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Cefndir
Mae Strategaeth y Gymraeg, Iaith Fyw: 
Iaith Byw1, yn cadarnhau ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r 
Gymraeg a chynyddu’r defnydd ohoni o 
fewn chwe maes blaenoriaeth:

Teuluoedd 
Plant a Phobl Ifanc
Y Gymuned
Y Gweithle
Gwasanaethau Cymraeg
Y Seilwaith

Bydd y Strategaeth yn parhau mewn 
grym tan ddiwedd Mawrth 2017.

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi 
Fframwaith Gwerthuso2, ar gyfer y 
Strategaeth gyda’r bwriad o:

‘r[h]oi arweiniad ar werthuso strategaeth 
Gweinidogion Cymru ar gyfer y Gymraeg. 
Mae’n darparu sylfaen ar gyfer ymchwilio, 
casglu data a dadansoddi yn y dyfodol ac yn 
pennu rhesymeg ar gyfer hynny.’ 

Mae’r Fframwaith Gwerthuso yn mynd yn 
ei flaen i nodi: 

‘Ni ddylai’r gwaith o werthuso Strategaeth 
y Gymraeg fod yn fater i Lywodraeth 
Cymru’n unig ond dylid ei rannu gyda 
phartneriaid er mwyn sicrhau’r canlyniadau 
gorau ar gyfer yr iaith.’

Iaith Fyw: Iaith Byw – Strategaeth y Gymraeg 2012-17, Llywodraeth Cymru (2012)
Fframwaith Gwerthuso Strategaeth y Gymraeg, Llywodraeth Cymru (2013)

Cyflwyniad1
Mae gweithgareddau a phrosiectau’r 
Mentrau Iaith yn rhannu’r nod o 
hyrwyddo’r Gymraeg a’r defnydd ohoni 
yn ein cymunedau. Mae’r Mentrau yn 
rhai o brif bartneriaid Llywodraeth 
Cymru sy’n gweithredu i wireddu 
amcanion y Strategaeth. Trwy dderbyn 
grantiau i hyrwyddo’r Gymraeg mae’r 
Mentrau a phartneriaid eraill yn cyfrannu 
tuag at wireddu nod a chanlyniadau  
Iaith Fyw: Iaith Byw.

Er mwyn mesur canlyniadau ac effaith 
y Strategaeth, mae rhaid i bartneriaid 
Llywodraeth Cymru, gan gynnwys y 
Mentrau Iaith, sicrhau bod cynlluniau 
mewn lle ‘i fesur canlyniadau sydd o fudd 
i’r Gymraeg wrth gynnal gweithgareddau. 

Nod y Pecyn 
Nod y pecyn hwn, a ddatblygwyd ar 
y cyd rhwng Mentrau Iaith Cymru a 
Llywodraeth Cymru, yw rhoi arweiniad 
i’r Mentrau Iaith ar ddulliau addas y 
gellir eu defnyddio ‘i fesur canlyniadau 
sydd o fudd i’r Gymraeg drwy gynnal 
gweithgareddau a / neu brosiectau o 
fewn y meysydd strategol Strategaeth y 
Gymraeg.

Mae gwaith y Mentrau Iaith yn 
adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau 
lleol ac mae’r gwaith, a’r modd o fesur 
canlyniadau, yn amrywio’n fawr. Rhoddir 
sylw i’r dulliau a’r technegau amrywiol yn 
Rhan 6.
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Mesur canlyniadau yw 
adnabod y newid a gafwyd 
oherwydd gweithgaredd.

Mae mesur canlyniadau yn broses 
y dylid ei dilyn wrth ddatblygu a 
chynllunio gweithgareddau. Mae’n 
allweddol i adnabod y gwahaniaeth mae’r 
gweithgareddau yn ei gael ar unigolyn, 
grŵp o bobl neu sefydliad – gellir ceisio 
canfod unrhyw newid drwy ddefnyddio 
dulliau mesur amrywiol.

Beth yw Mesur 
Canlyniadau?2

Rhaid cydnabod bod cyfyngiadau 
i unrhyw ffordd o gasglu data er 
mwyn mesur canlyniadau, ac nad 
yw’r wybodaeth a gesglir yn hollol 
ddibynadwy bob tro. Yn ogystal 
mae gweithgareddau’r Mentrau, a’r 
canlyniadau a ddymunir yn cael eu 
dylanwadu gan nifer o ffactorau ac 
elfennau sy’n gysylltiedig â defnyddio’r 
Gymraeg, megis hyder, agwedd, arferion 
ac ymwybyddiaeth ymysg eraill.

Mae’n bwysig cydnabod y gwahaniaeth rhwng canlyniadau ac allbynnau i sicrhau ein 
bod yn mesur y pethau cywir: 

Canlyniadau 
yw’r newidiadau a brofwyd 
gan unigolion, grwpiau o bobl 
neu sefydliadau e.e. hyder 
i ddefnyddio’r Gymraeg, 
agwedd tuag at y Gymraeg.

