pam y dylai cyrff anllywodraethol monitro a gwerthuso eu 

gwaith, yn enwedig wrth ystyried bod cael agwedd difraw ynglŷn â monitro a 

gwerthuso yn cael effaith negyddol ar allu cyrff anllywodraethol i ddysgu, storio a 

delio gyda’r hyn maent yn dysgu (Cumming, 2008b). 

Er hynny, serch y nifer o fanteision o fonitro a gwerthuso, yn aml nad yw cyrff 

anllywodraethol yn gweithredu’r prosesau. Yn rhannol mae ystrydeb ei bod hi’n 

anodd a chostus gwneud.  Cofiwch nad yw gwerthuso yn golygu gwybod pob darn o 

wybodaeth posib am brosiect, ond adnabod rhai o lwyddiannau a methiannau 

allweddol y prosiect.  

Gall monitro a gwerthuso bod yn fuddiol... 

Ar gyfer eich buddiolwyr… 

• Mae monitro a gwerthuso yn caniatáu i chi sicrhau nad ydych yn gwneud niwed. 

Mae’n tystio’r cynnydd positif rydych chi’n gwneud.  

• Gall fonitro a gwerthuso bod yn rhan o broses gyfrannol sy’n eich annog i wrando 

ar farn pobl leol a buddiolwyr.  

Ar eich cyfer chi… 



• Mae’n asesu sut mae prosiect wedi cyrraedd ei hamcanion, yn ogystal â sut nad 

yw hi wedi cyrraedd amcanion, a sut y gall y prosiect gwella. 

• Mae’n asesu effeithlonrwydd y prosiect yn troi adnoddau mewn i weithgareddau, 

amcanion a nodau. 

• Mae’n uwcholeuo pa mor gynaliadwy ac ystyrlon (neu beidio) oedd y prosiect er 

lles cyfranogwyr. 

Ar gyfer eich noddwr... 

• Mae’n caniatáu i chi gwrdd â gofynion adrodd nôl a chyfathrebu eich noddwr. 

• Mae’n helpu dangos cost-effeithlonrwydd eich prosiect, yn enwedig nawr bod y 

cyfryngau’n ymchwilio’n fanwl i strwythurau cyllido cyrff anllywodraethol.  

• Mae’n gallu arwain at fwy o fuddsoddiadau gan gyrff swyddogol eraill. 

Pwyntiau i gofio: 

• Gall werthuso digwydd unwaith, ar ddiwedd prosiect, neu gall fod yn broses 

barhaus. 

• Ym mhob achos, mae gwerthuso yn ffordd o ddysgu o’r hyn sydd wedi digwydd, 

edrych ar ffeithiau yn wrthrychol, a defnyddio’r wybodaeth er mwyn gwneud 

penderfyniadau cydnabyddus ynglŷn ag unrhyw waith yn y dyfodol. 

 

Nid yw gwerthuso ond yn canolbwyntio ar arddangos llwyddiant prosiect, mae hi’n 

ffocysu ar yr hyn nad oedd mor llwyddiannus.  Mae cydnabod problemau a dysgu o 

ganlyniad i gamgymeriadau’n rhannau allweddol o werthuso.  Mae gonestrwydd o’r 

sefydliad yn annog gweithwyr i weithredu yn fwy gynhyrchiol yn y dyfodol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Dulliau Traddodiadol 
  

  

Efallai rydych yn barod yn gyfarwydd gyda rhai o fframweithiau a dulliau sylfaenol o 

fonitro a gwerthuso. Os ydych, gallech fynd yn syth i’r Dull 1-2-3-Cyflawn (sy’n ateb i 

ofynion noddwyr allanol), neu i’r Dull 1-2-3 Cyflym (sy’n addas ar gyfer 

hunanwerthusiadau neu werthusiadau cyflym). 

  

Os nad ydych yn sicr, efallai hoffech ymgyfarwyddo a’r wybodaeth isod. 

  

Beth yw’r prif ddulliau o werthuso? 

Mae yna nifer o ddulliau gwahanol o werthuso a phob un gyda goblygiadau penodol 

yn ôl y fath o ddulliau archwilio rydych yn defnyddio, y math o adrodd rydych yn 

penderfynu arni a’r gwersi rydych yn gobeithio dysgu. Nid yw hynny’n golygu ni allech 

gymysgu mwy nag un o’r dulliau. Ond cofiwch, os ydych yn cymysgu dulliau, 

sicrhewch eich bod yn ymwybodol o’r hyn rydych yn gwneud. 

● Dulliau Metrig 

● Dulliau Theori 

● Dulliau Cyfranogol 

  

Defnyddio monitro a gwerthuso? 

Yn ddelfrydol dylech ddefnyddio monitro a gwerthuso yn ystod cyfnod chynllunio eich 

prosiect. Os ydych wedi gwneud hon bydd y Dull 1-2-3 yn addas iawn iddo’ch. 

  

Os ddim, efallai bydd y Dull 1-2-3 Cyflym yn ddefnyddiol. 

  

Gallech ddefnyddio monitro a gwerthuso yn eich prosiect trwy ddefnyddio’r 

offerynnau canlynol: 

● Y Goeden Problem 



● Llwybr newid/Cadwyn Effaith 

● Mapio canlyniadau 

  

Beth yw’r prif fframweithiau gwerthuso? 

 

Mae’r modelau isod yn esiamplau o ddau ddull monitro a gwerthuso cyffredin. Maent 

yn gysylltiedig i’r Dull 1-2-3, felly sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r fframweithiau. 

● Y Fframwaith rhesymeg 

● Y Theori Newid 

 

 

Am fwy o wybodaeth ac esiamplau o ddulliau traddodiadol, ewch i’r wefan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dull 1-2-3 Cyflym  
 

  

Efallai nad oes gennych chi digon o adnoddau i gomisiynu gwerthusiad allanol 

annibynnol, neu nad oes gennych chi’r amser nag arbenigedd i gwblhau’r Dull 1-2-3 

Cyflawn. 

  

Efallai hoffech chi ddeall sut mae eich prosiect yn datblygu a sicrhau nid yw’n 

gwneud niwed.  Rydych yn ceisio adnabod unrhyw newidiadau positif (y gallai hyn 

helpu sicrhau nodd a buddsoddiadau yn y dyfodol). Neu rydych yn awyddus i 

ddarganfod pa agweddau o’r prosiect sydd ddim cystal oherwydd mae hi’n bosib 

bydd amser cywiro unrhyw broblemau. 

  

Os ydy’r datganiadau uchod yn canu cloch, ystyriwch ddefnyddio’r Dull 1-2-3 Cyflym. 

Mae hi’n ddull cyflym iawn a syml o fonitro a gwerthuso ar gyfer cyrff anllywodraethol, 

sefydliadau gwirfoddoli a gwirfoddolwyr annibynnol. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dulliau arfarnu cyflym & hunanwerthusiad 

(sefydliadau gwirfoddoli) 

 

  

Mae nifer o’r technegau gwerthuso sy’n defnyddio systemau metrig a theori yn llai 

defnyddiol ar gyfer sefydliadau gwirfoddoli; yn enwedig rheini sy’n anfon 

gwirfoddolwyr unigol (yn lle grwpiau o wirfoddolwyr) i bentrefi penodol am gyfnodau 

cyfyngedig. 

  

Yn amlwg, mae hi’n bosib i wirfoddolwyr dylunio fframwaith rhesymeg neu theori 

newid (mae’r holiadur yn cychwyn try ofyn am ragdybiaethau), ond i nifer o bobl, yr 

ymweliad bydd eu tro cyntaf yn ymweld â gwlad lai economaidd datblygedig ac felly 

bydd mwy o bethau iddynt ddelio gyda na thaith arferol. 

  

Mae fframwaith monitro a gwerthuso syml yn debyg o fod yn fwy defnyddiol os yw 

grŵp o wirfoddolwyr yn cael eu hanfon i’r un ardal neu angen cwblhau’r un 

gweithgareddau. Serch hynny, yn yr adran hon, rydym yn cymryd bod y gwirfoddolwr 

yn teithio ar ben ei hun, er ei bod yn cynrychioli sefydliad gwirfoddoli a’i phartner 

tramor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strwythyr y Dull 1-2-3 Cyflym (Sefydliadau Gwirfoddoli) 

 

Dull 1-2-3 Cyflym i Sefydliadau Gwirfoddoli 

Cam 1: Holiaduron blaenllaw    

Cam 2: Dulliau Casglu Data Cyflym 

  

Casglu data trwy ddefnyddio un o’r 

technegau isod: 

Newid Mwyaf Nodweddiadol 

Pleidleisiau 

Bocs Barn 

Holiaduron 

Llinell Sgorio 

Wal Graffiti 

Diagram Amser 

Grwpiau ffocws 

  

Cam 3: Holiadur ‘diwedd y daith’  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cam 1: Holiaduron Cychwynnol 
  

 
 

Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau gwirfoddoli yn barod yn cwblhau holiaduron ar 

gychwyn a diwedd prosiectau, maent yn dechneg monitro a gwerthuso defnyddiol 

iawn. 

 

Er hynny mae nifer o’r holiaduron yma yn ffocysu ar ddatblygiad personol, derbyn 

profiadau bywyd a gwella cyfleodd gyrfa’r gwirfoddolwyr. 

 

Tra bod hyn yn ddealladwy, nid yw’n cynnig templed sylfaenol na mecanwaith 

effeithiol i wirfoddolwyr i ddysgu beth sydd yn llwyddiannus neu beidio i’r gymuned 

maent yn ymweld â. 

 

Mae’r dechneg 1-2-3 yn awgrymu bod holiaduron cychwynnol hefyd yn cynnwys 

cwestiynau ynglŷn â dealltwriaeth gwirfoddolwyr o’r prosiect a’r rhagdybiaethau sy’n 

ei thanategu. 

 

Mae’n debygol bydd y ddealltwriaeth hon yn isel ond dylai gofyn cwestiynau yn 

gynnar annog gwirfoddolwyr i ystyried yr atebion a bod yn fwy effeithiol yn ystod eu 

hymweliad, yn ogystal â chael mwy o allu i gynnig cyngor i wirfoddolwyr sy’n dilyn yn 

eu camau. 

 

Cyfarwyddiadau’r holiadur: 

 

Dylai gwirfoddolwyr llenwi’r holiadur hon cyn iddynt ddechrau’u hymweliad.  

Rhannwch y wybodaeth gyda’ch sefydliad gwirfoddoli a thrafodwch yr atebion gyda’r 

sefydliad sy’n eich croesawi. 

 

 



Holiadur Cychwynnol 

 

1) Beth yw prif bwrpas eich ymweliad? Ticiwch un ateb yn unig. 

·                Helpu lleihau tlodi 

·                Darparu hyfforddiant 

·                Meithrin gallu 

·                Meithrin diben cymunedol 

·                Datblygiad personol 

·                Arall: esboniwch eich ateb. 

Nodwch y rhesymau pam, ac ar sail pa ragdybiaethau dewisoch chi’r ateb uchod: 

 

 

2) Beth ydych chi’n disgwyl bydd y newid mwyaf sylweddol byddech chi’n gweld? 

 

 

3) Sut byddech chi’n cyflawni’r newid hon? 

 

 

4) Pa newidiadau eraill ydych chi’n disgwyl cyflawni? 

 

 

5) I ba radd ydych chi’n disgwyl bydd eich gwaith gwirfoddol yn cyfrannu at 

ddatrysiadau cynaliadwy i’r cymunedau lleol? 

 

 

6) Pa nodweddion/ profiadau / cymwysterau sydd gennych chi y gallent fod o fudd yn 

eich rôl? 

 

 

7) Pa agweddau o’r rôl ydych chi’n disgwyl bydd y mwyaf heriol? 

 

 

8) Pa heriau eraill ydych chi’n disgwyl wynebu? 

 

 

9) Sut bydd y profiad gwirfoddoli hwn yn cyfrannu tuag at eich datblygiad personol 

(profiad dysgu, datblygu sgiliau, cyfleoedd gyrfa)? 

 

 

 

10) Nodwch unrhyw sylwadau gan eich sefydliad gwirfoddoli neu’r sefydliad sy’n eich 

croesawi: 

 

 



Cam 2: Profi rhagdybiaethau cychwynnol 
  

  

 

Mae’n debygol bydd cyfnod hir rhwng llenwi’r holiadur blaenllaw a’r holiadur terfynol. 

  

O ganlyniad, gall gwirfoddolwyr, gyda chaniatâd partneriaid lleol ac unrhyw 

rhanddeiliaid eraill, cwblhau un neu fwy o ddulliau arfarnu cyflym i asesu pa 

wahaniaeth maent yn gwneud, neu beidio. 

  

Trwy gyflawni’r gweithgareddau yma yn ystod eu hymweliad, mae gwirfoddolwyr yn 

gallu cywiro unrhyw gamddealltwriaethau a gwella eu gwaith, tra hefyd yn cynnig 

adborth a chyngor defnyddiol i’r sefydliad sy’n eu croesai a’r sefydliad maent yn 

gwirfoddoli drosti. 

  

Gellir ffeindio technegau defnyddiol fel y llinell gwerthfawrogi, pleidleisio llaw ar y 

fron, a bocsys barn isod. 

  

Mae nifer o dechnegau defnyddiol eraill, er enghraifft: 

·                Y newid mwyaf sylweddol (cryno) 

·                Cyfweliadau cyflym 

·                Arsylwi cyfranogwyr 

·                Log dysgu/adfyfyriol 

  

Dylid nodi bod arsylwi cyfranogwyr yn broses parhaus, mae gwirfoddolwyr yn gwneud 

hyn hyd yn oed os nad ydynt yn ymwybodol ohoni.  Mae gwirfoddolwyr mewn sefyllfa 

ddelfrydol i arsylwi cyfranogwyr gan y dylent, ar ôl cyfnod, integreiddio mewn i’r 

gymuned leol. 

  



Gallai’r dull ‘newid mwyaf sylweddol’ bod yn ddefnyddiol gan ei bod hi’n rhan o’r 

holiaduron blaenllaw. 

  

Log neu ddyddlyfr adfyfyriol 

  

Dyma dechneg mae nifer o sefydliadau gwirfoddoli yn annog yn barod.  Mae nifer o 

wefannau yn cynnig cyngor defnyddiol ynglŷn â logiau adfyfyriol.  Er enghraifft: 

● Australian Education Department 

● Dwight Hall at Yale 

● Brown (2015) 

● Gateway Technical College 

  

Mae’n debyg byddech chi’n cofnodi nifer o fyfyrdodau yn ystod eich ymweliad, er 

engrhaifft: 

  

● Beth yw trefn dydd arferol? 

● Beth oedd uchafbwyntiau, adegau isel ac adegau tawel heddiw/yr wythnos hon? 

● Beth ddigwyddodd heddiw/yr wythnos hon rydych chi’n gwerthfawrogi a pham? 

● Pa bethau da sydd wedi digwydd yn ystod y dyddiau diwethaf/yr wythnos hon? 

● Pa newidiadau ydych chi wedi cyflawni heddiw/yr wythnos hon/y mis hwn a sut 

ydych chi’n gwybod hyn? 

  

Unwaith i chi benderfynu a chyflawni rhai o’r technegau uchod i brofi eich 

rhagdybiaethau, ewch ymlaen i Gam 3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  



Cam 3: Holiadur Terfynol 
  

 

Mae’n syniad da llenwi eich holiadur terfynol cyn dychwelyd adref, neu os yw’n 

angenrheidiol, unwaith i chi ddychwelyd cartref.  Mae’n well gwneud hyn cyn i chi 

ddychwelyd gan fydd hynny’n caniatáu i chi rhannu eich sylwadau gyda phobl leol a 

chyd-wirfoddolwyr. 

  

Bydd eich profiadau a’r gwersi rydych chi wedi dysgu yn fanwl a byddech yn gallu 

rhannu’r gwersi rydych chi wedi dysgu, eich llwyddiannau a’r agweddau sydd angen 

mwy o ddatblygiad. 

  

Nid ydych chi wedi gweddnewid y byd ond efallai rydych chi wedi helpu un person, un 

grŵp, un sefydliad neu un rhywogaeth (ffawna/fflora).  Basau’n ddefnyddiol i gofnodi'r 

holl brofiadau yma, ac yn ddelfrydol, eu hadrodd yn ôl i’ch sefydliad gwirfoddol a 

phartneriaid/rhandeiliaid lleol. 

  

Mae’n bosib nid oes gan eich sefydliad gwirfoddoli digon o amser i brosesu holl 

adroddiadau gwirfoddolwyr.  Mae hi hefyd yn debyg ni fydd gan nifer o wirfoddolwyr 

yr amser i ysgrifennu adroddiad.  Nid yw hyn yn esgus i chi beidio cwblhau’r dasg.  

Hyd yn oed os nad yw eich sefydliad yn prosesu pob adroddiad, bydd y ddogfen yn 

gofnod o bopeth rydych chi wedi dysgu tramor.  Fe fydd hi hefyd yn eich helpu i 

ddatblygu fel person a gellir eich annog chi, neu rheini o’ch amgylch, i gyflawni mwy o 

waith wirfoddoli yn y dyfodol. 

  

Cyfarwyddiadau’r holliadur:  

Dylai gwirfoddolwyr llenwi’r holiadur hon cyn iddynt adael.  Rhannwch y wybodaeth 

gyda’ch sefydliad gwirfoddoli a thrafodwch yr atebion gyda’r sefydliad rydych wedi 

ymweld â. 



Holiadur ‘diwedd y daith’ 

  

Beth ydych chi’n meddwl oedd prif bwrpas eich ymweliad nawr? Ticiwch un ateb yn 

unig. 

● Helpu lleihau tlodi 

● Darparu hyfforddiant 

● Meithrin gallu 

● Meithrin diben cymunedol 

● Datblygiad personol 

● Arall: esboniwch eich ateb. 

Nodwch y rhesymau dros eich dewis, a sut/os mae eich rhagdybiaethau wedi newid: 

 

  

2) Beth oedd y newid mwyaf sylweddol? Sut ddigwyddodd hynny? 

 

 

3) Sut cyflawnoch chi’r newid hon? 

 

  

4) Pa newidiadau eraill cyflawnoch chi? Oes gennych chi esiampl? 

 

  

5) I ba radd roedd eich gwaith gwirfoddol yn cyfrannu at ddatrysiadau cynaliadwy i’r 

cymunedau lleol? 

 

 

6) Pa nodweddion/ profiadau / cymwysterau personol oedd o fudd yn eich rôl? 

 

 

7) Pa agweddau o’r rôl oedd mwyaf heriol/lleiaf llwyddiannus? 

 

 

8) Pa heriau eraill wyneboch chi? 

 

 

9) Sut wnaeth y profiad gwirfoddoli hwn cyfrannu at eich datblygiad personol? 

 

  

10) Gan ystyried eich profiad chi a’ch trafodaethau gyda’r sefydliadau gwirfoddoli 

cartref/tramor, sut gellir gwella ymweliadau yn y dyfodol? 

 

  

 

 



Dulliau arfarnu cyflym & hunanwerthusiad 

(Cyrff Anllywodraethol) 
  

  

Llun gan Javier Allegue Barros ar Unsplash 

  

Nid oes gan nifer o sefydliadau gwirfoddoli na chyrff anllywodraeth yr amser, 

adnoddau na’r hyder i ddefnyddio dulliau gwerthuso metrig na theori. Hyd yn oed os 

oes ganddynt yr agweddau uchod, mae’n annhebyg byddent yn dymuno na gallu 

monitrr pob un prosiect maent yn gweithredu. 

  

O ganlyniad, ar adegau mae’n ddefnyddiol defnyddio rhai dulliau arfarnu cyflym er 

mwyn casglu lled syniad o ansawdd perfformiad y sefydliad; gall hyn helpu sicrhau 

nad ydych yn gwneud unrhyw niwed. 

  

Tra nad yw’r technegau mor argyhoeddedig i noddwyr â 

gwerthusiadau gan arbenigwyr allanol, fel arfer mae 

noddwyr yn croesawi’r canlyniadau gan eu bod yn dangos 

parodrwydd i gydnabod bod gwerthuso yn rhan allweddol 

o brosiect ac yn cydnabod eich bod yn ceisio monitro a 

gwerthuso.  

 

  

 

 

 

 

 



Mae’r Dull 1-2-3 Cyflym i Gyrff Anllywodraethol wedi ei esbonio isod: 

  

Dull 1-2-3 Cyflym i Gyrff Anllywodraethol 

Cam 1: Penderfynu ar fframwaith 

monitro a gwerthuso 

  

Cam 2: Dulliau Casglu Data Cyflym 

  

Casglu data trwy ddefnyddio un o’r 

technegau isod: 

Newid Mwyaf Nodweddiadol 

Pleidleisiau 

Bocs Barn 

Holiaduron 

Llinell Sgorio 

Wal Graffiti 

Diagram Amser 

Grwpiau ffocws 

  

Cam 3: Gwirio Data 

  

Gwirio data trwy ddefnyddio un o’r 

technegau isod: 

Cyfweliadau 

Orchwylio Cyfranogwyr 

Holiaduron 

Grwpiau ffocws 

  

  

Fel y gwelir yn y tabl uchod, mae’r Dull 1-2-3 Cyflym fel arfer yn cychwyn gyda 

phenderfynu ar fframwaith (eithaf syml) o fonitro a gwerthuso.  Mae hyn wedyn yn 

arwain cyrff anllywodraethol i gasglu data ac wedyn gwirio’r data a gesglir. 

 

Os ydych chi wedi defnyddio’r dull uchod, rydym yn croesawi unrhyw adborth a 

sylwadau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cam 1: Penderfynu ar fframwaith monitro a 

gwerthuso 

  

Trwy ddefnyddio dulliau arfarnu cyflym, nid oes angen cynllunio fframwaith rhesymeg 

na theori newid.  Yn lle, gallech ddefnyddio fframwaith monitro a gwerthuso, cynllun 

syml o’r wybodaeth mae’n rhaid i chi, neu aelod arall o’ch sefydliad, gasglu a 

dadansoddi ar gyfer y gwerthusiad. Mae’r fframwaith monitro a gwerthuso’n gallu 

arwain at werthusiadau metrig neu werthusiadau Theori Newid. Mae’r fframwaith yn 

eich galluogi i gynnwys monitro a gwerthuso fel rhan o’ch prosiect o’r cam gyntaf. 

  

Mae’n galluogi cyrff anllywodraethol i benderfynu pwy sy’n gwneud beth, pryd a 

pham.  Mae’n ymarfer da ac weithiau ond yn cymryd templed cryno a chloi. 

  

Y bwriad yw cadw’r fframwaith mor syml â phosib. Mae’n cydfyd gyda dulliau arfarnu 

cyflym fel ffordd o sicrhau gall weithredai monitro a gwerthuso cyrff anllywodraethol 

cael eu defnyddio mewn adroddiadau neu ystyriaethau gwerthuso yn y dyfodol. 

  

Mae nifer o ganllawiau gwych o sut i ddylunio templed monitro a gwerthuso fel: 

•   Tools4dev (Sy’n gynnwys fideo a thempled enghreifftiol) 

•   NCVO (sydd hefyd yn cynnwys esiamplau) 

  

Yn gryno, mae’r fframwaith yn helpu sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth 

angenrheidiol ar gyfer eich gwerthusiad metric neu theori. 

  

Mae hi hefyd yn sicrhau nad ydych yn defnyddio dulliau casglu data cyflym yn ddi-

sail.  Yn lle mae’n rhaid gofyn: beth fydd y dechneg hon yn cyfrannu at gynnig 

wybodaeth am allbwn, canlyniad, impact/cyflawniad neu fwriad y prosiect? Mae’n 

helpu pwysleisio pa wybodaeth dylech gasglu fel tystiolaeth. 

  

Mae’n arfer da i gynnwys yr unigolion bydd yn casglu data wrth ddatblygu’r 

fframwaith.  Gallech hefyd gynnwys buddiolwyr, gwirfoddolwyr a sefydliadau sy’n 

cydweithredu gyda chi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Templed fframwaith monitro a gwerthuso 

 

Gweler templed syml o fframwaith monitro a gwerthuso isod. 

 

Gweithgaredd Allbwn 
 
 

Canlyniad 

Dangosydd 
 

(beth ydych 
chi’n 

mesur?) 

Sut 
byddech yn 
casglu data 

Pryd 
byddech yn 
casglu data 

Pwy bydd 
yn casglu’r 

data 

 

Mae’r termau a ddefnyddir uchod fel gweithgaredd, allbwn, canlyniad a dangosydd yn 

gysylltiedig i’r fframwaith rhesymeg.  Er mwyn osgoi gor-estyn defnydd y fframwaith 

rhesymeg, mae’r termau allbwn a chanlyniad i’w weld yn yr un bocs ac wedi eu 

gwahanu trwy ddefnydd lliwiau gwahanol (du a phorffor).  Fel y nodwyd yn 

gynharach, mae’n bwysig cydnabod y gwahaniaethau rhwng allbwn (cynnyrch, 

gwasanaethau y darparir) a chanlyniadau ( y newidiadau mewn ymddygiad a sgiliau 

o ganlyniad i’r cynnyrch neu wasanaeth). 

  

Esboniad Cryno 

Er mwyn esbonio, mae fframwaith monitro a gwerthuso syml wedi ei llenwi isod. 

  

Gweithgaredd Allbwn 

Canlyniad 

Dangosydd 

(beth ydych 

chi’n mesur) 

Sut byddech 

yn casglu 

data 

Ble 

byddech 

yn casglu 

data 

Pwy bydd 

yn casglu’r 

data 

Cynnal gwersi 

llythrennedd 

sylfaenol 

Allbwn: 

Gwersi 

llythrennedd 

wedi eu 

targedi at 

bobl penodol 

 

Canlyniad 

Sgiliau 

llythrenedd 

gwell 

Pedwar cwrs 

dwys sy’n 

para mis yr 

un 

 

Nifer o 

unigolion 

sy’n pasio 

IELTS 

(cymhwyster 

iaith 

Saesneg) 

Cwis a 

phrofion cyn 

ac ar ôl y 

prosiect 

Cyflweliadau 

byr ar ôl y 

prosiect 

(wyneb yn 

wyneb, 

Skype, ffon, 

Snapchat, 

WhatsApp) 

Cychwyn 

a diwedd y 

cyrsiau 

 

Blwyddyn 

ar ôl y 

cyrsiau 

Tiwtoriaid 

 

Cydlynydd 

y prosiect 

  



Cam 2 - Dulliau Arfarnu Cyflym 

 

 

Nawr bod gennych chi fframwaith monitro a gwerthuso neu o leiaf rhai syniadau 

ynghylch yr hyn hoffech chi gyflawni a sut y gallech fesur os ydych chi’n llwyddo neu 

beidio, rydych yn barod i symud ymlaen i gam 2, dulliau arfarnu cyflym. 

  

Mae dulliau arfarnu cyflym yn ddefnyddiol i gasglu gwybodaeth yn gloi er mwyn 

gwneud penderfyniadau allweddol, dadorchuddio newidiadau cymdeithasol cymhleth, 

deall cymhelliannau unigolion, a gosod cyd-destun i unrhyw ddata a gasglwyd yn y 

gorffennol. 

  

Manteision: 

● cost isel 

● cyflym i gasglu 

● mae’r dulliau’n hyblyg ac yn caniatáu cyfle i archwilio syniadau newydd 

  

Anfanteision: 

● fel arfer mae’r canlyniadau’n perthyn i gymunedau penodol; am hynny, mae’n 

anodd cyffredinoli canlyniadau. 

● Llai dilys, dibynadwy a chredadwy na holiaduron ffurfiol 

  

Felly, dylid cofio tra nad ydych chi’n mynd i gofnodi popeth gyda’r technegau yma, 

ddylech ffeindio gwybodaeth ddefnyddiol yn sgil beth sy’n gweithio neu beidio.  

Dylech ffeindio trosolwg o statws y prosiect ar unrhyw un adeg benodol. 

