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Rhagair 
 
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canlyniadau gwerthusiad annibynnol tair blynedd o 
gamau 1 a 2 o’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol gaiff ei darparu gan Gyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’i hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r Rhaglen 
yn rhoi cefnogaeth i bobl sydd wedi, ac yn aml yn parhau i brofi heriau dwys i’w helpu 
nhw symud ymlaen at waith, neu roi iddyn nhw brofiad gwaith ac, i’r rhai sy’n barod, 
cymorth i mewn i waith tymor hirach.  
 
Wrth wraidd y rhaglen mae cynsail cadarn bod dod o hyd i a chynnal gwaith addas yn 
fodd o helpu pobl allan o dlodi, mae’n fanteisiol at les yr unigolyn, ac yn y bôn, mae’n 
elwa cymunedau ac economi Cymru yn ehangach.  
 
Mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn dangos gwerth elfen o hyblygrwydd mewn 
rhaglenni a pholisïau cyflogadwyedd er mwyn meithrin arloesedd, dulliau sy’n ymateb 
yn lleol ac addasu cefnogaeth i fod yn addas ar gyfer pobl heriol sydd efallai ag 
anghenion nad ydynt yn cael eu cwrdd yn llawn gan ddulliau sefydliadol mawr. Mae 
hefyd yn dangos gwerth ymgysylltu gyda nifer fawr o wahanol gyrff gan gynnwys llawer 
yn y trydydd sector gyda sgiliau a phrofiadau yr un mor eang mewn cefnogi gwahanol 
unigolion a grwpiau y gall rhaglenni mawr mwy sefydliadol eu gweld ‘yn anodd eu 
cyrraedd’. 
 
Mae ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn gyfle i adolygu dulliau o helpu pobl tuag 
at ac i mewn i waith o ran amodau ac anghenion penodol Cymru. Mae’r adroddiad hwn 
felly yn gwneud defnydd o ganfyddiadau’r gwerthusiad ac yn nodi awgrymiadau ar 
gyfer sut mae modd datblygu unrhyw drefniant olynol er mwyn cynyddu effaith a 
manteision ymhellach wrth gynnal prif werth y dull presennol.  
 
Rydym yn ddiolchgar i gydweithwyr blaenorol a phresennol yn CGGC, Llywodraeth 
Cymru, Grŵp Llywio’r Gwerthusiad a Phanel Anweithgarwch Ariannol CGGC am eu 
cymorth a’u dirnadaeth, ac i’r nifer fawr o gyrff ac unigolion sydd wedi rhoi o’u hamser 
yn hael mewn cyfweliadau, trafodaethau a gweithdai er mwyn cyflawni’r gwaith hwn.  
 
 
Tim Allen 
UKRCS 
Mawrth 2020 
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Diben 

 
1. Dyma adroddiad terfynol o werthusiad y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol (CCG) sy’n 
edrych ar gamau 1 a 2. Mae’n crynhoi canfyddiadau’r gwerthusiad ac yn mynd i’r afael 
â’r cwestiynau gafodd eu gosod wrth gomisiynu ym mis Rhagfyr 2016 a’i estyn ym mis 
Ionawr 2018 i edrych ar gam 2. Mae’r adroddiad hefyd yn nodi awgrymiadau er mwyn 
helpu i lunio cynllun a gweithred unrhyw olynydd posibl ar ôl cwblhau cam 3 presennol 
y Gronfa.  
 
2. Er ei bod yn ddogfen ar ei phen ei hun, mae dogfennau i gyd-fynd â hi sy’n datblygu 
agweddau o’r gwerthusiad:   
 

a) Crynodeb gweithredol annibynnol.  
 

b) Dogfen weithredol sy’n rhoi gwybodaeth ychwanegol sy’n cynnwys: 
 

• Adolygiad llenyddiaeth wedi’i gyflwyno fel rhan o’r gwerthusiad ym mis 
Mai 2017.  

 

• Crynodeb dadansoddol o arfer dda wrth ymgysylltu gyda a chefnogi pobl 
sy’n dilyn bywydau cymhleth ac yn aml anhrefnus sy’n gwneud defnydd o 
dystiolaeth y gwerthusiad a llenyddiaeth ehangach.  

 
• Casgliad o ddyfyniadau a gasglwyd gan y rhai a gymerodd ran yn y Gronfa 

yn ystod gwaith maes.  
 

• Y fethodoleg ar gyfer camau 1 a 2, ‘Gwerthusiad CCG CGGC: Methodolegau 
i’w Gwerthuso a Chanllawiau Testunau Cyfweld’.  

 

c) Pum astudiaeth achos yn cofnodi profiad unigolion wnaeth gymryd rhan yn CCG.  
 

d) Pum astudiaeth achos yn cofnodi agweddau o arfer dda yn narpariaeth CCG sy’n 
fwy perthnasol ar gyfer rhaglenni cyflogadwyedd sy’n gweithio gydag unigolion 
a grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd.  
 

3. Mae’r adroddiad hwn yn dod â chanfyddiadau sydd wedi’u nodi mewn dogfennau 
gweithredol eraill ynghyd, sy’n cynnwys:  

 
a) Pedwar adroddiad dros dro cam 1 (Mawrth, Mai, Tachwedd 2017 a Chwefror 

2018) a Chrynodeb Cyfunol o Ganfyddiadau ac Argymhellion Cam 1 (Mai 2018).  
 

b) Dau adroddiad dros dro cam 2 (Tachwedd 2018 a Mai 2019).  
 

 
RCS 
Mawrth 2020  
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Gwerthusiad Cronfa Cynhwysiant Gweithredol CGGC: Rhestr 
Termau  

 

TERM EGLURHAD 
CCG Cronfa Cynhwysiant Gweithredol 
CGGC  Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru  
SCEC Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru 
GCC Gorllewin Cymru a’r Cymoedd  
DC Dwyrain Cymru 
UE Undeb Ewropeaidd 
CGE Cronfa Gymdeithasol Ewrop  
SDP System Data Prosiect: System TG CGGC i olrhain, cofnodi ac 

adrodd ar CCG  
Rhaglen Disgrifiad RCS ar gyfer CCG  
Gweithred Disgrifiad SCEC o CCG  
Prosiect Cytundeb grant unigol gyda buddiolwr 
Buddiolwr Mudiad sy’n derbyn arian grant gan CCG* 
Un sy’n cymryd rhan Unigolyn gaiff ei gefnogi gan fudiad buddiolwr  
Un sy’n cymryd rhan 
sydd wedi’i gadarnhau  

Disgrifiad penodol o unigolyn sy’n cymryd rhan gaiff ei 
gefnogi sydd wedi’i gadarnhau yn gymwys i dderbyn 
cefnogaeth CCG trwy fuddiolwr CCG  

Cronfa Dyma’r pedair cronfa grant UE CCG gaiff eu hystyried ar 
wahân 

Llinyn 1 Cefnogaeth wedi’i llunio er mwyn helpu’r rhai sy’n cymryd 
rhan symud ymlaen at waith  

Llinyn 2 Lleoliadau gwaith gyda chefnogaeth sy’n paratoi unigolion i 
fynd i mewn i waith 

Corff Canolog Mae CGGC yn gorff canolog wedi’i gymeradwyo gan SCEC i 
ddarparu cronfeydd yr UE, yn yr achos hwn, CCG  

Cyfunol Newid yng ngham 2 CCG i ganiatáu ceisiadau unigol i 
gymryd rhan yn Llinyn 1 a Llinyn 2 

‘Grwpiau’ Cronfa 
Gymysg  

Newid yng ngham 2 i alluogi cyrff buddiolwyr i fod â mwy 
nag un prosiect ar yr un pryd ar draws gwahanol grwpiau 
oedran 

Cam 1 CCG gafodd ei lansio yn 2015 
Cam 2 Estyniad CCG gan wahodd ceisiadau o fis Medi 2017 a 

phrosiectau yn gorffen erbyn mis Rhagfyr 2019  
ThT Themâu Trawsbynciol: egwyddorion cyffredinol wedi’u 

gwreiddio mewn rhaglenni gaiff eu hariannu gan yr UE: 
Cyfle Cyfartal, Prif Ffrydio Rhywedd, y Gymraeg a 
Datblygiad Cynaliadwy a Threchu Tlodi ac Eithrio 
Cymdeithasol. 

 

*Sylwch: rydym yn deall bod y term buddiolwr yn cyd-fynd gydag enw’r UE ar gyfer 
mudiadau sy’n derbyn dyfarniad. Fodd bynnag, fel gwerthuswyr, rydym yn teimlo ei fod 
yn anaddas a bod darparwr neu hyd yn oed gyflenwr yn ddisgrifiad gwell o rôl 
mudiadau gaiff eu hariannu i gefnogi unigolion sy’n wynebu sefyllfaoedd heriol.  
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Adran 1. Cynllun yr Adroddiad  
 
1.1. Mae’r adroddiad hwn wedi’i lunio er mwyn darparu:  
 

a) Crynodeb o’r cyd-destun ar gyfer CCG, y cwestiynau gwerthuso allweddol a’r 
fethodoleg gafodd ei mabwysiadu.  

 

b) Canfyddiadau ac argymhellion wedi’u llunio o amgylch y cwestiynau gwerthuso 
allweddol.  

 

c) Argymhellion i lunio trefniadau olynol posibl yn seiliedig ar ganfyddiadau a 
gwersi a ddysgwyd o’r gwerthusiad.   

 

Adran 2. Cyd-destun, Brîff a Dull y Gwerthusiad   
 

2.1. CCG: Cyd-destun 
 
2.1.1. Cafodd Cronfa Cynhwysiant Gweithredol (CCG) yr Undeb Ewropeaidd (UE) ei 
llunio er mwyn mynd i’r afael â heriau hirsefydlog wrth geisio helpu pobl ‘anodd eu 
cyrraedd’ yng Nghymru ymgysylltu neu ail-ymgysylltu gyda’r farchnad lafur. Wrth 
wneud hynny, fe osododd y rhaglen amcanion er mwyn helpu unigolion oedd yn cymryd 
rhan allan o dlodi a chyflawni deilliannau gwell mewn bywyd. Pan gafodd y gronfa ei 
lansio yn 2016, roedd y cyd-destun yn canolbwyntio ar angen parhaus i weithredu yng 
Nghymru er mwyn helpu grwpiau anoddaf eu cyrraedd oedd yn gymesur yn fwy niferus 
na’r cyfartaledd yn y DU.  
 
2.1.2. Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i wella lles 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a goblygiadau sy’n cyd-
fynd â hynny ar gyrff cyhoeddus i ganolbwyntio ar y tymor hirach, cydweithio’n well, 
gosod cyd-destun strategol clir ar gyfer CCG.  
 
2.1.3. Mae tystiolaeth eang i ddangos bod tlodi a chyfleoedd gwael mewn bywyd yn cyd-
fynd gyda diweithdra hir dymor ac anweithgarwch economaidd. Er enghraifft, cafodd 
hyn ei ddisgrifio yn y “Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi” (Llywodraeth Cymru 
2012), ac yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer Tlodi Plant dilynol, sy’n tanlinellu 
pwysigrwydd cefnogi rhieni i mewn i waith (Llywodraeth Cymru 2015).  
  
2.1.4. Mae’r heriau o fynd i’r afael â diweithdra hir dymor ac anweithgarwch 
economaidd ymysg oedolion ac ymgysylltu gyda phobl ifanc sydd dim mewn gwaith, 
addysg na hyfforddiant (NEET) yn gymhleth. Mae polisi cyhoeddus yng Nghymru a’r DU 
wedi ac yn parhau i ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau sy’n cynnwys profiad 
gwaith, hyfforddiant sgiliau, cymhorthdal cyflogwyr, cefnogaeth neu anogaeth trwy 
fudd-daliadau a gwasanaethau cyflogadwyedd, cefnogaeth gyda chwilio am waith a dod 
â chefnogaeth iechyd a gwaith yn agosach at ei gilydd.  
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2.1.5. Yn yr un modd, mae tystiolaeth yn dangos manteision cadarnhaol i gostau sy’n 
deillio o gefnogaeth lwyddiannus a chost anweithgarwch economaidd i’r economi, 
cymdeithas a’r unigolyn.  
 
2.1.6. Cafodd CCG ei lansio yn 2016 (a’i labelu yn dilyn hynny yng ngham 1), a’i hestyn 
ar gyfer cam 2 yn 2018 (gan ailbroffilio’r targedau a’r gyllideb), ac yna ei hestyn 
ymhellach yn 2020 (eto, gan ailbroffilio’r targedau a’r cyllidebau) i fynd ymlaen tan 
2022.  
 

2.2. Brîff y Gwerthusiad  
 

2.2.1 Brîff y gwerthusiad oedd ‘dadansoddi’n barhaol y cynnydd ac effaith ar y rhai sy’n 
cymryd rhan ac ar anweithgarwch economaidd a phrosiectau cyflogadwyedd eraill’, 
gyda’r cwestiynau allweddol canlynol:  
 

a) A wnaeth y pedair cronfa unigol yn CCG gyflawni eu hamcanion?   
 

b) Sut mae gwahanol ddulliau gan fuddiolwyr yn cael effaith ar ddeilliannau: beth 
weithiodd ar gyfer grwpiau targed penodol a pha rai oedd yn llai llwyddiannus?  

 
c) Ydy’r weithred yn cyrraedd grwpiau targed yn llwyddiannus, wedi’u rhannu yn 

ôl demograffig, ac eto, beth sydd neu sydd wedi gweithio’n dda a be na weithiodd 
yn dda?  

 
d) Asesu’r effaith ar y rhai sy’n cymryd rhan o ran datblygu sgiliau a 

chyflogadwyedd.  
 

e) Sut mae CCG yn ychwanegu gwerth at ddarpariaeth rhaglenni perthnasol eraill.  
 
f) Sut mae CCG yn cyfrannu at amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 ac at drechu tlodi, er enghraifft, drwy annog a chefnogi mudiadau 
sy’n talu’r cyflog byw.  

 
g) Sut mae’r weithred yn cyfuno Datblygiad Cynaliadwy gyda chodi 

ymwybyddiaeth, addysg a hyfforddiant. 
 

h) Sut caiff dewis iaith ei adnabod a’i gwrdd: y Gymraeg a’r Saesneg yn allweddol 
ond hefyd yn cydnabod grwpiau lleiafrifol.  