Allbynnau 
yw ffeithiau am ddigwyddiad 
e.e. faint o weithgareddau a 
drefnwyd, nifer mynychwyr i’r 
gweithgareddau a threfniadau 
oedd ynghlwm â’r weithgaredd. 
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Rheswm 1: 
Cyflawni Strategaeth  
y Gymraeg
Mae angen casglu data a gwybodaeth 
gadarn ynglŷn â chanlyniadau’r 
gweithgareddau a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru i hybu’r Gymraeg  
sy’n cyfrannu tuag at wireddu nod  
Iaith Fyw: Iaith Byw.

Rheswm 2:
Profi a Dathlu Llwyddiant
Trwy wybod beth mae gweithgareddau 
yn ceisio ei gyflawni, ei fesur a’i fonitro 
mae modd gwybod os yw’r gwaith wedi 
cael yr effaith a fwriadwyd. 

Rheswm 3:
Gwerthuso a Gwella
Trwy wybod beth yw canlyniadau’r 
gweithgareddau mae modd gwerthuso 
a gwella gweithgareddau ar gyfer y 
dyfodol.

Rheswm 4:
Dangos Gwerth am Arian
Trwy wybod beth yw canlyniadau’r 
gweithgareddau gellir dangos defnydd 
cydwybodol a chyfrifol o arian 
cyhoeddus. Mae mesur canlyniadau 
hefyd yn hwyluso’r broses o adrodd yn ôl 
i’r cyllidwyr, bwrdd rheoli, gwirfoddolwyr, 
a phartneriaid.

Rheswm 5: 
Dylanwadu
Gall mesur canlyniadau arfogi’r sefydliad 
â gwybodaeth a thystiolaeth am 
anghenion a chyfleoedd yn lleol er mwyn 
dylanwadu ar gyrff eraill i weithredu er 
budd y Gymraeg.

Pam fod angen Mesur 
Canlyniadau?3

Gellir ystyried canlyniadau pob 
gweithgaredd a phrosiect cymunedol fel 
darn mewn jig-so sy’n adeiladu darlun 
dros amser o ganlyniadau ac effaith 
gweithgareddau i hybu’r Gymraeg ar y 
defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol. 
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Maes 
Strategol

Nod Canlyniad a 
ddymunir

Dangosydd

Teuluoedd Annog a chefnogi’r 
defnydd o’r Gymraeg 
o fewn teuluoedd.

Cynnydd yn nifer y 
teuluoedd lle defnyddir 
y Gymraeg fel y brif iaith 
gyda’r plant gan o leiaf 
un oedolyn o’r teulu 
sydd mewn cyswllt agos 
â nhw.

Canran y plant pum mlwydd oed (ar 
ddechrau’r flwyddyn academaidd) sy’n siarad 
Cymraeg gartref. 
(Ffynhonnell: Cyfrifiad Ysgol Blynyddol ar lefel 
disgybl, Arolwg Blynyddol y boblogaeth.)

Plant a 
Phobl Ifanc

Cynyddu’r 
ddarpariaeth o 
weithgareddau 
Cymraeg ar gyfer 
plant a phobl ifanc 
a chynyddu eu 
hymwybyddiaeth o 
werth yr iaith. 

Plant a phobl ifanc 
yn defnyddio mwy o’r 
Gymraeg.

Y nifer sy’n mynychu digwyddiadau Cymraeg 
a drefnir ar gyfer plant a phobl ifanc, gan 
gynnwys y rhai a drefnir gan y sawl sy’n 
derbyn grantiau gan Lywodraeth Cymru.
(Ffynhonnell: Presenoldeb mewn gweithdai, 
presenoldeb mewn gweithgareddau.)

Cymunedau Cryfhau safle’r 
Gymraeg o fewn y 
gymuned. 

Mwy o ddefnydd 
o’r Gymraeg o fewn 
cymunedau ar draws 
Cymru.

Y nifer sy’n mynychu digwyddiadau Cymraeg, 
gan gynnwys rhai a drefnir gan y sawl sy’n 
derbyn grantiau gan Lywodraeth Cymru.
(Ffynhonnell: Nifer o weithgareddau a drefnir 
yn y gymuned, nifer o bobl sy’n mynychu 
gweithgareddau.)

Gweithle Cynyddu cyfleoedd 
i bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg yn y 
gweithle. 

Mwy o siaradwyr 
Cymraeg yn defnyddio’r 
Gymraeg yn eu gwaith.

Nifer y cyrff y mae’n rhaid iddynt gydymffurfio 
â safonau gweithredu yn ymwneud â’r 
Gymraeg sy’n ceisio hybu a hwyluso’r defnydd 
o’r Gymraeg yn y gweithle.

Canran staff y gweithle sy’n defnyddio’r 
Gymraeg yn eu gwaith.

Gwasanaethau 
Cymraeg

Cynyddu a gwella 
gwasanaethau 
Cymraeg ar gyfer 
dinasyddion. 

Mwy o wasanaethau 
Cymraeg o safon uchel 
ar gael i’r cyhoedd a mwy 
o ddefnydd yn cael ei 
wneud o’r gwasanaethau 
hynny.

Y defnydd o wahanol wasanaethau a ddarperir 
yn Gymraeg. Nifer y cynlluniau neu bolisïau 
iaith Gymraeg.

Nifer y cyrff y mae’n rhaid iddynt gydymffurfio 
â safonau yn ymwneud â’r Gymraeg.

Y Seilwaith Cryfhau’r seilwaith ar 
gyfer yr iaith. 