  

Dylech chi fod yn ymwybodol o’r ffaith bod y dechneg rydych yn dewis yn gallu 

portreadu’r prosiect mewn goleuni positif neu negyddol.  Er enghraifft, bydd 



holiaduron byr sydd ond yn targedi drigolion lleol sydd ddim yn cymeradwo’r prosiect 

yn arwain at ganlyniadau negyddol.  Yn ogystal, bydd asesiad o agweddau tuag at 

prosiect sy’n adeiladu ardal marchnad agored gyda masnach deg ar gyfer 

masnachwyr lleol yn arwain at ganlyniadau gwahanol os ydych chi'n cynnal yr 

asesiad yn y tymor sych neu wlyb. 

  

Y peth pwysicaf ydy gwneud y defnydd gorau o’ch canlyniadau heb eu gor-ddweud. 

  

Technegau Cyflym 

  

Mae’r dudalen hon yn trafod y technegau canlynol: 

● wal graffiti 

● graddfa rancio 

● diagram amser 

● arolwg barn 

● pleidleisiau llaw ar y fron 

● bocsys barn/cerrig mewn bocs 

● holiaduron 

  

Cyn cymryd rhan mewn rhai o’r gweithgareddau wedi nodi uchod, efallai byddech yn 

penderfynu cychwyn gyda gweithgareddau rhagarweiniol. Mae'r rhain yn cynnwys: 

  

Gweithgareddau rhagarweiniol: 

  

Graddfa rancio ymarferol/corfforol: 

gofynnwch gyfranogwyr i sefyll mewn 

llinell yn ôl lefelau o brofiad/agwedd, 

taldra, oedran, nifer o frodyr a chwiorydd 

ayyb.  Mae hyn yn caniatáu i bawb 

symud o gwmpas a siarad gyda’i gilydd. 

Enwau a chyflwyniadau: rhannwch 

gyfranogwyr mewn i barau a gofynnwch 

iddynt siarad gyda’i gilydd am eu hanes 

am un funud. Mae’r partneriaid yn 

adrodd yr hyn maent wedi dysgu (oedran, enw, ble maent yn byw). Cadwch hyn yn 

gryno. Efallai ond gofynnwch un neu dau o bobl i adrodd yn ôl i’r grŵp cyfan. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Wal Graffiti   

 

  

● Gellir defnyddio’r dechneg hon i gasglu syniadau am sut mae prosiect neu raglen 

yn datblygu 

● Mae cyfranogwyr yn ysgrifennu eu barn ar post-it ac yn atodi'r papur i’r wal 

● Efallai hoffent gymorth a gellir defnyddio post-its mewn amryw o liwiau: gwyrdd ar 

gyfer agweddau o’r prosiect maent yn hoffi, coch ar gyfer amheuon neu 

agweddau sydd angen eu gwella, a melyn ar gyfer argymhellion neu unrhyw 

syniadau eraill. 

● Gellir gofyn cyfranogwyr i lenwi post-it gyda’r hyn maent yn gwybod am y prosiect 

● Tynnwch llun o’r wal unwaith i bawb atodi eu papur. 

● Gofynnwch i’r grŵp i drefnu’r 

papurau yn ôl thema (hoffi, ddim yn 

hoffi, argymhellion) 

● Gellir symud y papurau yn ôl 

themâu neu fanteision/anfanteision 

prosiect. 

● Gellir cynnwys yr atebion yn eich 

adroddiad blynyddol 

● Cymryd llun terfynol o’r wal 

  

 

Graddfa rancio 

 

  

● Mae’r dechneg hon yn caniatáu i 

gyfranogwyr mynegi barn am bwnc neu 

agwedd o brosiect ar raddfa o 1 -10 

● Gellir dylunio’r llinell ar ddarn o bapur 

(tua 10 tudalen A4 ochr yn ochr), neu 

gellir defnyddio darn o linyn. 

● Mae cyfranogwyr yn ysgrifennu nodiadau 

ar y tudalennau A4 neu ychwanegu post-

its yn esbonio pam maent wedi penodi 

sgôr penodol.  Mae hyn yn gallu helpu 

arddangos agweddau o gytundeb neu 

anghytundeb. 

● Dyllir cymryd llun o’r llinell; gellir ystyried cynnwys hyn mewn adroddiad 

blynyddol. 

● Ni ddylid cymryd bod sgoriau positif neu negyddol yn gadarn neu’n haeddiannol. 

Os hoffech chi gynyddu’r siawns o dderbyn sylwadau mwy gonest, gellir gadael 

yr ystafell am gyfnod tra bod cyfranogwyr yn postio’u sylwadau ar y wal neu linyn. 



● Unwaith bod y llinell wedi cael ei chwblhau gellir gofyn cyfranogwyr i gynnig 

rhesymau am ddewis sgôr uchel neu isel 

● Efallai bydd cyfiawnhad dros eu sgoriau neu efallai bydd rhai wedi derbyn 

camargraff am nod y prosiect.  Mae ymchwil i’r rhagdybiaethau yma yn cysylltu 

gyda’r dechneg Theori o Newid, ond hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer arfarniad 

cyflym. 

● Ydy cyfranogwyr wedi cael eu camarwain i gredu bod gan y prosiect nod 

negyddol? Ydy hi’n bosib cynnig mwy o’r agweddau maent yn cymeradwyo? Sut 

gellir delio gyda’r agweddau gyda sgoriau is? 

  

Diagram Amser 

  

Defnyddir hyn i gofnodi newidiadau mewn ansawdd bywyd pobl dros gyfnod o amser.  

Gellir ei defnyddio i arddangos agweddau cyffredin ble mae effaith prosiect neu 

raglen wedi cychwyn (neu fethu) gwneud newid nodweddiadol. 

  

Gellir dylunio diagramau amser gan gynnwys creigiau filltir allweddol y prosiect. Mae 

cyfranogwyr yn ysgrifennu sut cawsant eu heffeithio (os o gwbl) neu sut maent yn 

teimlo ar post-it, ac wedyn yn atodi hyn i’r diagram yn ôl y cyfnod priodol. 

  

Dylai hwyluswyr pwysleisio dylai cyfranogwyr bod yn onest ynghylch eu profiadau o’r 

prosiect.  Mewn gwledydd ble mae lefelau llythrennedd yn isel, gellir gofyn i 

gyfranogwyr dylunio tri ‘x’ ble roedd effaith nodweddiadol, dwy ‘x’ am effaith 

teimladwy, ag un ‘x’ am effaith isel. 

 

 
  

Cyfnod 1 Cyfnod 2 Cyfnod 3 Cyfnod 4 Cyfnod 5 Cyfnod 6 Cyfnod 7 Cyfnod 8 

Ymgyng

horiad 

gyda’r 

gymuned 

leol 

ynghylch 

lleoliad y 

ffynnon 

Turfesur 

wedi ei 

hariannu’

n 

rhannol 

gan y 

gymuned 

 

Llogi rig 

bach 

Claddu Gosod 

isadeiled

d 

Gosod 

pwmp 

dwr 

Ymgyng

horiad 

mawr am 

ddefnydd 

a 

hygyrche

dd i’r 

ffynnon 

Agor y 

ffynnon 

i’r 

gymuned  

 

 

 

 



Arolwg barn 

Mae arolygon barn fel arfer yn cynnwys pleidleisio.  Gall cyrff anllywodraethol 

defnyddio arolygon barn er mwyn mesur barn am gwestiynau neu ragdybiaethau 

allweddol i brosiect. 

  

Fel arfer ond gofyn un neu dau o gwestiynau, sydd yn barod wedi cael eu dewis, 

sydd angen. Maent yn hynod ddefnyddiol os yw’r dechneg yn cael ei hailadrodd 

gyda’r un cyfranogwyr ar gychwyn a diwedd gweithgaredd, raglen hyfforddi neu 

allbwn arall. 

  

Er enghraifft, ar gychwyn prosiect hyfforddi gellir gofyn y cwestiynau canlynol: 

  

Codwch eich llaw (neu rhowch law o flaen y fron os ydych chi'n defnyddio’r dechneg 

hynny) os ydych yn meddwl: 

1.Taw’r achos fwyaf o farwolaeth ymysg plant iau na 5 yn Affrica yw dolur rhydd 

2.Mae bwydo o’r fron yn bwysig i sicrhau cyfradd oroesi plant uwch 

3.Mae treian o blant yn Affrica nawr yn cysgu dan rwydau malaria wedi eu trin 

gyda phryfleiddiaid 

  

Cofnodwch faint o bobl feddyliodd bod y datganiadau uchod yn wir a faint meddyliodd 

roeddent yn anghywir . 

  

Ar ddiwedd y gweithgaredd, gofynnwch yr un cwestiynau i wirio faint y mae pobl wedi 

dysgu. 

  

Er gwybodaeth: Yn 2011 roedd adroddiad gan USAID wedi nodi taw’r achos fwyaf o 

farwolaeth o blant oedd heintiau cysylltiedig i’r broses genedigaeth, yn enwedig 

sepsis (nid dolur rhydd neu falaria). Mae bwydo o’r fron yn gwella cyfradd goroesi ac 

yn amddiffyn yn erbyn twf crablyd. 

  

Llaw ar y fron 

  

Mae’r dechneg hon, wedi ei hargymell gan Dr Yale 

Naze ac ar gael ar wefan Europlanet, yn cynnig dull 

cyflym a defnyddiol o asesu dealltwriaeth neu farn 

cyfranogwyr.  Mae’r hwylusydd yn sefyll o flaen 

cynulleidfa sydd wedi trefnu i sefyll/eistedd mewn rhesi 

yn lle mewn cylch. 

  

Mae’r hwylusydd wedyn yn gofyn cwestiynau gydag 

atebion ie/na cywir/anghywir. Mae cyfranogwyr yn rhoi 

eu llaw agored ar eu bronnau er mwyn ateb ie/gwir, 

neu roi eu dwrn wedi cau am atebion na/anghywir. 



Nodwch yr atebion. Gofynnwch yr un cwestiynau ar ddechrau a diwedd y 

gweithgaredd. 

  

Gallai’r dechneg hon eich helpu chi i fesur lefel dealltwriaeth ymysg cyfranogwyr, o 

ganlyniad y gall hyn eich helpu i baratoi a dylunio technegau hyfforddi sy’n addas i 

anghenion y cynulleidfa. 

  

Mae’r dechneg yn fwy cynnil na gofyn i unigolion codi llaw neu siarad, yn enwedig 

pryd mae’r pwnc yn sensitif (er enghraifft, camdriniaeth plant, beichiogrwydd yn ystod 

yr arddegau, anffurfio organau cenhedlu benywod) neu ble mae risg bod cyfranogwyr 

yn cael eu bwlio neu fygwth os ydynt yn mynegi eu barn yn gyhoeddus. 

  

Bocs barn/cerrig mewn bocs  

  

  

Mae bocsys barn yn aml yn cael eu cysylltu gyda gwleidyddiaeth. Mae aelodau o 

blaid wleidyddol neu aelodau o’r cyhoedd yn cael eu gofyn i ollwng pêl mewn un ochr 

o focs gwydr neu dryloyw.  Mae enw’r ymgeiswyr neu syniadau gwleidyddol wedi eu 

marcio’n glir ar naill ochr y bocs ac mae cyfranogwyr yn cael dewis ble i ollwng y bêl. 

Gweler isod am esiamplau. 

  

Mae’n hawdd defnyddio bocsys barn am fonitro a gwerthuso.  Gallech ddarparu 

marblis, tocynnau neu beli ping pong a gofyn i gyfranogwyr gosod y farblen/tocyn/pêl 

mewn un ochr o focs.  Gallent fynegi os ydynt yn cytuno/anghytuno gyda datganiad, 

cymeradwyo gweithred penodol neu beidio (er enghraifft y gallu i fenywod gyrru yn 

Saudi Arabaidd) neu bleidleisio ar bwnc. 

  

Yn amlwg, nid yw hi’n ymarferol i 

ddefnyddio’r dechneg hon am bleidleisiau 

pwysig gan nad yw hi’n bleidlais 

gyfrinachol a gall unigolion ymyrryd ar y 

broses, yn enwedig mewn achosion ble 

defnyddir adnoddau lleol yn lle marblis a 

pheli ping pong. 

  

Mantais y dechneg hon yw, yn aml nid 

oes angen cyfri’r pleidleisiau gan fydd yn 

hawdd gweld y canlyniadau.  Mae hi hefyd yn helpu mesur emosiynau ac agweddau. 

Er engrhaifft, sut ydych chi’n teimlo ynglŷn â’r heol yn cael ei hadeiladu yn agos i’ch 

cartref? Hapus/Anhapus. 

  

Ar lefel mwy lleol, efallai gallech ystyried techneg o ollwng cerrig mewn i focs, neu os 

nad oes bocs ar gael, mewn i jar/het/basn. Mae un o’r jariau neu hetiau angen cael ei 



marcio ‘ie’ a’r llall ‘na’ (neu efallai cytuno/anghytuno, pwysig/dibwys, pwysau wedi 

colli/pwysau i fynd ayyb). 

  

Anfantais y dechneg hon yw efallai bydd 

rhaid i chi gyfri’r pleidleisiau.  Sicrhewch fod 

oruchwylydd o’r naill opsiwn yn bresennol yn 

ystod y broses cyfri, yn enwedig os yw’n 

bleidlais y gall achosi goblygiadau i 

gyfranwyr. Cymerwch lun o’r bocs, y jar neu’r 

pentwr o bleidleisiau oherwydd gallech 

gynnwys hyn yn eich adroddiad blynyddol.  

  

Neu, gosodwch focs yn agos i fynediad digwyddiad rydych yn cynnal, cyfrifwch y 

pleidleisiau, gwacewch y bocs a gofynnwch i bobl pleidleisio eto wrth iddynt adael.  

Neu rhowch un bocs wrth y mynediad a bocs arall wrth yr allanfa. Gofynnwch yr un 

cwestiwn ond efallai bydd y canlyniadau’n wahanol ac felly yn cynrychioli tystiolaeth o 

gynnydd: newid meddylfryd neu ymddygiad. 

  

Holiaduron/Cwis blaenllaw ac ôl llaw 

  

Am grynodeb am y broses o sut i gynnal holiaduron blaenllaw ac ôl llaw, ewch i 

ganllaw Europlanet yma. 

  

Mae’r cwisiau yma yn cael eu cwblhau ar ddechrau a diwedd eich cwrs hyfforddi, 

cyflwyniad, achlysur neu arddangosfa. Maent yn helpu asesu faint mae cyfranogwyr 

wedi dysgu, neu beidio.  Maent yn gallu hybu meddwl am ffurf well o drosglwyddo 

eich neges. 

  

Dyluniwch gwis blaenllaw cyn yr achlysur yn defnyddio cwestiynau gwir/gau neu 

gwestiynau amlddewis. 

  

Mae’r cwis ôl llaw yn cael ei chwblhau ar ddiwedd eich sesiwn hyfforddi ac mae’n 

rhaid iddi fod yn unfath i’r cwis blaenllaw er mwyn mesur faint mae cyfranogwyr wedi 

dysgu.  Er enghraifft, gallech bod yn hyfforddi cyfranogwyr am bermaddiwylliant, 

cadw gwenyn, creu canhwyllau neu godio.  Beth bynnag yw’r pwnc, bydd eich cwis 

gyntaf yn ceisio darganfod lefel sylfaen y grŵp: beth yn union ydy’r cyfranogwyr yn 

deall? 

  

Mae’r cwis terfynol yn dangos yr hyn mae’r grŵp wedi dysgu.  Efallai bod modd 

cysylltu’r cwis hon gyda’r cwis blaenorol.  Un ffordd o wneud hyn ydy defnyddio bag 

llawn llythrennau Scrabble A i Z (un o bob llythyren) a gofyn i bob cyfranogwr cymryd 

llythyren a’i throi hi drosodd. 

  



Mae cyfranogwyr yn defnyddio’r llythyren fel dyfais adnabod ac nid ydynt yn 

cyhoeddi’r llythyren ar unrhyw adeg, wedyn ar ddiwedd y broses maent yn dychwelyd 

y llythyren i’r bag. 

  

Nawr mae hi’n bosib dadansoddi’r canlyniadau yn ôl unigolion.  Os hoffech, 

cymerwch hyn un cam ymhellach trwy ystyried y canlyniadau yn ôl rhyw.  Rhowch fag 

gwahanol i’r dynion; bydd hyn yn llawn darnau o bapur gyda rhifau 1 i 10 wedi marcio 

arnynt. Hynny yw eu dyfais adnabod newydd. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cam 3: Gwirio Data Cyflym  
 

 

Llun gan mohamed Hassan ar Pixabay 

 

 

Mae’r drydedd cam yn ffocysu ar drionglu a chadarnhau'r data rydych wedi casglu.  

Os ydych chi wedi defnyddio llinell sgorio neu wal graffiti ar gychwyn eich prosiect, 

gallech ailadrodd y broses tuag at ddiwedd y prosiect. 

 

Mae unrhyw un o’r gweithgareddau o gam 2 yn gallu cael eu defnyddio mewn cam 3. 

Ond, efallai hoffech fynd cam ymhellach.  Os hoffech, efallai gallech ddefnyddio 

fersiwn cryno o rhai o’r technegau yma: 

● Holiaduron Cryno 

● Grwpiau Ffocws Bach 

● Newid Mwyaf Nodweddiadol 

● Arsylwi Cyfranogwyr 

● Cyfweliadau Byr 

  

Holiaduron Byr  

  

Mae'r rhain yn ddefnyddiol cyn neu ar ôl digwyddiad er 

mwyn mesur yr hyn a ddysgwyd, newid mewn agwedd ac 

efallai mewn ymddygiad. 

Mae’n yn ddefnyddiol i gasglu cipolwg o nifer fawr iawn o 

gyfranogwyr ond nid er mwyn cael dealltwriaeth ddofn o 

bwnc penodol. 

  



Mae holiaduron cyflym yn cynnwys yr un technegau a holiaduron arferol. Y 

gwahaniaeth mwyaf yw’r nifer o gwestiynau, mae llawer llai o gwestiynau gyda 

holiadur cyflym. 

 

Y nifer fwyaf o gwestiynau dylid gofyn mewn holiadur byr yw 10, tua 5 yw’r nifer 

delfrydol.  Felly, ystyriwch pa gwestiynau hoffech ofyn a gofynnwch gwestiynau 

caeedig nid agored. 

 

Sicrhewch fod gennych ddigon o gopïau o’r holiadur, yn ogystal â pheniau a 

phensiliau yn weddill. 

  

Gallech ddarparu’r un holiadur ar gychwyn a diwedd y digwyddiad. Ond sicrhewch 

fod gan gyfranogwyr digon o amser i lenwi’r holiadur, ac ystyriwch gall pobl yn 

cyrraedd yn hwyr a gadael yn gynnar. 

  

Os hoffech gymharu atebion cyn ac ar ôl digwyddiad, ystyriwch ddefnyddio bag llawn 

llythrennau Scrabble A i Z (un o bob llythyren) a gofyn i bob cyfranogwr cymryd 

llythyren a’i throi hi drosodd. 

  

Mae cyfranogwyr yn defnyddio’r llythyren fel dyfais adnabod ac nid ydynt yn 

cyhoeddi’r llythyren ar unrhyw adeg, wedyn ar ddiwedd y broses maent yn dychwelyd 

y llythyren i’r bag. 

  

Nawr mae hi’n bosib dadansoddi’r canlyniadau yn ôl unigolion.  Os hoffech, 

cymerwch hyn un cam ymhellach trwy ystyried y canlyniadau yn ôl rhyw.  Rhowch fag 

gwahanol i’r dynion; bydd hyn yn llawn darnau o bapur gyda rhifau 1 i 10 wedi marcio 

arnynt. Hynny yw eu dyfais adnabod newydd. 

  

Grwpiau ffocws bach 

  

  

O bersbectif dulliau arfarnu cyflym, yr unig 

beth sy’n wahanol i grwpiau ffocws arferol 

yw’r nifer o gyfranogwyr a’r maint o drefnu 

mae’n rhaid cyflawni o flaenllaw.  Gyda 

grwpiau mor fach, efallai bydd cydlynydd y 

prosiect neu aelodau o’i dim yn teimlo’n 

ddigon hyderus i gyfryngu trafodaeth y grŵp. 

Mae’r problemau posib dal yn unfath (un 

person yn siarad gormod, eraill yn anfodlon 

siarad). 

  



Fel arfer mae grŵp llai yn haws rheoli.  Efallai hoffech chi gynnal gweithgaredd 

cychwynnol o gyflwyno enwau a rhannu gwybodaeth gyda’ch gilydd.  Os yw’r 

cyfranogwyr yn barod yn adnabod ei gilydd, gallech ofyn iddynt rannu eu henwau 

canol neu rannu jôc neu rywbeth doniol neu drist. 

  

Newid Mwyaf Nodweddiadol Gryno 

  

Pwynt allweddol i gofio wrth ymchwilio i’r newid mwyaf nodweddiadol gryno yw 

ffocysu ar grwpiau bach iawn o bobl (hyd at 5 person). 

  

Gallech gynnal trafodaeth gyda’r grŵp yn eistedd mewn cylch a chaniatáu iddynt 

ddewis y stori sy’n arddangos y newid mwyaf nodweddiadol. Neu, gallech chi siarad 

gydag unigolion a’u recordio neu ffilmio (gyda chaniatâd a’u cadw’n ddienw), wedyn 

postio’r ffilmiau ar eich gwefan neu eu cynnwys mewn adroddiad. 

  

Ystyriwch: 

● A ydych chi’n cynnwys tuedd? 

● Pam yr unigolion yma? 

● Pam y straeon yma? 

● Oes straeon eraill sy’n fwy nodweddiadol sydd y gall portreadu eich prosiect 

mewn modd negyddol? Mae’n bosib. Ond, o leiaf rydych yn ceisio monitro a 

gwerthuso eich prosiect ac yn gweithio tuag at sicrhau nad ydych yn gwneud 

niwed, yn ogystal â gweld pa wahaniaeth mae eich prosiect yn gwneud. 

 

 

Arsylwi Cyfranogwyr am Gyfnod Byr 

  

Mae arsylwi cyfranogwyr yn golygu eich bod yn cyd-fyw gyda phoblogaeth pentref 

neu gymuned ac yn arsylwi'r hyn maent yn gwneud o ddydd i ddydd. Mewn rhai 

achosion, bydd rhaid gwneud hyn o fewn sefydliad, nid gymuned. Mae’n rhaid arsylwi 

heb ddenu sylw at eich hun (tasg sydd bron yn amhosib).  Eich bwriad yw gweld sut y 

mae’r boblogaeth leol yn ymddwyn a sut y maent yn dysgu (neu beidio) o ganlyniad 

i'ch prosiect. 

 

Mae’r grwpiau ffocws yn y Dull 1-2-3 Cyflym yn golygu ond treulio rhwng 3 diwrnod a 

phythefnos yn arsylwi cyfranogwyr.  Yn amlwg, mae’n debyg ni fydd 3 diwrnod yn 

ddigon o amser i chi integreiddio i’r gymuned oni bai eich bod yn barod yn adnabod y 

gymuned. Dylai pythefnos bod yn ddigonol oni bai eich bod yn delio gyda phynciau 

sensitif. 



 Cyfweliadau Cipolwg/ Byr 

 

Yn ôl Europlanet, mae cyfweliadau hon yn ‘gryno 

iawn, cyfweliadau â ffocws, sy’n cael eu cynnal 

yn gysylltiedig i ddigwyddiad er mwyn derbyn 

cipolwg cyflym, fel llun sy’n symboleiddio ond un 

foment o amser.’ 

  

Mae Europlanet yn cynnig cyfarwyddiadau yn 

ogystal ag astudiaethau achos o’r dechneg sy’n 

caniatáu i chi dderbyn syniad o agweddau tuag at ddigwyddiad, arddangosfa, 

cynhadledd neu ddatblygiad. 

  

Mae’r cyfweliadau yma ond yn para cwpl o funudau ac yn cyfweld rhwng 10 – 40 

person pob dydd.  Y pwynt allweddol yw cadw’r cyfweliadau’n gryno. 

. 

Manteision Anfanteision 

Cynnig cipolwg o agweddau tuag at 

ddigwyddiad neu ddatblygiad penodol 

Gallu colli manylion 

Caniatáu i ymwchilwyr grwpio 

gwahaniaethau barn 

Ond yn gallu digwydd ar adegau penodol 

Caniatáu i ymwchilwyr darganfod sut all 

ddigwyddiad gwella os yn digwydd eto 

yn y dyfodol 

Nid yw hi wastad yn arwain at welliannau 

manwl gan nad yw’r cyflweliadau eu 

hunain yn fanwl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sut i Gynnal Cyfweliad Cipolwg 
  

Cyn 

 

Penderfynwch pa wybodaeth hoffech gasglu ac os cyfweliadau cipolwg yw’r ffordd 

gorau o gasglu’r wybodaeth hon. Paratowch restr o dri i bum cwestiwn. Gall y rheini 

gynnwys: 

● Beth ydych yn hoffi am y digwyddiad hwn? 

● Ydych chi’n cytuno gyda’r gwelliannau sydd wedi cael eu hargymell? 

● Beth all gwella? 

● Beth ydych chi wedi dysgu? 

● Sut bydd eich ymddygiad yn newid o ganlyniad i fynychu’r achlysur ac o 

ganlyniad i’r prosiect? 

● Beth ellir gwella a pham? 

● Ar raddfa 1-10 pa mor ddefnyddiol/diddorol oedd yr achlysur hwn? 

 

Bydd cwestiynau eraill yn cael eu hysgrifennu yn benodol yn ôl y pentref/cymuned 

dan sylw (e.e. swyddogion, mamau, plant, yr henoed, arweinwyr crefyddol, gweithwyr 

iechyd). Nid oes llawer o bwynt gofyn bachgen ysgol yn Affrica am wleidyddiaeth yr 

ardal. Ond, gallai cynnig wybodaeth werthfawr iawn am fywyd ysgol a bywyd teulu. 

 

Cofiwch: 

● Dewch a phapur a phen.  Neu, defnyddiwch recordiwr llais (a chofiwch basio’r 

meicroffon o gwmpas), ffon symudol neu recordiwr iPad.  Ond, mae hyn yn 

golygu bydd rhaid treulio llawer o amser ar ôl y cyfweliadau yn trawsgrifio. Gyda 

chyfweliadau yn y gymuned yn aml mae’n haws gofyn i aelod o’ch tîm ysgrifennu 

nodiadau o’r hyn a dywedir, ac ymddygiad y cyfranogwyr (chwerthin, 

cymeradwyo, arwyddion o ddiflastod). 

● Paratowch rhwng 20-24 copi o gwestiynau’r cyfweliad, pob un gyda’r un 3-5 

cwestiwn er mwyn nodi atebion y cyfranogwyr. Cofiwch ddefnyddio un dudalen 

am bob un cyfrannwr. 

● Os yw’n addas, trefnwch gyfieithydd i gwrdd â chi yn y lle cywir ar yr amser cywir 

a sicrhewch fod gennych ddigon o’r arian lleol i dalu e/hi/. Ceisiwch ddod ymlaen 

gyda’r cyfieithydd oherwydd efallai byddech chi angen eu cymorth mwy nag 

unwaith. 

  

Yn ystod 

 

Cyflwynwch eich hunain i gyfranogwyr posib a gofynnwch am ddwy funud o’u 

hamser. Sicrhewch eich bod yn gwisgo’n addas ac yn dal rhyw fath o glipfwrdd! 

Dechreuwch eich cyfweliad trwy esbonio yn gryno pwrpas y cyfweliad a phwysleisio 

bod y cyfrannwr yn gallu aros yn ddienw. Gofynnwch eich cwestiynau craidd: 



● Beth oeddech chi’n disgwyl o’r achlysur? 

● Pa ran o’r achlysur oeddech chi’n hoffi fwyaf? 

● Pa ran oeddech chi’n hoffi’r lleiaf? 

● Oedd unrhyw beth wedi eich synnu? 