 
2.2.2. Roedd y brîff hefyd yn gofyn am ‘weithio gyda’r weithred er mwyn datblygu 
rhesymeg ymyrraeth’. Daeth y cwestiynau allweddol a’r gofynion hyn drwy estyn y 
gwerthusiad i edrych ar gam 2 CCG.  
 

2.3. Methodoleg 
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2.3.1 Roedd y brîff y gofyn am gymysgedd o ymchwil cynradd meintiol ac ansoddol er 
mwyn ymgysylltu’r rhai oedd yn cymryd rhan, buddiolwyr a rhanddeiliaid eraill. Roedd 
y dull aml-fethodolegol cytunedig yn seiliedig ar bobl er mwyn asesu deilliannau yn 
erbyn amcanion, gan gynnwys effaith seicolegol cymryd rhan yn CCG. Mae’r fethodoleg 
a’r canllawiau testunau cyfweld sy’n cyd-fynd ar gael yn Adroddiad Terfynol Cronfa 
Cynhwysiant Gweithredol CGGC Cam 1 a 2 : Dogfen Weithredol (y Ddogfen Weithredol). 
 
2.3.2. Bu i gam 2 y fethodoleg ategu cam 1, yn amodol ar archwilio newidiadau gafodd 
eu cyflwyno ar gyfer cam 2. Cafodd dogfen a dull y fethodoleg eu diweddaru i asesu 
effaith newidiadau sylweddol. Roedd newidiadau allweddol cam 2 yn cynnwys:  
 

a) Gwahodd ceisiadau unigol oedd yn cyfuno Llinyn 1 (cefnogaeth i baratoi 
unigolion i gymryd rhan yn y farchnad lafur) a Llinyn 2 (lleoliadau wedi’u 
hariannu i unigolion gymryd rhan yn y gweithle).  

 

b) Darparu cefnogaeth ar y cyd i’r rhai oedd yn cymryd rhan ar draws gwahanol 
grwpiau oedran.  
 

c) Rhai newidiadau gweinyddol sylweddol gan gynnwys gallu i gynnig dyfarniadau 
grant mwy o hyd at £1.5m fesul prosiect.  

 
2.3.3. Agwedd graidd o’r fethodoleg gytunedig oedd archwilio’r dull sylfaenol unigol a’r 
system gyson gafodd eu mabwysiadu wrth ddarparu CCG ar draws y pedair cronfa, wrth 
gydnabod bod y pedair cronfa yn cael eu hystyried ar wahân1.  

 

Adran 3. Prif Ganfyddiadau ac Argymhellion 
 

3.1. Damcaniaeth Newid a Rhesymeg Ymyrraeth CCG  
 
3.1.1. Roedd gwerthuso damcaniaeth newid a rhesymeg ymyrraeth CCG yn gwneud 
defnydd o gyfweliadau gydag actorion a rhanddeiliaid allweddol, ynghyd â dadansoddi 
cynlluniau busnes a dogfennaeth strategol. 
 
3.1.2. Roedd Modelau Rhesymeg Gweithredol ar gyfer pob un o’r pedair cronfa 
(edrychwch ar yr enghraifft yn Adran 3 o’r Ddogfen Weithredol) gyda ‘theithiau’ y rhai 
oedd yn cymryd rhan wedi’u crynhoi trwy ddiagramau fel yn yr enghraifft yn Siart 1 
isod2. 

 
1  Y Pedair Cronfa ydy: Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 25+ Oed, Dwyrain Cymru 25+ Oed, Gorllewin 
Cymru a’r Cymoedd 16-24 Oed a Dwyrain Cymru 16-24 Oed  
2 Ffynhonnell: Rhaglen – Gorllewin Cymru a’r Cymoedd Cronfa Gymdeithasol Ewrop Blaenoriaeth 3: 
Cyflawni Cyflogaeth Ieuenctid Mawrth 2016 TERFYNOL fersiwn 1  
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Siart 1: Enghraifft o Fapio Taith y Rhai sy’n Cymryd Rhan yn CCG: Ieuenctid  
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3.1.3. Does gan CCG ddim model rhesymeg mewnbwn / allbwn syml na chyswllt 
damcaniaethol unigol rhwng prosiectau gaiff eu hariannu a’r deilliannau gaiff eu 
cymeradwyo, na barn unigol ar beth sy’n gweithio. Mae’r ddamcaniaeth newid sylfaenol 
sydd wedi’i chyfleu yn yr egwyddorion sydd wedi’u mabwysiadu gan CGGC yn cyfuno 
pragmatiaeth wrth gwrdd â gofynion yr UE a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru 
Llywodraeth Cymru gyda dull penodol sy’n: 
 

a) Gwneud defnydd o brofiad blaenorol, gan gynnwys y Rhaglen Farchnad Lafur 
Ganolradd a’r Rhaglen Porth Ymgysylltu.  

 

b) Adnabod bod yr her gymhleth ac aml-wynebog o ymgysylltu gydag unigolion 
‘anodd eu cyrraedd’ ddim yn atebol i ddatrysiad ‘un maint i bawb’: mae gan y 
model CCG botensial i feithrin datrysiadau arbrofol, hyblyg, arloesol ac sy’n 
ymateb yn lleol.  

 

c) Canolbwyntio ar y rheiny sydd bellaf i ffwrdd o gymryd rhan yn y farchnad lafur 
sydd gan amlaf yn wynebu ffurfiau mwy eithafol o eithriadau ac, yn aml, cyflyrau 
iechyd meddwl cymhleth: mae’r rhain yn heriau hir dymor nodweddiadol, felly 
tydy canolbwyntio’n unig yn y tymor byr ar gael ‘pobl i mewn i waith’ ddim yn 
addas.  

 

d) Gwahaniaethu rhwng datblygu ac arfogi pobl at waith (Llinyn 1) a helpu pobl i 
mewn i waith (Llinyn 2), gan gydnabod bod hyn yn gofyn am ddulliau gwahanol. 

 

e) Gofyn i’r rhai sy’n cymryd rhan ymgysylltu a bod yn llawn cymhelliant er mwyn 
llwyddo, hynny ydy, cyd-gynhyrchu yn hytrach na gwasanaeth gaiff ‘ei wneud ar 
gyfer’ y rhai sy’n cymryd rhan.  

 
3.1.4. Yn ychwanegol, roedd meta-amcan wrth ddangos a chynnal gallu a hygrededd y 
trydydd sector wrth ddarparu cefnogaeth, gan wahaniaethu rhwng rhaglenni eraill yn y 
maes polisi hwn yn seiliedig ar yr egwyddorion uchod.  
 
3.1.5. Mae’r model CCG yn estyn gwahoddiad i ddarparu un neu fwy o amcanion CCG 
heb gyfarwyddyd manwl ar sut i gyflawni’r amcanion hyn. Y nod ydy ariannu darparwyr 
gwybodus a chymwys sy’n gallu cyflawni ymyrraeth ‘gydymdeimladol’ gyda’r rhai sy’n 
cymryd rhan, ac ysgogi’r bobl hyn tuag at neu i mewn i waith.  
 
3.1.6. Mae’r diffyg cyfarwyddyd hyn yn y canol rhwng prosesau archwilio gwyliadwrus 
priodol i asesu profiad a gallu darparwr posibl, ac i herio, rheoli perfformiad a chefnogi 
dyfarniadau yn ystod y prosiect.  
 
3.1.7. Mae gan CCG gyfuniad o arolygiaeth llywio a gweithrediadol strategol drwy SCEC 
a thrwy Banel Anweithgarwch Economaidd CGGC. Mae CCG yn wahanol i raglenni 
blaenorol sy’n debyg yn gyffredinol gan fod CGGC yn gorff canolog wedi’i gymeradwyo 
gan SCEC i ddarparu arian yr UE.   
 
3.1.8. Caiff CCG ei chynnal gan broses cynllunio busnes soffistigedig (er mwyn cwrdd ag 
amcanion yr UE a Llywodraeth Cymru) sy’n penderfynu ar grwpiau targed ac yn gosod 



 

 
RCS ydy enw masnachu Gwasanaeth Ymchwilio ac Ymgynghori Prydain Cyf, Rhif Cwmni 08390837 

Cyfeiriad Cofrestredig: 310 Wellingborough Road, Northampton, Northamptonshire, England NN1 4EP 
 

12 

targedau rhifol, daearyddol a demograffig manwl, yn seiliedig ar amcaniadau ystadegol. 
Mae Tabl 1 isod yn enghraifft gynnar o’r manylion sydd ynghlwm. 
  
3.1.9. Tra bod targedau cadarn wedi’u cynnal gan ddadansoddiad dibynadwy yn 
allweddol wrth benderfynu a chytuno ar ddeilliannau, roedd targedau CCG yn ‘orfanwl’ 
o ran rhif ac wedi’u ‘gorgyfyngu’ i’r graddau eu bod yn:  
 

a) Anghytuno gyda her CCG i gefnogi pobl fydd yn aml yn dilyn bywydau 
anhrefnus, gyda chyflyrau iechyd meddwl, dibyniaethau, anableddau dysgu ac 
yn aml heb ymatebion unionlin neu ragweladwy tuag gefnogaeth neu’r cynnig o 
gefnogaeth.  

 

b) Gwyro prosesau atebolrwydd ormod tuag at asesu deilliannau rhifol ar draul  
deilliannau ac effaith ar yr unigolion gaiff eu cefnogi.  
 

c) Creu costau cyffredinol gweinyddol sylweddol wrth ailbroffilio targedau a 
chyllidebau’r rhaglen, a thrwy beidio â herio buddiolwyr yn fwy pendant 
ynghylch optimistiaeth yn ystod y cam ymgeisio o ran y nifer o bobl oedd yn 
cymryd rhan oedd modd iddyn nhw ymgysylltu â nhw a’u cefnogi yn realistig 
mewn unrhyw gyfnod o amser.  

 
3.1.10. Er enghraifft, mae hi’n aneglur a ydy mynd y tu hwnt i darged o ymgysylltu gyda 
144 o bobl sy’n cymryd rhan o dan Linyn 1 CCG gyda sgiliau isel o un person mewn 
awdurdod lleol penodol yn gorgyflawni, neu a ydy sicrhau 1 yn llai yn cyfrif fel 
tanberfformio, neu lle caiff y ffiniau hyn eu gosod. Daw hyn yn fwy dybryd os mai dim 
ond 50 person sy’n ymgysylltu, ond eu bod i gyd yn llwyddo i fynd mewn i waith 
gwirfoddol neu’r gweithle o ganlyniad i gefnogaeth CCG.  
 

Tabl 1: Enghraifft o Broffilio Targedau Cynnar Cynllun Busnes CCG   
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Prif Ganfyddiadau ac Argymhellion  
 
3.1.11. Mae cynllun CCG yn cyd-fynd gyda’r egwyddorion o lwyddo i fynd i’r afael â 
chapasiti a chyfleoedd i bobl sy’n cymryd rhan, hynny ydy, mae angen capasiti ar 
unigolion (trwy Linyn 1) i weithredu yn y farchnad a chyfleoedd (trwy Linyn 2) i fynd i 
mewn i ac yna gobeithio parhau i ymgysylltu gyda’r farchnad lafur.  
 
3.1.12. Mae gofynion atebolrwydd yr UE a gofynion atebolrwydd ehangach yn gwneud 
targedau a meintoliad gofalus ac ystyriol yn angenrheidiol, fodd bynnag, roedd 
manylion, amserlen fer a ‘gor’ fanyldeb targedau CCG yn anghyson gyda’r her gafodd ei 
gosod ar gyfer CCG a’r model hyblyg ‘addas i’r diben’ gafodd ei fabwysiadu. Rydym yn 
nodi ailbroffilio targedau sylweddol i ddatrys yr anawsterau hyn yn ystod cam 1, ac yn 
arbennig drwy gam 2 (edrychwch hefyd ar Adran 3.2).  
 
3.1.13. Byddai unrhyw olynydd i CCG yn elwa o adolygu sut caiff targedau a mesurau 
llwyddiant eu gosod, a’u hail-gydbwyso tuag at ddeilliannau tymor hirach i unigolion ac 
felly hefyd i gymunedau. Mae hyn yn golygu system i sicrhau bod teithiau’r rhai sy’n 
cymryd rhan yn cael eu cefnogi yn ystod y cyfnod sydd ei angen er mwyn cyflawni 
deilliannau llwyddiant o’r fath a bod teithiau o’r fath – a deilliannau yn dilyn hynny – yn 
cael eu harchwilio a’u cofnodi.  
 
3.1.14. Mae symud y pwyslais hwn yn awgrymu creu gweithrediad trosolwg mwy 
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strategol ar gyfer y Panel Anweithgarwch Economaidd fyddai’n cyfuno craffu ‘lefel 
uchel’ ar berfformiad, deilliannau ac effaith gyda dod â rhanddeiliaid perthnasol ynghyd 
mewn amgylchedd cydweithrediadol (edrychwch hefyd ar Adrannau 3.2 a 3.3.). Mae’r 
Panel presennol wedi tueddu i dderbyn gwaith adrodd rhifol ac ariannol manwl oedd yn 
cymylu unrhyw rôl ehangach mewn adolygu deilliannau oedd wedi’u cyflawni.  
 
3.1.15. Derbyn yr angen am weithrediad craffu gweithredol, dylai hyn fod drwy grŵp 
mwy gweithredol, o bosibl fel is-grŵp yn adrodd i’r Panel Anweithgarwch Economaidd.  
 

Argymhelliad 1: ail-gydbwyso targedau craidd ar gyfer unrhyw drefniant olynol i roi 
mwy o bwyslais ar gofnodi ansawdd y deilliannau i unigolion a’r gwerth tymor hirach i’r 
unigolion hynny a’u cymunedau, gyda thargedau rhifol sy’n fwy realistig o ran 
daearyddiaeth leol ac o ran amserlen i’w cwblhau.  
 

Argymhelliad 2: adolygu unrhyw drefniant llywio olynol, gan gynnwys unrhyw rôl 
ar gyfer y Panel Anweithgarwch Economaidd, i greu gweithrediad trosolwg strategol a 
gweithrediad arolygu gweithredol sydd ar wahân ond yn gysylltiedig.  
 