Bod mwy o adnoddau ac 
arfau ar gael i hwyluso’r 
defnydd o’r Gymraeg, 
gan gynnwys o fewn yr 
amgylchedd digidol.

Nifer y llyfrau Cymraeg, e-lyfrau a 
chylchgronau (heb gynnwys addysg) a werthir.

Y nifer sy’n darllen Golwg 360.

Ffigyrau dosbarthu ar gyfer y papurau bro.

Ffigyrau gwylio a gwrando ar gyfer S4C a 
Radio Cymru.

Pa mor gyffredin yw gwefannau poblogaidd 
sydd wedi datblygu rhyngwynebau Cymraeg?

Pa mor gyffredin yw banciau, cwmnïau ffonau 
symudol ac eraill sy’n darparu rhyngwynebau 
Cymraeg?

Strategaeth y Gymraeg – Nodau, Canlyniadau a Dangosyddion
Isod, ceir manylion y nodau, canlyniadau a’r dangosyddion a geir o dan bob maes strategol 
yn Strategaeth y Gymraeg.
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Y canlyniad a 
ddymunir: 
Mwy o ddefnydd 
o’r Gymraeg o fewn 
cymunedau ar draws 
Cymru.

Canlyniadau

Gwybodaeth

Dadansoddi
Data

Casglu data 
ansoddol a meintiol 
e.e. holiadur

Allbynnau

Casglu gwybodaeth 
e.e. sawl mynychwyr

Gweithgaredd 
Cymunedol

Dadansoddi 
gweithgaredd y 
gorffennol - wedi 
cyrraedd y nod?

Strategaeth y 
Gymraeg - 
Maes Strategol 
Y Gymuned

Nod

Dangosydd

Dangosydd
Y nifer sy’n mynychu 
digwyddiadau Cymraeg, 
gan gynnwys rhai a 
drefnir gan y sawl sy’n 
derbyn grantiau gan 
Lywodraeth Cymru.

Nod Maes Strategol 
Y Gymuned 
Cryfhau safle’r Gymraeg 
o fewn y gymuned.

Cynllunio a diffinio 
gweithgaredd y 
dyfodol i gyrraedd 
y nod

Cylch dibyniaeth ar gyfer Maes Strategol y Gymuned
Gweler isod y berthynas rhwng canlyniadau gweithgareddau a Strategaeth y Gymraeg.
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Er mwyn mesur canlyniadau 
gweithgareddau yn effeithiol mae 
angen mynd tu hwnt i adrodd ar yr 
wybodaeth sylfaenol (e.e. dangosyddion 
fel niferoedd yn mynychu) yn unig. Mae 
angen dangos pa newidiadau mae’r 
gweithgareddau wedi cyfrannu tuag atyn 
nhw e.e. 

newidiadau yn nefnydd iaith 
unigolion / grwpiau / sefydliadau

newidiadau yn hyder, ymwybyddiaeth 
ac agweddau tuag at y Gymraeg

Gall mesur y canlyniadau sydd wedi eu 
diffinio yn Strategaeth y Gymraeg yn 
ystod gweithgareddau fod yn heriol, 
ond mae modd i ni fesur ffactorau sydd 
yn dylanwadu ar y canlyniadau. Gweler 
y tabl isod am enghreifftiau o bethau 
y gellid eu mesur, sydd yn medru cael 
effaith ar y canlyniadau

Beth Sydd Angen 
ei Fesur?4
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Gellid mesur newidiadau i’r ffactorau hyn trwy gasglu data gan gyfranogwyr trwy 
amryw o ddulliau a thechnegau (gweler Rhan 6). Mae angen i’r Fenter benderfynu ar y 
ffyrdd mwyaf effeithiol o wneud hyn - yr egwyddor bwysicaf yw bod camau pendant yn 
cael eu cymryd i fesur canlyniadau a’i fod yn dod yn rhan greiddiol o’r gwaith.

Maes strategol Canlyniad Pethau y gellid eu mesur

Teuluoedd Cynnydd yn nifer y teuluoedd 
lle defnyddir y Gymraeg fel 
y brif iaith gyda’r plant gan o 
leiaf un oedolyn o’r teulu sydd 
mewn cyswllt agos â nhw.

Newidiadau i:

ddefnydd 
hyder 
gallu 
agweddau 
ymwybyddiaeth o fanteision dwyieithrwydd 
ymwybyddiaeth o addysg Gymraeg

Plant a 
Phobl Ifanc

Plant a phobl ifanc yn 
defnyddio mwy o’r Gymraeg.

Newidiadau i:

ddefnydd 
hyder 
gallu 
arferion 
agwedd 
ymwybyddiaeth

Y Gymuned Mwy o ddefnydd o’r Gymraeg 
o fewn cymunedau ar draws 
Cymru.

Newidiadau i:

ddefnydd 
hyder 
gallu 
cyfleoedd 
agwedd 
ymwybyddiaeth o gyfleoedd

Y Gweithle Mwy o siaradwyr Cymraeg 
yn defnyddio’r Gymraeg yn 
eu gwaith.

Newidiadau i:

ddefnydd 
hyder 
gallu 
agwedd 
ymwybyddiaeth

Gwasanaethau Mwy o wasanaethau 
Cymraeg o safon uchel ar 
gael i’r cyhoedd a mwy o 
ddefnydd yn cael ei wneud o’r 
gwasanaethau hynny.