 

Unwaith i chi ofyn eich cwestiynau craidd, peidiwch benderfynu ar unrhyw gwestiynau 

newydd.  Rydych yn edrych am debygrwyddau a gwahaniaethau rhwng unigolion, a 

byddech yn cyflwyno tuedd os ydych yn annog un cyfrannwr i siarad mwy nag eraill. 

  

Ar ôl 

 

Os ydych chi wedi ysgrifennu atebion y cyfranogwyr yn glir, ni fydd rhaid ail 

ysgrifennu eich nodiadau.  Os yn flêr, bydd rhaid i chi ysgrifennu eich nodiadau neu 

drawsgrifio recordiadau. Efallai bydd angen cymorth eich cyfieithydd. Efallai bydd 

angen cymorth cydweithwyr i helpu gyda thrawsgrifiad. 

 

Darllenwch trwy wybodaeth o’r cyfweliad (ynghyd â thrawsgrifiadau cyfweliadau 

eraill).  Edrychwch ar atebion cwestiynau craidd neu beth sy’n mynd yn dda, beth ellir 

gwella, sut mae agweddau neu ymddygiad wedi newid, oedd y prosiect yn gywir i 

ragdybio X neu Y? Mae technegau codio yn ddefnyddiol os ydych yn hyderus eu 

defnyddio. 

 

Dechreuwch i fewnbynnu’r data yma i’ch adroddiad blynyddol neu werthusiad.  Gall 

rhai o’r wybodaeth gwella’ch dealltwriaeth o achlysur penodol ond bydd darnau o 

wybodaeth eraill yn gysylltiedig i’ch rhagdybiaethau a chanlyniadau posibl.   

 

Edrychwch am wybodaeth sy’n cyfrannau tuag at eich dangosyddion/gwerthusiad. 

 

Rhagdybiaethau: Cafodd ein rhagdybiaeth gyntaf ei phrofi gan 50% o’r unigolion a 

gyfwelwyd a ddywedodd nid oedd ganddynt unrhyw ddealltwriaeth o’r angen i ferwi 

dŵr am dri munud er mwyn cael gwared â germau. 

 

Canlyniadau: Dywedodd 15% o ymwelwyr byddent yn newid eu dulliau coginio ar ôl 

dysgu’r wybodaeth uchod. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Y Dull 1-2-3 Cyflawn 

 

 

Beth yw’r dull?  

Yn syml, mae’r Dull 1-2-3 yn offeryn neu dempled sy’n cyflwyno sefydliadau i ddulliau 

gwahanol o fonitro a gwerthuso sydd yn eu galluogi i fagu hyder trwy gymysgu dulliau 

gwahanol er mwyn derbyn canlyniadau cynrychiolaidd. 

  

I bwy mae’r dull? 

 

Mae hi’n ddefnyddiol i bron unrhyw sefydliad sy’n gyfrifol dros weithgareddau sy’n 

cael eu cyllido’n allanol. Yn benodol mae’n targedi: 

● Sefydliadau gwirfoddoli a chyrff anllywodraethol ledled y byd sydd yn dibynnu ar 

noddwyr swyddogol/noddwyr eraill neu sydd angen arddangos canlyniadau neu 

dangos atebolrwydd. 

● Sefydliadau gwirfoddoli a chyrff anllywodraethol ledled y byd sydd yn cael eu 

noddi gan rhodd-daliadau elusennol unigol, sefydliadau neu roddwyr eraill sydd 

ddim yn galw am atebolrwydd neu dystiolaeth o ganlyniadau yn ffurfiol. 

● Elusennau domestig, busnesau cymdeithasol, sefydliadau neu gyrff eraill sydd yn 

awyddus i wella eu ddealltwriaeth o effaith eu gweithgareddau ymysg buddiolwyr. 

  

Pam ei defnyddio? 

● Mae’n cynnig cyflwyniad defnyddiol i fonitro a gwerthuso 

● Mae’n haws ac yn gyflymach na nifer o ddulliau monitro a gwerthuso eraill 

● Mae’n cynnig nifer o offerynnau y gall sefydliadau dewis eu defnyddio yn ôl eu 

gallu ac anghenion 

● Mae’n caniatáu i sefydliadau cydadfer â rhai o wendidau dulliau penodol ac yn 

caniatáu iddynt groeswirio a chadarnhau unrhyw ddata a gasglir 



● Mae’n hyblyg: nid oes angen cwblhau pob cam a gallech ddatblygu Dull 1-2-3 

unigryw trwy gymysgu dulliau neu gyflwyno dulliau newydd. 

● Mae’n helpu sefydliadau gwerthfawrogi’r manteision o fonitro a gwerthuso 

● Mae’n ateb a chywiro rhai o gwynion mwyaf ynghylch monitro a gwerthuso 

(mae’n rhy anodd, ond arbenigwyr sy’n gallu ei wneud ayyb). 

  

Pa Ddull 1-2-3? 

  

Mae yna ddau ddull 1-2-3: Cyflawn a Chyflym. Defnyddiwch y siart isod i benderfynu 

pa ddull sydd orau i chi. 

  

 

 
 

Y Dull 1-2-3 Cyflawn 

  

Os ydych yn ymateb i ofynion noddwyr allanol neu’n bwriadu cwblhau gwerthusiad 

manwl, neu gomisiynu gwerthusiad allanol dylech ystyried defnyddio’r Dull 1-2-3 

Cyflawn. 

Bydd y wefan hon yn edrych ar ddwy ffordd o gwblhau’r dull cyflawn: 

A)  Dull Metrig, sydd yn aml yn cynnwys y fframwaith rhesymegol 

B)  Dull Theori, sydd yn aml yn cynnwys y Theori Newid 

  

Y Dull 1-2-3 Cyflym 

Os nad ydych yn ateb i noddwyr allanol ac yn bwriadu cwblhau asesiad neu 

hunanwerthusiad gyflym,  efallai hoffech ystyried y Dull 1-2-3 Cyflym. 

  

 

 

 



Sut i ddefnyddio’r Dull 1-2-3  
 
 

Cam 1: Dewis math o werthusiad 
 
Mae eich penderfyniad cyntaf yn gysylltiedig gyda’r math o werthusiad byddech yn 
cynnal hanner ffordd trwy ac ar ddiwedd eich prosiect. 
 
Sut ydych chi’n penderfynu ar ba agweddau o’r Dull 1-2-3 hoffech chi ddefnyddio? 
Gofynnwch y cwestiynau canlynol i’ch hunain: 
 

• Ydy eich noddwyr yn barod wedi dweud wrthych am ddefnyddio techneg 
gwerthuso benodol (e.e. y fframwaith rhesymeg) ac adrodd canlyniadau mewn 
strwythur penodol? 

Bydd rhaid i chi ddefnyddio’r fframwaith rhesymegol. Er hynny, gallech chi ddewis 
amryw o ddulliau casglu a dadansoddi data er mwyn cwrdd â gofynion eich noddwyr. 
 

• Ydy eich noddwyr yn barod, neu’n awyddus, i chi ddatblygu fframwaith Theori 
Newid? 

Ystyriwch ddefnyddio Theori Newid a chadwch eich noddwyr yn ymwybodol o’r hyn 
rydych yn gwneud.  Gweler isod tabl sy’n cymharu’r gwahaniaethau rhwng Theori 
Newid a Fframwaith Rhesymegol. 
 

• Ydych chi’n cael eich cyllido gan rodd daliadau, er enghraifft, rhodd daliadau gan 
unigolion? 

Os ie, penderfynwch pa mor fanwl hoffech chi eich gwerthusiad i fod.  Efallai hoffech 
chi ystyried y Dull 1-2-3 Cyflym. 
 

• Ydych chi yn barod yng nghanol prosiect, heb ystyried monitro a gwerthuso na 
hunanwerthuso? 

Ystyriwch ddulliau 1-2-3 Cyflym. 
 
 
 
Yn syml, os ydych chi’n ateb i noddwr allanol neu hoffech chi wneud gwerthusiad 
manwl iawn, dewiswch y Dull 1-2-3 Llawn gan ddefnyddio un o’r technegau isod: 
- Dull 1-2-3 Metrig 
- Dull 1-2-3 Theori 
 
Os nad ydych yn ateb i noddwyr allanol ac yn frwdfrydig i gynnal arfarniad cyflym, 
dewiswch Ddull 1-2-3 Cyflym:  
- Dull 1-2-3 Cyflym ar gyfer cyrff anllywodraethol 
- Dull 1-2-3 Cyflym ar gyfer sefydliadau gwirfoddoli 

Gallech hefyd gymysgu mathau gwahanol o werthusiadau. 

 

 



Cam 2: Dewiswch ddulliau casglu a dadansoddi data  
 

Unwaith i chi benderfynu pa fath o werthusiad hoffech gynnal, ewch ymlaen i gam 2: 
y broses o ddewis dulliau o gasglu a dadansoddi data.  
 
Cofiwch fod mathau gwahanol o werthusiadau yn dylanwadu pa fath o ddulliau 
casglu data rydych yn defnyddio.  
 
Er enghraifft: 
Mae’r fframwaith rhesymegol yn addas ar gyfer casglu data caled. Mae’r rhain yn 
cynnwys technegau meintiol sy’n cynnwys delio gydag ystadegau, nodiadau cyn 
prosiectau, data llywodraeth leol, mesuriadau o gynnydd yn y nifer o bobl yn cymryd 
cyffur neu broses meddygol, codio a llunio cydberthyniad ystadegau.   
 
Mae’r Theori Newid yn addas ar gyfer casglu data medal, gan gynnwys barn a 
barnau rhan-daliadau, buddiolwyr a chyfranogwyr. Mae’r un peth yn wir am 
arfarniadau cyflym a hunanwerthusiadau, ond yma, mae’r pwyslais ar dechnegau 
cyflym iawn sydd ddim yn dibynnu ar gymaint o gynllunio, staff neu amser. 
 
Pa fathau o ddata sydd fwyaf addas ar eich cyfer chi? Gofynnwch eich hun: 
• Beth ydw i’n trio/gobeithio dangos? 
• Pa wybodaeth ydw i angen a phwy sy’n debyg o gael y wybodaeth hon? Pam 

nid cynllunio rhestr o gwestiynau gyda rhestr o bobl i holi? 
• Pa adnoddau sydd ar gael? Ceisiwch adnabod y bobl, pethau, adnoddau 

ariannol a sgiliau o fewn eich sefydliad a phartneriaid lleol eu cymuned leol. 
• Pa ddulliau casglu data sydd fwyaf addas er mwyn casglu’r wybodaeth 

angenrheidiol gyda’r adnoddau sydd gennych chi? 
• Faint o ddata meintiol sydd angen? 
• Ysyriwch y mathau o ddulliau casglu data o ran eu cost. 
 
Cadwch hi’n syml 
 
Mae’r Dull 1-2-3 ond yn argymell defnyddio hyd at dri dull casglu data, Yn amlwg gall 
sefydliadau mwy casglu mwy o ddata. Ond, fel rheol, ar gyfer sefydliadau llai, dylai 
un fath o werthusiad, un dull casglu data ac un dull gwirio data bod yn ddigonol. 
 
Felly, mae Cam 2 yn gofyn i chi ddewis a defnyddio un o amryw o ddulliau casglu 
data.  Mae rhai yn eich gorfodi i gasglu data called (trwy ddulliau meintiol), tra bod 
eraill yn annog casglu data medal a barnau unigolion (fel grwpiau ffocws, newid 
mwyaf nodweddiadol, holiaduron cyn ac ar ôl achlysur, vox pops, graddfa rancio, wal 
graffiti, diagram amser…). 
 

 

 

 

 

 



Cam 3: Gwirio darganfyddiadau trwy ddefnyddio techneg 
casglu/dadansoddi data gwahanol  
 
Mae Cam 3 yn cynnwys casglu mwy o ddata, dadansoddi data neu wirio data.  
Mae’n caniatáu i chi feirniadu a gwirio barn pobl eraill gyda thystiolaeth rydych wedi 
casglu yn barod.  
 
Gallech ddewis o ystod eang o ddulliau casglu data, gwirio data, gan gynnwys 
cyfweliadau gydag unigolion allweddol, cyfweliadau yn y gymuned, arsylwi 
cyfranogwyr estynedig, neu arsylwi cyfranogwyr cryno. 
 
Mae pob un o’r technegau yma yn caniatáu i chi wirio eich darganfyddiadau trwy 
broses o driongly data.  Gallech wirio gyda chyfranogwyr pam atebon nhw mewn 
ffordd benodol drwy holiadur neu grŵp ffocws. 
 
Gallech hefyd mynd i fwy o fanylder a ffeindio ystod eang o farnau am eich prosiect 
yn y fyr dymor a thymor canolig.  Er engrhaifft, mae arsylwi cyfranogwyr yn caniatáu i 
chi wirio bod y prosiect yn gweithio ac yn gwneud gwahaniaeth, yn ogystal â bod 
tystiolaeth tu hwnt i sylwadau gan fuddiolwyr a rhandeiliaid.  
 
Dewiswch ond un dechneg caglu data am gam 2 ac un dechneg am gam 3.  Mewn 
rhai achosion, efallai byddech ond yn defnyddio un dechneg am gam 2 a 3. Mae 
hynny’n dderbyniol.  Mae defnyddio cyfweliadau, holiaduron, grŵp ffocws neu arsylwi 
cyfranogwyr neu hyd yn oed graddfa rancio yn ddefnyddiol ar ben eu hunain. 
 
Esiampl  
Gyda chymaint o ddulliau posib, gallai bod yn anodd deall sut i weithredu’r rhain. 
 
Mae’n syniad da trafod gyda’ch noddwyr neu sefydliadau anllywodraethol eraill sydd 
gyda phrofiad o ddefnyddio’r dulliau casglu data dan sylw.  
 
Mae’r tabl isod yn arddangos mathau gwahanol o werthusiad, y math o fframwaith 
neu theorïau ar gael a’r mathau o ddulliau casglu a gwirio data.  Nid yw’r rhestr yn 
derfynol ac mae nifer o ddulliau eraill ar gael. Mae rhai dulliau casglu data yn 
ymddangos mwy nag unwaith a gallai rhai sydd ond yn ymddangos unwaith cael eu 
defnyddio gyda mwy nag un fframwaith.   
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Data 

Cam 3: Gwirio Esiampl  
1-2-3  

Dull 1-2-3 Llawn 

A) 
Gwerthusiad 
Metrig 
 

Fframwaith 
Rhesymegol  
 

• Technegau amrywiol o 
gasglu a dadansoddi data 
meintiol (holiaduron) 

• Technegau amrywiol o 
gasglu a dadansoddi data 
ansoddol (grwpiau ffocws)  

 

• Cyfweliadau 

• Arsylwi 
cyfranogwyr 

• Astudiaethau 
achos 
 

Esiampl 1 
 

B) 
Gwerthusiad 
Theori 
 

Theori Newid 
 

• Newid mwyaf 
nodweddiadol 

• Grwpiau ffocws 

• Holiaduron 

• Graddfa rancio 

• Wal Graffiti 

• Diagram Amser 
 

• Cyfweliadau 
gydag unigolion 
allweddol 

• Cyfweliadau yn y 
gymuned 

• Arsylwi 
Cyfranogwyr 
 

Esiampl 2 
 

Dull 1-2-3 Cyflym  

C) Dull 1-2-3 
Cyflym  
 
I Gyrff 
Anllywodraethol 
 

Fframwaith 
monitro a 
gwerthuso  
 

• Newid Mwyaf 
Nodweddiadol 
• Pleidleisiau  
• Bocs Barn  
• Holiaduron Byrion  
• Llaw ar y fron  
• Dulliau technolegol  
• Graddfa rancio  
• Wal Graffiti  
• Diagram amser  
• Grwpiau ffocws bach  

• Cyfweliadau 
Cipolwg 

• Arsylwi 
Cyfranogwyr am 
gyfnod fer  

• Cyfweliadau 
cyflym  

• Holiaduron byr  

• Grwpiau ffocws 
bach  

 

 

D) Dull 1-2-3 
Cyflym 
 
I sefydliadau 
gwirfoddoli 
 

Holiadur 
Cychwynol 
 

• Cyfweliadau Cipolwg 
• Graddfa rancio 
• Newid Mwyaf 
Nodweddiadol 
• Llaw ar y fron 
• Bocs Barn 
• Arsylwi Cyfranogwyr 
 

• Holiadur Diwedd 
y Daith 

 

 

*Nid yw dulliau technolegol yn cael eu trafod yn fanwl yma oherwydd y problemau 

gyda chysylltiad i’r we mewn nifer o wledydd sy’n datblygu.  



A) Dull 1-2-3 Llawn – Dull Metrig 

Llun gan Lukas Blazek o Unsplash 

 
Gallech ddewis rhwng Dull Metrig a Dull Theori. 
 
Mae’r dull metrig yn ffocysu ar fesur a meintioli allbynnau a chanlyniadau ac yn 
ffocysu ar ddata called: y nifer o frechlynnau a ddosbarthwyd, y canran o gleifion 
wedi gwella, cyfradd pasio ymysg disgyblion ysgol dros gyfnod 3 blynedd. 
 
Fel arfer mae’r fframwaith rhesymegol yn cael ei defnyddio pryd mae sefydliadau yn 
ateb i noddwyr allanol. Dyna un rheswm posib nad yw’n annog buddiolwyr neu 
rhandeiliaid i gymryd rhan, ond mae’n bosib iddynt gymryd rhan yn y broses o gasglu 
data. 
 
Felly, os ydych chi’n ystyried defnyddio dull metrig, dilynwch y tabl isod: 
 

Dull 1-2-3 Llawn - Metrig 

Cam 1: Datblygu Fframwaith Fframwaith Rhesymegol 

Cam 2: Casglu Data Technegau casglu a dadnsoddi data 
meintiol (holiaduron) 

Technegau casglu a dadnsoddi data 
ansoddol (grwpiau ffocws) 

Cam 3: Gwirio Data Cyfweliadau gydag unigolion allweddol 

Arsylwi Cyfranogwyr 



Cam 1: Dewis dull metrig a fframwaith resymegol  

 
 
Felly, gyda’r Dull 1-2-3, mae dewis rhwng defnyddio dull metrig a dull theori. Pam 
dewis dull metrig? 
 

• Mae’r dull metrig yn boblogaidd gyda noddwyr gan ei bod yn dangos os ydych chi 
wedi cyflawni'r hyn rydych wedi addo.  

• Mae’n caniatáu i chi gasglu data called ac ansoddol trwy ddefnyddio dulliau 
meintiol ac ansoddol 

• Mae’n cynnig templed clir iawn (y fframwaith rhesymegol) i chi ddilyn trwy gydol 
eich prosiect 

 
Beth yw’r fframwaith rhesymegol? 
 
Y fframwaith rhesymegol yw un o’r dogfennau pwysicaf yng nghylch cynllunio 
prosiectau a monitro a gwerthuso eich gwaith.  Mae noddwyr fel arfer yn 
cymeradwyo defnyddio’r fframwaith rhesymegol. 
 
Beth yw fframwaith rhesymegol? 
Mae’r fframwaith rhesymegol:  

• Yn offeryn cynllunio sydd yn arddangos amcanion prosiect a sut y gellir mesur 
cynnydd tuag atynt.  

• Yr offeryn mwyaf cyffredin ym maes monitro a gwerthuso, yn boblogaidd iawn 
ymysg noddwyr 

• Yn ddogfen gryno iawn (fel arfer dwy dudalen o hyd) 
 
Dylai fod:  

• Yn glir, dealladwy ac yn hawdd deall  

• Wedi ei dylunio gyda chyfraniad buddiolwyr yn ddelfrydol 

• Yn Sylfaen ar gyfer monitro a gwerthuso ac yn cael ei gwirio’n gyson 

• Yn cael ei llenwi gyda’r data rydych yn disgwyl gweld o’r prosiect 

• Yn cael ei chwblhau hanner ffordd trwy ac ar ddiwedd y prosiect gan fewnbynnu’ 
wybodaeth a gasglwyd. 



Mae strwythur y fframwaith rhesymegol yn gallu newid rhwng sefydliadau ond yn aml 
mae’n cynnwys y pwyntiau isod:  

 

 

Weithiau mae hi ond yn cynnwys y penodau isod: 

 

 

Templed fframwaith rhesymegol 

Dyma dempled engrheifftiol o fframwaith rhesymegol. 

 Crynodeb Dangosyddion Modd o 
wirio 
cynnydd 

Rhagdybiaethau 

Nod     

Canlyniad     

Allbwn     

Gweithgaredd     

Am dempled gwag o fframwaith rhesymegol ewch i wefan Tools4Dev. 

Gweler isod esiamplau o fathau o ddata sydd yn aml yn rhan o fframwaith 
rhesymegol.  Mae’r esiampl (diagram Saesneg) isod o Centre for International 
Private Enterprise.  

 

Termau allweddol 

Mae yna nifer o dermau allweddol yn gysylltiedig gyda’r fframwaith rhesymegol.  Am 

esboniad o’r termau gweler y glosari ar y wefan. 

Mewnbynnau Gweithgareddau Allbynnau Canlyniadau Effaith 

Allbynnau Gweithgareddau Canlyniadau Nodau 

http://ppd.cipe.org/wp-content/uploads/2014/08/PPD-90.jpg
http://ppd.cipe.org/wp-content/uploads/2014/08/PPD-90.jpg


Manteision ac Anfanteision y Fframwaith 

Rhesymegol  

 
 
Fel rheol, mae noddwyr a chyrff swyddogol yn ffafrio adroddiadau sy’n mesur 
dangosyddion a dulliau metrig, fel defnyddio’r fframwaith rhesymegol.  
 
Yn naturiol mae noddwyr yn pryderu am gost-effeithlonrwydd ac atebolrwydd.  Am 
hynny, mae’r ffocws ar fesur tystiolaeth empirig, yn aml trwy ffigyrau a chanlyniadau 
meintiol. 
 
Manteision  
 
Mae’n sicrhau bod: 

• Amcanion yn glir, dealladwy ac yn bosibl eu mesur 

• Tystiolaeth anwadadwy yn arddangos os yw gweithgareddau yn llwyddiannus 
neu beidio 

• Modd cymharu prosiectau/raglenni a gellir cyrraedd casgliadau am ymarferion 
da  

• Problemau’n cael eu dadansoddi’n systematig a bod rhagdybiaethau’n amlwg 

• Trefn i syniadau a sylwadau a sut i’w mynegi i bobl eraill sydd â diddordeb yn 
eich prosiect 

• Trefn i’r hyn rydych yn ceisio mesur er mwyn asesu os ydych yn cyrraedd eich 
amcanion – gan nodi eich allbynnau a chanlyniadau’n glir 

• Eich nodau ac amcanion yn glir i bawb sydd â diddordeb yn eich prosiect a’i 
chanlyniadau. 

 
Anfanteision 

• Yn aml mae’n gofyn am ddata sy’n amhosib ei chasglu o fewn cyd-destun 
penodol, neu’n gofyn am lefel o fanylder sy'n amhosib i sefydliadau bach 
gyrraedd. 

• Efallai nad yw’ch prosiectau yn addas ar gyfer fframwaith rhesymegol.  Efallai 
bod rhai camau o’ch prosiect neu mae rhai camau’n digwydd ar y cyd.  



• Nid yw’n ystyried y gymuned leol na’r cyd-destun ehangach mae eich prosiect yn 
gweithredu ynddi 

• Mae’n dempled ‘un faint’ sydd ddim wastad yn ystyried cymhlethdodau a 
manylion posibl 

• Mae’n gor-bwysleisio dangosyddion a’r broses cynllunio. Mae’r dangosyddion yn 
aml yn cael eu hanghofio nes bod noddwyr yn gofyn am adroddiad.  

• Mae’n dangos tuedd tuag at y broses o gynllunio na thuag at fonitro 

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng fframwaith rhesymegol a theori newid?  

Fframwaith Rhesymegol Theori Newid 

Yn aml yn un o ofynion noddwyr Yn aml yn wirfoddol 

Yn ddefnyddiol i ddangos strwythur cam 
wrth gam n arwain at ganlyniadau 
disgwyliedig prosiect 

Yn ddefnyddiol i ddangos sut a pham 
rydych yn disgwyl digwydd.  Fel arfer 
mae realiti yn wahanol I’r cynllun. 

Wedi arddangos mewn tabl yn dangos 
mewnbynnau, allbynnau a chanlyniadau 
eich gwaith yn glir 

Fel arfer yn cael ei arddangos fel llun yn 
esbonio’r newidiadau disgwyliedig 

Gallu cynnwys rhagdybiaethau a 
pheryglon 

Ffocysu ar ragdybiaethau a pheryglon 

Terminoleg bendant a phroses byr i 
ddilyn 

Nid yw hi wastad yn defnyddio 
terminoleg pendant ac yn dilyn 
strwythur mwy rhydd.  Nid oes terfyn ar 
y nifer o gamau. 

Ffynhonell: IDS 

Mae gwefan Tools4Dev hefyd yn esbonio’r gwahaniaethau rhwng theori newid a 
fframwaith rhesymegol, ewch i’w gwefan am fwy o wybodaeth. 

Defnyddio’r Fframwaith Rhesymegol 

Adeiladu fframwaith rhesymegol 

Yn aml, mae cyrff anllywodraethol a sefydliadau tebyg yn defnyddio fframwaith 
rhesymegol gan taw hynny yw’r unig opsiwn sydd ganddynt. Maent wedyn yn dewis 
ffigyrau maent yn credu bydd yn plesio’u noddwyr.   
 
Os ydych am ddefnyddio’r fframwaith rhesymegol (mae’r pecyn hon yn argymell 
opsiynnau eraill fel y Dull 1-2-3 Llawn a Chyflym), dylech wneud yn effeithiol, dysgu 
gwybodaeth newydd a gwella’ch dealltwriaeth o agweddau prosiect sy’n gweithio 
neu beidio.  
 
Camau Cyntaf 
Sut y dylech chi lenwi fframwaith rhesymegol a’i chysylltu i’ch gwaith monitro a 
gwerthuso? Nid oes ateb pendant.  
 
Mae BOND yn argymell eich bod yn llenwi’r tabl o’r top i’r gwaelod gyda’ch amcanion 
a dilyn ymlaen o’r pwynt hynny. 



Mae Greta Jensen yn meddwl bod y fframwaith yn canolbwyntio ar benderfynu ar 
nodau, ac wedyn dylech lenwi'r hyn rydych yn bwriadu gwneud. 
 
Mae’n rhaid ystyried bob un o focsiau’r tabl gyda’r meddylfryd: “os..” “wedyn..”  

• Os ydyn ni’n gwneud y gweithgareddau yma, wedyn byddant yn arwain at y 
canlyniadau yma… 

• Os ydyn ni’n cyrraedd yr allbynnau yma, wedyn y canlyniad bydd… 

• Os ydyn ni’n cyrraedd y canlyniad yma, wedyn byddem ni’n cyrraedd y nod 
pwysicaf… 

 
Yn ddelfrydol, dylech ofyn am 
gydweithrediad eich rhandeiliaid a 
buddiolwyr wrth lenwi’r fframwaith, 
dylech benderfynu prif nod neu 
broblem allweddol rydych yn ceisio 
ymateb iddi.  
 
Gallech unai defnyddio’r goeden 
problem, cadwyn effaith neu fapio 
canlyniadau er mwyn llenwi’r 
bocsys eraill. Mae’n hanfodol bod 
yn realistig am eich nodau: nid yw 
eich prosiect am newid y byd neu 

ardal gyfan, ond gallai wneud gwahaniaeth mawr ar fywyd pobl gyffredinol.  
 
Nesaf, ystyriwch yr hyn rydych yn ceisio cyflawni a sut ydych am wneud hyn? Oes 
gan eich sefydliad y bobl, sgiliau, amser ac adnoddau i wneud hyn? Oes gennych 
chi bartneriaid mewn ardal benodol a beth hoffent nhw i chi wneud? 
 
Mae’r penderfyniad am nod eich prosiect neu’r broblem rydych yn ymateb iddi yn 
elfen hanfodol gan nad ydych yn gallu gweithredu unrhyw weithgareddau, allbynnau, 
dangosyddion neu ganlyniadau nes i chi benderfynu ar y broblem/nod.  
 