3.2. A wnaeth y Pedair Cronfa Unigol yn CCG Gyflawni eu 
Hamcanion?  

 
3.2.1. Mae’r adran hon yn edrych ar berfformiad yn erbyn targedau gafodd eu gosod a’u 
hailbroffilio yn dilyn hynny.  
 

Esboniad: CCG Cam 1 a 2 Perfformiad yn erbyn Targedau  
 
3.2.2. Mae’r tablau canlynol yn crynhoi dyfarniadau grant cynyddol a chyfartaledd ac 
arian cyfatebol sydd wedi’i gofnodi ar gyfer y pedair cronfa dros gamau 1 a 2 sy’n 
cynnwys cyfanswm o 15,433 o bobl oedd yn cymryd rhan (data CGGC 2020/02). 
 
 

Tabl 2: Cyfanswm Dyfarniadau ar gyfer Cam 1 a 2 ar gyfer pob 
dyfarniad sydd wedi’i gwblhau  
(Ac eithrio unrhyw daliadau rhannol ar gyfer dyfarniadau sydd wedi’u tynnu’n ôl) 

Cronfa Dyfarniad 
Grant  

Arian Cyfatebol 
wedi’i gofnodi gan 

CGGC  

Cyfanswm 

GCC 25+ £8,638,863 £2,653,229 £11,292,098 
DC 25+ £1,827,309 £1,146,225 £2,973,534 

GCC 16 – 24 £4,952,888 £2,068,163 £7,021,052 
DC 16 - 24 £561,165 £279,741 £840,906 

Cyfanswm Pob 
Cronfa  

£15,980,225 £6,147,358 £22,127,590 
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Tabl 3: Cyfartaledd Dyfarniadau ar gyfer Cam 1 a 2 ar gyfer pob 
dyfarniad sydd wedi’i gwblhau  
(Ac eithrio unrhyw daliadau rhannol ar gyfer dyfarniadau sydd wedi’u tynnu’n ôl) 

Cronfa Cyfartaledd 
Dyfarniad 

Grant  

Cyfartaledd Arian 
Cyfatebol wedi’i 

gofnodi gan CGGC  

Cyfanswm y 
Cyfartaledd 

GCC 25+ £62,600 £19,226 £81,827 
DC 25+ £67,678 £42,452 £110,131 

GCC 16 - 24 £64,323 £28,859 £91,183 
DC 16 - 24 £40,083 £19,982 £60,065 

Cyfartaledd Pob 
Cronfa  

£58,671 £27,630 £85,802 

 

Trosolwg o Berfformiad yn erbyn Targedau  
 
3.2.3. Mae’r siartiau isod yn dangos cynnydd cynyddol yn erbyn targedau unigol ar gyfer 
prif allbynnau’r rhai oedd yn cymryd rhan at gasgliad cam 2, gan nodi:  
 

a) Ers eu lansio, mae targedau CCG wedi bod yn amodol ar SCEC / CGGC yn adolygu 
ac ailbroffilio’r cyllidebau gwreiddiol yn sylweddol o ystyried perfformiad: mae 
amrywiadau yn y siartiau yn adlewyrchu hyn.  

 

b) Bod cam 3 yn cynnwys ailbroffilio targedau pellach gyda chyllidebau uwch ar 
gyfer tair cronfa a lleihad yn yr un ar gyfer Dwyrain Cymru 16 – 24: mae’r 
ffigyrau ar y 31ain o Ionawr yn dangos targedau cynyddol cam 3 sydd wedi’u 
hailbroffilio sy’n aml yn adlewyrchu lleihad yn nhargedau cynyddol gwreiddiol 
cam 2 Ionawr 2020.  
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Rhai a Gymerodd Ran yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain 
Cymru 25+ Oed  
 

3.2.4. Siart 4: Rhai a gymerodd ran oedd wedi ymgysylltu: mae’r ddwy 
gronfa yn mynd y tu hwnt i’r targedau sydd wedi’u hailbroffilio.  
 

 
 

3.2.5. Siart 5: Ennill Cymhwyster neu Dystysgrif Gwaith Perthnasol: 
mae’r ddwy gronfa yn mynd ychydig tu hwnt i’r targedau sydd wedi’u hailbroffilio. 
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3.2.6. Siart 6: Cwblhau Lleoliad Profiad Gwaith neu Gyfle Gwirfoddoli: 
mae’r ddwy gronfa yn mynd ychydig tu hwnt i’r targedau sydd wedi’u hailbroffilio’n 
sylweddol.  

 
 
3.2.7. Siart 7: Mynd i mewn i Waith gan gynnwys Hunangyflogaeth: 
mae’r ddwy gronfa yn mynd ychydig tu hwnt i’r targedau sydd wedi’u hailbroffilio.  
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3.2.8. Siart 8: Chwilio am Swydd: mae’r ddwy gronfa bellach yn agosach at 
ddisgwyliadau perfformiad sydd wedi’u haddasu gyda Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yn 
mynd ychydig tu hwnt i’r targed a Dwyrain Cymru yn disgyn o dan darged sydd wedi’i 
leihau yn sylweddol.  

 
 

Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru 16 – 24 Oed:  
 

3.2.9. Siart 9: Rhai a gymerodd ran oedd wedi ymgysylltu: er gwaethaf 
ailbroffilio helaeth, mae gwrthgyferbyniad rhwng Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (yn 
erbyn targed uwch) a thanberfformio ehangach yn Nwyrain Cymru.  
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3.2.10. Siart 10 Ennill Cymhwyster Achrededig Llawn: nid oes yr un gronfa 
yn agos at dargedau sydd wedi’u hailbroffilio’n sylweddol, ond mae Dwyrain Cymru yn 
dangos anghyfartaledd llwyr rhwng uchelgais a chyrhaeddiad.  

 
 

3.2.11. Siart 11: Mynd i mewn i Addysg neu Hyfforddiant: Mae perfformiad 
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd wedi disgyn yn sylweddol ers Ionawr 2019 a dim ond 
ychydig o gynnydd go iawn sydd wedi bod yn Nwyrain Cymru.   
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3.2.12. Siart 12: Mynd i mewn i Waith gan gynnwys Hunangyflogaeth: 
gorberfformiad sylweddol yng ngham 1 ac yna gwrthdroad sylweddol yng ngham 2 ar 
gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, ac effaith fach yn Nwyrain Cymru.   
 

 
 

Esboniad 
 

Perfformiad yn Erbyn Targedau  
 
3.2.13. Mae Adran 2 yn cwestiynu dull CCG o ddefnyddio targedau rhifol ar lefel rhaglen 
ac amserlenni afrealistig ar gyfer ymgysylltu gydag a chefnogi’r rhai oedd yn cymryd 
rhan. Mae’r cyfuniad o ailbroffilio ac estyn amserlenni CCG yn sylweddol dros gam 2 a 
cham 3 yn ymddangos o fod wedi: 
 

a) Dod â pherfformiad yn agosach at, a mynd ychydig y tu hwnt i dargedau sydd 
wedi’u haddasu ar gyfer y ddwy gronfa 25+.  

 
b) Cymryd rhai camau cadarnhaol felly tuag at amserlenni mwy realistig wrth 

gyrraedd a chefnogi pobl sydd, drwy ddiffiniad, yn wynebu heriau a rhwystrau 
difrifol ac yn aml â diffyg ffordd o fyw unionlin sy’n atebol i dargedu manwl.  

 

c) Ond, er gwaethaf ailbroffilio sylweddol, mae perfformiad ar y cyfan yn erbyn 
targedau yn is na’r disgwyliad yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, ac yn isel ar 
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gyfer Dwyrain Cymru, cronfa 16 – 24 oed.  
 
3.2.14. Bu i fuddiolwr dros optimistiaeth greu oedi canlyniadol wrth ddarparu 
cefnogaeth, wedi’i ddwysáu gan rai mudiadau wnaeth gymryd mantais o’r newid yng 
ngham 2 i ariannu dyfarniadau mwy o hyd at £1.5m. Bu i’r oedi gael effaith ar 
gymhelliant y rhai oedd yn cymryd rhan lle, ar ôl cyswllt cychwynnol, bu toriad wrth 
aros am y gefnogaeth wrth i fuddiolwyr recriwtio digon o bobl i gymryd rhan.  
 
3.2.15. Rydym yn nodi gweithgarwch a newidiadau CGGC yn ystod camau 1 a 2 CCG i 
fynd i’r afael â hyn drwy her yn ystod y broses gymeradwyo. Fodd bynnag, dros y ddau 
gam, cafodd dyfarniadau eu hailbroffilio a’u hadolygu yn sylweddol gyda llawer o 
addasiadau i ddyfarniadau ‘byw’ i unigolion.  
 
3.2.16. Y canlyniad oedd baich gweinyddol sylweddol. Cafodd cyfanswm o 75 (24%) o 
307 o brosiectau CCG dros gamau 1 a 2 eu hailbroffilio o leiaf unwaith (46 yng ngham 1 
a 29 yng ngham 2). Yn ychwanegol, bu i 50 prosiect (16%) dynnu’n ôl cyn cwblhau 
(roedd 8 ohonyn nhw wedi’u hailbroffilio yn gynharach): cafodd anallu i gwrdd â 
thargedau / ymgysylltu gyda digon o bobl i gymryd rhan eu nodi gan lawer fel y prif 
reswm dros dynnu’n ôl. Mae tabl 4 isod yn dangos dosraniad y prosiectau fesul cronfa 
(gan nodi 134 buddiolwr i gyd gyda llawer wedi derbyn mwy nag un dyfarniad).  

 
Tabl 4: Dadansoddiad Prosiect fesul Cronfa a Chyfanswm  

Cronfa  Prosiectau 
wedi’u 

cymeradwyo  
(Nifer / %) 

Llinyn 1 
 

Llinyn 2 
 

Cyfun 
 

Prosiectau 
wedi’u 

tynnu’n ôl 
(Nifer / %) 

Prosiectau 
Net  

 

Cam 1 GCC 25+ 88 (58%) 72 16 0 20 (23%) 68 
 DC 25+ 16 (11%) 12 4 0 4 (25%) 12 
 GCC 16 - 

24 
44 (29%) 38 6 0 5 (11%) 39 

 DC 16 - 24 3 (2%) 1 2 0 1 (33%) 2 
Cyfanswm 

Cam 1 
 151 123 28 0 30 (20%) 121 

Cam 2 GCC 25+ 79  
(50%) 

60 7 12 8 (10%) 71 

 DC 25+ 17 
(11%) 

16 0 1 2 (12%) 15 

 GCC 16 - 
24 

44 
(28%) 

29 4 11 6 (14%) 38 

 DC 16 - 24 16 
(11%) 

13 1 2 4 (25%) 12 

Cyfanswm 
Cam 2 

 156 118 12 26 20 (13%) 136 

Cyfanswm 
Cam 1 a 2 

 307 241 40 26 50 (16%) 257 

 
3.2.17. Roedd rhesymau’r buddiolwyr dros eu heriau yn cynnwys:  
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a) Diffyg eglurder am fodolaeth (ai peidio) pobl gymwys.  
 

b) Gallu (ai peidio) i recriwtio a chadarnhau digon o bobl i gymryd rhan.  
 

c) Achosion o gystadleuaeth rhwng buddiolwyr.  
 

d) Amcangyfrif yn rhy isel faint o amser oedd ei angen i roi trefniadau atgyfeirio 
mewn lle.   
 

e) Gweld bod y rhai oedd yn cymryd rhan yn fwy heriol i weithio gyda nhw na’r 
disgwyl.  

 

3.2.18. Roedd effeithiolrwydd y buddiolwyr wrth gwrdd â thargedau yn amrywiol, ac yn 
dibynnu ar wahaniaethau daearyddol sylweddol. Er enghraifft, roedd ymgysylltu gyda 
phobl i gymryd rhan yng Nghronfa NEET Dwyrain Cymru 16 – 24 yn arbennig o heriol. 
Mae angen ymchwilio ymhellach i mewn i hyn, ond mae’n debyg o fod yn ymwneud â:  
 

a) Bod llai o bobl oedd angen cefnogaeth na’r hyn gafodd ei asesu: bu i rai 
buddiolwyr awgrymu bod mwy o ddarpariaeth nag sydd o bobl bosibl i gymryd 
rhan, gan gynnwys bodolaeth rhaglenni eraill.  

 

b) Rhai rhannau o Ddwyrain Cymru yn weddol gyfoethog ac economïau lleol yn 
fywiog, gydag o bosibl mwy o gyfleoedd yn yr economi anffurfiol a ffurfiol.   

 

c) Efallai nad ydy’r bobl sydd mewn angen yn amlwg i’r buddiolwyr gaiff eu 
hariannu er mwyn gallu ymgysylltu gyda nhw.  
 

d) Ffin fandyllog gyda Lloegr a chyfleoedd yn Lloegr.  
 

e) Gofynion arian cyfatebol uwch gan fuddiolwyr yn Nwyrain Cymru, hynny ydy, 
mae angen iddyn nhw fuddsoddi mwy o adnoddau i sicrhau dyfarniad CCG.  

 
3.2.19. Er gwaethaf cystadleuaeth ymddangosiadol neu wir rhwng mudiadau, bu i 
ddarparwyr geisio gwell cyfathrebu a chydweithio rhyngddyn nhw gan gredu y byddai 
hyn yn cyflawni deilliannau gwell. Roedden nhw’n teimlo y dylai CGGC hwyluso hyn:  
 
“Mae angen i CGGC fapio’r hyn sy’n bodoli ar hyn o bryd... mae llawer gormod o raglenni. 
Mae angen mwy o gydlynu.” 

 
3.2.20. Mae adrannau dilynol yn edrych ar sut mae ffactorau eraill fel cyfleoedd ac 
amodau’r farchnad lafur leol hefyd yn cael effaith ar gyflawni deilliannau llwyddiannus 
ac felly cwrdd â’r targedau sydd wedi’u gosod.  

 

Prif Ganfyddiadau ac Argymhellion  
 
3.2.21. Asesu canlyniadau yn erbyn targedau rhifol sydd wedi’u hailbroffilio:  
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a) Mae cronfeydd Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru 25+ yn dangos 
perfformiad cadarnhaol yn gyffredinol.  
 

b) Mae cronfeydd Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 16 – 24 a Dwyrain Cymru 16 – 24 
wedi tanberfformio yn erbyn targedau sydd wedi’u hailbroffilio (yn sylweddol) 
gyda’r sefyllfa yn Nwyrain Cymru yn amlwg ac yn gofyn am adolygiad sylfaenol.  