Newidiadau i:

ddarpariaeth 
defnydd 
hyder 
agwedd 
ymwybyddiaeth

Seilwaith Bod mwy o adnoddau ac arfau 
ar gael i hwyluso’r defnydd o’r 
Gymraeg, gan gynnwys o fewn 
yr amgylchedd digidol.

Newidiadau i:

ddarpariaeth 
arferion (e.e. mwy o ddefnydd o  
adnoddau Cymraeg)
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Yr egwyddor gorau wrth fesur 
canlyniadau yw cychwyn tuag at yn 
ôl. h.y. adnabod yn gyntaf beth yw’r 
canlyniad yr hoffech ei gyflawni, neu’r 
ffactorau neu broblemau yr hoffech chi 

Cynllunio tuag at 
Fesur Canlyniadau 5

ddylanwadu arnynt. Yna, wrth gynllunio, 
byddwch yn ystyried pa weithgareddau, 
prosiectau neu dasgau y byddwch yn eu 
cyflawni i wireddu’r canlyniad hwnnw. 

Dyma enghraifft o gamau y gellir eu cymryd fel proses i fesur 
canlyniadau yn effeithiol:

Diffinio nodau a 
chanlyniadau’r  
prosiect yn glir cyn 
y weithgaredd

Diffinio’r grŵp targed a 
pha faes / meysydd o 
Strategaeth y Gymraeg 
mae’n ffitio o’i fewn

Diffinio’r data 
fydd angen 
ei gasglu fel 
tystiolaeth

Penderfynu ar ddulliau 
casglu data addas ar 
gyfer y grŵp targed a’i 
gadw’n syml a chlir

Nodi’r amserlen ar gyfer 
casglu data, yr adnoddau 
sydd eu hangen a phwy 
fydd yn gyfrifol

Casglu’r data

Dadansoddi a 
chrynhoi’r data a’i 
droi yn wybodaeth 
ddefnyddiol Defnyddio’r wybodaeth 

i wneud newidiadau i 
weithgareddau yn y dyfodol

Rhannu’r wybodaeth 
yn fewnol a gyda 
phartneriaid allanol 
a chyllidwyr

1
2 3

4
5

6

7
8

9
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Mae sawl ffordd o fesur canlyniadau ac nid oes angen ailddyfeisio’r olwyn i gwblhau’r 
gwaith. Dyma rai syniadau sut i gasglu data er mwyn mesur canlyniadau. Rhaid 
cydnabod nad yw’r dulliau hyn o reidrwydd yn cynnig darlun cyflawn o’r sefyllfa 
ehangach, ac oherwydd hynny mae angen gofal wrth chwilio am batrymau cyffredinol 
o’r canfyddiadau.  

Enghreifftiau o Ddulliau  
i Fesur Canlyniadau6

Bwth Fideo
wedi ei leoli mewn man penodol 
megis cornel ystafell

pobl yn siarad am eu profiadau neu 
ymateb i gwestiwn penodol

dull sy’n gweithio yn arbennig o dda 
ar gyfer plant a phobl ifanc

gellir hyrwyddo’r cysyniad o’r dull 
hwn fel enghraifft o’r rhaglen ‘Big 
Brother’ ble mae unigolion yn gallu 
rhoi eu barn am y weithgaredd 

angen rhoi ystyriaeth ofalus i faterion 
megis caniatâd a chydsyniad cyn 
recordio.

Cardiau Ymateb Cyflym
mynegiant syml o safbwyntiau 

e.e. gellir creu blwch gyda lle i roi 
tocyn mewn tri blwch gwahanol. 
Angen i fuddiolwyr roi’r tocyn mewn 
un o dri blwch yn ddibynnol ar eu 
teimladau am y weithgaredd, e.e.:

- dim effaith
- wedi dysgu rhywbeth newydd
- wedi gwneud gwahaniaeth.

 

Arsylwi
gall hyn ddigwydd gyda pherson 
annibynnol yn arsylwi’r weithgaredd 
o bell a gwrando ar sylwadau’r 
buddiolwyr.

Astudiaethau Achos 
proses i adrodd stori am brofiad 
buddiolwyr

gan amlaf yn rhoi gwybodaeth fanwl 
am ansawdd y weithgaredd a sut mae’r 
weithgaredd wedi cyfoethogi bywydau

ffordd effeithiol o ddisgrifio’r prosesau 
gwaith a dod â’r achos yn fyw

dull effeithiol i esbonio gwerth y 
weithgaredd a disgrifio elfennau 
cymhleth sy’n berthnasol i gyflawni’r 
canlyniad.

Bwrdd Dartiau
wedi ei rannu’n segmentau sy’n 
cynrychioli gwahaniaethau posibl 
y mae’r prosiect wedi ei wneud i’r 
unigolyn 

y bwriad yw galluogi’r buddiolwyr i roi 
marciau ar sut maent yn teimlo, beth 
yw eu barn am faterion neilltuol 

yr agosaf i’r canol yna’r uchaf yw’r sgôr.
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Dyddiaduron / blog / fforwm
ffordd o gasglu gwybodaeth ansoddol 
a disgrifiadol gan unigolion neu grŵp 
sy’n rhan o brosiect dros gyfnod 
penodol.