Ystyriwch:  

• Pa brosiect neu elfen o brosiect ydych am fonitro neu werthuso? (Efallai ni fydd 
gennych chi’r amser nag arian am nifer o werthusiadau).  

• Pa ddulliau gwerthuso ydych chi am ddefnyddio? E.e. dull metrig/meintiol neu 
ddull theori. Gweler y Dull 1-2-3. 

• Pwy ddylech chi gysylltu gydag a sut y gallech wneud hyn yn ystod y cyfnod 
cynllunio, mewnbynni, dadansoddiad a chasgliad? (Buddiolwyr, rhandeiliaid). 

• Pwy fydd yn casglu’r data? Sut i fonitro (oni bai am ymweliadau maes) ac ydych 
am wneud gwerthusiad hanner ffordd trwy’r prosiect neu ar ddiwedd y rhaglen? 

• Faint o adnoddau sydd angen i gynnal y borses monitro a gwerthuso (ariannol 
ac adnoddau dynol)? 

• Sut i adrodd nôl i noddwyr, rhandeiliaid a buddiolwyr? 

• Beth i wneud gyda’ch darganfyddiadau, yn enwedig canlyniadau negyddol? 
 
Ar nodyn mwy pragmatig, mae’n rhaid penderfynu pa weithgareddau rydych am 
weithredu, pa gynnyrch, gwasanaethau neu allbynnau bydd y rhain yn arwain atynt. 



Pa ganlyniadau (byr neu hirdymor) gall y rhain arwain atynt a sut all y rhain 
effeithio’ch nodau? 
 
Er mwyn mesur pa mor debyg mae’r posibiliadau uchod am ddigwydd bydd rhaid i 
chi benderfynu ar ddangosyddion a sut y 
gellir mesur y rhain.  Mae hyn yn bwysig 
iawn gan ei bod hi’n debygol bydd rhaid i 
chi lenwi’r fframwaith rhesymegol gyda 
data called a meddal ar gyfer eich 
adroddiad blynyddol ac adroddiadau 
eraill i’ch noddwyr. 
 
Dewis Dangosyddion  
Wrth ddylunio dangosyddion mae yna 
nifer wahanol o bwyntiau i ystyried.   
 
Ydy eich dangosyddion yn:  
• Dilys: dylent fedru mesur canlyniadau 
• Dibynadwy: Dylent fod yn gyson dros gyfnod estynedig 
• Sensitif: Dylent fedru newid yn ôl unrhyw cyd-estyn newidiol 
• Fforddiadwy: Dylent weithredu o fewn cyllid y sefydliad 
 
Dyma esiampl arall o bethau i ystyried wrth ddewis dangosyddion 

• Penodol: esboniwch yn glir demograffeg y boblogaeth rydych yn gweithio 
gyda, manylion eich prosiect a chyfrifoldebau unigolion o fewn eich sefydliad  

• Mesuradwy: rhywbeth gellir cyfri neu fesur.  Mae’r dull meintiol yn llai pwysig 
gyda’r theori newid 

• Addas: ydy hi’n cyd-fynd gyda’r hyn rydych yn gwneud ac yn ymateb i ofynion 
eich cymuned.  

• Realistig: rhywbeth cyraeddadwy wrth ystyried eich adnoddau  

• Amser: byddwch yn benodol wrth gynllunio pryd byddech yn cyrraedd eich 
nodau.   

 

Ystyriwch 

 

Pa mor dda yw’r dangosydd isod? 

Byddem ni’n darparu gwasanaethau a fydd yn helpu bywydau’r 
henoed.  

 

• Penodol: pa wasanaethau? Pwy yw’r henoed? Oedran? Mesuradwy – faint o 
wahaniaeth ydych yn bwriadu gwneud? Beth yw sylfaen y gwelliannau? Sut 
byddech yn mesur cynnydd?  

• Addas: ydy, ond does gwasanaethau tebyg yn cael eu darparu gan sefydliadau 
tebyg?  

• Realistig: ydy, ond yn amwys. Faint o hen bobl? Ble?  



• Amser: ydy. Mae wastad angen am gymorth o’r fath ond am faint o amser bydd 
y gwasanaethau’n cael eu darparu?  

 

AM ESIAMPL O FFRAMWAITH RHESYMEGOL EWCH I’R WEFAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cam 2: Casglu a Dadansoddi Data  

Llun gan mohamed Hassan o Pixabay 

 

Cyn i chi ddewis eich dulliau casglu data, sicrhewch eich bod yn ymwybodol o 

fanteision ac anfanteision dulliau casglu data meintiol ac ansoddol.   

Dulliau Meintiol  

 
 
Mae ymchwil meintiol yn canolbwyntio ar bethau gallech chi gyfri.  Mae’n broses o 
gasglu data ystadegol trwy dechnegau amrywiol, wedyn defnyddio amryw o 
dechnegau mathemategol i ddadansoddi’r ffigyrau. 
 
Nod ymchwil meintiol yw casglu data mathemategol o grŵp o bobl ac wedyn cymryd 
hyn fel petai’n ganlyniad cyffredin er mwyn esbonio ffenomen benodol. 
 
Gellir casglu data meintiol trwy fesur:  



• Unedau: nifer o ddisgyblion wedi cofrestru 

• Prisiau: yr arian sy’n cael ei gwario ar frechlyn 

• Canrannau: canran o bentref sydd ag hygyrchedd i ffynnon 

• Cyfraddau: gwahaniaeth rhwng lefelau incwm dros flwyddyn 

• Cymarebau: nifer o fydwreigiau mewn un ardal 

• Sgorio a rancio: allan o 10 neu 100  
 
Yn aml gellir cyflwyno data meintiol trwy graffiau, tablau, siartiau cylch neu graffiau 
bar. 
 

 

Manteision ac Anfanteision Technegau Meintiol 

Manteision  

• Maent yn helpu cynhyrchu canlyniadau manwl, gwrthrychol a therfynol. 

• Maent yn helpu meintioli cynnydd eich prosiect ac asesu os ydych chi wedi 
cyrraedd y dangosyddion yn eich fframwaith rhesymegol, neu beidio. 

• Maent yn ddefnyddiol er mwyn darganfod gwybodaeth sylfaenol ar gychwyn eich 
prosiect (e.e. canran o ddisgyblion oed 12-16 yn pasio prawf diwedd flwyddyn 
mathemateg). 

• Maent yn caniatáu i chi gyffredinoli canlyniadau eich astudiaeth.  Gyda samplau 
mawr, gellir cymryd y canlyniadau i adlewyrchu canlyniadau grŵp sylweddol o 
bobl. 



• Gallech gymharu ag adnabod cydberthyniadau (e.e. ydy’r canran o ferched 14 
oed yn pasio arholiadau gwyddoniaeth yn is na bechgyn o’r un oedran? Ac os ie, 
oes perthynas rhwng hynny a’r maes llafur mae bechgyn a marched yn dilyn? 

• Maent yn ddefnyddiol os ydych chi angen atebion cadarn a manwl, e.e. 
cyfraddau llythrennedd, cynnydd enillion blynyddol, canran o’r boblogaeth wedi 
derbyn brechlyn). 

• Mae noddwyr fel arfer yn gefnogol iawn o unrhyw dystiolaeth o lwyddiant  

• Gallu cael eu defnyddio am ddata caled a medal. 

• Gallent fod o ddefnydd i arddangos data yn weledol trwy dablau, graffiau, siart 
cylch, ayyb. Gweler esiamplau eraill isod. 

 
Anfanteision 
 

• Mae technegau meintiol yn gallu arwain at ganlyniadau camarweiniol os nad 
ydych yn eu defnyddio’n gywir. Er enghraifft, os ydych yn cyfri’r nifer o 
ddisgyblion yn sefyll arholiad yn lle’r nifer sy’n pasio neu os ydych ond yn ffocysu 
ar y tri mis diwethaf tra roedd cyfradd pasio uchel, yn lle’r 21 mis diwethaf tra 
oedd y gyfradd pasio’n isel iawn; gallech dderbyn canlyniadau camarweiniol. 

• Nid yw’n effeithiol er mwyn casglu barn a theimladau. 

• Gall canlyniadau cael eu camddehongli neu gamddeall. Mae graffiau’n gallu 
arddangos newidiadau mawr gan ddibynnu ar y newidynnau/gwerthoedd ar 
echelinau X a Y. 

• Mae rhai yn gofyn am sgiliau penodol neu lefel niferedd uchel.  

• Gallent arwain at or-estyn canlyniadau ac or-cyffredinoli: er enghraifft petasech 
chi’n datganu bod eich darganfyddiadau yn wir am wlad gyfan tra wich bod chi 
ond wedi ymchwilio i ddwy neu dair ardal. 

 

 

 



Technegau Ansoddol  

 
 
Tra bod data meintiol yn ffocysu ar ddata gallech gyfrif fel rhifau a chanrannau, mae 
data ansoddol yn ffocysu ar yr hyn gallech arsylwi ond sy’n anodd cyfri; fel 
newidiadau mewn ymddygiad ac agwedd.  Mae mesur y pethau yma’n aml yn 
digwydd trwy gyfweliadau, tystion dyddiadur, neu esiamplau eraill ni ellir cyfri. 
 
Mae’n amhosib trafod yr holl ffurf o gasglu data meintiol yma.  Bydd y pecyn hwn yn 
trafod nifer o dechnegau a bydd trafodaeth fanwl am rhai ohonynt.  
 
Beth yw technegau ansoddol? 
 
Mae technegau casglu data ansoddol yn cynhyrchu data sydd ddim o reidrwydd yn 
gallu cael ei chyfri. 

• Maent yn helpu esbonio sut a pham mae prosiect penodol yn gweithredu o fewn 
cyd-destun penodol. 

• Nid yw data meintiol yn ystadegol ond gellir cynnwys lluniau, fideos, testunau 
ysgrifenedig, neu’n bwysicach oll, barn ysgrifenedig neu lafar unigolion. 

• Maent yn fwy addas ar gyfer deall agweddau neu ymddygiad, credoau, barnau 
profiadau a blaenoriaethau.  Mae atebion o’r fath yn ganlyniad i gwestiynau fel 
“Pam ydych chi’n meddwl digwyddodd hyn?” a “Sut ydych chi’n credu bydd hyn yn 
effeithio arnoch chi?” (socialcops.com) 

• Mae technegau ansoddol fel arfer yn cael eu defnyddio i ddarganfod mwy am:  
1) dealltwriaeth leol o broblem neu brosiect.  
2) Profiadau, perthnasau neu farn pobl.  
3) Ffactorau cymdeithasol neu’n dibynnu ar y cyd-destun (e.e. traddodiadau 
cymdeithasol ac ymarferion diwylliannol) sy’n ymyleiddio grwp o bobl neu’n 
effeithio ar brosiect. (Save the Children/Open University). 

• Mae dehongli data ansoddol yn broses sy’n ceisio lleihau a gwneud synnwyr o 
nifer fawr iawn o wybodaeth, yn aml o ffynonellau gwahanol fel bod argraffiadau 



sy’ cyfrannu at nod eich ymchwil yn dod i’r amlwg. (Save the Children/Open 
University) 

• Mae dehongli data ansoddol yn broses ble gallech gymryd gwybodaeth 
ddisgrifiadol a chynnig esboniad.  Gall y wybodaeth cynnwys trawsgrifiadau o 
gyfweliadau, dogfennau, blogiau, holiaduron, lluniau, fideos ayyb. 

 

Mae’n anghywir credu bod technegau 
ansoddol yn haws neu’n llai defnyddiol 
na thechnegau meintiol.   
 
Mae’n hanfodol eich bod yn dewis 
unigolion i gyfweld sy’n addas er mwyn 
cynnig cipolwg gwerthfawr i’r gwaith 
rydych yn gwneud,  Mae’n rhaid i chi 
osgoi dangos tuedd wrth ddewis grŵp 
ffocws a bod yn ymwybodol o unrhyw 
duedd amhwrpasol wrth arsylwi 
cyfranogwyr.  
 
Mae’n bosib bydd rhaid i chi ddewis sampl o’r boblogaeth leol i gyfrannu mewn grŵp 
ffocws neu gyfweliadau, er mwyn gwneud hyn yn gywir, gwelech dudalen samplu’r 
wefan am ganllaw defnyddiol. 
 
Yn ôl Save the Children/Open Univeristy gallech ddewis unigolion penodol mewn 
ffurf wahanol: 

• Samplu’r anarferol neu arferol – dysgu o achosion anarferol neu arferol, e.e. 
plant sydd yn ffeindio hi’n anodd delio gyda sefyllfa galed (arferol) neu blant sy’n 
llwyddo er gwaetha’r sefyllfa (anarferol) 

• Samplu gydag effaith luosydd (effaith pelen eira) – gofyn unigolion sy’n gwneud 
cyfweliad da i argymell mwy o bobl i chi gyfweld â, gan fod y bobl yma yn agored 
i fynegi’u barn ac yn deall y broblem rydych yn ymchwilio (e.e. gofyn plant sy’n 
cysgu ar y stryd i argymell plant eraill gallech chi siarad gyda nhw). Yn ei thro 
gall hyn arwain at ddadl foesegol ynglŷn â thalu cyfranogwyr a chyflwyno tuedd 
i’r sampl ac astudiaeth. Cofiwch i beidio gwneud gelyn o rywbeth da wrth chwilio 
am berffeithrwydd.  Rydych chi angen ffordd o gasglu gwybodaeth sydd ddim yn 
niweidiol i gyfranogwyr ac os yw hyn yn arwain at gynnig taliadau bach am 
amser y cyfranogwyr, gallech chi gyfiawnhau hyn. (gan gymryd bo digon o gyllid 
ar gael!). 

• Hapsamplu bwrpasol – os ydy’ch sampl bwrpasol yn fawr iawn gallech wedyn 
dewis cyfranogwyr ar hap o’r sampl hon.  

 

Manteision ac Anfanteision Technegau Ansoddol  

Manteision 

• Cynnig disgrifiad manwl o deimladau, barn a phrofiadau cyfranogwyr 

• Cynnig cipolwg ar brofiad pobl o fewn cyd-destun penodol 



• Fel arfer yn hyblyg 

• Gallech ddarganfod gwybodaeth sy’n eich synnu (trwy gael cyswllt un-yn-un 
gyda’r boblogaeth dan sylw) 

 
Anfanteision 

• Weithiau nid yw cyfarwyddwyr polisïau yn credu bod technegau ansoddol yn 
gredadwy 

• Mae samplau bach yn anodd cyffredinoli 

• Nid ydynt wastad yn fanwl iawn 

• Gallu cymryd llawer o amser 
Ffynhonnell: Rahman 
 
Fel arfer mae gwahaniaeth clir rhwng technegau meintiol ac ansoddol, ond mewn 
gwirionedd maent yn aml yn cyd-fynd ac yn cael eu defnyddio ar y cyd. Felly, gall 
holiaduron meintiol cynnwys amryw o gwestiynau agored sydd wedyn yn cael eu 
dadansoddi yn ansoddol. 

Technegau monitro a gwerthuso ansoddol 

 
 
Mae’r rhan fwyaf o ddulliau casglu data ansoddol yn cael eu trafod yn y Dulliau 1-2-3 
Llawn a Chyflym. Dyma restr o dechnegau llai cyffredin:  

• Calendr tymhorol: dull dehongli data dros amser sy’n ymchwilio ac yn recordio 
data dros dymhorau penodol. 

• Mapiau meddwl: lluniau sy’n caniatáu i chi ymchwilio, cydnabod ac esbonio 
sefyllfa a’i harddangos trwy ddiagramau i greu model rhagarweiniol. 

• Taith trawslun: sy’n ymchwilio i’r un ardal ac yn caniatáu i chi arsylwi pobl ac 
adnoddau 



• Diagram gwe pry cop: dull gweledol o ddehongli pwysigrwydd o neu gynnydd yn 
sgil agweddau penodol o brosiect.  Mar pob agwedd yn cael eu cynrychioli gan 
un brigyn o’r we 

• Mae photovoice yn dechneg gyfranogol sy’n galluogi i bobl cydnabod, cynrychioli 
a gwella’u cymuned, safon bywyd neu gydweithrediad gyda rhaglen trwy dynnu 
lluniau gyda disgrifiad cryno.  Mae grwpiau o bobl leol yn derbyn camerâu sy’n 
eu caniatáu i dynnu lluniau, eu trafod a rhannu straeon nodweddiadol.  

• Mae picture story yn caniatáu i blant mynegi eu syniadau am broblemau penodol 
trwy ddylunio straeon.  Gallent adrodd stori trwy ysgrifennu gan ddibynnu ar lefel 
llythrennedd y plentyn, neu ar lafar gydag ymchwilydd.  Mae hon yn dechneg 
rad, gyflym a mygythiol o ymchwilio o farn plant am broblem benodol. (e.e. 
rhwystrau i ferched dderbyn addysg) ac i gychwyn adnabod yr hyn gellir gwneud 
er mwyn ymateb i broblemau sy’n wynebu plant. 

 
Dewis eich Dulliau Casglu Data 
 
Mae Cam 2 yn ffocysu ar gasglu data caled er mwyn mesur eich cynnydd a bodloni 
eich noddwyr.  Gallech chi ddefnyddio dulliau casglu a gwerthuso meintiol ac 
ansoddol.  Mae dulliau meintiol yn well er mwyn casglu gwybodaeth ystadegol a 
mesuradwy, mae’n bosib hoffech chi ystyried un o’r technegau isod:  
- Holiadur 
- Treialon ar hap 
- Dadansoddi adroddiadau brosiectau hanesyddol 
 
Mae rhai o’r technegau uchod yn anoddach defnyddio nag eraill (treialai ar hap). 
Ond, maent dal yn bosib.  
 

Arolwg/Holiaduron  

 

Mae holiaduron yn ffordd dda iawn o gasglu llawer o 
ddata meintiol ac ansoddol o sampl mawr neu fach 
o gyfranogwyr.  Mae’r gwahaniaeth allweddol rhwng 
holiaduron ac arolygon i’w weld isod:  

 

Arolwg Holiaduron 

Fel arfer mae arolygon yn broses 
confensiynol o ymchwilio ble mae 
cyfranogwyr yn ateb cwestiynau ynglyn 
ä’u hymddygiad, ymwybyddiaeth, 
cymhelliannau, demograffeg ac 
agweddau eraill 

Mae holiaduron yn dechneg o gasglu 
data am bwnc penodol. Mae hyn yn 
cynnwys dosbarthu ffurflenni gyda 
chwestiynnau sydd wedi eu hysgrifennu 
yn barod. 

Mae arolygon yn derm sy’n cwmpasu 
holiaduron hefyd 

Mae holiaduron yn fath o arolwg 

Fel arfer mae arolygon yn cymryd llawer 
o amser 

Mae holiaduron yn gyflymach (os oes 
rhestr weddol fyr o gwesitynnau ac 



mae’r cwesitynau o ddiddordeb I’r 
atebwyr) 

Gall arolygon ymchwilio i farn sampl 
enfawr (Cyfrifiad) neu sampl fach 

Fel arfer mae holiaduron yn ymchwilio i 
sampl fach 

Cwesitynau caeedig neu agored Cwestiynau caeedig fel arfer 

 
Mae holiaduron ac arolygon fel arfer yn cynnwys cwestiynau sgorio/rancio a 
chwestiynau agored a chaeedig.  Maent yn ddefnyddiol iawn gyda dulliau gwerthuso 
theoretig.  Maent yn cynnwyd nifer o gwestiynau, fel arfer wedi’u hysgrifennu ar 
bapur neu declyn trydanol, sy’n cael eu dosbarthu i atebwyr. 
 
Os yw'r boblogaeth yn fach, efallai buasai’n bosib samplu pawb.  Ond fel arfer nid yw 
hyn yn bosib.  Fel arfer ni allech chi siarad gyda phawb, mesur popeth na darllen 
pob dogfen. Efallai bydd ond gennych chi ddigon o amser ac adnoddau i astudio 
sampl o ddogfennau neu siarad â sampl fach o 
gyfranogwyr. Gallech chi wedyn ceisio 
cyffredinoli’r atebion i’r boblogaeth ehangach, felt 
ref neu ardal gyfan, os yw’n bosib.  
 
Cymorth ysgrifennu arolwg neu holiadur  

Am gymorth fanwl am sut I gynnal arolygon 
wybeb-yn-wyneb, ewch i’r dudalen hon ar y 
wefan.  Isod, darllenwch cyngor Pamela Alreck a 
Robert Settle o The Survey Research Handbook. 

 

• Peidiwch â bod yn rhy greadigol.  Ymchwiliwch ar y we am arolygon tebyg. 
Mae’n bosib wnewch chi ffeindio esiampl ar lein sy’n cynnwys union yr un 
cwestiynau hoffech chi holi.  

• Cadwch eich cwestiynau’n glir ac yn syml. Peidiwch ddefnyddio brawddegau hir, 
termau technegol neu frawddegau sy’n anodd deall.  

• Sicrhewch fod un cwestiwn yn delio gydag un broblem. Peidiwch â gofyn gormod 
mewn un cwestiwn. 

• Ystyriwch ysgrifennu’r cwestiynau trwy gyfrwng yr iaith leol ac wedyn defnyddio 
cyfieithydd.  Gall hyn osgoi camddealltwriaeth. 

• Peidiwch gynnwys enghreifftiau yn eich cwestiynau oherwydd gall hyn arwain at 
duedd.  

• Peidiwch ofyn cwestiynau ble mae gofyn i atebwyr gofio llawer (e.e. faint o bren 
tan wnaethoch chi gasglu’r fis diwethaf). 

• Ceisiwch osgoi cwestiynau sy’n annog ateb penodol, e.e. nid ‘ydych chi’n hoffi’r 
ysgol?’ ond, ‘beth ydych chi’n meddwl am yr ysgol?’ 

• Ceisiwch osgoi annog atebion derbyniol (nid ‘ydy eich gwraig/gwr yn gwneud y 
coginio?’) 

• Byddwch yn ddiduedd (gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau ar gychwyn eich 
arolwg) 

 



Hap-dreialon 

Mae’r cyngor isod yn defnyddio gwybodaeth gan Better Evaluation a Jeffrey 
Hammer, ond wedi’I symyleiddio.  

Beth yw hap-dreial wedi’i rheoli? 

Gall hap-dreialon wedi’u rheoli bod yn eithaf cymhleth.  Mae diffiniad syml i’w weld 
isod: 
 
“Astudiaeth ble mae cyfranogwyr yn cael eu gwahanu ar hap mewn i grwpiau 
gwahanol er mwyn cymharu gwahanol driniaethau neu ymyraethau.  Mae defnyddio 
siawns i rannu’r bobl mewn i grwpiau yn golygu bod y samplau’n debyg a dylid 
medru cymharu effeithiau’r triniaethau yn deg.  Yn ystod y treial nid oes ateb 
pendant ynglŷn â pha driniaeth yw’r gorau.” (National Cancer Institute) 

 

Pryd i ddefnyddio hap-dreialon wedi’u rheoli?  

Mae hap-dreialon wedi’u rheoli yn aml yn cael eu defnyddio yn y sector meddygol 
pryd mae grwpiau’n derbyn triniaethau gwahanol, mae un yn derbyn triniaeth ac un 
sydd ddim yn derbyn triniaeth neu’n derbyn triniaeth effaith plasebo.   
 
Gellir hefyd defnyddio hap-dreialon wedi’u rheoli mewn sectorau eraill fel addysg, ble 
mae un dosbarth yn gwneud cwrs penodol, a’r llall yn dilyn y cwrs arferol. 
 
Mae hap-dreialon wedi’u rheoli yn caniatáu i chi fesur effaith eich prosiect ar y cyd a 
petasech chi heb weithredu. Fel mae Better Evaluation yn cyhoeddi, mae’r ‘arolwg 
yn dynwared y sefyllfa wrth ffeithiol’ 
 
Yr elfen allweddol o hap-dreialon wedi’u rheoli yw sicrhau bod y grwpiau’n cael eu 
dewis ar hap.  Gall hyn olygu rhoi enwau unigolion, grwpiau, ysgolion neu 
feddygfeydd mewn het a dewis dau neu fwy.  Nid ydych yn ffocysu ar ddewis 
unigolion sy’n fwy brwdfrydig am y prosiect nag eraill yn bwrpasol.  Buasai hyn yn 
arwain at duedd. Yn lle, rydych yn dewis un dosbarth, e.e. dosbarth ym mlwyddyn 
olaf eu hysgol gynradd, a dosbarth arall o’r un flwyddyn o ysgol gynradd wahanol.  
Mae hapsampl yn aml yn digwydd ar lefelau gwahanol: pentrefi, ysgolion neu 
feddygfeydd.  



Sut i gynnal hap-dreial wedi’i reoli? 

Os ydych yn gwneud gwerthusiad metrig, mae’n debygol byddech yn dilyn y camau 
allweddol isod:  
 

1. Gwnewch arolwg sylfaenol o’r sampl targed. 
2. Drefnwch y sampl mewn i grwpiau gwahanol ar hap.  Dylai bod gan y grŵp 

rheolydd a’r grŵp sydd yn cael triniaeth yr un fath o ddangosyddion cyffredin (tua’r 
un incwm, un safon iechyd, yr un lefel addysg). 

3. Gweithredwch y prosiect neu driniaeth i’r grŵp sy’n derbyn triniaeth 
4. Monitrwch y gweithredai, gwiriwch gynnydd a sicrhewch fod triniaeth yn cael ei 

chymryd yn gywir.  
5. Gwnewch arolwg ar ôl i’r driniaeth orffen sy’n ofyn llawer o’r un cwestiynau a’r 

arolwg sylfaenol. 
6. Cymharwch ganlyniadau rhwng y grwpiau er mwyn mesur effaith.  Adroddwch 

eich darganfyddiadau i bartneriaid perthnasol. 

Byddwch yn ofalus: 

 

• Cymariaethau Anaddas: Yn ôl Better Evaluation: Yn aml, mae gwerthusiadau’n 
cymharu grwpiau sy’n wahanol iawn i’r grŵp sy’n derbyn y prosiect.  Er enghraifft: 
os ydym yn cymharu safon bywyd menywod sy’n derbyn cymorth ariannol gyda 
menywod sydd ddim yn derbyn yr un cymorth, dylid cofio gall fod yna rhesymau 
dros rhai menywod yn gwrthod y cymorth, gall hyn wedyn effeithio ar safon 
bywyd. Er enghraifft, efallai bod gan y menywod sy’n gwrthod cymorth ariannol, 
gymhelliant isel neu nad ydynt mor ymwybodol o gynnyrch ariannol.  

• Tuedd yn y broses samplu.  

• Meintiau samplau, yn enwedig os oes gennych chi sampl fach, gall hyn arwain at 
ganlyniadau llai ystyrlon a nodweddiadol.  Mae 
lefel arwyddocâd dros 90%, yn ddelfrydol tua 
95% yn ddigonol.  

• Amseru: nid yw hap-dreialon wedi’u rheoli’n 
asesu effaith prosiectau eraill, prosiectau sydd 
yn cael eu gweithredu ar y pryd.  Felly, 
sicrhewch eich bod chi’n cynllunio’r amseru o 
flaen llaw. 

• “Llygriad” ymysg y grwpiau.  Llygriad yw’r 
broses ble mae unigolion dan driniaeth neu 
unigolion gyda dealltwriaeth o’r treial yn rhannu 
syniadau ac o bosib, rhannu ‘triniaeth’ gyda’r 
aelodau o’r grŵp rheoli.  Buasai hyn yn ‘llygri’ 
eich gwaith ac yn golygu ni fydd y grŵp rheoli yn grŵp addas i gymharu effaith y 
driniaeth.  Trwy ddewis grwpiau ar hap yn lle unigolion, rydych yn lleihau’r risg o 
lygriad.  Er enghraifft, trwy drin un pentref sy’n 20km i ffwrdd o’r grŵp rheoli, 
rydych yn lleihau’r risg o lygriad.  