 
3.2.22. Mae adrannau dilynol yn edrych ar natur y bobl sy’n cymryd rhan yn CCG a sut 
maen nhw’n elwa. Tydy’r dadansoddiad rhifol hwn ddim yn cyfleu amgylchiadau heriol 
llawer o’r bobl, na’r effaith a’r deilliannau y mae rhai sy’n cymryd rhan wedi’u cyflawni.  
 
3.2.23. Wrth edrych ymlaen, rydym yn awgrymu:  
 

a) Yn annibynnol i’r gwerthusiad hwn, bod gwaith cydweithrediadol yn digwydd 
gydag asiantaethau a mudiadau eraill (o bosib dan arweiniad Llywodraeth 
Cymru) i adolygu nodweddion, dosraniad a daearyddiaeth yr angen, a’r nifer 
posibl o bobl sydd angen cefnogaeth.  

 

b) Gall hwn fod yn gatalydd ar gyfer dull mwy cydweithrediadol a chyfun rhwng 
mudiadau a rhaglenni (gan gynnwys buddiolwyr) er mwyn cwrdd ag anghenion 
sydd wedi’u hadnabod a’u cytuno orau, a sicrhau cefnogaeth gynaliadwy i 
unigolion lle bo angen.  

 

c) Adolygu trefniadau arian cyfatebol presennol gyda bwriad o gydraddoldeb a 
chyfiawnder lle bynnag fo adnodd o’r fath yn cael ei dargedu: mae amodau a 
chyfleoedd cymdeithasol-economaidd yn amrywio llawer ar draws Cymru, fodd 
bynnag, tydy trafferthion unigolion mewn amgylchiadau heriol sydd wedi’u 
targedu gan CCG ddim wedi’u gwahaniaethu yn ddaearyddol. Caledi ydy caledi, 
lle bynnag fo’r unigolyn.  

 

Argymhelliad 3: adolygu dosraniad a nifer yr unigolion sydd angen cefnogaeth a 
nodweddion y grwpiau hyn sydd anoddaf eu cyrraedd er mwyn creu potensial am ddull 
mwy systemataidd o gydweithredu rhwng mudiadau a rhaglenni.  
 

Argymhelliad 4: efallai bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu yn benodol natur a 
daearyddiaeth gweithgarwch a rhaglenni sy’n cefnogi pobl ifanc rhwng 16 – 24 oed 
sydd ddim mewn gwaith, addysg na hyfforddiant (NEET), er mwyn gweld lle mae 
bylchau mewn cefnogaeth – ai peidio.  
 

Argymhelliad 5: dylai unrhyw olynydd posibl i CCG adolygu gofynion arian cyfatebol 
presennol sy’n gwahaniaethu rhwng yr ardal ddaearyddol gaiff ei diffinio ar hyn o bryd 
fel Dwyrain Cymru a’r ardal gaiff ei diffinio fel Gorllewin Cymru a’r Cymoedd gyda’r 
bwriad o gyflawni cydraddoldeb wrth gefnogi pobl mewn amgylchiadau heriol.  
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3.3. Sut mae gwahanol ddulliau gan fuddiolwyr yn cael effaith 
ar ddeilliannau: beth weithiodd ar gyfer grwpiau targed 
penodol a pha rai oedd yn llai llwyddiannus?  
 
3.3.1. Roedd gwaith maes y gwerthusiad yn cynnwys 205 o gyfweliadau ac adolygiadau 
gyda rhai oedd yn cymryd rhan (ar draws 46 o gyrff buddiolwyr) a 71 o gyfweliadau 
penodol gyda buddiolwyr, yn ogystal â chasglu deallusrwydd pellach helaeth gan 
fuddiolwyr wrth ymgysylltu gyda’r rhai oedd yn cymryd rhan. Roedd ymgysylltu yn 
digwydd gyda’r rhai oedd yn cymryd rhan trwy gymysgedd o gyfweliadau unigol, 
grwpiau ffocws a gweithgareddau grŵp ar gyfer Llinynnau 1, 2 ac ar y cyd.  
 

Esboniad 
 
3.3.2. Mae hyd a lled y cwestiwn hwn yn cynnwys:  
 

a) Gallu’r buddiolwyr i ddod o hyd i ac ymgysylltu gydag unigolion a grwpiau 
targed ar y cychwyn (edrychwch hefyd ar Adran 3.2).  

 

b) Gallu a sgiliau mudiadau buddiolwyr i weithio gydag ac ymateb i unigolion a 
grwpiau, mewn termau ymarferol ac empathig, ac wrth fynd i’r afael ag 
anghenion penodol unigolion.   
 

c) Rhoi cefnogaeth a dilyn camau gweithredu sy’n addas i’r unigolion dan sylw, eto, 
mewn termau ymarferol a seicolegol.  
 

 
3.3.3. Mae’r brîff gwerthuso yn holi am wahaniaethu rhwng dulliau a grwpiau targed. 
Mewn gwirionedd, os ydy’r buddiolwr yn gallu ymgysylltu gyda’r unigolion neu grwpiau 
maen nhw’n eu targedau, caiff canlyniadau eu cyflawni drwy ddefnyddio egwyddorion 
arfer dda. Mae’r adran hon yn edrych ar yr egwyddorion hynny.  
 

Ymgysylltu gyda’r rhai sy’n cymryd rhan yn y lle cyntaf 
 
3.3.4. Bu inni edrych ar berfformiad amrywiol buddiolwyr wrth ymgysylltu gyda’r rhai 
oedd yn cymryd rhan ar y cychwyn. Roedd y rhai oedd yn adrodd rhai problemau yn 
gweld bod hynny oherwydd:  
 

a) Tîm darparu craidd presennol neu bresenoldeb oedd yn gwybod lle i ddod o hyd 
i rai i gymryd rhan ac ymgysylltu gyda nhw, ac oedd yn aml yn gweithio gyda 
nhw eisoes. 

 
b) Cysylltiadau cadarn gyda rhaglenni eraill neu hwbiau cymunedol.  

 
c) Pa mor werthfawr ydy lledaenu’r neges ar lafar: hynny ydy, cysylltiadau gyda’r 

gymuned neu grŵp targed er mwyn rhannu’r neges.  
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d) Defnyddio gweithgarwch buddiolwyr sydd ddim yn cael ei ariannu gan CCG er 
mwyn atgyfeirio, er enghraifft, cysylltiadau gyda grwpiau targed neu gymunedau 
i greu atgyfeiriadau gan ffrindiau a theulu, neu hunan-atgyfeiriadau.  
 

e) Cysylltiadau sefydliadol a threfniadau atgyfeirio, er enghraifft, gyda 
chanolfannau meddygol, Canolfannau Byd Gwaith, gwasanaethau cymdeithasol 
awdurdodau lleol ac adrannau datblygu economaidd. Mae gan fuddiolwyr 
llwyddiannus yn aml gysylltiadau sydd wedi’u hen sefydlu gydag amrywiaeth o 
wasanaethau.  

 
3.3.5. Mae systemau atgyfeirio a chydweithrediad effeithiol rhwng mudiadau yn cael 
effaith sylweddol ar berfformiad CCG. Er enghraifft, roedd ymgynghorwyr y Ganolfan 
Byd Gwaith yn chwarae rhan gadarnhaol wrth feddwl y tu hwnt i gyfyngiadau’r Rhaglen 
Waith o ran atgyfeiriadau. Bu inni hefyd ddod ar draws enghreifftiau cadarnhaol o 
gydweithredu rhwng buddiolwyr a gyda thrydydd barti gan gynnwys Remploy a 
Chymunedau dros Waith.  
 
3.3.6. Mae rhwydweithio a chydweithredu rhwng buddiolwyr hefyd yn bwysig ac yn 
rhywbeth mae CGGC wedi’i feithrin wrth i CCG symud ymlaen gyda chanlyniadau 
cadarnhaol, yn arbennig o ystyried profiadau negyddol yn ymwneud â gelyniaeth 
ymddangosiadol neu wir tuag at fudiad buddiolwr newydd. Tydy hyn ddim yn helpu 
oherwydd ni chaiff y rhai sy’n cymryd rhan eu pasio rhwng buddiolwyr pan mai dyna 
fyddai’n gwneud lles.  
 

“Doedd pobl ddim yn deall pam ein bod ni wedi derbyn cytundeb gan eu bod nhw’n 
dweud nad oedd digon o atgyfeiriadau”.  
 
“Mae pob atgyfeiriad yn mynd drwy un person yn yr Awdurdod Lleol ac maen nhw 
hefyd yn rhedeg rhaglen felly mae o fudd iddyn nhw os nad ydyn nhw’n anfon pobl yn 
eu blaen”.  
 
‘Mae cystadleuaeth ddwys a drwgdeimlad rhwng prosiectau”.   
 
“Bu inni geisio ymgysylltu ond doedden nhw ddim am ymgysylltu gyda ni, maen nhw’n 
ein gweld ni fel cystadleuaeth uniongyrchol”.  
 

3.3.7. Yng ngham 2, bu i rai buddiolwyr profiadol ddefnyddio System Data Prosiect CCG 
cyn gwneud cynnig er mwyn cadarnhau pa ddyfarniadau CCG eraill oedd yn weithredol 
yn yr ardal er mwyn osgoi dyblygu. Bu i eraill nodi y byddai’n ddefnyddiol cael ‘map’ o’r 
ddarpariaeth bresennol i’w helpu nhw gynllunio cynnig. Mae hyn yn awgrymu gwerth 
ar gyfer trefniant olynol posibl wrth sefydlu prosesau blaenoriaethu cydweithredol i’w 
defnyddio ar ddechrau taith unrhyw un sy’n cymryd rhan fel ffordd o gynllunio eu 
llwybrau a chydlynu cefnogaeth yn well i’r rhai sy’n cymryd rhan.  
 

Gallu a Sgiliau i Gefnogi’r Rhai sy’n Cymryd Rhan  
 
3.3.8. Mae CCG yn annog buddiolwyr amrywiol sy’n berthnasol yn lleol: hyd yn oed os 
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ydy’r buddiolwr hwnnw yn fudiad mawr, cenedlaethol neu yn y DU. Mae gallu’r 
mudiadau dan sylw, gyda phresenoldeb a gwybodaeth lleol, ac ansawdd eu hwyluswyr 
felly yn hollbwysig.  
 
3.3.9. Mae’r rhaglen wedi bod yn wefreiddiol drwy annog ac ariannu buddiolwyr addas 
i’r diben i weithio gyda grwpiau targed. Roeddem ni’n gweld fod gan y rhan fwyaf yr 
arbenigedd a’r cymwysterau angenrheidiol, felly, er enghraifft, roedd mudiadau sy’n 
gweithio gyda dioddefwyr trais yn y cartref neu gyda phobl sydd wedi derbyn lloches yn 
gyfarwydd gydag ac yn gweithio gyda’r grwpiau hyn cyn eu dyfarniad CCG. Mewn rhai 
achosion, bu i’r mudiadau ddefnyddio CCG i estyn eu maes gwaith.  
 
3.3.10. Mae’r Ddogfen Weithredol sy’n cyd-fynd yn cynnwys casgliad o ddyfyniadau gan 
y rhai oedd yn cymryd rhan wedi’u casglu trwy’r gwerthusiad. Mae’r rhain yn cyfleu sut 
oedd eu profiad CCG ar draws sbectrwm eang o bobl ac amgylchiadau. Bu inni 
ymgysylltu gyda digon o’r rhai oedd yn cymryd rhan i fod yn hyderus bod y profiadau 
cadarnhaol sydd wedi’u cofnodi yn cynrychioli’r ffaith bod llawer wedi cwblhau eu 
rhaglen. Mae hyn hefyd i’w weld fel tystiolaeth yn y marciau gafodd eu casglu mewn 
cyfweliadau lle bu iddyn nhw farcio eu profiad yn gyson naill ai yn 4 neu 5 allan o 5 (1 
yn golygu gwael a 5 ardderchog). 
 
3.3.11. Bu i sylwadau ac ymatebion y rhai oedd yn cymryd rhan ddatgelu ymdeimlad 
cyson eu bod yn llawn egni wrth iddyn nhw sôn am eu cyraeddiadau a, lle bo’n briodol, 
eu bod nhw’n teimlo’n fwy hyderus ac yn fwy parod i fynd i mewn i’r gweithle 
(edrychwch hefyd ar ddadansoddiad hunanasesiad y rhai oedd yn cymryd rhan yn 
Adran 3.4). 
 
3.3.12. Roedd gwaith maes yn anochel yn cynnwys elfen o hunanddewis: dim ond gyda’r 
rhai oedd yn cymryd rhan oedd yn fodlon ymgysylltu oedd modd inni ymgysylltu â nhw. 
Roedd hynny mae’n debyg yn ffafrio’r rhai wnaeth elwa fwyaf o CCG yn hytrach na’r rhai 
wnaeth elwa llai. Tydy hyn ddim yn newid ein casgliadau. Mae CCG yn gweithio gydag 
unigolion heriol, ac felly mae lefel sylweddol o rai yn rhoi’r gorau iddi i’w ddisgwyl.  
 
3.3.13. Bu i fuddiolwyr gadarnhau bod cyfran o’r rhai sy’n cymryd rhan yn parhau i fod 
yn heriol i weithio gyda nhw, neu fod angen dulliau gwahanol, ac, er enghraifft: 
 

a) Bu inni fod mewn sefyllfaoedd lle nad oedd pobl yn dod i’w cyfweliadau oedd 
wedi’u trefnu o flaen llaw, sy’n arwydd o broblem ehangach.  

 

b) Bu i rai darparwyr gadarnhau bod sicrhau bod y rhai sy’n cymryd rhan yn 
mynychu (er enghraifft, pobl ifanc wedi’u hatgyfeirio gan y Ganolfan Byd Gwaith) 
yn heriol. Fodd bynnag, gall hyn hefyd fod yn arwydd bod y prosiect CCG yn 
cynnig lefel annigonol o weithgarwch ymgysylltu.  