Ffotograffau
er mwyn cofnodi beth sy’n digwydd

angen ystyried caniatâd i dynnu 
lluniau.

Grwpiau Ffocws 
hwylusydd gyda’r profiad neu’r 
arbenigedd angenrheidiol

hwylusydd nad yw’n ddarparwr 
gwasanaeth 

sicrhau bod hwylusydd yn deall ac 
yn gweithredu’r arferion gorau o ran 
cynnal grwpiau ffocws (technegau 
ymchwil, moeseg ymchwil, dulliau 
cofnodi ac adrodd)

mae’n bwysig hefyd bod yr 
hwylusydd/hwyluswyr yn brofiadol 
iawn yn y maes cymunedol a 
hyrwyddo’r Gymraeg.

Holiadur 
cyfres o gwestiynau i gasglu data 
ansoddol a meintiol

ar bapur neu yn electronig ar 
wefannau neu apiau

cadw holiadur mor fyr â phosibl.

Llinell Amser
ei gysylltu gyda hanes y weithgaredd, 
beth ddigwyddodd yn gyntaf, 
sut oeddech chi’n teimlo, beth 
ddigwyddodd pan wnaethoch 
dderbyn y gwasanaeth am y tro 
cyntaf ayb

dull effeithiol o greu darlun cyflawn 
o’r cyswllt rhwng gwahanol gyfnodau 
o fewn y weithgaredd

gellir nodi’r wybodaeth ar bapur hir 
ar lawr ystafell gan roi cyfle i bobl 
gyfrannu a nodi eu profiadau. 

dull effeithiol o annog trafodaeth 
agored, ac mae’n gallu bod yn ddull o 
fesur effaith dros gyfnod hirach.

Waliau Graffiti 
defnyddio papur fflip siart ar waliau 
gyda phenawdau neu gwestiynau 
amrywiol

annog buddiolwyr i ychwanegu eu 
sylwadau gyda phinnau ffelt neu 
gyflenwad o bapurau post-it.
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Isod ceir rhai egwyddorion a chanllawiau i’w dilyn er mwyn sicrhau bod prosesau 
mesur canlyniadau yn effeithiol, addas a defnyddiol. 

 
Wrth Fesur Canlyniadau

Egwyddorion Arfer Da7

Ni Ddylid

dieithrio unigolion drwy roi 
gormod o waith darllen ac 
ysgrifennu

gwneud y broses o gasglu 
tystiolaeth yn bwysicach na’r 
prosiect, gweithgaredd neu 
wasanaeth a ddarperir

dilyn yr un dulliau o gasglu 
tystiolaeth i bawb – mae angen 
addasu dulliau yn ôl y grwpiau 
targed a’r math o weithgaredd

rhuthro wrth baratoi deunyddiau 
e.e.holiaduron - mae angen 
sicrhau eu bod nhw’n mynd i 
gynorthwyo i gasglu’r wybodaeth 
sydd ei hangen i fesur 
canlyniadau.

Dylid

cadw’r broses yn syml, yn addas 
ac yn ddealladwy i’r grŵp targed

rhoi cyfle i fuddiolwyr roi 
adborth negyddol yn ogystal ag 
ymatebion cadarnhaol

rhoi cyfle i bobl i roi sylwadau 
ychwanegol (e.e. “oes unrhyw 
beth arall yr hoffech ei ddweud 
wrthym?”)

os yn defnyddio blychau ticio 
dylid cynnwys blwch i ganiatáu 
pobl i ychwanegu sylwadau

egluro’r rheswm am yr holiadur 
/ cyfweliad / ymarferiad ac ati, 
gan nodi y byddwch yn trin yr 
wybodaeth yn gyfrinachol

osgoi cwestiynau arweiniol 
(h.y. un sy’n rhoi’r argraff o gael 
un ateb cywir) wrth gynnal 
cyfweliadau neu ddylunio 
holiaduron.
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Targedau CAMPUS
Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i’r 
Mentrau Iaith gyflwyno targedau sy’n 
amlinellu yr hyn fwriedir ei gynnal er 
mwyn cyflawni nod a chanlyniadau 
Strategaeth y Gymraeg. Dylid sicrhau 
bod y targedau hyn yn cael eu cyflwyno 
ar ffurf CAMPUS:

Cyraeddadwy
Amserol
Mesuradwy
Pwrpasol
Uchelgeisiol
Synhwyrol

Mae cyflwyno targedau CAMPUS yn 
sicrhau’r gallu i adrodd ar y cyflawniad 
yn effeithiol ac yn mesur i ba raddau 
rydych chi wedi cyflawni’r targedau fel 
y’u cynlluniwyd yn wreiddiol.

Enghraifft o darged CAMPUS:

Erbyn 31 Mawrth 2017 cynnal 6 o 
ddigwyddiadau cymunedol yn ardal 
Pen-y-Cwm, gyda’r nod o gynyddu 
y cyfleoedd cymdeithasol cyfrwng 
Cymraeg yn yr ardal. Sicrhau cymorth 
10 o wirfoddolwyr gan dargedu 
300 o bobl yn cymryd rhan yn y 
digwyddiadau.