• Nifer o bobl sy’n hawlio’r prosiect, gall y ffigwr hon fod yn is na’r disgwyl, a gall 
y nifer o bobl sydd ddim yn dilyn y prosiect bod yn uwch na’r disgwyl.  Mae hyn yn 
lleihau maint eich sampl a’ch lefel arwyddocâd.  Gall cyfradd gadael cyn gorffen 



lleihau maint eich sampl hefyd, mae hyn yn digwydd pryd nid yw cyfranogwyr ar 
gael am arolygon ar ôl i’r prosiect gorffen, e.e. os ydynt wedi gadael yr ardal.  

• Rhagdybiaethau anghywir. Wrth defnyddio hap-dreialon wedi’u rheoli, ar 
adegau rydym yn cymryd yn ganiataol ein bod ni’n gwybod popeth.  Yn ôl Jeffrey 
Hammer: 

 
“Nawr rydym yn meddwl ein bod ni’n ffarmio’n well na ffermwyr. Rydym yn meddwl 
gallwn ni drefnu eu hamcanion bywyd (amcanion nad ydyn ni’n gofyn amdanynt 
neu’n eu hystyried o gwbl) yn well na nhw.  Maent yn magu gormod o wartheg (ac yn 
amlwg rydym yn anghytuno pryd maent yn gwerthu’r gwartheg pryd mae’r prif enillwr 
cyflog yn sâl). Nad ydynt yn defnyddio digon o wrtaith (rhywbeth gall fod yn bosib o 
ganlyniad i’r prinder yswiriant, rhywbeth nad oeddem yn ymwybodol ohoni). Nid 
ydynt yn ymweld â’r doctor yn ddigon aml (er eu bod yn gwybod pa mor bwysig mae 
meddygon). Nid ydynt yn prynu yswiriant (er iddynt gael eu twyllo yn y gorffennol).” 

 

Nodiadau Prosiectau 

Llun gan Chris Stermitz o Pixabay 

 
Mae nodiadau prosiectau yn ffynhonnell ddefnyddiol am ddata meintiol ac ansoddol 
(yn aml yn cynnwys rhifau ac ystadegau mae sefydliadau’n defnyddio er mwyn 
monitro gweithgareddau, fel y nifer o bobl sy’n cael eu hyfforddi yn defnyddio 
techneg benodol).  
 
Gall y nodiadau gynnwys:  
• Nod gwreiddiol eich prosiect 
• Unrhyw gyswllt gyda’ch noddwr 
• Data a gasglwyd o fonitro 
• Nodiadau cyfarfodydd gyda staff/buddiolwyr/rhandeiliaid 
• Adroddiadau cyllid, adroddiadau blynyddol 
• Gwerthusiadau hanner-ffordd trwy eich prosiect 



• Disgrifiadau swyddi’r staff 
• Amserlenni 
• Rhestr eiddo 
• Dogfennau’n gysylltiedig i waith neu hyfforddiant 
prosiect (cofrestr, holiaduron adborth, nodiadau gweithdai, 
canlyniadau cwisiau cyn ac ar ôl digwyddiad, data 
sylfaenol arall…) 
 
Mae’n bosib bydd rhaid i chi edrych trwy eich nodiadau 
chi, neu nodiadau pobl eraill ar gyfer: 

• Data craidd fel ffigyrau ar y nifer o bobl yn cymryd rhan mewn digwyddiadau ar 
gychwyn neu ddiwedd prosiect 

• Canlyniadau cwisiau cyn ac ar ôl prosiect 

• Cost gyllido eich prosiect 

• Tystiolaeth o ganlyniadau positif (nifer o gleifion wedi gwella, bechgyn a 
marched yn ffeindio gwaith o fewn sector penodol, nifer o arholiadau wedi pasio) 

• Dyddiadau digwyddiadau o’r fath 
 
Nodwch fod gwasanaethau sy’n cynnig gwasanaethau addysg yn aml yn cynnwys 
cofrestrau presenoldeb disgyblion, a gwasanaethau iechyd yn cynnwys recordiau ar 
nifer o frechlynnau a ddosbarthwyd (Save the Children/Open University). Ar lefel 
genedlaethol, mae cyfrifiadau deng-mlynyddol yn cynnwys gwybodaeth werthfawr. 
Bydd yn rhaid i chi ddefnyddio sgiliau diplomateg, ewyllys da a pherthnasau gyda 
rhandeiliaid i gael gweld y dogfennau uchod. 
 
Dylid technegau cynllunio cyfranogol a chynhwysol gwella eich perthynas gyda 
rhandeiliaid lleol. Gallech chi adrodd yn ôl i fuddiolwyr a rhandeiliaid lleol yn 
gyfnodol. Defnyddiwch y cyfarfodydd yma i esbonio buddion eich prosiect, tra hefyd 
yn ymateb i unrhyw gwynion o bobl sydd ddim mor groesawgar o newid. 
 
Byddwch yn ymwybodol o oblygiadau moesegol o ddefnyddio data sydd ddim yn 
anhysbys.  Yn theoretig, mae angen cydsyniad gwybodus cyn defnyddio’r data hon.  
Mewn rhai gwledydd sy’n datblygu, gall hyn fod yn anodd.  Cyfrifoldeb chi yw sicrhau 
bod data yn cael ei hanonymeiddio ac i sicrhau ni ddaw niwed i unrhyw un o 
ganlyniad i adroddiad neu werthusiad rydych yn ysgrifennu.  
 
Gwarchod Data 
 
Mae’n bosib ni fydd gennych chi amser i ddadansoddi’r holl 
wybodaeth berthnasol o fewn sector.  Os allech chi ffeindio 
ffordd o gopïo (gyda chaniatâd yr awdurdodau a phartneriaid 
lleol) tudalennau o ddata allweddol, gallai fod yn haws 
coladu a dehongli’r data gartref. 
 
Ystyriwch bod ffynonellau data eraill ar gael ar-lein, unai o 
gyrff anllywodraethol (e.e. CARE, Oxfam, Secours Catholique), llywodraeth leol yr 
wlad rydych yn gweithio ynddi neu o felinau trafod (e.e. Freedom House, Amnesty 
International); neu hyd yn oed asiantaethau cymorth (e.e. USAID, DFID) a 
sefydliadau rhyngwladol (e.e. UNDP Human Development Indicators).  
 



 

Cam 3: Gwirio Data 

Trydedd cam werthusiad metrig yw gwirio eich darganfyddiadau, eu harlliwio neu 
ychwanegu unrhyw wybodaeth dysgoch chi ar ôl cynnal cyfweliadau, arsylwadau 
personol neu ymchwil estynedig ar astudiaeth achos penodol.  Mae Cam 3 yn eich 
caniatáu i wirio’ch darganfyddiadau trwy broses o drionglu data.  
 
Mae trionglu data yn dechneg werthfawr sy’n caniatáu i chi wirio neu ddilysu eich 
darganfyddiadau trwy ddefnyddio dwy neu fwy o ffynonellau wrth astudio un 
ffenomenon.  Gellir defnyddio’r broses trionglu gyda data meintiol ac ansoddol.  Trwy 
gymysgu arsylwadau, theorïau, technegau a data empirig mae trionglu data’n 
lleihau’r risg o duedd a gwendidau ymchwil sy’n dibynnu ar ond un dull, un arsylwad 
ac un theori. 
 
Yn ôl Rapid Rural Appraisal (RRA) a Participatory Rural Appraisal (PRA, Balitimore: 
Catholic Relief Services, gan Freudenberger, K (1998); mae’r pwyntiau isod yn helpu 
osgoi tuedd: 

• Defnyddio aelodau tîm gyda phrofiadau a meddylfryd gwahanol 

• Gwirio gwybodaeth yn gyson gan ddefnyddio technegau amrywiol a 
chyfranogwyr gwahanol 

• Ceisio’n bwrpasol i ffeindio tuedd ar ddiwedd pob dydd 

• Defnyddio ystod eang o unigolion allweddol 

• Casglu data ar adegau gwahanol o’r dydd 



Dylid defnyddio technegau meintiol yn ystod Gam 3, ond yn realistig mae’n fwy 
tebygol byddech yn defnyddio technegau ansoddol.  Mae hon yn caniatáu i chi 
gynnal gwerthusiad yn defnyddio dulliau cymysg.  

Technegau trionglu 

Mae’r pecyn hon ond yn trafod 4 (o nifer fawr) techneg trionglu data yn fanwl.  Mae 
pob un o’r technegau isod yn ddefnyddiol ar gyfer gwirio a thrionglu data:  

• Cyfweliadau gydag unigolion allweddol 

• Arsylwi cyfranogwyr 

• Dadansoddi dogfennau 

• Astudiaethau Achos 
 
Nodwch, mewn rhai achosion gellir cyfnewid camau 2 a 3.  E.e. Gellir defnyddio 
arsylwadau cyfranogwyr fel techneg cipolwg o fesur cynnydd prosiect. Wedyn gellir 
gwirio’ch arsylwadau trwy gynnal holiadur meintiol.  
 

Cyfweliadau gydag unigolion allweddol 
 
Beth yw cyfweliadau gydag unigolion allweddol? 
 
Rydym yn diffinio cyfweliadau gydag unigolion 
allweddol fel cyfweliad manwl gydag unigolyn. 
Mae’n bosib nid oes strwythur cadarn i’r fath o 
gyfweliad (penagored), bod strwythur (gofyn 
rhestr o gwestiynau), neu’n fwy cyffredin, 
caffaeledd weddol strwythuredig (ble mae rhestr o 
gwestiynau ond mae modd gofyn cwestiynau 
ychwanegol a chael trafodaeth agored).  
 

Mae mathau eraill o gyfweliadau’n cael eu trafod 
fel rhan o’r Dull 1-2-3 Theoretig, gan gynnwys cyfweliadau rhannol strwythuredig 
(mewn mwy o fanylder na’r bennod hon), cyfweliadau yn y gymuned a chyfweliadau 
cipolwg.  
 

Mae cyfweliadau gydag unigolion 
allweddol yn golygu gofyn rhestr o 
gwestiynau agored a chaeedig 
rydych wedi paratoi o flaenllaw, ond 
nid yw’n strwythur pendant. Maent 
yn ddefnyddiol er mwyn casglu 
data meddal neu wirio 
rhagdybiaethau am brosiect/raglen.   
 
Mae’r cyfweliadau yma’n cynnig 
data gwerthfawr ac yn para rhwng 
hanner awr ac awr.  Mae’n bosib 
bydd rhaid defnyddio cyfieithydd 
felly ystyriwch y gost o wneud hyn, 



yn ogystal â’r amser a gymerir i drawsgrifio’r cyfweliadau.  
 
Mae’n rhaid i chi benderfynu pwy yw’r unigolion allweddol rydych am gyfweld, yn 
ogystal â ble a pham rydych am gynnal y cyfweliadau.  Ni allech chi gynnal 
cyfweliadau manwl gyda phawb.  Felly, pwy yw’r buddiolwyr, rhandeiliaid, 
gyfranogwyr neu aelodau o’ch sefydliad allweddol? Weithiau bydd yn rhaid i chi 
gyfweld pwy bynnag sydd ar gael ond os ydych yn cynllunio o flaenllaw bydd 
gennych chi well siawns o gasglu data mwy gwerthfawr.  
 
Yn aml mae’r cyfweliadau yma’n cael eu cynnal gyda phobl sy’n gallu rhannu profion 
llaw gyntaf o’r pwnc rydych yn ymchwilio iddi. Gall y bobl yma gynnwys:  

• Cleifion sy’n mynychu clinig cyffuriau sy’n dangos ymateb gwahanol i’r mwyafrif 
wrth ddelio gyda sialens.  

• Pobl gaeth sy’n cysgu ar y stryd sydd ddim wedi’u cofrestri gyda’r awdurdodau 

• Cleifion eraill sydd wedi eu cofrestru gyda’r awdurdodau lleol 

• Unigolion sy’n byw cartref 

• Arbenigwyr yn y maes rydych yn ymchwilio iddi (gweithwyr cymdeithasol neu 
feddyg), neu bobl sydd ddim mor gysylltiedig i’r prosiect (gweithwyr llywodraeth 
leol, athrawon ysgolion uwchradd, staff ysbytai) 

 
Byddwch yn greadigol 
 
Peidiwch anghofio gellir bod yn ddefnyddiol cyfweld a phartneriaid lleol neu aelodau 
o’ch sefydliad anllywodraethol.  Yn naturiol efallai bydd ganddynt duedd i gynnig 
gwybodaeth bositif, ond gallent rannu gwybodaeth annisgwyl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manteision ac Anfantieision Cyfweliadau 

 

Manteision Anfanteision 

Ffynnhonell sy’n casglu data ansoddol 
gwerthfawr 

Gallu bod yn anodd cysylltu a threfnu 
unigolion sy’n amau eich cymhelliant 
neu sydd â phryderon am aros yn 
ddienw 

Defnyddiol i wirio rhagdybiaethau, 
derbyn cipolwg i agweddau, rhesymau 
pobl dros wneud rhywbeth ac 
ymddygiad. Gwych er mwyn casglu 
tystebau.  

Perygl bydd rhai unigolion ond yn 
adrodd gwybodaeth maent yn credu 
rydych chi eisiau clywed 

Defnyddiol i fesur canlyniadau ac effaith 
prosiect: ydy ymddygiad yr unigolion 
wedi newid? Ydy’r prosiect wedi newid 
eu bywydau? 

Angen gofal ychwanegol os yn delio 
gyda phlant neu bobl archolladwy 

Delio gyda phroblemau technegau 
eraill, e.e nid oes rhaid i’r unigolion bod 
yn lythrennog 

Gallech chi ond gynnal rhywfaint o 
gyfweliadau mewn cyfnod penodol 

Cynnig cipolwg a chyflwyniad i 
ddiwylliant unigolion, rhywbeth mae 
nifer o gyrff anllywodraethol gorllewinol 
yn anghofio 

Efallai bydd angen gwobrwy unigolion 
ac mae’n bosib bydd angen talu am 
gyfieithydd 

Am fwy o wybodaeth am gynnal cyfweliadau ewch i’r wefan, a chofiwch ystyried 

goblygiadau moesegol cyn cychwyn. 

 



Arsylwi Cyfranogwyr  

 
 
Yn deillio o ethnograffeg, mae Marshall a Rossman (1989, p.79) yn diffinio arsylwi 
cyfranogwyr fel: ‘disgrifiad strwythuredig o ddigwyddiadau, ymddygiadau a 
gwrthrychau o fewn leoliad cymunedol wedi’i dewis ar gyfer ei hastudio.” 
 
Mae Kawulich (2005) yn diffinio arsylwi cyfranogwyr fel ‘y broses o alluogi i 
ymchwilwyr ddysgu am y gweithgareddau pobl dan astudiaeth yn eu bywydau arferol 
trwy arsylwi a chymryd rhan yn y gweithgareddau’ 
 
Mae’n cynnwys arsylwi, trafod, cyfweld, gwirio, holiaduron a thechnegau anymwthiol 
eraill fel archwilio’r ardal leol trwy fynd am dro (yn ffocysu ar ardaloedd neu 
ymddygiadau penodol). Mae’n hanfodol eich bod yn arsylwi’n fanwl ac yn gwrando’n 
astud.  Hefyd, mae’n rhaid i chi ddisgwyl yr annisgwyl (DeWalt and DeWalt, 1998). 
 
Mae arsylwi cyfranogwyr yn caniatáu ymchwilwyr i wirio diffiniadau mae unigolion yn 
defnyddio yn ystod cyfweliadau, arsylwi digwyddiadau efallai ni hoffai neu ni fuasai 
cyfranogwyr yn fodlon trafod peryg iddynt fod yn anghwrtais, annoeth neu ansensitif.  
 
Mae’n cynnig cyfle i chi arsylwi sefyllfaoedd mae cyfranogwyr yn disgrifio yn ystod 
cyfweliadau, sy’n arwain iddynt ystyried faint o wirionedd sydd yn eu disgrifiadau 
(Marshall & Rossman, 1995). 
 
Manteision 
 
Yn ôl Bernard (1994), mae’r holl fanteision, a phob un ohonynt yn cyfoethogi’ch 
darganfyddiadau, i’w weld isod:   

• Mae modd casglu gwahanol fathau o ddata.  Mae gweithio yn y maes dros 
gyfnod hir yn rhoi amser i’r ymchwilydd cydymffurfio â’r gymuned sy’n golygu 
gallent gael mwy o brofiadau yn delio gyda gweithgareddau sensitif ni fuasai’r 
cymuned fel arfer yn caniatau.   



• Mae’n lleihau’r ymateb o bobl sy’n ymddwyn yn wahanol oherwydd maent yn 
ymwybodol eu bod yn cael eu harsylwi 

• Mae’n caniatáu’r ymchwilydd i feddwl am gwestiynau sy’n gwneud synnwyr yn yr 
iaith leol ac sy’n berthnasol i’r diwylliant lleol. 

• Mae’n caniatáu i’r ymchwilydd gwella’i dealltwriaeth o’r diwylliant lleol ac o 
ganlyn, yn gwella chredadwyedd sylwadau’r ymchwilydd. Mae arsylwi 
cyfranogwyr hefyd yn caniatáu i werthusudd gasglu data meintiol ac ansoddol 
trwy holiaduron a chyfweliadau. 

• Weithiau hon yw’r unig ffordd posib o gasglu’r data rydych angen 

• Gall fersiwn hawdd a chloi o arsylwi cyfranogwyr golygu mynd am dro gyda 
chyfranogwyr, nid oes angen iddi fod yn broses estynedig.  

 
Anfanteision  
 

• Gall canfyddiadau amrywio o ymchwilydd i ymchwilydd.  Mae unigolion yn 
derbyn canfyddiadau gwahanol o’r un digwyddiad gan fod rhai yn ymddwyn fel 
cyfranogwyr ac eraill yn ymddwyn ond fel arsylwr.  

• Mae ymchwilwyr yn talu sylw i bethau sydd o ddiddordeb iddyn nhw, sy’n creu 
tuedd.  Dylai ymchwilwyr ceisio bod mor ddiduedd â phosib ac asesu sut maent 
yn dangos tuedd ar gychwyn prosiect er mwyn iddynt atal gwneud yn ystod y 
cyfnod arsylwi. 

• Mae ymchwilwyr yn derbyn gwybodaeth wahanol yn ôl eu rhyw.  Bydd ganddynt 
fynediad at bobl, sefyllfaoedd a gwybodaeth wahanol gan ddibynnu os ydynt yn 
wrywaidd neu’n fenywaidd. (DeWalt and DeWalt (2002). 

• Efallai bydd angen hyfforddi ymchwilwyr er mwyn iddynt fedru arsylwi a chasglu 
data yn gywir. 

• Gall arsylwi arwain at duedd, yn enwedig os mae unigolion yn gwybod eu bod yn 
cael eu harsylwi. Efallai ni fydd croeso i’r ymchwilydd yn y gymuned.  

 
Yn ôl Kawulich (2005): 
Mae rhai o’r ffurf y gall ymchwilydd cael ei alltudio o’r gymuned yn cynnwys: 
unigolion yn defnyddio iaith estron i’r ymchwilydd, unigolion yn newid o un iaith i iaith 
arall sy’n estron i’r ymchwilydd, unigolion yn newid y pwnc ym mhresenoldeb yr 
ymchwilydd, unigolion yn gwrthod ateb cwestiynau penodol, symud i ffwrdd o’r 
ymchwilydd felly nad yw’n gallu clywed eu trafodaethau, neu beidio gwahodd 
ymchwilydd i achlysuron cymdeithasol.   

 



Sut i arsylwi cyfranogwyr 

 

Nid oes rheolau pendant. Ond y Mae Kawulich, 2005 yn argymell:  

• Er mwyn sicrhau caniatâd y gymuned, dewch a llythyron yn 
cyflwyno’ch hun gyda thystiolaeth o’ch cymwysterau/gallu.  

• Byddwch yn ymwybodol o unrhyw oblygiadau moesegol, yn 
enwedig wrth ddelio gyda phlant neu bobl archolladwy. Neu, os 
yw rhai unigolion yn gwrthod cynnig caniatâd i gael eu harsylwi 
(ni allech ddefnyddio unrhyw arsylwadau ohonynt), neu ble 
mae unigolion yn gwneud rhywbeth anghyfreithlon.  

 
Gweler cyngor American Anthropological Association a American 
Sociological Association am fwy o wybodaeth.  
 

• Bydd angen digon o amser ac arian. 

• Bydd angen i chi gymryd amser i gwrdd âg arweinwyr y 
gymuned leol (pennaeth yr ysgol, arweinwyr llwythi neu gyngor) 

• Efallai bydd angen i ymchwilwyr dibynnu ar unigolyn pwysig yn y gymuned, yn 
ddelfrydol, rhywun parchedig a niwtral, er mwyn derbyn croeso yn y lle gyntaf. 

• Mae angen ennill ymddiriedaeth y gymuned trwy gymdeithasu gyda nhw am 
gyfnod (e.e. chwarae gwyddbwyll yng nghanol y pentref) 

• Byddwch yn ymwybodol o’r rhwydweithiau cymdeithasol yn eich cymuned er 
mwyn deall perthnasau’n well. 

• Os yw’n bosib, dysgwch yr iaith leol, neu fynegiadau cyffredin. 

• Peidiwch ddenu sylw i’ch hunain trwy weithredai neu’ch ymddangosiad (Taylor 
and Bogdan,1984). 

• Cadwch eich arsylwadau’n fyr ac yn ffeithiol (trwy recordio’r hyn rydych yn 
gweld, yn lle’ch argraffiadau o’r hyn rydych yn gweld) 

• Byddwch yn ymwybodol o duedd, ystyriwch gadw dyddiadur yn nodi unrhyw 
duedd amhwrpasol sydd gennych. Ystyriwch eich profiadau, ethnigedd, hil, rhyw, 
tueddfryd rhywiol, a ffactorau eraill gall ddylanwadu eich ymchwil (Ambert et al., 
1995). 

• Gwrandewch am dermau allweddol yn ystod trafodaethau a sylwadau 
agoriadol/cau trafodaethau gan fod rhain yn haws i’w cofio. Mae cymryd 
nodiadau amlwg yn amlygu’r ffaith eich bod yn arsylwi. 

• Ffocyswch ar unigolion yn lle’r gymuned gyfan, ac wedyn newidiwch hyn yn 
gyfnodol. 

• Cadwch nodiadau mor gyfoes âg sy’n bosib 

• Cofiwch fod arsylwi cyfranogwyr yn gallu bod yn werthfawr iawn os yn defnyddio 
dull ethnograffeg. 

 

Am fwy o wybodaeth gweler: 

• Bernard, H. Russell (1994). Research methods in anthropology: qualitative 
and quantitative approaches (second edition). Walnut Creek, CA: AltaMira 
Press. 



• DeWalt, Kathleen M. & DeWalt, Billie R. (1998). Participant observation. In H. 
Russell Bernard (Ed.), Handbook of methods in cultural anthropology (pp.259-
300). Walnut Creek: AltaMira Press.DeWalt, Kathleen M. & DeWalt, Billie R. 
(2002). Participant observation: a guide for fieldworkers. Walnut Creek, CA: 
AltaMira Press. 

• Kawulich, B. B. (2005), ‘Participant Observation as a Data Collection 
Method’, Forum: Qualitative Social Research, vol.6, no.2, Art. 43 

• Marshall, Catherine & Rossman, Gretchen B. (1989). Designing qualitative 
research. Newbury Park, CA: Sage.Marshall, Catherine & Rossman, 
Gretchen B. (1995). Designing qualitative research. Newbury Park, CA: 
Sage.  

• Note: Barbara Kawulich also provides valuable exercises (sound without 
sight, think of a room) which help you recall what you have seen in the course 
of participant observation. 

 

Dadansoddi Dogfennau  

 

Mae dadansoddi dogfennau’n dechneg ddefnyddiol 
iawn er mwyn gwirio data.  
 
Gellir defnyddio’r dechneg hon gyda gwerthusiadau 
theoretig hefyd.  Trwy ddadansoddi dogfennau ac 
adroddiadau sy’n gysylltiedig i’ch prosiect a’r broblem 
rydych yn ceisio ymateb iddi, gallech wella’ch 
dealltwriaeth o’r cyd-destun a’r ffactorau sy’n eich 
effeithio.  Gallech drionglu eich darganfyddiadau a 
gwirio eich rhagdybiaethau trwy weld os ydynt yn cael 
eu sôn yn y dogfennau. 

 
Esiampl 
 
Rydych wedi cynnal arolwg o bentref lleol sy’n dangos bod dynion yn mynychu 
dosbarthiadau cynllunio teuluol gyda’u gwragedd ac o ganlyniad nawr yn defnyddio 
dulliau atal cenhedlu.   
 
Serch hynny, wrth ddadansoddi adroddiadau lleol (e.e. nodiadau o ysbytai), mae 
tystiolaeth o gyfradd gynyddol o enedigaethau annisgwyl, beichiogi ymysg arddegau, 
a lledaeniad o glefyd heintus.  Mae’r dogfennau’n gwrth-ddweud canlyniadau eich 
arolwg, efallai bydd yn rhaid i chi ofyn cwestiynau i unigolion y pentref am fwy o 
wybodaeth. 
 
Beth yw dadansoddi dogfennau?  
 
Mae’r pwyntiau isod yn defnyddio nifer o agweddau o waith Glenn A. (‘Document 
Analysis as a Qualitative Research Method’) 
 

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/466/996
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/466/996


Mae dadansoddi dogfennau’n broses strwythuredig o adolygu a gwerthuso 
dogfennau – deunyddiau wedi eu hargraffu a thrydanol (ar gyfrifiadur neu dros y we). 
 
Gellir archwilio nifer fawr iawn o ddogfennau gan gynnwys: 
Hysbysebion, agenda, cofrestrau, nodiadau cyfarfodydd, llawlyfrau, dogfennau 
cefndirol, llyfrau a thaflenni gwybodaeth, dyddiaduron a logiau, rhaglenni 
digwyddiadau, gohebiaeth fewnol, llythyron a memos, mapiau a siartiau, ffurflenni 
cais, crynodebau, sgriptiau radio a theledu, syniadau am raglenni, odrasid 
sefydliadol, data arolygon, a recordiau cyhoeddus eraill. 
 
Gall llyfrau a lluniau bod o ddefnydd wrth ymchwilio dogfennau.  Gellir ffeindio’r 
dogfennau uchod mewn llyfrgelloedd, archifau papurau newydd, swyddfau, a ffeiliau 
sefydliadol. 

 

Pam ddefnyddio’r dechneg hon?  

Mae dadansoddi dogfennau’n eich helpu i drionglu rhagdybiaethau am eich prosiect 
ac yn caniatáu i chi gyfeirio at nifer o ffynonellau, fel defnyddio dadansoddi 
dogfennau yn ogystal â chyfweliadau.  
 
Gallech ffeindio tystiolaeth o ganllawiau a gwefannau ysgolion yn Namibia taw brif 
flaenoriaeth yr ysgolion yn Winhoek yw diogelwch myfyrwyr.  
 
Ond, drwy edrych ar adroddiadau o’r heddlu gallech ddarganfod bod lefelau uchel 
iawn o drais ar ferched, gan gynnwys trais gan athrawon ysgolion uwchradd.  Efallai 
bydd angen i chi gynnal cyfweliadau i ddarganfod beth yw gwirionedd y sefyllfa. 
 
Mae gan ddogfennau pwrpasau amrywiol.  Maent yn cynnig cyd-destun a chefndir, 
yn gallu eich arwain at gwestiynau cyfweliadau, caniatáu ffordd o dracio cynnydd a 
monitro gwaith dros gyfnod prosiect, yn ogystal â chynnig ffordd o wirio’r (neu 
gwestiynu) cynnydd a rhagdybiaethau. 