 

c) Hefyd, bu i’r diffyg ‘gorchymyn’ gan CCG arwain at rai pobl yn peidio ag 
ymddangos.  
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3.3.14. Does dim patrwm cyson o ran pa ddulliau penodol oedd fwyaf effeithiol ar gyfer 
grwpiau penodol o rai oedd yn cymryd rhan oherwydd:  
 

a) Roedd y darparwyr yn cynnig cefnogaeth a phrofiadau oedd yn amrywio, ac felly 
roedd y manteision hefyd yn amrywio.  

 

b) Mae gan lawer o’r rhai sy’n cymryd rhan nifer o heriau, felly gall fod gan unigolyn 
broblemau iechyd meddwl, ei fod yn ddi-waith yn yr hir dymor ac yn dod o 
gartref lle mae diweithdra rhwng cenedlaethau.  

 

c) Mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr wedi ymrwymo ac yn gweithio’n effeithiol gyda’r 
rhai sy’n cymryd rhan, gyda lleiafrif yn gwneud hynny llai, a bu i rai gynnig 
cyrsiau cyffredinol all efallai gael effaith cadarnhaol yn y tymor hirach ai peidio.  

 

d) Bu i nifer sylweddol o ddarparwyr gyfleu pryderon am natur tymor byr 
prosiectau CCG gan fynd yn erbyn cynnig cyrsiau byrrach ac weithiau mwy 
cyffredinol lle byddai’r rhai oedd yn cymryd rhan wedi elwa o gefnogaeth fwy 
penodol yn y tymor hirach naill ai drwy gydweithredu gyda mudiadau eraill neu 
drwy ymgysylltu â nhw yn uniongyrchol yn y tymor hirach.  

 

 
 

 
 

 

 

e) Yn aml felly mae angen parhau gyda chefnogaeth a chydweithrediad ar draws 
prosiectau a mudiadau er mwyn creu llwybrau i’r rheiny sydd fwyaf heriol a 
bellach i ffwrdd o gymryd rhan yn y farchnad lafur. 
 

f) Roedd cyflwyno dewis i gyfuno llinyn 1 a llinyn 2 yng ngham 2 yn gam cywir i’w 
wneud a bu i fuddiolwyr ddweud bod hyn wedi bod yn ddefnyddiol. Mae’n cyd-
fynd gyda’r dadansoddiad gwerthuso bod CCG yn effeithiol wrth gefnogi’r rhai 
sy’n cymryd rhan unwaith maen nhw wedi ymgysylltu, ond bod trosglwyddo 
cefnogaeth angenrheidiol ac effeithiol i’r dyfodol yn fwy problemus.  

 
3.3.15. Mae ansawdd a natur cymwysterau yn Llinyn 1 felly yn bwysig. Rydym yn 
cwestiynu gwerth hir dymor rhai cyrsiau cyffredinol (o’u cyferbynnu â chyrsiau 
galwedigaethol) fel iechyd a diogelwch cyffredinol. Er gall fod rhai manteision, er 
enghraifft magu hyder a chael y rhai sy’n cymryd rhan i ymgysylltu mewn gweithgaredd 

Llinyn 1: Cyfweliad RCS Magu Hyder a Meithrin Cysylltiadau, Cymorth Cyntaf neu 
Sgiliau Hylendid Bwyd: ni wnaeth y sawl oedd yn cymryd rhan ddod i’r cyfweliad a’r 
sesiwn oedd wedi’u trefnu o flaen llaw: bu i’r buddiolwr awgrymu mai’r rheswm dros 
beidio â dod oedd ei bod hi’n ddiwrnod braf gan gynghori ei bod wedi bod yn anodd 
rhagweld a fyddai’r rhai sy’n cymryd rhan yn dod i’w sesiynau trwy gydol y rhaglen.    

Hyd y Dyfarniad: hyd cyffredinol y prosiectau ar gyfartaledd ar gyfer y ddau gam oedd 
14.5 mis (mae hyn yn cynnwys yr holl weithgarwch nid dim ond pan oedd y rhai oedd 
yn cymryd rhan yn ymgysylltu mewn gweithgaredd) gydag amrediad o 6 – 24 mis. 
Roedd dyfarniadau Llinyn 2 yn 13.5 mis ar gyfartaledd gydag amrediad o 9 – 20 mis, 
roedd dyfarniadau cyfun yn 17 mis ar gyfartaledd  gydag amrediad o 12 – 28 mis. 
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ymarferol, tydy’r rhain ddim o reidrwydd yn arwain at effeithiau cynaliadwy tymor 
hirach i’r rhai sy’n cymryd rhan.  
 

Cydbwysedd rhwng sgiliau ‘meddal’ a ‘chaled’  
 
3.3.16. Mae adolygiad llenyddiaeth y gwerthusiad (edrychwch ar y Ddogfen Weithredol) 
yn gwrthgyferbynnu canlyniadau ‘caled’ yn erbyn deilliannau ‘meddal’ a phwysigrwydd 
sgiliau meddal fel rhywbeth hanfodol er mwyn cymryd rhan yn barhaol yn y farchnad 
lafur, yn arbennig i’r rheiny sydd â rhwystrau heriol at waith. Roedd y model CCG yn 
cydnabod hyn (edrychwch ar Siart 1). 
 
3.3.17. Mae modd cwrdd ag anghenion rhai o’r bobl sy’n cymryd rhan (yn arbennig y 
rhai sydd agosaf at gymryd rhan yn y farchnad lafur) trwy ddarpariaeth gweddol 
‘fecanistig’ o sgiliau a chymorth ymarferol uniongyrchol. Fodd bynnag, mae angen 
cymorth ar yr unigolion sydd ‘anoddaf eu cyrraedd’ wrth newid teimladau, agwedd ac 
ymddygiad yn ogystal â sgiliau, cymwysterau a phrofiadau penodol. Mae hyn yn gofyn 
am amgylchedd dysgu sy’n darparu ar gyfer yr elfennau seicolegol hyn. Ar ei gorau, mae 
CCG yn dangos bod modd cyflawni’r manteision hyn ochr yn ochr â chaffael sgiliau 
cyflogadwy ‘caletach’.  
 
3.3.18. Mae ein canfyddiadau yn llunio darlun o arfer dda wrth gefnogi unigolion a 
grwpiau heriol symud ymlaen neu i mewn i’r farchnad lafur (edrychwch hefyd ar y 
Ddogfen Weithredol). Wrth sefydlu arfer dda, mae llawer o debygrwydd ym ‘mhrofiad’ y 
grŵp 16 – 24 oed â’r grŵp 25 oed a throsodd, er enghraifft, mae’r manteision mwyaf o 
Linyn 1 yn ymwneud â magu a datblygu hunanhyder. Fodd bynnag, mae rhai 
gwahaniaethau:  
 

a) Mae cyfeillgarwch rhwng cyfoedion yn hyd yn oed mwy pwysig i bobl ifanc: 
“rydym ni’n gweld bod darparu mewn grwpiau yn gweithio gan fod pobl yn 
meithrin perthynas yn syth ac mae’n elfen bwysig wrth wneud iddyn nhw fod eisiau 
dychwelyd”.  

 

b) Roedd pobl hy n yn gwerthfawrogi gallu rhyngweithio er mwyn rhannu profiadau 
a darganfod nad ydyn nhw ‘ar eu pennau eu hunain’ o ran eu profiadau.  

 

c) Er ei fod yn cyffredinoli, mae pobl hy n yn tueddu i ganolbwyntio mwy ar 
ddeilliannau iddyn nhw ac ar newid eu bywydau er gwell.  
 

d) Roedd gan bobl ifanc oedd ddim mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET) lai 
o nodau penodol yn gyffredinol, sy’n cyfleu bod llawer yn dechrau ar eu llwybr at 
waith gyda dim neu ychydig o brofiad blaenorol i wneud defnydd ohono, neu 
unrhyw alwedigaeth ddymunol benodol.  

 
3.3.19. Mae arfer dda wrth gefnogi grwpiau ac unigolion heriol yn ymwneud â’r 
elfennau sydd wedi’u nodi isod.  
 
3.3.20. Cydnabod ac Ymateb i Anghenion y Rhai sy’n Cymryd Rhan drwy:  
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a) Defnyddio grwpiau lle bo’n briodol er mwyn datblygu cyfeillgarwch a rhannu 

profiadau.  
 

b) Magu hunanhyder a sgiliau cymdeithasol.  
 

c) Gosod trefn mewn bywydau sydd fel arall yn anhrefnus, er enghraifft, 
cymhelliant i ‘godi o’r gwely’, annog deiet iachach, gweld wynebau cyfarwydd, 
gwneud ffrindiau a rhoi sefydlogrwydd a threfn i’r diwrnod.   
 

d) Cefnogaeth empathig trwy gysylltiadau calonogol a llawn ffydd gyda thiwtoriaid 
a darparwyr sy’n ymateb i anghenion yr unigolyn a’u cyfoedion: “Tydw i ddim ar 
fy mhen fy hun”. 

 

e) Ymateb i anghenion unigolion, er enghraifft, rheoli gorbryder ac iselder, atal 
hunanladdiad: “brwydro iselder”, cydnabod effaith perthynas dreisgar, a 
chydnabod mai nad bai’r dioddefwr ydy hyn, neu helpu pobl i reoli dicter, hynny 
ydy, helpu’r rhai sy’n cymryd rhan ddatblygu strategaethau ymdopi lle mae 
effaith heriau blaenorol neu bresennol yn parhau.  
 

f) Adlewyrchu y gall unigolion gymryd amser sylweddol i ddatblygu sgiliau ac 
efallai bydd angen gwahanol fathau o ffyrdd o ddysgu.  

 

 

 

 

 

 

 
3.3.21. Cefnogaeth Addas a Chymwys drwy:  
 

a) Creu teimlad o gyrhaeddiad. 
 

b) Cyflwyno creadigedd ac elfen o ‘hwyl’ wrth feithrin rhannu profiadau mewn 
amgylchedd anffurfiol, hamddenol (yn arbennig o bwysig i’r rheiny sydd wedi 
profi amgylchiadau trawmatig), er enghraifft, mae cyfuno cymryd rhan mewn 
chwaraeon neu weithgaredd corfforol i’w weld yn ddefnyddiol i bobl ifanc pan 
fydd wedi’i gyfuno gyda chefnogaeth sy’n gysylltiedig â gwaith.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweithiwr Darparwr: “Rydw i’n ymwybodol, o ganlyniad i gwblhau’r rhaglen fy hun, 
fy mod i wirioneddol yn gallu cysylltu gyda’r rhai sy’n cymryd rhan. Maen nhw’n 
ymwybodol fy mod i wedi cael problemau tebyg. Mae hyn wedi helpu i feithrin 
perthynas llawn fydd gyda nhw. Maen nhw’n gwybod y byddaf yn gwrando arnyn nhw’n 
llawn cydymdeimlad a dealltwriaeth.” 
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c) Cynnig rhaglenni arloesol sydd efallai ddim yn cynnig sgiliau gweithle penodol 
amlwg, ond sy’n cwrdd ag anghenion cymhleth unigolion, meithrin teimladau 
hanfodol o les a galluogi’r rhai sy’n cymryd rhan i deimlo’n fwy cyfforddus neu 
fod yn ‘fwy agored’ drwy weithgareddau sy’n annog cynhwysiant a chreadigedd, 
er enghraifft, dosbarthiadau Zumba, celfyddydau perfformio, celf a chrefft, sgiliau 
cyflwyno neu gynllun ffitrwydd.  

 

d) Amgylchedd diogel ac anfeirniadol (bu inni ddod ar draws gwrthgyferbyniadau 
gyda phrofiad mewn rhai Canolfannau Byd Gwaith).  

 

 
 

 
 

 

 

 

e) Creu amgylchedd a chyd-destun addas er mwyn dysgu: mae cyfran o’r rhai sy’n 
cymryd rhan (ifanc a hen) yn gweld bod dysgu mewn rhywle fel swyddfa yn her 
ac mae rhai yn cysylltu math o ddysgu mewn ‘dosbarth’ gyda phrofiadau drwg 
blaenorol yn yr ysgol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enghraifft Llinyn 1: defnyddio chwaraeon i ddod â nifer o fanteision i nifer o 
wahanol unigolion (grwpiau oed cymysg, sgiliau isel, cartrefi di-waith, rhieni sengl 
ayb).  Roedd y manteision yn cynnwys magu hyder, ffyrdd iachach o fyw, sgiliau tîm 
yn ogystal â datblygu sgiliau cyflogadwy. Bu i’r buddiolwr ddatblygu perthynas gyda 
mudiad lleol gyda gweithwyr y mudiad hwnnw yn cymryd rhan mewn hyfforddiant 
chwaraeon, gan gynnwys rhai mewn uwch swyddi, gan gynnig cyfleoedd i 
ryngweithio gyda phobl ar bobl lefel.  
 
Roedd y rhai oedd yn cymryd rhan gyda CCG yn gadarnhaol wrth gymysgu gyda 
gweithwyr ac wedi mwynhau’r gweithgareddau chwaraeon (e.e. rygbi a rhedeg), gyda 
rhai yn trefnu eu grŵp rhedeg eu hunain. Roedd y rhaglen yn rhoi trefn i’w diwrnod 
ac roedd magu hyder yn helpu i feithrin agwedd gadarnhaol tuag at bosibiliadau a 
gwaith i’r dyfodol ac yn eu hannog i feddwl ymhellach ynghylch pa fath o waith fyddai 
o ddiddordeb iddyn nhw. 
 

Dywedodd un gweithiwr cefnogi [eu bod wedi]: “gweld gwahaniaeth sylweddol yn (X) 
ers iddo ymuno â’r rhaglen, ac mewn rhai eraill sy’n cymryd rhan. Bu i [X] gadarnhau ei 
fod yn teimlo [o’i gymharu â] rhaglenni eraill lle mae wedi derbyn cefnogaeth ochr yn 
ochr ag unigolion eraill gyda phroblemau cymhleth, a bod y rhaglen hon yn arbennig o 
dda wrth fynd i’r afael ag anghenion unigolion a chreu amgylchedd sy’n manteisio ar ac 
yn annog dysgu a datblygu”.  
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f) Diogelu’r rhai sy’n cymryd rhan a buddiolwyr yn effeithiol: mewn dau achos bu 
inni ddod ar draws elfennau bregus neu risgiau posibl i les tiwtoriaid neu’r rhai 
oedd yn cymryd rhan. Bu inni roi gwybod am hyn i CGGC: roedd presenoldeb RCS 
yn gysylltiedig â’r ddau achos. Mae CGGC wedi gweithredu ar gryfhau prosesau 
mewnol a hyfforddiant i fuddiolwyr.  
 