Cadw Cofnod
Dylid cadw cofnod o’r data sydd wedi 
ei gasglu gan gynnwys llythyrau diolch, 
cwynion, ‘sgwrs anffurfiol’ wrth adael 
y prosiect. Gall y rhain i gyd fod yn 
ddefnyddiol ar gyfer gwerthusiad neu 
adroddiadau. 

Cadw Manylion
Os yw’r unigolion wedi rhoi caniatâd 
i chi gadw eu manylion, mae hyn yn 
werthfawr iawn ar gyfer dau beth 
penodol:

Cadw mewn cysylltiad er mwyn 
hyrwyddo digwyddiadau/prosiectau 
neu weithgareddau yn y dyfodol

Cadw mewn cysylltiad er mwyn cael 
adborth cyson o sut mae’r Gymraeg 
yn cael effaith ar eu bywydau yn 
y tymor hir. Mae hyn hefyd yn 
ychwanegu at ganlyniadau mwy 
adeiladol.

Dylid rhoi ystyriaeth ofalus i reolau cadw 
data personol.

Sgwrs Bellach
Gyda chaniatâd, gallwch gysylltu gyda’r 
unigolion i gael sgyrsiau dilynol pellach 
er mwyn ceisio darganfod gwerth tymor 
hir y prosiect. 
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Cyn Casglu Data

Ar gyfer pob darn o wybodaeth yr  
ydych yn ei gasglu mae angen ystyried  
y canlynol:

Oes gwir angen yr wybodaeth?

Pwy sy’n mynd i ddefnyddio’r 
wybodaeth hon, ar gyfer beth, a sut?

Gwnewch yn siŵr bod pawb yn glir 
ynglŷn â phwy sy’n gyfrifol am sicrhau 
bod y dystiolaeth yn cael ei chasglu 
(e.e. ffurflenni’n cael eu cwblhau).

Gwnewch yn siŵr bod pawb sy’n 
casglu’r wybodaeth yn deall pam bod 
angen ei chasglu. Yn gyffredinol os yw 
pobl yn deall pam eu bod yn casglu 
data maent yn fwy tebygol o gasglu’r 
wybodaeth gywir.

Gwnewch yn siŵr bod pawb sy’n casglu 
data wedi derbyn cyfarwyddiadau a 
chanllawiau clir ar sut i fynd ati.

Prif ffrydiwch y gwaith o gasglu 
tystiolaeth i mewn i’r broses 
gynllunio - mae angen meddwl am y 
canlyniadau sydd am gael eu cyflawni 
ac am sut y byddwch yn gwybod eu 
bod wedi’u gwireddu.

Mae’n arfer da i beilota’r dulliau 
gwerthuso o flaen llaw er mwyn 
gwneud yn siŵr eu bod yn glir 
a dealladwy ac yn caniatáu 
dadansoddiad ystyrlon.

Casglu a Chadw Data 
a Gwybodaeth8

Ar Ôl Casglu Data

Casglu a mewnbynnu - os nad yw’r 
data wedi ei gasglu yn electroneg, 
neu ei fod yn dod o fwy nag un 
ffynhonnell, bydd angen dod â’r data 
at ei gilydd a’i fewnbynnu i’ch sustem 
i ddadansoddi.

Dadansoddi data a’i droi yn 
wybodaeth - defnyddio dulliau 
gweledol i fedru gweld patrymau yn y 
data e.e. creu graffiau neu siartiau.

Casgliadau - dod i gasgliadau o’r 
wybodaeth sydd nawr ar gael.

Moeseg Casglu a Diogelu Data
Mae gan bob sefydliad sydd yn cadw data personol am unigolion ddyletswydd 
gyfreithiol i warchod yr wybodaeth a chadw at Ddeddf Diogelu Data 1998.
Gwybodaeth bellach ar gael gan Swyddfa’r Comisiwn Gwybodaeth 
www.ico.org.uk
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Mae sefydliadau a chyllidwyr yn defnyddio’r un geiriau i olygu pethau ychydig yn 
wahanol i’w gilydd o dro i dro. Mae’r pecyn hwn yn defnyddio diffiniadau a ddefnyddir 
gan Charity Evaluation Services: www.ces-vol.org.uk).
 

Diffiniadau9
Y gweithgareddau, gwasanaethau a nwyddau a ddarperir 
gan sefydliad fel rhan o brosiect neu gynllun penodol.
 
Mae amcanion yn disgrifio’r gwaith a chamau penodol a 
gynlluniwyd i sicrhau bod prosiect yn cyrraedd y nod.

Y bobl sy’n cael budd allan o’r gweithgaredd, yn 
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.

Y newidiadau, buddiannau neu effeithiau eraill sy’n deillio 
o’r prosiect, gweithgaredd neu wasanaeth a ddarparwyd 
gan sefydliad.
 
Gwybodaeth sydd wedi ei ddiffinio’n benodol er mwyn rhoi 
arwydd bod rhywbeth yn digwydd.

Gwybodaeth am yr hyn mae 
sefydliad yn ei wneud, ei 
gyflawni neu ei ddarparu 
sy’n rhoi darlun o faint, 
pa mor hir neu pa mor 
rheolaidd y mae rhywbeth 
wedi digwydd, wedi ei 
ddarparu neu ei gyflawni.