Manteision ac Anfanteision  

Manteision 

• Mae dadansoddi dogfennau’n eich helpu i ffocysu ar y fath o gwestiynau hoffech 
ofyn yn ystod cyfweliadau, ac yn cynnig syniadau o’r fath o bethau ddylech chi 
dalu sylw iddi wrth arsylwi cyfranogwyr 

• Mae’n ddefnyddiol iawn os hoffech chi ffocysu ar un astudiaeth achos, claf, 
disgybl, pentref, sector, neu weithdy penodol. 

• Mae’n weddol gost-effeithlon ac yn gyflym os oes dogfennau ar gael 

• Mae dogfennau’n cynnig gwybodaeth sbesiffig, heb ddylanwad gan ymchwilwyr 
(e.e. yn groes i arsylwi cyfranogwyr ble mae’n bosib bod rhai cyfranogwyr yn 
ymddwyn yn wahanol os ydynt yn gwybod eu bod yn cael eu harsylwi). 



Anfanteision 

• Mae’n bosib ni fydd dogfennau wedi cael eu cwblhau neu wedi’u hysgrifennu yn 
gywir.  Bydd rhaid i chi feirniadu a pheidio cymryd yn ganiataol bod yr wybodaeth 
yn gywir ac yn ddiduedd. 

• Gallech gasglu gormod o ddata os yw dogfennau ar gael yn rhydd ac am ddim.  
Pa ddogfennau sydd fwyaf perthnasol i’ch ymchwil. Pa wybodaeth sy’n 
gysylltiedig i’ch prosiect a’r ffactorau sy’n cyfrannu at neu effeithio eich cynnydd? 

• Efallai bydd angen sicrhau bod dogfennau’n anhysbys a’u cymharu i ddogfennau 
eraill.  Ydy’r ddogfen rydych yn dibynnu arni fwyaf yn gynrychiolaidd neu a yw’n 
wahanol iawn i weddill y dogfennau? Os ie, pam? Ydy’r ffynhonnell, cynllun yr 
ymchwil neu bwrpas y ddogfen yn wahanol? 

Nodwch gallech chi hefyd ddadansoddi gwrthrychau hanesyddol wrth ochr 
ddadansoddi dogfennau.  Gall hyn gynnwys asesu offerynnau, celfyddydau, arfau 
neu adnoddau eraill. Am fwy o wybodaeth am asesu’r gwrthrychau uchod ewch i 
wefan National Archives. 

 

Astudiaethau Achos  

 

Beth yw astudiaeth achos?  

Mae yna nifer o lyfrau a gwefannau 
yn esbonio defnydd astudiaethau 
achos, mae’r adran hon yn 
canolbwyntio ar ddefnydd Lamar 
University a’r NCBI, yn ogystal â 
phrofiadau ac ymchwil awdur yr 
wefan.  

Os ydych yn monitro neu werthuso 
prosiect, mae’n bosib bydd gennych 
chi wybodaeth gyffredinol am ysgol, 
pentref, ysbyty neu gymuned ffarmio 
benodol.  Gall yr wybodaeth bod yn arwynebol heb lawer o fanylder. Mae’n bosib 
bydd y wybodaeth yma’n cynnig nifer o ystadegau ond ddim yn cynnig naws o’r hyn 
sydd wir yn digwydd.  

Mae astudiaethau achos yn cynnig llawer o fanylder.  Maent yn ffocysu ar berson, 
claf, pentref, grŵp o fewn cymuned neu sector arall o gymuned.  Maent yn cael eu 
defnyddio er mwyn dangos tuedd ehangach neu’n dangos bod yr un achos dan sylw 
yn gynrychiolaidd o’r cyd-destun ehangach, neu’n wahanol iawn i’r arfer. 



Mae astudiaethau achos yn asesu person, lle, digwyddiad, ffenomena neu unrhyw 
fath o bwnc gwahanol er mwyn darganfod themâu a chanlyniadau.  Defnyddir y 
canlyniadau i ddyfalu beth all ddigwydd yn y dyfodol, arddangos ac esbonio unrhyw 
broblemau nad sydd wedi cael eu trafod hyd yn hyn, neu gynnig cyfle i chi ddeall 
eich gwaith ymchwil mewn mwy o ddyfnder.  

Mae astudiaeth achos fel arfer yn asesu un topig, ond mae cyfrolau o astudiaethau 
achos yn gallu dangos cymhariaeth rhwng dwy neu fwy o astudiaethau.  Mae’r 
dulliau a ddefnyddir mewn astudiaethau achos yn feintiol, ansoddol neu’n gymysg o’r 
ddau. 

Mathau gwahanol o astudiaetau achos 

Mae yna nifer fawr iawn o wahanol fathau o astudiaethau achos. Mae’r adran hon yn 
canolbwyntio ar gyngor Lamar University a’r NCBI: 

Mae’n well i beidio poeni am fan wahaniaethau rhwng y mathau o astudiaethau 
achos. Y pwynt allweddol yw cydnabod bod astudiaeth achos yn esiampl fanwl o sut 
y mae prosiect wedi llwyddo neu fethu ar unigolyn, ysbyty, ysgol, cymuned neu 
grŵp/sector economaidd arall.  

• Mae astudiaethau achos esboniadol yn ateb cwestiynau ‘sut’ a ’pham’ ble 
nad oes gan yr ymchwilydd gyfrifoldeb dros y digwyddiadau. Mae’r fath o 
astudiaethau achos yn ffocysu ar ffenomena o fewn cyd-destunau o fywyd 
real.  Esiampl: “Ymchwiliad I’r rhesymau dros resymau’r argyfwng 
economaidd byd eang o 2008 – 2010.” 

• Mae astudiaethau disgrifiadol yn ceisio asesu’r drefn o ddigwyddiadau ar ôl 
i gyfnod o amser pasio.  Mae astudiaethau fel arfer yn disgrifio diwylliant ac yn 
ceisio ffenomena allweddol.  E.e.. Effaith cynyddu lefelau cyllido am aelodau 
artiffisial ar gyfleoedd gwaith pobl sydd wedi colli aelod.  Astudiaeth achos o’r 
gymuned West Point o Monrovia (Liberia). 

• Mae astudiaethau archwilio yn ceisio ffeindio atebion i gwestiynau ‘beth’ 
neu ‘pwy’. Mae dulliau casglu data traddodiadol yn cael eu cymysgu gyda 
dulliau eraill e.e. cyfweliadau, holiaduron, arbrofion ayyb. E.e.. “Astudiaeth i’r 
ymarferion llywodraethol lleol o fewn cymunedau yng Nghamerwn sy’n siarad 
Ffrangeg, o gymharu â chymuned yng Nghamerwn sydd ddim yn siarad 
Ffrangeg.” 

• Mae astudiaethau gwrandawiad beirniadol yn asesu un pwnc o ddiddordeb 
penodol, neu’n cynnig prawf am weithrediad prosiect, problem neu dechneg.  
Gellir ffocysu ar gost economaidd a dynol o swnami neu echdoriad folcanig 
mewn ardal benodol. 

• Mae astudiaeth gynrychiolaidd yn asesu pwnc sy’n cynrychioli cyd-destun 
ehangach.  E.e.. asesu bywyd mam gyda swydd rhan amser a phedwar 
plentyn, mewn cymuned ble hyn yw’r arfer. 

• Mae astudiaethau achos anarferol yn astudio achos ble sy’n anarferol i’r 
arfer.  Maent yn gallu bod yn ddiddorol iawn er mwyn denu mwy o sylw o 
ymchwilwyr. E.e.. mae hi’n syniad da astudio claf gydag imiwnedd i firws 
penodol gan all hyn arwain at welliant posib i’r firws. 



• Mae astudiaethau prototeip yn astudio achos sydd a’r potensial i sefydlu 
tuedd newydd.  E.e.. tref neu ddinas benodol yn Affrica sydd â chynllun 
benthyg beiciau am ddim, cynllun all cael ei gweithredu dros nifer o drefi eraill. 

• Mae astudiaethau achos sy’n astudio achosion tebyg yn cymharu dwy 
achos gyda nodweddion tebyg. Efallai rydych yn astudio dwy ysgol, pob un 
gyda disgyblion gwrywaidd rhwng 11-15 ac yn costio’r un meintiau.  Maent o 
fewn yr un wlad ond mewn ardaloedd gwahanol ble mae’r awdurdodau lleol 
yn neilltuo adnoddau gwahanol i addysg uwchradd. Efallai bod gennych chi 
brosiect yn y ddwy ardal a gallech chi geisio esbonio pam mae un ysgol yn 
fwy llwyddiannus na’r llall. 

• Mae astudiaethau achos sy’n astudio achosion mwyaf annhebyg ble 
rydych yn disgwyl canlyniadau gwahanol iawn.  E.e.. gallech ddewis dosbarth 
o ddisgyblion galluog iawn a’i chymharu gyda dosbarth llau galluog. Gallai hyn 
dadorchuddio pa ffactorau sy’n cyfrannu at y gwahaniaethau academaidd. 

 

Manteision ac Anfanteision Astudiaethau Achos 

Manteision 

• Mae’n helpu esbonio sut a pham mae rhywbeth wedi digwydd, ac yn cynnig 

esbonio manylach nag ond defnyddio ffigyrau. 

• Mae’n caniatáu i chi ddefnyddio dulliau meintiol ac ansoddol 

• Mae’n cynnig llawer o fanylder sy’n ddefnyddiol er mwyn arddangos 

cymhlethdodau a sialensiau bywyd real 

• Maent yn cynnig elfen ddynol o fewn adroddiadau blynyddol yn lle darllen 

adroddiad llawn ystadegau a data meintiol 

• Maent yn cynnig cyfle i chi gasglu data sy’n arwain gwrth-ddweud 

rhagdybiaethau neu’n cynnig cyfleodd ymcwhil nad sydd wedi cael eu hystyried 

yn y gorffennol 

Anfanteision 

• Ar adegau mae’n bosib nad ydyn yn ddigon manwl 

• Mae’n anodd cyffredinoli a chymryd gwirionedd un astudiaeth achos i 
gynrychioli’r cyd-destun ehangach 

• Fel arfer mae astudiaethau achos yn cynrychioli straeon o lwyddiant (felly mae 
rhywfaint o duedd) 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) Gwerthusiad 1-2-3 Llawn : Dull Theori 

Llun gan ElisaRiva o Pixabay 

Ail fersiwn y Dull 1-2-3 yw’r gwerthusiad theoretig.  

Gall hyn olygu meddwl am eich gwerthusiad mewn modd mwy theoretig, neu 
ddefnyddio technegau fel y Theori Newid. 

Yn syml, cychwynnwch gyda theori (y gallai bod yn hawdd neu’n gymhleth), a’i phrofi 
a gwirio.  

Mae technegau theori yn gallu cynnwys technegau casglu data meintiol ond fel arfer 
yn fwy addas ar gyfer technegau ansoddol. 

Dull 1-2-3 Llawn - Theori 

Cam 1: Datblygu Fframwaith Theori Newid 

Cam 2: Casglu Data Technegau casglu a dadnsoddi data: 

- Newid mwyaf Nodweddiadol 
- Grwp ffocws 
- Holiadur/Arolwg 
- Graddfa Rancio 
- Wal Graffiti 
- Diagram Amser 

 

Cam 3: Gwirio Data Cyfweliadau weddol strwythuredig 

Cyfweliadau yn y gymuned 

Dadansoddi dogfennau 

 



Os ydych wedi defnyddio’r Dull 1-2-3 yma, rydym yn croesawi unrhyw adborth, 

cysylltwch gyda ni os hoffech rhannu sylwadau. 

Cam 1: Dewis gwerthusiad theoretig a Theori Newid  

Y cam gyntaf yw dewis y fath o werthusiad hoffech wneud.  Pam dewis gwerthusiad 

theoretig neu ddull Theori Newid? 

• Mae defnyddio Theori Newid yn bosibiliad gan nad yw eich noddwyr wedi gofyn 

am fframwaith rhesymegol, neu maent yn fodlon i chi drio dull gwahanol o 

werthuso 

• Hoffech chi ddysgu mwy am sut a pham mae newid yn digwydd 

• Hoffech ddefnyddio dull arbrofol a newid eich ffordd o fonitro a gwerthuso 

 

Ym mhob un o’r achosion uchod rydych yn siŵr o fod eisiau gweld os yw eich 

prosiect gwir yn helpu’r gymuned.  Neu, efallai eich bod chi’n pryderu bydd 

gwerthusiad metrig yn colli manylion cynnil neu fanylion syn anodd eu mesur. 

 

Os yw unrhyw un o’r datganiadau uchod yn berthnasol i chi gallech ddefnyddio 

Theori Newid. 

 

Beth yw theori newid? 

Yn ôl gwefan Theori of Change, sy’n defnyddio gwybodaeth o erthygl; gan Piroska 
Bisits Bullen, mae gan y theori newid nifer o nodweddion: 

• Cynnig cyd-destun eang, gan gynnwys ystyried problemau fel yr amgylchedd 
neu agweddau tu hwnt i’ch rheolaeth. 

• Dangos nifer o bosibiliadau sy’n gallu arwain at newid, hyd yn oed os nad yw’r 
posibiliadau’n uniongyrchol gysylltiedig i’ch prosiect. 

• Disgrifio sut a pham gall newid ddigwydd 
• Ystyried y rhagdybiaethau sy’ tanseilio’ch prosiect 
• Cyflwyno fel diagram a thestunau ysgrifenedig 
• Disgrifio pam yr ydych yn credu pam fod un bocs yn arwain at focs arall (e.e.. os 

ydych yn credu bod gwella dealltwriaeth yn arwain at newid ymddygiad, ydy 
hynny’n rhagdybiaeth neu oes gennych dystiolaeth bod hyn yn wir?) 

• Cael ei chynllunio drwy broses ymgynghorol gan gynnwys rhandeiliaid. 
• Defnyddiol ar gyfer profi rhagdybiaethau (pethau sy’n cael eu cymryd yn 

ganiataol heb gyfeirio at ffeithiau), cydnabod unrhyw ganlyniadau annisgwyl a 
chynnwys buddiolwyr a rhandeiliaid yn y broses o gynllunio prosiect, monitro 
cynnydd ac ystyried gwelliannau. (Open University) 

• Caniatáu i gyfranogwyr feddwl am y prosiectau, sut mae newid yn digwydd a sut 
gellir ei stopio.  Mae’n caniatáu i chi adolygu eich rhagdybiaethau a chynnig 
esboniad pam mae prosiect wedi gweithio neu beidio. 

 



Mae’n rhaid i theori newid fod yn: 

• Gredadwy – wedi’i seilio ar brofiad blaenorol neu sylwadau gan rhandeiliaid neu 

ymchwil 

• Cyraeddadwy – rhaid bod gennych chi’r adnoddau angenrheidiol 

• Derbyniol – rhaid i rhandeiliaid ac eraill derbyn y prosiect 

Pam defnyddio theori newid?  

Gellir meddwl am y dull theori newid fel dull mwy cynnil o ddeall pam a sut mae 
newid yn digwydd. Gellir dadlau ei bod hi’n well er mwyn dysgu na’r fframwaith 
rhesymeg gan fod tuedd i ddatblygu theori newid gyda chyfranogiad rhandeiliaid a 
buddiolwyr lleol.  Mae yna lawer mwy o ffocws ar yr agweddau canlynol gyda’r theori 
newid na fframwaith rhesymeg: 

- Sut a pham rydych yn disgwyl newid digwydd (eich theori newid) 

- Cyd-destun eich prosiect 

- Y peryglon a rhagdybiaethau sy’n tanseilio’r prosiect 

- Y cysylltiadau rhwng allbynnau a chanlyniadau (o’r fyrdymor i’r hirdymor) 

 

Creu Theori Newid  

Ar y lefel fwyaf sylfaenol, dyma broses creu theory newid: 

 



Mae diagram defnyddiol gan Kasia Kedzia (Chemonics Blog) o werth theori newid 
wedi’i chrynhoi isod, er bod y theori yn gysylltiedig â sector tu hwnt i ddatblygiad 
rhyngwladol. Mae’n arddangos pwysigrwydd adnabod achosion craidd eich problem, 
nid ond edrych am y rhesymau mwyaf amlwg.  
 
E.e. Dychmygwch eich bod chi wastad yn hwyr i’r gwaith. Os oes gennych chi 
darged o gyrraedd gwaith ar amser, efallai bydd gennych chi amryw o syniadau o sut 
i lwyddo.  Os nad ydych yn ystyried nifer o opsiynau ac ond yn ystyried y rheswm 
amlycaf, mae’n debyg byddech yn parhau i gyrraedd yn hwyr.  
 
Gall traffig bod yn un rheswm, ond dos hyn yw’r unig reswm, gallech chi gymryd taw 
gyrru’n gyflymach neu yrru trwy oleuadau coch yw’r ffordd ymlaen. 
 
Dull gwell buasai ystyried rhesymau eraill ee, yr hyn sy’n golygu eich bod chi’n 
gadael eich tŷ yn hwyr neu’r rhesymau pam nad ydych yn mynd i gysgu ar amser.  
Yn debyg, o fewn y sector datblygiad rhyngwladol, os nad yw’r datrysiadau’n ateb 
achosion craidd y broblem, ni fydd prosiectau’n llwyddo – ac o bosib gallent wneud 
niwed.   
 
Peidiwch â stopio os ydych yn credu eich bod wedi ffeindio’r brif broblem. 
Ymchwiliwch yn ddyfnach a cheisiwch ffeindio achosion eraill. 

Gwahanol dechnegau theori newid 

Os ydych yn ymchwilio i’r theori newid, byddech yn sylweddoli bod plethwaith o ffurff 
o greu theori newid.  Bydd y pecyn hon yn cyfeirio at rhai ohonynt, cyn iddym ni 
drafod ein theory argymelledig – Dull 1-2-3.  Mae technegau cyffredin I’w weld isod. 
Ewch I’r wefan am fwy o wybodaeth.  

1. Open University   
2. Dull Results Chain  
3. Dull Force Field Method 
4. Dull 1-2-3 approach to the ToC 

 

 

https://mandetoolkit.test.properdesign.rs/approaches-tools/key-tools/the-theory-of-change/constructing-a-toc/open-uni-approach/
https://mandetoolkit.test.properdesign.rs/approaches-tools/key-tools/change-pathway/
https://mandetoolkit.test.properdesign.rs/approaches-tools/key-tools/the-theory-of-change/constructing-a-toc/force-field-method/
https://mandetoolkit.test.properdesign.rs/123-method/theory-based-evaluation/theory-step-2/


Cysylltu’r theori newid gyda’r Dull 1-2-3  

 
Rydym ni’n argymell defnyddio’r dull isod (sy’n seiliedig ar waith Les Robinson) er 

mwyn creu theori newid a’i chysylltu i’r Dull 1-2-3. 

 
Mae Ffigwr 1 yn dangos y broses o ddatblygu theori newid.  Gweler y camau isod: 
 
Mae Ffigwr 2 yn dangos esiampl o ddiagram o theori newid, i’w weld isod. 
 
 
Ffigwr 1: Y broses o ddatblygu theori newid 

 
 

Ffigwr 2: esiampl o ddiagram o theori newid (Dull 1-2-3) 
 
Mae hi’n bwysig cofio gall theori newid cael ei chyflwyno mewn nifero strwythurau 
gwahanol: llun gyda bocsiau, cylchoedd, siapau eraill, i gyd wedi eu cysylltu gydag 
arwyddion yn pwyntio tuag at nifer o gyfeiriadau.  
 



Mae eraill yn defnyddio un triongl neu sbiral gyda nifer o bosibiliadau’n gysylltiedig 
iddynt. 
 
Yn y pecyn hwn y ffocws yw cynnig cipolwg i fonitro a gwerthuso. Am hynny, er ein 
bod wedi dangos sut y mae’r fframwaith rhesymegol a’r theori newid yn wahanol; 
mae’n ddefnyddiol cadw elfennau o’r fframwaith rhesymeg wrth greu eich theori 
newid. 

 

Mae’r templed hon yn debyg i’r cyntaf ond mae gwahaniaethau pwysig: 

• Yn gyntaf, dylai theorïau newid cael eu cytuno fel dull o werthuso trwy broses 
ymgynghorol nid yw hyn wastad yn digwydd gyda’r fframwaith rhesymegol. 

• Yn ail, mae angen dangos bod y theori newid yn ddogfen sy’n tanseilio’r project 
cyfan (yn dangos sut allech gyrraedd eich nod). Yn debyg, mae’r fframwaith yn 
denu sylw at y cyd-destun sy’n arwain at benderfynu ar eich nod terfynol. 

• Yn drydydd, mae angen ffocysu ar y rhagdybiaethau a pheryglon sydd ynghlwm 
a gwahanol gydrannau eich prosiect. Pa ragdybiaethau sydd angen eu delio 
gydag er mwyn i allbwn arwain at ganlyniad, ac i ganlyniad tymor byr, droi yn 
ganlyniad hirdymor. Mae hon yn bwysig gan ei bod yn eich helpu i esbonio pam 
nad oedd eich prosiect yn fethiant neu lwyddiant.  Ar un adeg roedd eich 
rhagdybiaethau’n gywir ond ar adeg arall roedd rhai o’r peryglon/bygythiadau 
wedi atal cynnydd.  



• Yn olaf, mae’r model yn haws na’r fframwaith rhesymegol o ran nid oes angen 
nodi dangosyddion a ffurf o fesur dangosyddion, yn lle ond nodi’r technegau 
(Dull 1-2-3) rydych am ddefnyddio ym mhob cam sydd angen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cam 2: Casglu Data 

Llun gan Gerd Altmann o Pixabay 

Nawr eich bod wedi dewis a chreu eich theori newid gallech symud ymlaen i Gam 2, 
dewis a defnyddio dulliau casglu a defnyddio data er mwyn profi eich theori newid. 

Mae’r technegau interactif isod yn hynod ddefnyddiol gyda’r theori newid. 

• Newid Mwyaf Nodweddiadol 

• Grwpiau Ffocws 

• Dulliau Arfarnu Cyflym 

Mae amryw o ddulliau eraill ar gael hefyd: 

- Holiaduron/Arolygon 

- Cyfweliadau gydag unigolion allweddol 

- Arsylwi Cyfranogwyr 

 



Ar hyn o bryd, dylech ffocysu ar gasglu data a fydd yn cefnogi neu gwestiynu eich 

rhagdybiaethau, a bydd yn esbonio pam a sut mae newid wedi digwydd (neu beidio). 

Mae Cam 3 wedyn yn ffocysu ar wirio’r data yma trwy drionglu data. 

Arolygon 

Mae yna nifer o ffurf o gynnal arolygon, nid ydym am drafod pob ffordd yn enwedig 

rheini sy’n ddibynnol ar ddefnyddio’r we neu ar ffonau symudol gan nad yw hi wastad 

yn bosib gwneud hyn yn y sector datblygiad rhyngwladol.  Y mathau o arolwg nad 

ydym am drafod yw: arolygon dros y ffon, arolygon trwy’r post, arolygon dros e-bost, 

ac arolygon dros y we (e.e.. surveymonkey). 

Sut i gynnal arolygon wyneb-yn-wyneb 

Mae llawer o gyngor am gynnal arolygon wyneb yn wyneb, e.e.. dogfen gan 
Information systems services (ewch ar lein am fwy o wybodaeth).  Fel arfer, mae’r 
camau isod yn allweddol:  

1. Diffiniwch nod eich arolwg.  Sut all arolwg gyfrannu at eich prosiect, neu gydran 
ohono? Efallai bydd rhaid i chi ymchwilio i brosiectau eraill mewn ardaloedd tebyg.  
Ydy arolygon/holiaduron eraill wedi cael eu gwneud yn y gorffennol? Beth ydynt yn 
ceisio dangos? 

2. Dewiswch y boblogaeth a’r sampl hoffech ofyn.  Mae poblogaeth yn cyfeirio at holl 
unigolion grŵp targed.  Mae sampl yn cyfeirio at grŵp llai o fewn y boblogaeth. Fel 
arfer mae gofyn sampl o bobl yn well gan ei bod hi’n gostus iawn i gynnal arolwg 
gyda’r boblogaeth gyfan.  Gweler y dudalen ‘sampling’ ar lein am fwy o wybodaeth. 

Pa fath o sampl dylech ddewis? Mae sampl cynrychiolaidd, fel arfer yn cynnwys 
dewis atebwyr ar hap.  Yn ddelfrydol dylech samplu’r un nifer o ddynion a menywod, 
neu’r un nifer o bobl sy’n iau na 40 ag sy’n hyn na 40. 

Yn amlwg, mae hyn yn anodd gwneud yn enwedig mewn rhai pentrefi yn Affrica ble 
mae’n rhaid derbyn efallai bod mwy o’r un rhyw (menywod e.e.) yn llythrennog ac o 
ganlyn yn fwy bodlon llenwi holiadur/arolwg nag eraill (dynion/plant e.e.). Felly, os 
ydy hyn yn wir, cydnabyddwch y tuedd hwn wrth gyfeirio at eich darganfyddiadau. 

3. Penferfynnwch sut i gasglu ymatebion. Dylai atebwyr ateb yn uniongyrchol neu 
drwy gyfwelydd? Beth bynnag rydych yn penderfynu, esboniwch pam. Os ydych yn 
anfon eich arolwg drwy bost neu e-bost, mae hi’n bwysicach fyth eich bod yn 
cynnwys llythyr yn esbonio pam yr ydych yn gwneud arolwg a'i bod hi’n hanfodol bod 
unigolion yn cwblhau’r gweithgaredd. 

Efallai bydd angen i chi cynnig cymhelliant fel gwobr.  Pwysleisiwch bydd llenwi’r 
arolwg yn broses gyflym, gan fe fydd rhai’n diflasu cyn gorffen. Os ydych yn disgwyl i 
atebwyr anfon eu hatebion trwy’r post neu ar e-bost sicrhewch eich bod yn gwneud 
hyn yn broses mor ddiffwdan â phosib e.e.. cynnwys cyfeiriad sydd yn barod wedi’i 



hysgrifennu ar yr amlen. Yn debyg, defnyddiwch opsiwn ‘anfon’ ar eich cyfrifiadur, os 
oes gennych chi’r gallu i wneud hyn. 

4. Dyluniwch eich arolwg neu holiadur gan sicrhau eich bod yn gofyn cwestiynau clir 
a chryno sydd yn gysylltiedig gyda nod eich ymchwil.  Bydd hyn yn sicrhau eich bod 
ond yn casglu data defnyddiol.  Peidiwch â gofyn gormod o gwestiynau gan fydd hyn 
yn lleihau’r nifer o bobl sy’n cwblhau’r arolwg.  

Ystyriwch nod eich arolwg a’r hyn rydych yn ceisio dangos, wedyn ysgrifennwch eich 
cwestiynau. 

Ceisio Dangos Angen Gofyn 

Os ydy mwy o ddynion neu 
fenywod yn defnyddio 
canolfan sy’n helpu pobl 
sy’n camddefnyddio 
alcohol 

Ydych chi’n ddyn neu’n fenyw? 

Os ydy amcanion dysgu 
wedi cael eu cyflawni? 

Ar raddfa 1-10 pa mor gyfarwydd ydych chi gyda 
thechnegau cynllunio teuluol nawr? 

Os ydy eich 
rhagdybiaethau’n gywir? 

A ddylai’r prosiect yma ganolbwyntio fwyaf ar fictimau 
neu ar gyflawnwyr lladrata? Neu Ar raddfa 1-10, gyda 
1 yn symboli ‘ddim o gwbl’ a 10 yn symboli ‘cryf iawn’ 
faint ydych chi’n cytuno gyda’r datganiad canlynol: 
‘Lleoliad y pentref yw’r rheswm pam nad oes gennym 
ni gyfleusterau iechyd digonol.’ 

 
Cofiwch: 

• Sicrhewch fod gan eich arolwg neu holiadur deitl clir, dyddiad, crynodeb o 
nodau’r gweithgaredd, a manylion cyswllt (cyfeiriad/e-bost) 

• Rhifwch eich castiwn (neu benodau – ond peidiwch â chynnwys ormod o 
benodau). 

• Peidiwch gynnwys ormod o wybodaeth ym mhob cwestiwn a chadwch eich 
arolwg yn fyr. 