3.3.22. Darparu Gwasanaethau Addas i’r Rhai sy’n Cymryd rhan gan gynnwys:  
 

a) Cymorth ymarferol, er enghraifft, wrth lenwi ffurflenni, sgiliau syml ond 
hollbwysig fel defnyddio ffôn yn effeithiol, neu ymgyfarwyddo gyda defnyddio 
cyfrifiadur, gwella llythrennedd yn ogystal â hyfforddiant mwy penodol mewn 
iechyd a diogelwch, codi a chario ayb.   
 

b) Cymryd rhan gyda’r iaith Gymraeg lle bo’n briodol.  
 

c) Rhaglenni a gweithgareddau sgiliau hyfforddiant sy’n hyblyg ac wedi’u teilwra, 
gyda chefnogaeth sy’n arwain at gynnydd.  

 

d) Cysylltiadau gyda chyflogwyr lleol, a gallu i weithio gyda’r cyflogwyr hynny sy’n 
ymgysylltu gydag amrywiaeth ac yn barod i gyflogi rhai sy’n llai abl, a’r gallu i 
greu cyfleoedd ac arwain y rhai sy’n cymryd rhan at y cyfleoedd hyn.  

 

e) Mynediad (lle bo ar gael) at gyfleoedd gwaith addas a deniadol: mae hyn yn 
awgrymu gwerth gwasanaethau broceriaeth, o bosibl allan o CCG neu CGGC.  
 

f) Datrys problemau cysylltiedig i rai o’r bobl sy’n cymryd rhan fel costau teithio i 
ac o raglenni neu leoliadau.  

 

Profiad Swyddog Rheng-flaen (prosiect cyfun cam 2, adolygiad), er nad ydy o’n 
ddyfyniad uniongyrchol, bu inni gofnodi profiad buddiolwr o redeg cwrs sgiliau 
rhyngbersonol fel a ganlyn:   
 
Rydym yn canolbwyntio ar straen gyda’r rhai sy’n cymryd rhan yn cael cyfle i ystyried 
beth sy’n achosi ac yn cael effaith ar hyn, a sut mae modd iddyn nhw ei leihau a 
datblygu strategaethau ymdopi. Mae’r cwrs yn defnyddio amrywiaeth o offer sy’n 
cynnwys cyflwyniadau, diagramau, fideos ayb, er mwyn parhau gyda’r ymgysylltiad. 
Mae gan bawb sy’n cymryd rhan lyfrau gwaith i’w cwblhau er mwyn cofnodi eu 
teimladau a’u deilliannau fel ffordd o’u grymuso. Bu i bawb oedd yn cymryd rhan adael 
y sesiwn gyda strategaethau ymdopi roedden nhw wedi’u hystyried ac yn awyddus i’w 
mabwysiadu.   
 
Roedd y swyddog yn deimladwy tuag at anghenion unigolion, yn rhoi amser i’r rhai 
oedd yn cymryd rhan rannu eu teimladau a’u profiadau gan gynnig cydymdeimlad ac 
anogaeth trwy gydol y sesiwn: roedd rhai wedi profi digwyddiadau trawmatig ac roedd 
yn amlwg ei bod hi wedi meithrin perthynas llawn ffydd gyda nhw a chreu amgylchedd 
diogel i’r rhai oedd yn cymryd rhan siarad yn agored ymysg ei gilydd.  
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3.3.23. Mae Siart 11 isod yn dangos dosbarthiad eang y cymwysterau sydd wedi’u 
hariannu gan CCG oedd y rhai oedd yn cymryd rhan wedi’u cyflawni, sy’n rhoi pwyslais 
ar sgiliau mwy meddal a sgiliau bywyd, ac ar sgiliau cyflogadwyedd ac addysg sy’n 
gysylltiedig â gwaith, ond hefyd nifer sylweddol o gymwysterau yn ymwneud ag iechyd 
a diogelwch a chymorth cyntaf: mae Adran 3.4 yn edrych ar rôl a gwerth yr olaf mewn 
mwy o fanylder. Mae Tabl 5 isod yn dangos crynodeb o ddadansoddiad o lefel y 
cymwysterau sydd wedi’u cadarnhau oedd y rhai oedd yn cymryd rhan wedi’u cyflawni 
gyda’r rhan fwyaf o dan Lefel 2: sy’n cyfleu amgylchiadau heriol llawer o’r rhai sy’n 
cymryd rhan sy’n dechrau o waelodlin isel.  
 
Tabl 5: Cymwysterau wedi’u cadarnhau y rhai oedd yn cymryd rhan (Ffynhonnell: 
CGGC SDP Chwefror 2020)  
Lefel y Cymhwyster Nifer y rhai oedd yn cymryd rhan oedd 

wedi’u cadarnhau eu bod wedi 
cyflawni’r cymhwyster  

FfCChC Lefel 1 neu is 1169 

FfCChC Lefel 2 2271 
FfCChC Lefel 3 677 

Tystysgrif Gwaith Perthnasol  5117 
Anhysbys 1184 

Enghraifft Llinyn 2: Rhieni Sengl Ifanc: caiff y rhai sy’n cymryd rhan hyfforddiant 
cyflogadwyedd a chymorth gyda goresgyn unrhyw rwystrau, yna eu gosod a’u cefnogi i 
ddod o hyd i waith parhaol ar ôl iddyn nhw gwblhau. Adborth y rhai sy’n cymryd rhan 
ydy eu bod nhw’n teimlo’n fwy hyderus a bod y lleoliadau yn llwyddiannus yn ymarferol 
o ran cynnig sgiliau trosglwyddadwy ond hefyd yn seicolegol (fel rhieni sengl, cyfle i 
ryngweithio gydag ‘oedolion’ eraill): yn hanfodol, roedd y rhaglen yn ariannu costau 
gofal plant. 
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Prif Ganfyddiadau ac Argymhellion 
 
3.3.24. Yn y rhan fwyaf o achosion, ni welsom ni lawer o wahaniaethu o ran 
effeithiolrwydd mewn mudiadau yn ymgysylltu gyda grwpiau targed gwahanol unwaith 
roedd y dyfarniadau CCG yn weithredol. Yn hytrach, mae ymyriadau effeithiol yn 
dibynnu ar:  
 

a) Darparwyr galluog gyda phrofiad addas; a 
 

b) Defnyddio egwyddorion arfer dda yn effeithiol wrth ymgysylltu gyda grwpiau ac 
unigolion anodd eu cyrraedd.  

 
3.3.25. Roedd rhan sylweddol o’r buddiolwyr CCG hynny wnaeth gwblhau rhaglenni yn 
ymroddedig a galluog ac wedi mabwysiadu dulliau cefnogi addas i’r diben. Nid ydym ni 
wedi asesu’r holl fudiadau wnaeth dderbyn dyfarniadau CCG, ond rydym yn amcangyfrif  
y byddai 95% yn disgyn i mewn i’r categori yma, gyda'r cydbwysedd yn llai effeithiol, 
neu wedi defnyddio CCG fwy rywsut-rywsut fel ffynhonnell ariannu yn hytrach nag i 
ddatblygu eu prif genhadaeth.  
 
3.3.26. Mae modd gwella effaith a deilliannau CCG drwy ehangu a systemu 
cydweithredu rhwng mudiadau. Mae sawl dimensiwn i hyn:  
 

a) Creu llwybrau atgyfeirio cadarn.  
 

b) Cefnogaeth gyda thystiolaeth o bwy ydych chi (er enghraifft, gyda’r Ganolfan Byd 
Gwaith). 
 

c) Adeiladu ar rôl a gwerth buddiolwyr arbenigol gydag arbenigedd mewn 
meysydd fel iechyd meddwl neu drais yn y cartref sy’n adnabod eu grŵp 
cleientiaid.  

 

d) Datblygu ymwybyddiaeth sefydliadol o CCG, er enghraifft, mewn timau datblygu 
economaidd awdurdodau lleol.  

 

e) Creu cysylltiadau a chydlyniant effeithiol gydag asiantaethau eraill a rhannu 
gwybodaeth yn well, er enghraifft, gall meddygfeydd lleol efallai ddweud wrth 
gleifion perthnasol am gyfleoedd i dderbyn cefnogaeth wrth feddwl am 
ddychwelyd i waith. Rydym yn nodi nad ydy hi wedi bod yn bosibl gweithio 
gydag ysgolion ar hyn o bryd. Fodd bynnag, petai modd trefnu trefniant posibl ar 
gyfer unrhyw olynydd i CCG sy’n targedu pobl ifanc, mae manteision posibl gan 
gynnwys cyfathrebu bod cefnogaeth bosibl ar gael os ydy pobl ifanc mewn perygl 
o fod ddim mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant wrth iddyn nhw adael yr 
ysgol.   

 

f) Lleihau’r tebygrwydd o bobl yn disgyn trwy’r bylchau.  
 
3.3.27. Mae Adran 5 yn edrych ar sut allai trefn olynol wella gallu ac effeithiolrwydd 
mudiadau ymhellach wrth gyflawni’r nodau hyn.  
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Argymhelliad 6: dylai trefn olynol posibl adolygu sut i ddatblygu dulliau mwy 
systemataidd o atgyfeirio rhwng mudiadau, er enghraifft, drwy feddygon teulu, 
Canolfannau Byd Gwaith, gwasanaethau cymdeithasol, adrannau datblygu economaidd 
awdurdodau lleol ac, o bosibl, ysgolion.  
 

Argymhelliad 7: cefnogaeth cymryd rhan effeithiol i fuddiolwyr a hwyluswyr: 
ystyried yr egwyddorion sydd wedi’u nodi uchod ac yn y Ddogfen Weithredol fel sail i 
ganllawiau ychwanegol ar arfer dda, a hefyd rhoi cymorth i staff CCG gydag asesu 
perfformiad ac effeithiolrwydd buddiolwyr ar y sail hon.  
 

Argymhelliad 8: archwilio’r posibilrwydd o broses flaenoriaethu gydweithrediadol 
ar gyfer dechrau’r broses o gael y rhai sy’n cymryd rhan i ymgysylltu, cymryd rhan 
mewn gweithgareddau a chynllunio cefnogaeth tymor hirach i unigolion lle bo angen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.4. Ydy’r weithred yn cyrraedd grwpiau targed yn 
llwyddiannus, wedi’u rhannu fesul demograffeg, ac eto, beth 
sydd neu wedi gweithio’n dda a be na weithiodd?  
 
3.4.1. Ar y cyfan, mae camau 1 a 2 o CCG wedi cyrraedd unigolion targedol ‘anodd eu 
cyrraedd’ yn gyson, gyda manteision sylweddol i lawer unwaith maent wedi ymgysylltu 
a’u cadarnhau yn gymwys (edrychwch ar Adran 4 ar ddilysu a chadarnhau) a'r rhai 

Gall prosesau blaenoriaethu fod yn berthnasol ar gychwyn teithiau’r rhai sy’n cymryd 
rhan fel ffordd o gynllunio llwybrau yn well a chydlynu cefnogaeth iddyn nhw. Byddai 
hyn yn gwneud y canlynol:  
 

a) Cydlynu’r Ganolfan Byd Gwaith, awdurdodau lleol, sector cyhoeddus perthnasol 
yn well yn ehangach, ynghyd â buddiolwyr eraill.  

 

b) Meithrin dull ‘bugeiliol’ lle mae darparwyr ac eraill yn rhannu’r gwaith o 
gefnogi teithiau’r rhai sy’n cymryd rhan ac yn rhannu arbenigedd neu 
gefnogaeth arbenigol.    

 

c) Felly, er enghraifft: yn gyffredinol, byddai disgwyl i’r rhai sy’n cymryd rhan yn 
Llinyn 2 fod ag Yswiriant Gwladol a gofynion dogfennol eraill wrth law gan eu 
bod yn barod am waith; tra bydd  

 

d) Rhai mwy heriol sy’n cymryd rhan yn Llinyn 1 (a’r rheiny mewn amgylchiadau 
o’r fath yn Llinyn 2) efallai yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer cymorth a 
chefnogaeth rhwng asiantaethau i gael mynediad at ddogfennaeth a derbyn 
cefnogaeth gyfredol drwy CCG a thu hwnt. Mae hyn yn heriol gan ei fod yn gofyn 
i fudiadau gydweithio yn systemataidd a chydweithrediadol: fodd bynnag, 
mae’r diffyg cydweithredu systemataidd wedi rhwystro’r gallu i fwyhau’r 
buddsoddiad mewn helpu’r rhai sy’n cymryd rhan i symud ymlaen.  
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oedd yn cymryd rhan yn nodi profiadau cadarnhaol a manteision cyson ar gyfer Llinyn 1 
a Llinyn 2. Rydym ni wedi dod ar draws rhai eithriadau, ond nid llawer.  
 
3.4.2. Mae Siart 13 isod yn rhoi dadansoddiad o’r 15,433 o rai oedd yn cymryd rhan yng 
ngham 1 a 2 CCG gafodd eu cofnodi ym mis Chwefror 2020 gan CGGC yn ôl y tri maen 
prawf cymwys oedd yn berthnasol iddyn nhw gymryd rhan yn CCG: roedd rhaid iddyn 
nhw gwrdd ag un o’r rhain. Er bod gwahaniaethau rhwng y tri, y cydbwysedd ar y cyfan 
rhwng merched a dynion yn cymryd rhan ydy 45% i 55%. 
 

 
 
3.4.3. Mae Siart 14 isod yn dangos dadansoddiad o’r grwpiau oedd yn cymryd rhan yn 
seiliedig ar y meini prawf cymwys uchod, ond yna gyda CGGC yn gosod ‘blaenoriaeth 
meini prawf sylfaenol’. 
 