Gwybodaeth am yr hyn mae 
sefydliad yn ei wneud, ei 
gyflawni neu ei ddarparu 
sy’n rhoi disgrifiad o’r hyn 
sydd wedi digwydd, wedi ei 
ddarparu neu ei gyflawni.

 

Allbynnau
 

Amcan

Buddiolwyr

Canlyniad

 
Dangosyddion

Data meintiol 

Data ansoddol 

 

Mae angen casglu cyfuniad o’r 
ddau fath o ddata - meintiol 
ac ansoddol - er mwyn gallu 
crynhoi’r wybodaeth yn 
effeithiol, gan ddefnyddio 
niferoedd ac ystadegau 
yn ogystal â gwybodaeth 
ddisgrifiadol. Er enghraifft, 
gallai ambell i frawddeg gan 
bobl sydd wedi defnyddio 
eich gwasanaeth neu fynychu 
eich digwyddiad gyfoethogi a 
bywiogi ystadegau a ffigyrau.
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Gweithgaredd 

Gwerthuso

Gwybodaeth

Nod

 
Targedau

Tystiolaeth

Y tasgau a’r gwaith y mae prosiect neu sefydliad yn 
ymgymryd â nhw er mwyn cyflawni ei allbynnau a’i 
ganlyniadau a chyrraedd y nod.
 
Proses sy’n cynnwys casglu data a gwybodaeth a’u 
dadansoddi er mwyn dod i farn ar sut mae sefydliad, 
prosiect neu wasanaeth yn perfformio. Trwy fonitro ac 
adolygu’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu mae modd 
penderfynu sut i wella a datblygu gweithgareddau. Gall 
gwerthuso gael ei gynnal yn fewnol neu yn allanol.
 
Data wedi ei ddadansoddi a’i allbynnu ar ffurf sydd yn haws 
i’w ddeall na data craidd e.e. yn aml byddai graff o ddata yn 
haws i’w ddehongli na rhestr o ffigyrau.
 
Disgrifiad o pam fod sefydliad neu brosiect yn bodoli a beth 
yw’r gwahaniaeth y bwriedir ei gael. 
 
Diffiniad o gyflawniad mae sefydliad neu brosiect yn ei 
osod arno ei hun i’w gyflawni o fewn amser penodol. Mae’n 
arfer da i osod targedau ar ffurf CAMPUS: Cyraeddadwy, 
Amserol, Mesuradwy, Penodol, Uchelgeisiol a Synhwyrol.

Gwybodaeth, data, ffeithiau ac unrhyw ddogfennaeth arall 
sy’n dangos canlyniadau’r gwaith.
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Mae holiaduron yn ddull poblogaidd 
ac ymarferol o gasglu data gan 
gyfranogwyr er mwyn eich cynorthwyo 
i fesur canlyniadau yn ogystal â chasglu 
gwybodaeth i werthuso a gwella’ch 
gweithgareddau yn y dyfodol.
Wrth baratoi holiadur meddyliwch am 
eich cynulleidfa - fe fydd hyn yn effeithio 
ar y math o ieithwedd byddwch chi’n 
defnyddio, y math o gwestiynau, yn 
ogystal â hyd a ffurf yr holiadur.

Tra bod holiaduron ar bapur yn addas i 
rai gweithgareddau mae teclynnau ar-
lein ac apiau amrywiol nawr yn hwyluso’r 
broses o gynnal holiadur, gan gasglu a 
dadansoddi data i chi yn awtomatig, gan 
gynnwys:

Surveymonkey – gwasanaeth ar-
lein i greu a chynnal holiaduron 
electronig. Ar hyn o bryd nid oes ap 
Surveymonkey sy’n cynnal holiaduron 
felly mae’n addas i greu holiaduron i 
bobl gwblhau ar ôl iddyn nhw gymryd 
rhan mewn gweithgaredd neu 
brosiect

QuickTapSurvey – gwefan ac ap i 
greu a chynnal holiaduron electronig. 
Mae modd creu, lawrlwytho a 
defnyddio holiaduron all-lein, felly 
yn addas i ddefnyddio yn ystod 
digwyddiad, gyda phobl yn cwblhau’r 
holiadur yn y fan a’r lle.

Atodiad 1 - Holiaduron
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Isod ceir holiadur enghreifftiol sydd 
hefyd yn dangos yn fras y broses baratoi 
holiadur sy’n addas i gasglu’r math o 
ddata a gwybodaeth sydd angen i fesur 
canlyniadau gweithgareddau yn erbyn 
targed penodol.

Cynllunio
I ba faes strategol y mae’r 
gweithgaredd yn berthnasol? 
Y Gymuned.

Beth yw’r canlyniad a ddymunir? 
Mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn 
cymunedau ar draws Cymru.

Y targed sy’n berthnasol i’r 
gweithgaredd: 
Erbyn 31 Mawrth 2017 cynnal 6 o 
ddigwyddiadau cymunedol yn ardal Pen-
y-Cwm, gyda’r nod o gynyddu’r cyfleoedd 
cymdeithasol cyfrwng Cymraeg yn yr 
ardal. Sicrhau cymorth 10 o wirfoddolwyr i 
drefnu’r digwyddiadau, gan dargedu 300 o 
bobl yn cymryd rhan yn y digwyddiadau.