• Defnyddiwch faint ffont addas a pheidiwch ddefnyddio termau technolegol 

• Cychwynnwch gyda chwestiynau haws a gadewch gwestiynau personol tan y 
diwedd. 

• Defnyddiwch ffont bras, italeg, lluniau a lliw os allech chi.  Dylai hyn gadw sylw'r 
atebwr. 

• Grwpiwch gwestiynau yn ôl themâu/pynciau. 
 

 

 

 

 

 



Atebion Sgorio 

Mae’r raddfa Lickert (o gytuno’n gryf (SA), cytuno (A), heb farn (NV), anghytuno (D) i 

anghytuno’n gryf (SD) yn ddefnyddiol iawn mewn arolygon. Gallech er enghraifft, 

nodwch eich barn am brosiect sefydlu carthfeydd.  Gofynnwch i gyfranogwyr nodi’r 

radd maent yn cytuno gyda’r brawddegau cysylltiedig. 

 

 SD D NV A SA 

Mae carthfeydd newydd yn helpu lleihau 
afiechydon yn y pentref 

     

Nid yw’r carthfeydd neillryw yn cynnig digon o 
breifatrwydd i ddefnyddwyr 

     

 
Neu, allech ofyn i gyfranogwyr dewis o amryw o atebion. Gallech wahodd 
gyfranogwyr i sgorio atebion o ran pwysigrwydd. 
 
Pa un o’r opsiynau isod sydd fwyaf pwysig i chi:  

☐ Dosbarthiadau bach 

☐ Dosbarthiadau o’r un oedran 

☐ Dosbarthiadau wedi’u trefnu yn ôl gallu 

 
Cwestiynnau Amlddewis 
Pa opsiynau isod sy’n bwysig i chi tra eich bod yn cymudo i’r gwaith? Gallech ddewis 
mwy nag un bocs.  

• ☐ Gwasanaeth bws rheolaidd i’r dref  

• ☐ Gwasanaeth WiFi ar y bws  

• ☐ Cyfleoedd i drafod gydag eraill ar y bws  

• ☐ Lle i storio bagiau  

• ☐ Cyfle i weld y wladfa dra ar y bws   

• ☐ Arall. Nodwch mwy o fanylion isod.  

 
Atebion Ie/Na  
Gall gwestiynau ie/na ofyn atebwyr a ydynt yn cytuno neu anghytuno gyda 
datganiadau amrywiol:  
 
‘Mae’n rhaid i ni dderbyn mwy o ffoaduriaid o wledydd sy’n ein ffinio. Ie/Na (rhowch 
gylch o amgylch yr ateb sy’n berthnasol i chi)’ 
 
Ceisiwch osgoi cwestiynau aneglur neu sy’n arwain at ateb penodol.  
• Ydych chi yn erbyn di-droseddu erthyliadau? Ie/Na.  
• Ydych chi’n hoffi cig, pysgod a bwyd mor?  
• Ydych chi’n cytuno gyda chonsensws cyffredinol arbenigwyr bod…? 
 
Gofynnwch am wybodaeth benodol.  
Unai: Nodwch eich oedran: Neu: O fewn pa gategori ydych chi: 

• ☐ 1-18 

• ☐ 19-30 



• ☐ 31-59 

• ☐ 60+ 

Nodwch, gall cwestiynau agored yn denu atebion cynhwysfawr, dyfyniadau 
defnyddiol ac weithiau’n cynnig tystiai – ond peidiwch ofyn mwy nag un neu ddau. 
Nid ydynt yn addas ar gyfer coladu data ac weithiau’n arwain at atebwyr i beidio 
gorffen yr arolwg. 

Sut i gynnal arolwg 

Cyn:  

Mae hi’n bosib eich bod yn bwriadu gwneud holiadur gyda sampl o athrawon, yn 

cynnal yr arolwg mewn cynhadledd ar gyfer athrawon.  Sicrhewch fod yr atebwyr 

wedi ymlacio gan bwysleisio bod atebion yn anhysbys ac ni fydd yn cymryd mwy na 

10 -15 munud.  Pwysleisiwch fanteision ateb y cwestiynau. 

Gwnewch arolwg peilot.  Rydym ond yn trafod hon yn gryno yn y pecyn hwn gan fel 

arfer, ond cyrff anllywodraethol mawr sydd a’r arian ac adnoddau i gynnal arolwg 

peilot.  Mae peilot yn cynnwys cynnal arolwg ar sampl fach iawn o’r boblogaeth, neu 

hyd yn oed ymysg eich cyd-weithwyr.  Gall hyn gynnig cyfle i atgywyrio unrhyw 

broblemau neu ail-eirio rhai cwestiynau.  

Yn Ystod:  

Cynnal y prif arolwg. Wrth anfon, dosbarthu neu gynnal yr arolwg pwysleisiwch 
bwysigrwydd ateb y cwestiynau.  Pam ddylai pobl ateb? Sut all hynny helpu eu 
cymuned? 

Os ydych chi'n cynnal arolwg, penderfynwch sut, ble a gyda phwy i’w chynnal.  
Gallech chi (neu eich cydweithwyr) sefyll yn yr un lle (tu fas i brifysgol neu yn ardal 
dawel o farchnad) ar amseroedd gwahanol o’r dydd.  Neu, allech chi fynd i ardaloedd 
gwahanol: un pentref cyfoethog ac un pentref tlotach.  Ydych chi’n ceisio ffeindio 
atebion o bawb, neu ond dynion, menywod neu berchnogion busnesau? 

Ar ol: 

Dadansoddi’r data:  

Os nad oes gennych chi lawer o sgiliau technolegol, efallai gallech chi nodi’r data ar 
ddarn o bapur A3 neu ar ddogfen Word. Nodwch un llythyren neu rif am bob atebwyr 
ar hyd y rhes uchaf neu golofn chwith.  

Crynodwch atebion wedi’u hysgrifennu ar hyd y rhesi neu lawr y colofnau. 



Neu, mewnbynnwch eich atebion i ddogfen Excel. Bydd gennych un rhes am bob 
atebwr holiadur/arolwg ac un oglofn am bob ateb.  Efallai hoffech grynhoi cysyniad y 
cwestiwn yn pob colofn. 

Codio:  

Mae’n bosib bydd well gennych godio eich atebion. Mae’r cyngor isod yn weddol 
syml.  Ymchwiliwch ar lein am gyngor dyfnach. 

Nodwch rifau ar gyfer pob ateb.  

- E.e.. gwir = 1, anghywir = 2 

- Dyn = 1, Menyw = 2 

Gydag atebion wedi’u rancio 1 buasai ‘cytuno’n gryf’ a 5 buasai ‘anghytuno’n gryf’ 

Gydag atebion amlddewis: 

Pryd mae angen dewis rhif (allan o 4) dylech nodi 1, 2, 3, 4.  Wrth godio atebion 
amlddewis defnyddiwch golofn am bob ateb posib.  

Ateb
wr 

Gwrywaidd/B
enywaidd 

Gwir/A
nghywi
r 

Ateb 
Rancio 

Ateb wedi 
dewis 

Amlddewis - 
1 

Amlddewis -2 Amlddewis -
3  

1 1 1 3 1 1 0 0 

2 2 1 2 2 0 2 3 

3 1 2 4 3 1 2 0 

 

Fel y gweler uchod, y dylai hi fod yn hawdd cyfri’r nifer o ddynion/menywod. Ffordd 

gloi o wneud hyn yw defnyddio’r opsiwn ‘sort’ ar Excel ac edrych ar rif y rhes. 

Cofiwch dynnu un rhes sy’n cynnwys eich pennawd.  

 

Dylai hi fod yn bosib faint o ddynion neu fenywod atebodd gwir neu anghywir, neu 

rhoddasant atebion penodol i gwestiynau penodol. Gallech chi wedyn cymharu’r 

niferoedd a atebodd gydag ateb penodol yn ôl y cwestiwn.  

 

Gallech ddangos roedd 18 o 20 menyw (90%) yn cytuno bod camdriniaeth 

ddomestig yn broblem sylweddol o fewn y gymuned leol tra ddim ond 4 o 10 (40%) o 

ddynion nododd ‘cytuno’n gryf’. 

 

Os hoffech goladu mwy o gydberthnasau o fewn eich canlyniadau (roedd y rhan 

fwyaf o bobl a atebodd 2 ar y cwestiwn gyntaf wedi ateb 3 ar y degfed cwestiwn), 

ewch i wefan CORREL. 

 

Mae hi hefyd yn bosib arddangos eich canlyniadau ar graff, ewch i It Works am 

gyfarwyddiadau. 



Newid Mwyaf 

Nodweddiadol 

 

Beth yw’r dechneg Newid Mwyaf 

Nodweddiadol? 

Datblygwyd y dechneg Newid Fwyaf 
Nodweddiadol yn 1994 gan Rick Davies.  Tra 
roedd yng nghanol prosiect yn cwmpasu 
16,500 o gyfranogwyr ym Mangladesh, 
sylweddolodd Rick nid oedd unrhyw ffordd o 
gytuno ar ddangosyddion penodol.  
Penderfynodd wahodd cyfranogwyr i adrodd eu 
profiadau o unrhyw newid sylweddol roeddent 
wedi sylweddoli o ganlyniad i’r prosiect.  

Roedd yn rhaid iddynt esbonio pam yr oedd yr hyn roeddent wedi sylweddoli yn 
nodweddiadol.  Gofynnodd Davies I’r grwpiau gwahanol ddewis  stori fwyaf 
nodweddiadol ac esbonio pam ddewisant hynny.  Roedd hyn yn caniatáu i fuddiolwyr 
a rhandeiliaid gyfrannu trwy feddwl am ba newidiadau roedd y prosiect yn gwneud. 

Weithiau mae’r dechneg newid fwyaf nodweddiadol yn cael ei labelu’r ‘techneg stori’ 
neu ‘fonitro heb ddangosyddion’ (ODI, 2009). Mae’n dechneg gyfranogol sy’n 
cynnwys clywed barnau personol am newidiadau, ac wedyn cytuno ar y newid 
mwyaf nodweddiadol, a pham, ar y cyd (Better Evaluation). 

Mae’r dechneg yn gweithio heb drafod unrhyw ddangosyddion, ble mae aelodau o’r 

gymuned a gwirfoddolwyr yn casglu, trafod a dadansoddi newidiadau. Mae’n 

ddefnyddiol iawn er mwyn casglu gwybodaeth am newidiadau annisgwyl a 

chyfansoddi llun cynhwysfawr o newid o fewn cyd-destun eang. 

 



 

Manteision ac Anfanteision:  

Manteision Anfanteision 

Defnyddiol er mwyn esbonio sut mae 
newid yn digwydd a phryd (ym mha 
gyd-destunau). Defnyddiol wrth ochr 
theori newid. 

Nid yw hi wir yn ddefnyddiol os ond yn 
cael ei defnyddio ar ben ei hun. 

Cynnig rhywfaint o wybodaeth am 
effaith prosiect, ond yn gyffredinol mae 
hi’n ddefnyddiol er mwyn egluro barnau 
a gwerthoedd rhandeiliaid. Yn ôl 
Insightshare: gellir disgrifio clywed un 
neu ddau o straeon gan bobl yn y maes 
yn anecdotaidd, ond os ydych yn casglu 
50 – 300 o straeon, gellir nodi patrymau 
cynhwysfawr. 

Os ond yn defnyddio’r dechneg hon 
unwaith  nid yw’n ddefnyddiol er mwyn 
mesur effaith prosiect, gan fel arfer 
mae’n cynrychioli barnau eithafol, nid 
arferol. 

Nid yw’n dechneg ond am adrodd 
straeon ond o ddysgu o brofiadau a 
darganfod mwy am agweddau 
tebyg/annhebyg rhwng grwpiau o bobl. 

Perygl bydd buddiolwyr/rhandeiliaid ond 
yn dweud beth maent yn credu hoffech 
chi glywed, yn pwysleisio’r positif ac yn 
anwybyddu’r negatif 

Gorfodi buddiolwyr a rhandeiliaid I 
feddwl am newidiadau o ganlyniad I’r 
prosiect. 

Pergyygl caidd straeon eu defnyddio am 
rhesymau eraill 

Caniatau i chi fod yn greadigol Angen sgiliau hwyluso da 

Mae’n syml, yn ffocysu ar agweddau 
penodol ac yn aml yn caniatau i bobl 
sydd ddim fel arfer yn cael eu holi, i 
fynegi’u barn 

Nid yw’n wyddonol iawn ac mae’n 
anodd profi mewn modd empirig. 

Ffynhonellau: Better Evaluation, ODI 

https://www.odi.org/publications/5211-strategy-development-most-significant-change-msc


Sut i ddefnyddio’r dechneg 

Mae amryw o ganllawiau yn cynnig cyngor gwahanol. E.e.. mae Davies, ODI, Better 

Evaluation ac Insightshare i gyd yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol. 

Mae llawer o’r cyngor yn debyg, ond gan ddefnyddio camau gwahanol.  Mae 

Insightshare yn ffocysu ar ddefnyddio’r dechneg gan ddefnyddio 26 cam, tra bod 

Better Evaluation yn trafod y dull gyda thri cham: 

1. Penderfynu ar y math o straeon hoffech chi gasglu (straeon am beth – e.e.. am 

newid ymarferion, neu ganlyniadau iechyd, neu rymuso cymunedau) 

2. Casglwch y straeon a phenderfynwch pa rhai sydd fwyaf nodweddiadol 

3. Rhannwch y straeon a thrafodwch gyda rhandeiliaid a chyfranogwyr fel y gall pobl 

ddysgu am yr hyn mae unigolion yn ffeindio’n bwysig. 

Newid Mwyaf Nodweddaidol + Dull 1-2-3 

Gan fod hon yn becyn cyflwyniadol, rydym wedi crynhoi’r dechneg mewn i 5 cam  

 

1. Diffiniwch y cwestiwn hoffech chi ateb trwy ddefnyddio’r dechneg newid fwyaf 

nodweddiadol:  

• asesu effaith prosiect 

• dysgu o fuddiolwyr a deall beth sydd wedi newid eu bywydau 

• annog buddiolwyr i feddwl am effeithiau prosiect (au) 

• recordio atebion er mwyn adrodd i’ch noddwyr 

• rhannu profiadau dysgu a chanlyniadau gyda rhandeiliaid. 

 

2. Adnabod buddiolwyr gall gyfrannu, ac os oes angen, gofynnwch am eu caniatâd 

(gweler canllaw moesegol ar y wefan). Nodwch, yn gyffredinol mae’r dechneg hon 

ond yn cael eu defnyddio gydag unigolion sy’n uniongyrchol gysylltiedig gyda’r 

prosiect e.e.. cyfranogwyr neu staff. 

 

3. Gofynnwch gyfranogwyr beth yw’r newid mwyaf sylweddol yn eu barn nhw. 

Gallech ofyn cwestiwn fel: ‘Wrth ystyried y mis diwethaf, beth yw’r newid mwyaf 

sylweddol o fewn [agwedd penodol]?’ 

 

4.  Os ydych yn penderfynu rydych chi am ffilmio neu recordio’r straeon, os ydych yn 

cyfweld a grŵp mawr sicrhewch fod unigolion yn siarad un ar y tro a 

ffilmiwch/recordiwch yr unigolyn sy’n siarad. 



5. Sicrhewch fod gennych ganiatâd unigolion sy’n rhannu profiadau os ydych am 

drafod a dangos recordiad yr unigolyn gyda grwpiau eraill. Os ydych yn trafod gyda 

grŵp mawr o bobl, dewiswch y newid mwyaf nodweddiadol trwy feirniadai’r straeon 

eraill er mwyn dewis y stori bwysicaf.  Gallech ofyn panel ‘O bob un o’r straeon 

nodweddiadol, pa un yw’r fwyaf nodweddiadol?’ 

6. Dyma’r cam anoddach i gyd, sut ydych am ddefnyddio’r data yma? 

Pa wybodaeth i ddefnyddio?  

Dylech chi ddefnyddio straeon sy’n trafod profiadau personol, er, bydd rhaid cadw’r 
rhain yn ddienw.  Weithiau bydd rhaid cuddio enwau a chuddio enwau.  Cofiwch taw 
eich prif flaenoriaeth yw peidio achosi niwed.  

Cymerwch dystiolaeth sy’n cefnogi eich fframwaith rhesymegol, eich theori newid 
neu unrhyw ragdybiaethau o fewn eich adroddiadau. Er mwyn egluro: 

• Os ydych yn adrodd nôl i noddwr, mae’n siŵr hoffech chi wybod sut mae’r 
straeon yn cwrdd â gofynion eich adroddiad.  Efallai mae’r straeon yma’n 
cynnwyd sut roedd triniaeth malaria cynnar wedi achub bywyd plentyn, neu 
sut mae gwelliannau i ysgol leol (cynnal dosbarthiadau newydd a phrynu mwy 
o ddesgiau) wedi caniatáu i fam weithio yn y dref yn ystod y diwrnod. 

• Bydd rhai o’r straeon yn cynnig data am allbynnau (mae gweddw nawr yn 
gallu cynhyrchu ddwywaith y nifer o gadach misglwyf yr wythnos), 
canlyniadau (nawr gall y weddw bwydo’i phump plant) a nodau (delio gyda’r 
broblem o ddiffyg maeth mewn pentrefi ardal benodol) hyd yn oed os yw’n 
anodd ffeindio’r holl wybodaeth sydd angen mewn o un achos unigol.  

• Unwaith I chi gasglu nifer o straeon ac wedi’u ffilmio, recordio a’u thrawsgrifio, 
gallech eu dadansoddi a cheisio ffeindio cydberthnasau.  Gellir gwneud hyn 
yn â llaw neu trwy godio. Os ydw i'n defnyddio codio edrychwch am eiriau neu 
syniadau sy’n cael eu hailadrodd a’u grwpio dan weithgareddau, allbynnau, 
canlyniadau a nodau.  Am gyngor er mwyn codio, ewch i wefan Europlanet. 

• Os hyn yw eich profiad gyntaf o fonitro a gwerthuso mae’n bosib ond 
defnyddio’r dechneg newid fwyaf nodweddiadol (neu arolygon/cyfweliadau) fel 
ffordd o brofi eich theori newid. 

• Ond, os hoffech fynd ymhellach, ewch i Gam 3 a darllenwch am dechnegau 
ymchwil eraill. 

Am fwy o wybodaeth 

Davies, R. and J. Dart (2005): The ‘Most Significant Change’ (MSC) Technique – 

A Guide to Its Use – Guidelines from the Rick Davies and Jessica Dart who 

developed the concept of Most Significant Change Other useful guides have been 

prepared by the ODI and by Insightshare. 

 

In the latter case, the approach combines MSC with participatory video techniques 

http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf.
https://www.betterevaluation.org/resources/guides/most_significant_change
https://www.betterevaluation.org/resources/guides/most_significant_change
https://insightshare.org/


http://groups.yahoo.com/group/MostSignificantChanges. https://www.bond.org.uk/r

esources/most-significant-change-technique-users-guide 

 

Hovland, I. (2005) Successful Communication: A Toolkit for Researchers and Civil 

Society Organisations, ODI Working Paper 227, London: 

ODI. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-

files/6383.pdf 

 

See this overview from Capacity.org which outlines the process and findings of an 

NGO self-evaluation process which used Most Significant Change to evaluate the 

organisational development services offered by the group. 

 

Grwpiau Ffocws 

 

Mae grŵp ffocws yn drafodaeth ymysg grŵp bach o bobl, mae rhwng chwech ac 
wyth unigolyn yn ddigonol. (Krueger & Casey, 2000). Mae’n helpu ymchwilwyr i 
ddysgu mwy am farnau unigolion ynglŷn â phwnc penodol ac yn caniatáu i chi newid 
trywydd neu agweddau o brosiect yn seiliedig ar yr hyn rydych yn dysgu. 

Mae pleidiau gwleidyddol a chwmnïau 
mawr yn defnyddio grwpiau ffocws er 
mwyn mesur barn am bolisïau neu 
gynnyrch newydd.  Mae cyrff 
anllywodraethol yn gallu eu defnyddio er 
mwyn mesur ymateb buddiolwyr a 
rhandeiliaid i brosiectau neu agweddau 
gwahanol o brosiect. 

Gall grŵp ffocws ofyn athrawon, er 
enghraifft, am eu barn ar dechnegau 
dysgu newydd, neu adnoddau newydd 
sydd wedi cael eu darparu gan gorff 
anllywodaethol. Neu, allech ofyn i 
arweinwyr y gymuned beth maent yn 

meddwl bydd yn lleihau cyfraddau trosedd (trosedd, lladrata). 

Dylech chi gynllunio aelodau a phynciau trafod y grŵp o flaenllaw er mwyn sicrhau 
bod awyrgylch dda fel bod cyfranogwyr yn teimlo fel y gallent rannu syniadau yn 
agored a chynnig eu barn onest.  Gan fod cyfranogwyr yn cael eu hannog i 
gynrychioli barn pobl eraill, yn ogystal â’u barn bersonol, mae grwpiau ffocws yn 
cynnig trafodaeth ddofn, fanwl ac amrywiol – fanylder sy’n amhosib casglu trwy 
holiaduron. 

https://www.bond.org.uk/resources/most-significant-change-technique-users-guide
https://www.bond.org.uk/resources/most-significant-change-technique-users-guide
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6383.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6383.pdf
http://www.betterevaluation.org/en/resources/examples/msc/ngo_selfevaluation


Mae grwpiau ffocws yn casglu llawer o wybodaeth o fewn cyfnod eithaf byr.  Maent 
yn ddefnyddiol er mwyn casglu gwybodaeth fanwl am farn a sylwadau cymuned am 
brosiect. 

Mae grwpiau ffocws yn debyg i gyfweliadau gan eu bod yn canolbwyntio ar ddata 
ansoddol sy’n arddangos canfyddiadau pobl.  Ond, wrth gyfweld, mae’r ymchwilydd 
yn gofyn yr holl gwestiynau ac yn rheoli trefn y drafodaeth, mae grwpiau ffocws yn 
caniatáu i’r ymchwilydd cymryd cam yn ôl ac yn canolbwyntio ar annog trafodaeth 
ymysg cyfranogwyr.  

Gallai gyfranogwyr cynnwys buddiolwyr neu staff y prosiect.  Mae’r hwylusydd yn 

defnyddio canllaw trafodaeth. Mae aelod o staff arall yn gallu cymryd nodiadau, gan 

gynnwys yr hyn maent yn gweld yn ogystal â chlywed. 

Pwy ddylai defnyddio grwpiau ffocws?  

 

• Os ydych yn ystyried cyflwyno prosiect neu 
wasanaeth newydd. 
• Os hoffech ofyn cwestiynau nad sy’n addas 
eu gofyn mewn holiadur. 
• Os hoffech ategu at wybodaeth a ddysgwyd 
o ganlyniad i holiaduron 
• Os ydych yn adnabod rhywun sy’n brofiadol 
iawn neu’n arwain grwpiau o’r gymuned. 
• Os oes gennych chi’r amser, dealltwriaeth 
ac adnoddau i gydlynu grŵp o gyfranogwyr. 

Manteision ac Anfanteision  

Manteision Anfanteision 

Caniatáu i chi ddysgu mwy am farnau 
am bynciau penodol.  Mae atebion fel 
arfer ar lafar, yn benagored, eithaf lled 
ac yn ansoddol.  Maent yn ddwfn, fanwl 
ac yn amrywiol. Mae cyfathrebu di-
eiriau hefyd werth eu nodi. Am hynny, 
gallech ddarganfod yn union beth mae 
pobl yn meddwl a theimlo. 

Mae dynamig y grwp yn gallu cael 
effaith mawr ar y canlyniadau, yn 
enwedig os nad ydych yn dewis yr 
aelodau’n ofalus; neu os yw un unigolyn 
dominyddu neu’n dylanwadu eraill. 

Eithaf cloi, hawdd a rhad Gall ddewis cyfranogwyr bod yn ddrud, 
anodd ac ar adegau’n arwain at duedd 
(Krueger, 1994; Krueger & 
Casey, 2000). Nid oes sicrwydd bod y 
bobl sy’n cytuno mynychu, yn mynychu.  
Mae’n well recrwitio gormod o bobl i 
osgoi’r risg yma.  Weithiau bydd angen 
talu arweinwyr y grwp. 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/2041-210X.12860#mee312860-bib-0045
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/2041-210X.12860#mee312860-bib-0046


Weithiau mae aelodau o’r grwp yn 
meddwl am bynciau nad ydych chi wedi 
ystyried 

Mae’n bosib ni fydd rhai aelodau’n 
fodlon mynegi’u barn 

Gellir casglu llawer o wybodaeth mewn 
cyfnod weddol byr  

Maent yn cymryd mwy o amser nag 
arolygon – gan gynnwys yr amser i 
recrwitio cyfranogwyr 

Ffynhonell: Nyumba et al (2018)  

Sut i gynnal grwp ffocws  

Trefnu grwp ffocws  

Penderfynwch ar bwrpas y grŵp.  Pam ydych yn defnyddio’r dechneg hon? Ydy hi’n 
well ei defnyddio ar ben ei hun neu ar y cyd gyda dull gwahanol fel mae’r dull 1-2-3 
yn argymell? 

Ffeindiwch a recrwitiwch gyfranogwyr 

Gallech chi ffeindio sampl cynrychioli ystod o oedrannau/barnau/grwpiau, neu 
gallech chi ffeindio sampl sy’n canolbwyntio ar gynrychioli rhyw/oedran neu gategori 
o bobl. 

Gofynnwch i’ch hyn, faint o grwpiau ffocws a faint o unigolion sydd angen? 
Sicrhewch eich bod yn rhannu manylion lleoliad, dyddiad ac amser yn glir iawn.  A 
fydd y grŵp ffocws yn digwydd unwaith neu ydych yn bwriadu cysylltu gyda’r 
unigolion nes ymlaen? Ydych chi angen talu cyfranogwyr a/neu’r hwylusydd, neu 
ddarparu te/coffi neu ryw fath o dystysgrifau.  Ydych yn delio gyda phlant neu 
oedolion archolladwy? 

Ceisiwch recriwtio hwylusydd lleol os ydych chi neu aelod arall o’ch corff 
anllywodraethol yn gweithredu’r rôl.  Yn ddelfrydol, ceisiwch ffeindio unigolyn gyda 
phrofiad o hwyluso grwpiau tebyg, sydd â dealltwriaeth o’r pwnc, sy’n dod ymlaen yn 
dda gydag unigolion y pentref, ac sy’n fodlon dilyn eich cyfarwyddiadau chi.  Mewn 
rhai achosion, efallai bydd angen cyfieithydd.  Ystyriwch gost recriwtio cyfieithydd o 
ran amser cynnal y grŵp a’r amser i drawsgrifio’r sesiwn. 

Dewiswch rywun i gymryd nodiadau a sicrhewch eich bod yn darparu papur, peniau, 
dictaffon neu ddyfais recordio arall. Mae’r broses o drawsgrifio’r sesiwn yn cynnig 
gwybodaeth werthfawr ond y mae hi’n cymryd llawer o amser. Penderfynwch ar 
leoliad addas a hygyrch ble bydd cyfranogwyr yn teimlo’n gyfforddus.  Fel arfer 
mae’n well drefnu’r grwpiau mewn siâp cylch.  

 

 

 

https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860


Rol Hwylusydd  

1. Paratowch eich cwestiynau o flaenllaw. 
2. Ceisiwch sicrhau bod eich cyfranogwyr teimlo’n gyfforddus, dywedwch ddiolch am 

eu presenoldeb, cyflwynwch eich hunain, eisteddwch (peidiwch sefyll), ac 
esboniwch drefn a thon y drafodaeth. 

3. Ceisiwch annog i bob un o’r cyfranogwyr gymryd rhan, gan gynnwys y rheini sy’n 
swil a pheidiwch adael i rai unigolion ddominyddu’r drafodaeth. Defnyddiwch 
gyswllt llygaid, cwestiynau uniongyrchol a chwestiynau agored a chaeedig.  
Newidiwch eich llais ac ail-eiriwch gwestiynau os oes angen.  