 
WLHC = Cyflwr Iechyd sy’n Cyfyngu ar Allu i Weithio (Work Limiting Health Condition) 
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3.4.5. Mae Tabl 6 isod yn dangos dadansoddiad o bawb gymerodd ran yn ôl 
ethnigrwydd gyda’r gyfran o bobl Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol yn cymryd rhan yn 
CCG ychydig yn is nag ar gyfer y boblogaeth yng Nghymru gyda 4.5% gan gynnwys pobl 
o ethnigrwydd cymysg o’i gymharu â’r ffigwr cenedlaethol yng Nghymru o 5.4%3. Nid 
ydym ni’n ystyried y gwahaniaeth hwn yn rhagfarn hanfodol yn y rhaglen, ond dylai gael 
ei ystyried fel pwyslais yng ngham 3 ac unrhyw drefniant olynol i’r dyfodol o ystyried 
tystiolaeth o gysylltiadau rhwng tlodi a grwpiau ethnig lleiafrifol4. 
 

Tabl 6: Pawb a gymerodd ran: Dadansoddiad yn ôl ethnigrwydd  
Ffynhonnell: CGGC 2020/02 

Rhyw Rhai a 
gymerodd 
ran (Nifer 

/ %) 

Ethnigrwydd 
Gwyn 

Prydeinig  
 

Gwyn 
Cymreig  

Gwyn 
Gwyddelig 

/ Arall 

Cymysg  Asiaidd 
neu 

Asiaidd 
Prydeinig 

Du neu 
Ddu 

Prydeinig  

Tsieineaidd  Arall / 
Ffafrio 
peidio 
dweud 

Merched 6,891 
(45%) 

2,967 3,275 
 

159 
 

94 
 

129 109 13 145 

% 43% 48% 2% 5% 2% 
Dynion 8,542 

(55%) 
3,336 4,459 134 113 101 169 4 226 

 % 39% 52% 2% 4.5% 2.5% 
Cyfanswm 

pawb 
15,433 
(100%) 

6,303 7,734 293 207 230 278 17 371 

% 41% 50% 2% 4.5% 2.5% 

 
3.4.6. Mae llawer o’r rhai oedd yn cymryd rhan yn CCG yn eithaf pell o ymgysylltu gyda’r 
farchnad lafur hyd yn oed ar ôl cymryd rhan. Mae cofnodion CGGC yn dangos o’r 15,433 
o rai oedd yn cymryd rhan, aeth 14% ymlaen at gyflogaeth neu hunangyflogaeth yn syth 
ar ôl cwblhau eu hymgysylltiad gyda CCG (edrychwch hefyd ar Siart 15 yn Adran 3.5). 
 
3.4.7. Mae’r data hwn yn gyson gyda’n canfyddiadau bod grwpiau targed CCG yn 
cynnwys llawer o bobl sy’n dilyn bywydau cymhleth a heriol sydd gan amlaf yn profi 
amryw o broblemau neu heriau all fod mewn sawl ‘blaenoriaeth meini prawf sylfaenol’ 
yn CCG a gall hefyd, er enghraifft, gynnwys cyflyrau iechyd meddwl fel iselder a 
gorbryder ac mewn rhai achosion ymgais i ladd eich hun, dibyniaeth a phroblemau 
camddefnyddio sylweddau yn y gorffennol neu yn bresennol, ac anabledd, gan gynnwys 
anableddau dysgu. 
 
3.4.8. Tydy pawb sy’n cymryd rhan ddim yn dod o amgylchiadau dan anfantais yn 
gymdeithasol-economaidd, er enghraifft, roedd un person oedd yn cymryd rhan yn 
gweithio ar lefel uwch reoli, ond bu iddo ddioddef straen ofnadwy yn gysylltiedig â 
gwaith wnaeth arwain at iselder a throi at alcohol. 

 
3 Stats Cymru, Blwyddyn ddaeth i ben Medi 30ain 2019 (Arolwg o’r Llafurlu Lleol/ Arolwg Blynyddol o’r 
Boblogaeth: Ethnigrwydd yn ôl Awdurdod Lleol yng Nghymru)  
4 Er enghraifft: Breaking the Links Between Poverty and Ethnicity in Wales: Sefydliad Joseph Rowntree 
Chwefror 2016 (Nicholl A., Johnes C, & Holtom D.) 
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3.4.9. Unwaith bydd CCG wedi ymgysylltu gyda’r rhai sy’n cymryd rhan, mae ganddi:  
 

a) Hanes ac enw da gyda’r rhai sy’n cymryd rhan.  
 

b) Corff o adroddiadau cadarnhaol gan rai sy’n cymryd rhan sy’n egluro’r nifer 
amrywiol o heriau ymarferol maen nhw’n eu hwynebu.  

 

c) Manteision cyson wedi’u creu o gymryd rhan yn Llinyn 1 yn ymwneud â magu a 
gwella hunan hyder y rhai sy’n cymryd rhan ac, ar ei gorau, bu i CCG ddarparu 
cyfuniadau llwyddiannus o sgiliau meddal a chaled i’r rhai sy’n cymryd rhan.  

 

d) Rhai sy’n cymryd rhan sydd wedi ymgysylltu gyda nodweddion amrywiol. Mae 
rhai (ar Linyn 1) yn agos at gymryd rhan yn y farchnad lafur, tydy llawer o rai 
eraill ddim. Er enghraifft, efallai bod mewnfudwyr economaidd yn llawn 
cymhelliant ac yn barod at waith ond, er enghraifft, fod angen iddyn nhw gael eu 
harfogi gyda’r prosesau syml ar gyfer ymgeisio am a derbyn gwaith yng 
Nghymru. Fodd bynnag, efallai bod rhai eraill sy’n cymryd rhan yn dod allan o 
amgylchiadau heriol. Maen nhw’n gallu elwa o Linyn 1, ond efallai nad ydyn 
nhw’n barod ar gyfer y gofynion mwy ffurfiol sy’n cyd-fynd gyda chymryd rhan 
yn llawn yn y gweithlu yn y dyfodol agos.  

 

e) Mae gan leoliadau gwaith gyda chefnogaeth yn llinyn 2 werth ac mae’r rhai sy’n 
cymryd rhan yn cydnabod hyn, er bod ansawdd y lleoliadau yn amrywio. 

 

3.4.10. Mae cyflwyno’r gallu i grwpiau oedran cymysg gymryd rhan wedi bod yn 
llwyddiannus ar y cyfan. Er enghraifft, gall mamau ifanc ddysgu mwy am ofal plant gan 
eu cyfoedion hŷn, a phobl ifanc ddysgu mwy am brofiad gwaith gan bobl hŷn, a rhoi 
cymorth gyda thechnoleg gwybodaeth yn gyfnewid. Fodd bynnag, mae adegau lle gall 
fod yn llai addas, er enghraifft, os ydy’r rhai sy’n cymryd rhan yn arbennig o fregus, neu 
fod problemau diogelu penodol.  
  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfweliad:  Hussain, un oedd yn cymryd rhan yn CCG aeth ymlaen i wirfoddoli gyda’r 
buddiolwr sydd bellach yn gweithio fel cymhorthydd cynnal a chadw cyflogedig. Bu 
iddo rannu ei brofiad:   
 

a. Ar ganol ei arddegau, nid oedd mewn lle da, yn cymysgu gyda’r criw anghywir ac 

yn dadlau gyda’i rieni.  

b. Bu iddo ymuno â rhaglen CCG, gan gwblhau cwrs adeiladu (CSCS) yna aeth 

ymlaen i gysgodi gweithiwr cynnal a chadw fel gwirfoddolwr.  

c. Cafodd ei gyflogi fel cymhorthydd cynnal a chadw ym mis Mehefin 2018.  

d. Mae ei berthynas gyda’i rieni wedi gwella gymaint, ac mae bellach yn talu rhent.  

e. Mae’n cadw draw o’r “criw anghywir – maen nhw’n dal i fod mewn lle gwael.” 

 
“Roedden nhw wirioneddol yn gwrando arna i, yn fy neall i. Bu iddyn nhw fy helpu i 
ddeall beth oedd gen i ddiddordeb ynddo fel bod modd iddyn nhw gynnig y gefnogaeth 
gywir imi a’m rhoi ar y cyrsiau cywir.”  
 
“Mae hyn wedi newid fy mywyd” “Rydw i’n codi’n gynnar, yn fy ngwaith erbyn 6:30 ac 
mae’n teimlo’n wych” 
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Prif Ganfyddiadau ac Argymhellion  
 
3.4.11. Mae CCG yn gweithio’n llwyddiannus gyda llawer o bobl mewn sefyllfaoedd 
heriol. Mae angen buddsoddiad sylweddol o amser a chefnogaeth ar lawer o’r bobl hyn 
dros gyfnod hir o amser er mwyn iddyn nhw allu cymryd rhan yn y farchnad lafur.  
 
3.4.12. Tra ei bod yn effeithiol wrth gefnogi’r rhai sy’n cymryd rhan unwaith byddan 
nhw wedi ymgysylltu, mae trosglwyddo’r rhai sy’n cymryd rhan i brosiect CCG ac yna 
sicrhau bod y trosglwyddiad allan yn cynnwys cefnogaeth angenrheidiol ac effeithiol ar 
gyfer y dyfodol yn fwy o her.  
 
3.4.13. Bu i adolygiad llenyddiaeth y gwerthusiad adnabod yn gyffredinol, yr hiraf bydd 
rhywun yn anweithredol yn economaidd, y mwyaf o rwystrau bydd yn eu hwynebu 
wrth [ail] fynd mewn i’r farchnad lafur, y mwyaf o gefnogaeth fydd ei angen er mwyn 
derbyn gwaith, a bydd angen mwy o amser arnyn nhw er mwyn cyflawni hyn.  
  
3.4.14. Mae’r dewis llinyn cyfun yn gam cadarnhaol wrth helpu i greu llwybrau i’r rhai 
sy’n cymryd rhan symud ymlaen at, ac i mewn, i’r farchnad lafur. Fodd bynnag, ni fydd 
symud ymlaen yn syml o linyn 1 i linyn 2 yn bosibl ar gyfer elfen sylweddol o bobl sy’n 
cymryd rhan yn CCG fydd angen llwybr gyda chefnogaeth tymor hirach tuag at waith.  
 

Argymhelliad 9: dylai unrhyw drefniant i’r dyfodol adolygu amserlenni’r prosiect 
gyda nod o estyn hyd y prosiect i’r rhai hynny sy’n cymryd rhan fyddai’n elwa o 
gefnogaeth gynlluniedig a chydlynol dros gyfnod hirach o amser.  
 

Argymhelliad 10: ystyried ymarferoldeb rhoi pwyslais ar gam 3 ar annog cynigion 
sy’n cynnwys grwpiau BAME a merched yn cymryd rhan er mwyn unioni unrhyw 
anghydbwysedd hyd yma a mynd i’r afael â hyn drwy unrhyw drefniant olynol.  
 

3.5. Asesu’r effaith ar y rhai sy’n cymryd rhan o ran datblygu 
sgiliau a chyflogadwyedd  
 
3.5.1. Mae’r adran hon yn adolygu canfyddiadau yn ymwneud â:  
 

a) Crynodeb cyflawn o ddata deilliannau’r rhai oedd yn cymryd rhan.  
 

b) Dadansoddiad o ddata sgiliau meddal.  
 

c) Perfformiad darparwr wrth ddod o hyd i gyfleoedd gwaith ac effaith amodau’r 
farchnad lafur leol.  

 

Esboniad 
 
3.5.2. Mae Adran 3.4 yn cadarnhau bod camau 1 a 2 CCG wedi cyrraedd unigolion 
targedol ‘anodd eu cyrraedd’ yn gyson, gyda manteision sylweddol unwaith roedden 
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nhw wedi ymgysylltu, ond bod llawer yn bell o gymryd rhan yn y farchnad lafur.  
 
3.5.3. Mae’r pellter hwn yn berthnasol i bobl o bob math o amgylchiadau a grwpiau 
oedran sydd wedi’u targedu gan CCG. Fodd bynnag, bu i rai buddiolwyr fynegi pryder 
penodol yn nifer y bobl ifanc oedd a  phroblemau iechyd meddwl gyda nifer sylweddol 
ohonyn nhw mae’n debyg heb dderbyn diagnosis: bu i’r mudiadau perthnasol weithio ar 
eu hatgyfeirio at wasanaethau meddygol. 
 
3.5.4. Yn ymarferol, mae CCG yn hwyluso nifer o wahanol gyfleoedd a chymwysterau 
gydag enghreifftiau Llinyn 1 yn cynnwys: cerddoriaeth, sgiliau coetir, plymwaith, 
saernïaeth, ecoleg a thrin gwallt yn ogystal â chymwysterau syml mewn iechyd a 
diogelwch a sgiliau bywyd (edrychwch hefyd ar Siart 11 yn Adran 3.3). 
 
3.5.5. Mae lleoliadau Llinyn 2 yn cynnwys arlwyo, marchnata, manwerthu, adeiladu, 
cartrefi gofal, canolfannau galwadau, manwerthu ar-lein, hyfforddwyr ffitrwydd, trwsio 
offer y cartref, gofal plant a gwaith ieuenctid.  
 
3.5.6. Mae Siart 15 isod yn dangos deilliannau sydd wedi’u cofnodi gan CGGC yn syth ar 
ôl i’r 15,433 o bobl gymryd rhan, gan nodi argymhellion y gwerthusiad ynglŷn â’r 
dyhead am ddadansoddiad tymor hirach o ddeilliannau’r rhai sy’n cymryd rhan, er 
enghraifft, fel y mae tystiolaeth yn ei ddangos o’r gyfran uchel o ddeilliannau ‘anhysbys’ 
sydd i’w gweld ar y siart.  
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Sgiliau Meddal 
 
3.5.7. Mae CCG yn cofnodi sgiliau meddal wedi’u hunanasesu gan y rhai sy’n cymryd 
rhan ar ddechrau a diwedd CCG.  
 
3.5.8. Bu inni samplo’r data hwn ar gyfer sgiliau meddal ar gyfer yr unigolion hynny 
wnaethom ni ymgysylltu â nhw (205, er bod cofnodion SDP yn gyflawn ar gyfer 119: 48 
o ferched a 71 o ddynion). Roedd hyn yn golygu ein bod yn gallu dilysu a chadarnhau yn 
erbyn ein cofnodion a phrofiad uniongyrchol yr unigolion wnaethom ni eu cyfarfod. Mae 
hunanasesiadau yn cyfleu ‘statws’ y rhai oedd yn cymryd rhan ar ddiwrnod cwblhau’r 
asesiad ac felly efallai ei fod yn cofnodi eu ‘hwyliau’ y diwrnod hwnnw, a hefyd eu 
dehongliad o’r datganiadau a’r cwestiynau. Roedd y ffurflenni gan amlaf yn cael eu 
llenwi gyda’r darparwr yn bresennol.  
 