Pethau rydych chi wedi penderfynu eu 
mesur trwy holiadur

Defnydd arferol o’r Gymraeg gan 
unigolion sy’n cymryd rhan – a yw 
hyn wedi newid?

Ymwybyddiaeth o gyfleoedd i 
ddefnyddio’r Gymraeg – a yw hyn 
wedi newid?

Hyder i ddefnyddio’r Gymraeg – a yw 
hyn wedi newid?

Yn ogystal â chynnal holiadur byddai’n 
arfer da i:

Amrywiaethu eich dulliau o gasglu 
data ac adborth (gweler pennod 6)

Siarad â phobl, partneriaid a 
rhanddeiliaid a chofnodi gwybodaeth 
anecdotaidd 

Drafod â swyddogion eraill y Fenter i 
werthuso’n fewnol

Gadw cofnod o’r nifer o gyfranogwyr 
ar y cyfan.

Holiadur Enghreifftiol

Mae modd ichi fesur mwy o bethau 
wrth gwrs, a dylech chi benderfynu 
pa bethau sydd fwyaf pwysig i’w 
mesur. Ceir rhestr o syniadau ym 
mhennod 4.
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Diolch am gwblhau’r holiadur byr hwn.
Mae 3 rhan iddo, a dylai gymryd llai na 5 munud i’w gwblhau.

Enw:

Oedran (ticiwch):

Cod post:

Pa mor aml ydych chi’n siarad 
Cymraeg fel arfer? (Ticiwch)

Ydy’r gweithgaredd hwn wedi cael 
effaith ar eich defnydd o’r Gymraeg yn 
gymdeithasol?

Rhowch groes ar y targed isod 
Yn sgîl y gweithgaredd...

Dw i wedi defnyddio mwy o Gymraeg nag y 
byddwn i fel arfer

Ces i gyfle ychwanegol i siarad Cymraeg yn 
gymdeithasol

Dw i’n fwy ymwybodol o gyfleoedd i ddefnyddio’r 
Gymraeg yn lleol

Dw i’n fwy tebygol o ddefnyddio’r Gymraeg yn 
gymdeithasol yn y dyfodol

Amdanoch chi

Am y Gweithgaredd

Yr Holiadur

Dan 18

Do

cy
tu

no
’n

  
llw

yr

cy
tu

no

dd
im

 y
n 

 
si

ŵ
r

dd
im

 y
n 

 
cy

tu
no

Bob dydd

Sawl gwaith yr wythnos

Unwaith yr wythnos

Unwaith y mis

Llai aml

Byth

18-24

Naddo

25-40

41-65

65+

1

2

3

4

5

6

Gall gasglu gwybodaeth bersonol megis 
oedran a chod post fod o ddefnydd ichi 
wrth broffilio eich cynulleidfa.

a) 

b) 

c) 

ch)

Cofiwch mai’r cam cyntaf o fesur 
canlyniadau yw cynnal holiadur - mae’n 
holl bwysig eich bod chi’n dadansoddi 
a defnyddio’r data fel rhan o’r broses 
gynllunio a gwella parhaus.
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Ydy’r gweithgaredd wedi cael effaith ar eich 
hyder i ddefnyddio’r Gymraeg?

Ticiwch 3 gair i ddisgrifio’r  
gweithgaredd hwn

Sut oedd y canlynol yn eich barn chi? (Ticiwch)

Llawer mwy hyderus

Gwych

Diddorol

Tipyn bach mwy hyderus

Diflas

Di-bwrpas

Dim newid

Hwyl

Ardderchog

Llai hyderus

Amherthnasol 

Trefnus

Llawer llai hyderus

Di-bwynt

Llwyddiannus 

Dw i ddim yn gwybod

Gwefreiddiol

Aflwyddiannus

Anhrefnus

Amser y gweithgaredd:

Hyd y gweithgaredd:

Pris y gweithgaredd:

Sylwadau pellach:

Rhy gynnar Rhy hwyr Iawn

Rhy fyr Rhy hwyr Iawn

Rhy rhad Rhy gostus Iawn

7

8

9

Tra bod hi’n holl bwysig i ofyn 
cwestiynau ynglŷn â’r Gymraeg 
a’r canlyniadau sy’n ymwneud 
â’r Gymraeg, gall rai cwestiynau 
eich cynorthwyo i werthuso eich 
gweithgareddau yn y dyfodol er 
mwyn gwella eich gwasanaeth.

Gallwch holi lawer mwy o 
gwestiynau na hyn. Mae’n bwysig 
i flaenoriaethu er mwyn sicrhau 
nad yw’r holiadur yn rhy hir.
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Sut glywsoch am y gweithgaredd hwn?

Diolch yn fawr am eich amser

A hoffech dderbyn gwybodaeth am 
weithgareddau Cymraeg eraill yn y 
dyfodol?

Oes na unrhywbeth arall hoffech 
ddweud wrthym?

Rhestr bostio’r Fenter

Gwefan y Fenter

Facebook

Twitter

Poster

Hoffwn

E-bost:

Na hoffwn

Pamffled

Arall:

I Orffen

10

11

Gallwch gasglu gwybodaeth 
hefyd fydd o ddefnydd i chi wrth 
gynllunio gweithgareddau yn 
y dyfodol, e.e. am eich dulliau 
marchnata.
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