4. Sicrhewch fod rhywun yn cymryd nodiadau o’r hyn a ddywedir a hefyd yn nodi 
unrhyw gyfathrebu di-eiriau (iaith y corff, diflastod, cymeradwyo, chwerthin). Os 
ydych chi'n eistedd yn dawel tu hwnt i’r cylch, sicrhewch eu bod dal yn gallu 
arsylwi’r cyfranogwyr. 

5. Caniatewch I’r grŵp drafod am rhwng awr a dwy awr ar y fwyaf.  Wedyn 
crynhewch yr hyn mae’r grŵp wedi cytuno/dadlau amdani a gofynnwch a ydynt yn 
cytuno gyda’r casgliad.  

 
Cwestiynau Posib  

• Ydy’r prosiect wedi cael ei drefnu’n dda?  

• Beth ellir gwella? 

• Ydy’r prosiect yn eich helpu eich bywyd dydd i ddydd? Os ie, sut?  

• Beth ellir gwella?  

• Beth hoffech chi weld digwydd? 

• Beth am agwedd (X) o’r prosiect? 

• Beth am agwedd (Y)? 

• Ydych chi’n credu bod agwedd (X) wedi gweithio’n llwyddiannus? 

• Pam wnaeth (Y) fethu yn eich barn chi? 

• Ydych chi’n cytuno bod…? 

• Oes gan unrhyw un unrhyw sylwadau eraill cyn i ni orffen? 

• Er mwyn crynhoi, y consensws yw bod…. 

• Ydych chi’n cytuno? 

• Nid yw pob un ohonoch chi wedi siarad hyd yn hyn? Oes gennych chi sylwadau 
gwahanol i unrhyw beth sydd wedi cael ei thrafod hyd yn hyn? 

 
Dadansoddi canlyniadau  
1. Ysgrifennwch eich nodiadau a thrawsgrifiwch y drafodaeth yn gyflym 
2. Ewch yn ôl i bwynt 1: beth oedd pwrpas y grŵp? Pa wybodaeth ydych chi wedi 

dysgu sy’n berthnasol i’ch Theori Newid neu fframwaith rhesymeg?  
3. Edrychwch am debygrwydd neu wahaniaethau ymysg casgliadau’r trafodaethau 

 
Tebygrwyddau a gwahaniaethau posib:  

• Ydy pobl yn dweud yr un peth? Ydy’r safbwyntiau’n wahanol? 

• Ydy’r sylwadau’n wahanol yn ôl oedran, rhyw, lefel addysg neu’r fath o ardal 
mae pobl yn byw ynddi? 

• Os ie, ydych chi’n gwybod pam? Oes unrhyw ddyfyniadau’n esbonio pam? 

• Oes gan y cyfranogwyr rhagdybiaethau gwahanol i chi ynglŷn â’ch prosiect? 

• Os ie, ydych chi angen ailfeddwl eich theori newid neu ragdybiaethau? 



Mae’n syniad da gofyn mwy nag un person i ddadansoddi’r trawsgrifiad gan all hyn 
eich helpu i adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau ymysg atebion y grŵp. Mae 
technegau mwy soffistigedig fel codio, dadansoddi cynnwys a dadansoddi disgwrs, 
mae’r rhain yn gallu strwythuro eich darganfyddiadau. 

Yn olaf, integreiddiwch eich darganfyddiadau a dyfyniadau mewn eich adroddiad 
blynyddol neu werthusiad.  Pa gwestiynau sy’n dod o ganlyniad i’ch ymchwil? 

Am fwy o wybodaeth… 

For more detail on organising focus groups see: 

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-

and-resources/conduct-focus-groups/main 

Designing and Conducting Focus Group Interviews, by Richard A. Krueger 

Toolkit for Conducting Focus Groups, provided by Omni, is a great resource 

intended to assist in conducting focus groups and enhance one’s facilitation skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eiu.edu/~ihec/Krueger-FocusGroupInterviews.pdf
http://www.rowan.edu/colleges/chss/facultystaff/focusgrouptoolkit.pdf


Cam 3: Gwirio Data 

Felly, nawr rydych wedi casglu data a’i defnyddio i brofi rhai o’ch rhagdybiaethau am 

gynnydd eich prosiect.  Efallai bydd rhai o’ch darganfyddiadau’n ffocysu ar 

ganlyniadau byrdymor, nid canlyniadau terfynol. Wedi’r 

cyfan, rydych yn casglu data tra bod eich prosiect yn cael ei 

gweithredu, nid ar ôl iddi orffen. 

Nawr mae’n rhaid i chi drionglu’ch data.  Mae hyn yn 

cynnwys casglu data sy’n cefnogi neu gwestiynu eich 

casgliadau.  Mae’r darganfyddiadau yma hefyd yn 

atgyfnerthu neu gwestiynu eich rhagdybiaethau.  

Mae nifer o dechnegau fel newid mwyaf nodweddiadol, 
holiaduron, arsylwi cyfranogwyr, grwpiau ffocws a 
dadansoddi dogfennau. Mae’r adran hon yn trafod y 
technegau canlynol: 

- - Cyfweliadau rhannol-strwythuredig 
- - Cyfweliadau yn y gymuned 
- - Dadansoddi dogfennau 

 

Esboniad  

Efallai fel rhan o Gam 2 rydych wedi trefnu grŵp ffocws ac wedi darganfod bod 

gwragedd gweddw mewn pentref arunig wedi dangos diddordeb mewn eich cynnig 

offer a hyfforddiant er mwyn sefydlu gweithdy gwnïo er mwyn cynhyrchu bagiau a 

chyfwisgoedd eraill.  Un o’ch rhagdybiaethau yw bydd hyn yn creu swyddi ac yn 

cynnig incwm i fenywod archolladwy.Llun gan Bruno Glätsch o Pixabay 

Pryd rydych yn cyrraedd eich cyfnod gwirio 
data, rydych yn dechrau amau eich gwaith.  
Rydych yn darganfod bod nifer fawr o gynnyrch 
wedi cael eu cynhyrchu a nawr does dim lliain 
na lledr ar ôl.  Mae rhai peiriannau wedi torri o 
ganlyniad i weithredai nifer o weithwyr heb 
hyfforddiant a oedd eisiau gwneud arian.  Yn 
waeth fyth, dim ond canran fach o gynnyrch 
sydd wedi cael eu gwerthu a’r prif brynwyr yw 
staff y corf anllywodraethol, yn ogystal â nifer o 
dwristiaid.  

Nawr, mae eich rhagdybiaethau wedi newid. Y broblem graidd yw lleoliad arunig y 

pentref, y pellter o’r o’r llety ar gyfer twristiaid ac o farchnadau’r trefi mwy.  Mae cost 

trafnidiaeth yn uchel o gymharu â maint yr elw o’r cynnyrch (sydd o ansawdd uchel). 



Sut allech chi wella hygyrchedd at y farchnad?  Allech chi gynnig cymorth i’r 

gweddwon i ffurfio cysylltiadau gyda’r llety ar gyfer twristiaid a chynnig disgownt i’r 

twristiaid? Oes gyrrwr dibynadwy a gall cynnig trafnidiaeth i’r gweddwon unwaith neu 

ddwywaith yr wythnos? Sut allech chi gynnwys y gost hon mewn i bris y bagiau? 

Faint o gynnyrch sydd angen eu gwerthu cyn i chi brynu defnyddiau newydd? Sut 

allech chi drwsio’r peiriannau a hyfforddi staff newydd? Ar ôl ystyried rhaid, rydych 

yn edrych ar y prosiect safbwynt newydd.  Bydd angen i chi newid eich theori newid 

yn briodol. 

 

Cyfweliadau rhannol-strwythuredig 

Mae’r pecyn hon yn barod wedi trafod cyfweliadau gydag unigolion allweddol a sut 
i’w cynnal.  Mae cyfweliadau gydag unigolion allweddol yn fath o gyfweliad sy’n 
ffocysu ar siarad gydag unigolion sy’n gallu cynnig y wybodaeth rydych yn chwilio 
amdani. 

Maent yn hynod debyg i gyfweliadau rhannol-strwythuredig, y gwahaniaeth yw’r ffaith 
nad cyfweliadau rhannol-strwythuredig yn allweddol i’ch prosiect. 

Yn gyffredinol, mae cyfweliadau’n ffordd wych o gasglu data cyfoethog, ansoddol o 
sut mae buddiolwyr, rhandeiliaid a chyfranogwyr yn teimlo am brosiect a pham y 
maent yn teimlo fel hyn.  Maent yn cynnig gwybodaeth ddiddorol o bobl allweddol yn 
y maes, yn ogystal â dyfyniadau defnyddiol. 

Mae’n rhaid eu paratoi o flaenllaw ac yn gallu dilyn strwythur llym neu lac.  Maent fel 
arfer yn cael eu cynnal rhwng cyfwelydd a chyfranogwr, gallent cara rhwng dwy 
funud i 30 munud neu 1 awr.   

Os ydych yn gweithio gyda phlant neu oedolion archolledig, dilynwch ein canllaw 
moesegol (ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth). 

Mae cyfweliadau rhannol-strwythuredig yn cynnwys buddiolwyr/rhandeiliaid a staff 
cyrff anllywodraethol. Maent yn defnyddio set o gwestiynau wedi eu paratoi o 
flaenllaw, cwestiynau agored neu gaeedig. Maent yn ffordd dda o gasglu data 
ansoddol a gwirio os yw ffeithiau’ neu ragdybiaethau am eich prosiect yn gywir neu 
beidio. 

Mae’n rhaid i chi benderfynu pwy i gyfweld, pryd a pham. Ni allech gynnal y 
cyfweliadau yma gyda phawb.  Felly, pwy yw eich buddiolwyr, rhandeiliaid neu 
gyfranogwyr, neu hyd yn oed unigolion o’ch sefydliad? 

Weithiau bydd angen cyfweld a phwy bynnag sydd ar gael, ond os ydych yn 
cynllunio o flaenllaw rydych yn cynyddu’r tebygolrwydd o fedru cyfweld a’r bobl 
hoffech chi gyfweld a.  Efallai bydd angen cyfieithydd felly ystyriwch gostau’r 
cyfieithu a phroses trawsgrifio. 

 



Manteision ac Anfanteision 

Manteision Anfanteision 

Ffynhonnell o ddata ansoddol Weithiau’n anodd ffeindio pobl i gyfweld.  
Bydd rhai’n amau eich cymhelliant, 
neu’n poeni ni fyddent yn ddienw. 

Effeithiol i gael cipolwg, mesur 
agweddau, ymddygiadau a rhesymau 
dros ymddygiad penodol 

Perygl bydd unigolion ond yn dweud yr 
hyn maent yn credu hoffech chi glywed. 

Defnyddiol am fesur effaith: ydy 
ymddygiad unigolion wedi newid? Ydy 
eu bywydau wedi newid? 

Angen bod yn ofalus iawn wrth ddelio 
gyda phlant ac oedolion archolladwy 

Goruchafu problemau o unigolion sy’n 
anllythrennog 

Gallu cymryd llawer o amser 

Cynnig cipolwg i arferion diwylliannol 
mae rhai cyrff anllywodraethol heb 
ystyried 

Efallai bydd angen gwobrwyo rhai 
cyfranogwyr neu dalu am gyfieithydd 

Sut i gynnal cyfweliadau rhannol-strwythuredig 

Cyn: 

1. Dewiswch ba wybodaeth hoffech chi gasglu ac os taw’r dechneg hon yw’r ffordd 

fwyaf addas o gasglu hyn.  Os ydych yn bwriadu gwirio rhagdybiaethau neu’n 

ymchwilio i agweddau, newidiadau mewn ymddygiad neu gymhellion cyfranogwyr 

a buddiolwyr, mae'r dechneg hon yn debygol o fod yn addas. 

2. Penderfynwch pwy hoffech siarad gydag a chysylltwch gyda nhw drwy lythyr, e-

bost, neges destun neu gofynnwch iddynt wyneb yn wyneb.  Cofiwch fod yn ofalus 

iawn os ydych chi'n delio gyda phlant neu oedolion archolladwy. Gweler y canllaw 

moesegol ar y wefan am fwy o wybodaeth. Pwysleisiwch fod y cyfweliadau'n 

ddienw, cyfrinachol ac ond yn cael eu rhannu os yw’r cyfrannwr yn rhoi caniatâd. 

3. Esboniwch bwrpas, strwythur a lleoliad y cyfweliad.  Os ydynt yn gofyn, darparwch 

restr o gwestiynau.  Sicrhewch fod y lleoliad yn hygyrch, cyfforddus (yn y cysgod 

os tu fas), a phreifat (bydd cyfranogwyr yn rhannu mwy os ydynt yn gyfforddus), 

ond nid yn rhy breifat (mewn ystafell wedi’i chloi) gan fod hyn yn ofni rhai.  Mae 

cyfweliadau tu fas yn debygol o ddenu sylw ac o bosib, denu mwy o gyfweliadau.  



4. Paratowch eich rhestr cwestiynau.  Bydd y rhan fwyaf ohonynt yn gwestiynau 

wedi’u penderfynu o flaenllaw (Beth sy’n mynd yn dda?Beth ellir gwella?). Bydd 

eraill yn newid o berson i berson. Buasai’n anaddas gofyn bachgen ysgol yn 

Affrica am wleidyddiaeth yr ardal. Ond, gallai gynnig llawer o wybodaeth am fywyd 

dydd i ddydd a bywyd teuluol.  

5. Dewch a phapur a phen. Gallech hefyd ddefnyddio dictaffon, ffon symudol a 

recordiwr iPad.  Ond, gofiwch bydd rhaid trawsgrifio popeth yn hwyrach. 

6. Os yn addas, trefnwch gyfieithydd i fod yn bresennol yn ystod y cyflweiadau. 

Sicrhewch fod gennych ddigon o arian lleol i’w dalu a cheisiwch ddod ymlaen 

gyda’r cyfieithydd oherwydd efallai bydd angen iddo/i drawsgrifio’r nodiadau a 

chyfrannu i gyfweliadau eraill yn y dyfodol. 

Yn Ystod: 

1. Cychwynnwch drwy esbonio/ailadrodd pwrpas y cyfweliad, yn gwirio fod gennych 
ganiatâd cyfranogwyr, esboniwch pa mor hir ddylai para ac esboniwch gallech 
stopio os hoffent. 

2. Cychwynnwch drwy ofyn cwestiynau agored a chaeedig, gan gynnwis cwestiynau 
sgorio 1-10 

3. Unwaith I chi ofyn eich cwestiynau craidd, byddwch yn benagored. Ceisiwch 
ffeindio cipolwg o sylwadau neu agweddau o bob cyfranogwr.  Wedi’r cyfan, mae 
gan bawb yr hawl i fynegi barn. 

4. Gofynnwch eich cyfranogwr os oes un rhywbeth arall hoffent  siarad amdani? 
Gofynnwch pwy arall allech chi siarad gyda. Enw’r dechneg hon yw’r effaith 
lluosogi er mwyn ffeindio mwy o gyfranogwyr. Ond byddwch yn ofalus gan eich 
bod chi ond ar y maes am gyfnod byr. Gofynnwch am fanylion cysylltu (e-bost, 
neu’n well fyth 0 rhif ffôn). 

Ar ol: 

 

1. Trawsgrifiwch eich cyfweliad. Efallai bydd angen cymorth eich cyfieithydd. 
Gofynnwch am gymorth cydweithiwr er mwyn trawsgrifio’r cyfweliad. 

2. Darllenwch trwy wybodaeth o’r cyfweliad (ynghyd a thrawsgrifiadau 
cyfweliadau eraill).  Edrychwch ar atebion cwestiynau craidd neu beth sy’n  
mynd yn dda, beth ellir gwella, sut mae agweddau neu ymddygiad wedi 
newid, oedd y prosiect yn gywir i ragdybio X neu Y. Mae technegau codio  yn 
ddefnyddiol os ydych yn hyderus i’w defnyddio. 

3. Dechreuwch i fewnbynnu’r data yma i’ch adroddiad blynyddol neu werthusiad.  
Gall rhai o’r wybodaeth gwella’ch dealltwriaeth o achlysur penodol ond bydd 
darnau o wybodaeth eraill yn gysylltiedig i’ch rhagdybiaethau a chanlyniadau 
posibl.   

Er Enghraifft: 

- Rhagdybiaeth: Cafodd ein rhagdybiaeth gyntaf ei brofi ar ôl i bentrefwyr 
ddweud taw hygyrchedd at ddŵr yfed oedd brif bryder ffermwyr. 



- Canlyniadau: Dywedodd X bod plant ysgol nawr yn golchi eu dwylo cyn 
bwyta yn y ffreutur. 

- Effaith: Mewn cyfweliadau, roedd dau ffarmwr lleol wedi adrodd o 
ganlyniad i’r technegau newydd maent wedi dysgu o’r prosiect, dyma’r 
flwyddyn gyntaf nad oedd angen iddynt gael gwared â hyd at 50% o’u 
cnwd o ganlyniad i bla locust. 
 

4. Yn derfynol, chwiliwch am anghysondebau o fewn data eich cyfweliadau.  Allech 
chi esbonio’r rhain drwy gyfweliadau pellach? Mae hon yn broses o drionglu, 
gan ddefnyddio mwy nag un dechneg. 

5. Hefyd, chwiliwch am dystiolaeth bod eich rhagdybiaethau’n anghywir a bod 
eich prosiect yn gwneud niwed.  Mae’r data hon, yn enwedig os yw’r un data 
i’w weld trwy ddefnyddio dulliau casglu data eraill (holiaduron/grwpiau ffocws) 
yn anodd delio gyda. Ond, cofiwch fod amser i newid trywydd eich prosiect, 
newid rhagdybiaethau neu hyd yn oed adolygu eich theori newid.  Mae’n 
bosib bydd rhaid rhoi gwybod i’ch noddwyr, ond nid yw canlyniadau o’r fath yn 
golygu eich bod wedi methu, a gallech chi helpu eraill i weithio’n fwy effeithiol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfweliadau yn y Gymuned 

Mae'r rhain yn cynnwys mwy nag un hwylusydd yn cyfweld a chymuned leol (hyd at 
20 neu 25 person) am gyfnod o un neu ddwy awr. 



Maent yn llawer llai cyffredin na chyfweliadau rhannol-
strwythuredig.  Mae ganddynt rhai o’r un agweddau a 
grwpiau ffocws.  Maent yn cynnig cipolwg o agwedd 
cymuned tuag at brosiect, ac yn ddelfrydol mae’r 
cyfweliadau yma’n digwydd yn ystod lansiad prosiect.  

Mae unrhywun yn y gymuned yn gallu cymryd rhan. 
Fel arfer mae’r cyfwelydd yn dilyn rhestr o gwestiynau 
strwythuredig. 

 

Manteision ac Anfateision 

Manteision Anfanteision 

Cynnig cipolwg o agweddau, ymateb, 
cymhellion o bentref neu gymuned 
gyfan 

Mae’n gallu bod yn anodd rheoli grwp 
mawr 

Defnyddiol er mwyn adnabod unigolion 
er mwyn cyfweld a nes ymlaen, neu 
unigolion gall gyfrannu i’r dechneg 
newid mwyaf nodweddiadol 

Perygl bod unigolion yn dominyddu ac o 
ganlyn yn distawi eraill 

Os yn cael ei rheoli’n gywir, gall 
gyfweliadau cymunedol arwain at greu 
ymagwedd bositif o brosiect ymysg y 
gymuned 

Mae’n gallu arwain at ragfarnau yn 
erbyn eich prosiect os yw pobl yn magu 
barn lleisiau dominyddol. Mae’r 
bygythiad hon yn fwy real nag mewn 
cyfweliadau un ar un. 

 

 

Sut i gynnal cyfweliadau cymunedol 

Cyn: 

1. Dewiswch ba wybodaeth hoffech chi gasglu ac os taw’r dechneg hon yw’r ffordd 

fwyaf addas o gasglu hyn.  Os ydych yn bwriadu gwirio rhagdybiaethau neu’n 

ymchwilio i agweddau, newidiadau mewn ymddygiad neu gymhellion 

cyfranogwyr a buddiolwyr, mae'r dechneg hon yn debygol o fod yn addas. 

2. Penderfynwch pwy hoffech siarad gydag a chysylltwch gyda nhw drwy lythyr, e-

bost, neges destun neu gofynnwch iddynt wyneb yn wyneb. Gall pobl addas 

cynnwys swyddogion, perchnogion tir neu unigolion parchedig sy’n gallu sicrhau 

fod y gymuned ehangach hefyd yn mynychu. 

3. Esboniwch bwrpas, strwythur a lleoliad y cyfweliad.  Os ydynt yn gofyn, 

darparwch restr o gwestiynau.  Sicrhewch fod y lleoliad yn hygyrch, cyfforddus - 

yn y cysgod os tu fas.  

4. Paratowch eich rhestr cwestiynau.  Bydd y rhan fwyaf ohonynt yn gwestiynau 

wedi’u penderfynu o flaenllaw (Beth sy’n mynd yn dda?Beth ellir gwella?). Bydd 

eraill yn newid o berson i berson (swyddogion, athrawon, mamau, plant, henoed, 

arweinwyr crefyddol, gweithwyr iechyd). 



5. Dewch a phapur a phen. Gallech hefyd ddefnyddio dictaffon, ffon symudol a 

recordiwr iPad.  Ond, gofiwch bydd rhaid trawsgrifio popeth yn hwyrach. 

6. Os yn addas, trefnwch gyfieithydd i fod yn bresennol yn ystod y cyfweliadau. 

Sicrhewch fod gennych ddigon o arian lleol i’w dalu a cheisiwch ddod ymlaen 

gyda’r cyfieithydd oherwydd efallai bydd angen iddo/I drawsgrifio’r nodiadau a 

chyfrannu i gyfweliadau eraill yn y dyfodol. 

Yn ystod: 

1. Cychwynnwch drwy esbonio/ailadrodd pwrpas y cyfweliad, yn gwirio fod 

gennych ganiatâd cyfranogwyr, esboniwch pa mor hir ddylai para ac esboniwch 

gallech stopio os hoffent. 

2. Cychwynnwch drwy ofyn cwestiynau agored, neu, ofynnwch gwestiynau am 

sylwadau unigolion ynghylch y problemau sy’n gwybebu’r cymuned. 

3. Unwaith i chi ofyn eich cwestiynau craidd, byddwch yn benagored. Ceisiwch 

ffeindio cipolwg o sylwadau neu agweddau o bob cyfranogwr.  Wedi’r cyfan, mae 

gan bawb yr hawl i fynegi barn. 

4. Gofynnwch eich cyfranogwr os oes un rhywbeth arall hoffan nhw siarad amdani? 

Gofynnwch pwy arall allech chi siarad gyda.  

Ar ol: 

1. Trawsgrifiwch eich cyfweliad. Efallai bydd angen cymorth eich cyfieithydd. 

Gofynnwch am gymorth cydweithiwr er mwyn trawsgrifio’r cyfweliad. 

2. Darllenwch trwy wybodaeth o’r cyfweliad (ynghyd a thrawsgrifiadau cyfweliadau 

eraill).  Edrychwch ar atebion cwestiynau craidd neu beth sy’n  mynd yn dda, 

beth ellir gwella, sut mae agweddau neu ymddygiad wedi newid, oedd y prosiect 

yn gywir i ragdybio X neu Y. Mae technegau codio  yn ddefnyddiol os ydych yn 

hyderus i’w defnyddio. 

3. Dechreuwch i fewnbynnu’r data yma i’ch adroddiad blynyddol neu werthusiad.  

Gall rhai o’r wybodaeth gwella’ch dealltwriaeth o achlysur penodol ond bydd 

darnau o wybodaeth eraill yn gysylltiedig i’ch rhagdybiaethau a chanlyniadau 

posibl.   

 

- Rhagdybiaeth: Cafodd ein rhagdybiaeth gyntaf ei brofi ar ôl i bentrefwyr 
ddweud taw hygyrchedd at ddŵr yfed oedd brif bryder ffermwyr. 
- Canlyniadau: Dywedodd X bod plant ysgol nawr yn golchi eu dwylo cyn bwyta 
yn y ffreutur. 
- Effaith: Mewn cyfweliadau, roedd dau ffarmwr lleol wedi adrodd o ganlyniad i’r 
technegau newydd maent wedi dysgu o’r prosiect, dyma’r flwyddyn gyntaf nad 
oedd angen iddynt gael gwared â hyd at 50% o’u cnwd o ganlyniad i bla locust. 
 

4. Yn derfynol, chwiliwch am anghysondebau o fewn data eich cyfweliadau.  Allech 

chi esbonio’r rhain drwy gyfweliadau pellach? Mae hon yn broses o drionglu, gan 

ddefnyddio mwy nag un dechneg. 



5. Hefyd, chwiliwch am dystiolaeth bod eich rhagdybiaethau’n anghywir a bod eich 

prosiect yn gwneud niwed.  Mae’r data hon, yn enwedig os yw’r un data i’w weld 

trwy ddefnyddio dulliau casglu data eraill (holiaduron/grwpiau ffocws) yn anodd 

delio gyda. Ond, cofiwch fod amser i newid trywydd eich prosiect, newid 

rhagdybiaethau neu hyd yn oed adolygu eich theori newid.  Mae’n bosib bydd 

rhaid rhoi gwybod i’ch noddwyr, ond nid yw canlyniadau o’r fath yn golygu eich 

bod wedi methu, a gallech chi helpu eraill i weithio’n fwy effeithiol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesiad Buddiolwyr   

Mae cyfweliadau anffurfiol yn hanfodol er mwyn mesur effaith brosiect o safbwynt 
buddiolwyr.  Mae’n dechneg sy’n cael eu hargymell gan y World Bank sy’n cynnwys 
ymgynghori a chlywed barn buddiolwyr yn strwythuredig.  Mae dulliau eraill o 
ymgynghori a buddiolwyr yn cynnwys grwpiau ffocws ac arsylwi cyfranogwyr.  



Mae’r cyfweliadau yma’n llai strwythuredig na’r esiamplau isod, er eu bod yn dilyn 
rhai o’r un agweddau o’r gweithgareddau uchod. 

Maent yn cael eu cynnal mewn awyrgylch anffurfiol ac yn para hyd at 45 munud.  
Mae’r cyfweliadau’n canolbwyntio ar ddelio gyda theimladau a syniadau 
cyfranogwyr.  Dylid cychwyn y cyfweliadau trwy ddatblygu perthynas rhwng 
cyfranogwyr a pheidiwch gymryd gormod o nodiadau yn ystod y cyfweliad er mwyn 
sicrhau trafodaeth naturiol. Ond, sicrhewch eich bod yn ysgrifennu nodiadau trylwyr 
yn syth ar ôl y cyfweliad. 

Am fwy o fanylion, gweler: Salmen, Lawrence F., 1995, Beneficiary assessment: an 
approach described 

Manteision ac anfanteision 

Manteision Anfanteision 

Cynnig gwybodaeth bersonol 
gynhwysfawr 

Nid yw hi wastad yn hawdd datblygu 
perthynas cymdeithasol gyda 
chyfranogwyr 

Cynnig llaes i bobl archolladwy neu 
sydd ddim fel arfer yn cael eu hystyried 

Mae cyfweliadau’n gallu dilyn trywydd 
gwahanol iawn ac weithiau mae’n 
anodd ysgrifennu nodiadau trylwyr 

Sut i gynnal cyfweliadau gyda buddiolwyr 

Mae’r camau’n unfath a chyfweliadau rhannol-strwythuredig. Y gwahaniaeth yma yw 

nad yw eich cwestiynau’n benodedig; rydych yn gofyn cwestiynau mwy agored ac yn 

cymryd cyn lleied o nodiadau yn ystod y cyfweliad.  Gallech ddefnyddio teclynnau 

recordio ond gall y rhain atal trafodaeth agored a naturiol. 

 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/802501468739312293/pdf/multi-page.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/802501468739312293/pdf/multi-page.pdf