3.5.9. Fodd bynnag, mae’n ddata gwerthfawr o ddeilliannau ac yn ddigon cyfeiriol i fod 
yn ddangosydd defnyddiol o’r effaith ar y rhai oedd yn cymryd rhan wedi iddyn nhw 
gwblhau eu hymgysylltiad. Mae’r dadansoddiad yn cadarnhau bod mwyafrif helaeth o’r 
hunanasesiadau yn gyson gyda chanlyniadau gwaith maes y gwerthusiad.  
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3.5.10. Roedd seicolegydd y tîm wnaeth gynnal rhan fwyaf y cyfweliadau ac adolygiadau 
hefyd yn cadarnhau bod cwestiynau hunanasesu CCG CGGC yn effeithiol wrth ysgogi 
teimladau a barn y rhai oedd yn cymryd rhan.  
 
 

 
 
Cwestiynau 
1. Tydw i ddim yn credu fod gen i unrhyw sgiliau sy’n berthnasol a fydd yn sicrhau gwaith imi.   
2. Buaswn i’n hoffi bod â’r sgiliau ond tydw i ddim yn gwybod lle i droi am gymorth.  
3. Rydw i’n gweithio tuag at ennill y sgiliau i’m helpu i ddod o hyd i waith.  
4. Rydw i’n credu fod gen i rai o’r sgiliau sydd eu hangen arnaf i sicrhau gwaith, ond mae lle i 
wella. 
5. Rydw i’n credu fod gen i’r holl sgiliau perthnasol sydd eu hangen arnaf i sicrhau gwaith.  

 
3.5.11. Dadansoddiad Siart 16: newid cadarnhaol sylweddol, ond y rhan fwyaf yn 
dechrau yn obeithiol a ddim yn teimlo’n hollol barod wedi iddyn nhw gwblhau, er eu 
bod yn dangos cynnydd mewn hunanhyder.  
 
“Rydw i’n hyderus ac yn llawn cymhelliant ac yn teimlo fy mod i’n barod ar gyfer gwaith a 
chyfleoedd dysgu yn y dyfodol” 
 
“Mae fy agwedd wedi arwain at wneud newidiadau er gwell yn fy mywyd”.  
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Cwestiynau 
1. Tydw i ddim yn credu fod gen i unrhyw sgiliau sy’n berthnasol a fydd yn sicrhau gwaith imi.  
2. Buaswn i’n hoffi bod â’r sgiliau ond tydw i ddim yn gwybod lle i droi am gymorth.  
3. Rydw i’n gweithio tuag at ennill y sgiliau i’m helpu i ddod o hyd i waith.  
4. Rydw i’n credu fod gen i rai o’r sgiliau sydd eu hangen arnaf i sicrhau gwaith, ond mae lle i 
wella. 
5. Rydw i’n credu fod gen i’r holl sgiliau perthnasol sydd eu hangen arnaf i sicrhau gwaith.  
 

 
3.5.12. Dadansoddiad Siart 17: newid cadarnhaol sylweddol ac arwyddocaol, sy’n 
dangos bod y rhai oedd yn cymryd rhan wedi elwa o gefnogaeth ar brif ddangosydd.   
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Siart 17: Hyder a Chymhelliant (Pawb)
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Siart 18: Chwilio am Waith (Pawb) 
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Cwestiynau 
1. Nid oes gen i unrhyw syniad lle i ddechrau chwilio am swyddi neu gyfleoedd.  
2. Rydw i’n poeni nad ydw i’n gwybod lle i fynd i chwilio am swyddi ac eisiau cymorth.  
3. Rydw i’n derbyn arweiniad a chefnogaeth ar y funud i’m helpu i gyda fy sgiliau chwilio am 
swydd oherwydd mae gen i ychydig o wybodaeth ond yn sicr mae lle i wella.  
4. Rydw i’n eithaf da am adnabod cyfleoedd, ond rydw i weithiau yn ei chael hi’n anodd gyda 
phrosesau ymgeisio o bryd i’w gilydd.   
5. Rydw i’n hyderus yn fy ngallu i adnabod ac ymgeisio am swyddi addas.   
 
3.5.13. Dadansoddiad Siart 18: newid cadarnhaol sylweddol ac arwyddocaol, ond y 
rhan fwyaf ddim yn teimlo’n hollol hyderus wrth adnabod ac ymgeisio am swyddi 
addas, ond mae sgôr o 4 hefyd yn cyfleu profiad llawer sydd efallai â llai o heriau wrth 
geisio gwaith.  
 

 
 
Cwestiynau 
1. Tydw i ddim yn teimlo’n gadarnhaol am fy nyfodol.  
2. Mae angen cefnogaeth arnaf i’m helpu i fod â meddylfryd mwy cadarnhaol, ond tydw i ddim 
yn sicr lle mae hyn ar gael.  
3. Rydw i’n gobeithio gwneud y newidiadau angenrheidiol tuag at ddyfodol mwy cadarnhaol.  
4. Mae fy agwedd wedi fy arwain at wneud newidiadau er gwell yn fy mywyd.  
5. Rydw i’n teimlo’n gadarnhaol am fy nyfodol.   
 
3.5.14. Dadansoddiad Siart 19: newid arwyddocaol ac o bosibl grymusol, gyda’r rhan 
fwyaf yn nodi deilliant cadarnhaol o ran cofnodi newidiadau mewn bywyd, er bod y 
rhan fwyaf ohonyn nhw wedi dechrau o fan cychwyn gobeithiol. Mae hyn yn 
adlewyrchu ein canfyddiad bod prosiectau effeithiol yn ysgogi egni a chymhelliant yn y 
rhai sy’n cymryd rhan.  
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Siart 19: Hunanfyfyrio (Pawb) 
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WLHC = Cyflwr Iechyd sy’n Cyfyngu ar Allu i Weithio (Work Limiting Health Condition) 

Cwestiynau 
1. Rydw i’n teimlo bod fy nghyflwr yn cyfyngu’r cyfleoedd gwaith gallaf eu hystyried.   
2. Mae arnaf angen cefnogaeth i fynd i’r afael â ffyrdd o wella fy nghyflogadwyedd ac adnabod 
ffyrdd o reoli fy nghyflwr er mwyn cynnal gwaith.  
3. Rydw i wedi adnabod fy nghryfderau cyflogadwyedd a’r meysydd sydd angen eu gwella.  
4. Rydw i wedi dod o hyd i ffyrdd o reoli fy nghyflwr sy’n fy ngalluogi i gynnal gwaith.   
5. Rydw i’n teimlo’n gadarnhaol am fy nyfodol.   

 
3.5.15. Dadansoddiad Siart 20: nid yw’n syndod bod y dangosyddion hyn yn dangos 
bod y bobl hyn sy’n cymryd rhan yn dechrau gyda ‘chyflyrau’ sy’n cyfyngu ar eu 
cyfleoedd gwaith, ond mae newid cadarnhaol cyson yn gyffredinol, er ei fod hefyd yn 
awgrymu angen am gefnogaeth barhaol.  
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Siart 20: Lles (WLHC yn unig)
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Siart 21: Dyhead (16-24 yn unig) 
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Cwestiynau 
1. Tydw i ddim yn gwybod beth hoffwn ei wneud yn y dyfodol a does gen i ddim cynlluniau.   
2. Rydw i wedi meithrin ychydig o ddyhead ond yn dal i deimlo fy mod angen ychydig o 
arweiniad.  
3. Rydw i’n ymwybodol o beth hoffwn ei wneud ac yn gwybod pa gamau sydd angen imi eu dilyn 
er mwyn cyflawni hynny.  
4. Rydw i’n teimlo’n llawn ysbrydoliaeth ac wedi gwneud newidiadau yn fy mywyd.   
5. Rydw i wedi ymrwymo’n llwyr i beth hoffwn i ei wneud yn y dyfodol ac yn teimlo fy mod i 
bellach yn gallu cyflawni hyn.  
 
3.5.16. Dadansoddiad Siart 21: newid cadarnhaol arwyddocaol os caiff y gwelliannau 
sydd wedi’u cofnodi eu cynnal y tu hwnt i CCG. O ystyried bod hyn yn berthnasol i bobl 
ifanc sy’n cymryd rhan, nid yw’n syndod eu bod yn ansicr ynglŷn â’u dyfodol (mae 
llawer o bobl ifanc gan amlaf yn ansicr).  
 

 
 
Cwestiynau 
1. Tydw i ddim yn gweld pwrpas mewn ceisio newid unrhyw beth – mae fy mhrofiad yn dweud 
nad ydy o’n helpu.  
2. Rydw i eisiau sicrhau dyfodol gwell i mi fy hun ond rydw i’n poeni na fydd y bobl rydw i’n 
byw gyda nhw yn fy nghefnogi.  
3. Rydw i’n ymwybodol o werth y cyfleoedd sydd ar gael i’m helpu i ennill gwaith.   
4. Rydw i’n deall mai gwaith ydy’r llwybr at fywyd mwy cadarnhaol.   
5. Rydw i’n derbyn y cyfleoedd sydd ar gael i’m helpu i ennill gwaith ac yn ceisio addysgu’r bobl 
rydw i’n byw gyda nhw.  
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Siart 22: Newid y Patrwm (Cartrefi Di-waith yn unig) 
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3.5.16. Dadansoddiad Siart 22: sampl fach gydag ychydig o newid cadarnhaol, ond yn 
amwys gan nad ydy sgôr o 4 o reidrwydd yn awgrymu newid tymor hirach. Mae’r data 
yn awgrymu bod pobl sy’n dod at ddiwedd eu cyfnod o gymryd rhan angen cefnogaeth 
bellach er gwaethaf newid mewn agwedd tuag at waith.   
 

 
 
Cwestiynau 
1. Rydw i’n teimlo bod fy ngwybodaeth a’m sgiliau ar ei hôl hi ar gyfer y farchnad swyddi 
bresennol. 
2. Rydw i eisiau diweddaru fy ngwybodaeth a’m sgiliau ond ddim yn gwybod pa gyfleoedd sydd 
ar gael imi.  
3. Rydw i’n ymwybodol o’r cyfleoedd ac yn ceisio eu derbyn. 
4. Rydw i wedi adnabod lle mae angen imi wella fy ngwybodaeth a’m sgiliau ac mae gen i 
gynllun er mwyn mynd i’r afael â hyn.  
5. Rydw i’n cydnabod y byddai’r profiad sydd gen i yn werthfawr mewn unrhyw weithle.    

 
3.5.17. Dadansoddiad Siart 23: newid cadarnhaol: mae llawer yn y grŵp hwn yn 
agosach at y gweithle, er enghraifft, pobl sydd wedi’u heffeithio gan amrywiadau yn y 
farchnad lafur sydd efallai wedi colli hyder o ganlyniad i ddiweithdra nes ymlaen mewn 
bywyd. Mae ein gwaith maes yn cefnogi’r casgliad hwn gyda llawer yn nodi dyhead i 
ddychwelyd i waith a bod rhaglenni CCG wedi’u helpu i ennill sgiliau ychwanegol neu 
‘adnewyddu’ eu CV er mwyn dod o hyd i waith. Mae’r dadansoddiad hwn yn adnabod un 
o’r ychydig wahaniaethau priodoladwy rhwng merched a dynion lle mae merched yn 
gweld bod rhwystrau yn fwy sylweddol na dynion (er mai sampl fach oedd hyn). 
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Siart 23: Rhwystrau (54+ oed yn unig) 
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Cwestiynau 
1. Rydw i’n teimlo bod fy ngwybodaeth a’m sgiliau ar ei hôl hi ar gyfer y farchnad swyddi 
bresennol. 
2. Rydw i eisiau diweddaru fy ngwybodaeth a’m sgiliau ond ddim yn gwybod pa gyfleoedd sydd 
ar gael imi.  
3. Rydw i’n ymwybodol o’r cyfleoedd ac yn ceisio eu derbyn. 
4. Rydw i wedi adnabod lle mae angen imi wella fy ngwybodaeth a’m sgiliau ac mae gen i 
gynllun er mwyn mynd i’r afael â hyn.  
5. Rydw i’n cydnabod y byddai’r profiad sydd gen i yn werthfawr mewn unrhyw weithle.    
 
3.5.18. Dadansoddiad Siart 24: mae’r dadansoddiad hwn yn sampl o bobl Du, Asiaidd 
ac o gefndir Ethnig Lleiafrifol (BAME) oedd yn cymryd rhan, ond ddim o waith maes 
oherwydd ni wnaeth ddigon o bobl BAME lenwi cofnodion cyn ac ar ôl cymryd rhan. Bu 
inni felly samplo prosiectau oedd yn ymgysylltu gyda phobl BAME gan ddefnyddio 
cofnodion CGGC. Er nad ydyn ni’n gallu dilysu gystal gan nad ydym ni wedi cyfarfod â’r 
bobl hyn, mae’r canlyniad yn ymddangos fel newid cadarnhaol er dylid trin hyn yn 
ofalus.  
 
Perfformiad darparwr wrth ddod o hyd i gyfleoedd gwaith ac os ydy’r cyfleoedd 
hynny ar gael.   
 
3.5.19. Mae CCG yn gweithredu mewn amgylchedd marchnad lafur ac economaidd 
gymhleth yng Nghymru gyda:  
 

a) Newid strwythurol yn natur a’r math o gyfleoedd gwaith (edrychwch ar Siart 25) 
sy’n gyson yn gyffredinol gyda thueddiadau ehangach y DU, er enghraifft, llai o 
waith mewn manwerthu ar y stryd fawr, er bod patrymau gwaith rhanbarthol ac 
isranbarthol ac felly cyfleoedd gwaith yn dangos amrywiadau daearyddol eang.  

 

b) Amrywiadau daearyddol cysylltiedig mewn perfformiad economaidd, felly mae 
llwyddiant yn tueddu i ddylanwadu ar amodau economaidd lleol yn ogystal â 
chenedlaethol: mae cyfleoedd gwaith lleol ac ansawdd cyfleoedd o’r fath yn 
amrywio llawer ar gyfer lleoliadau gwaith a gwaith sy’n dilyn hynny: 
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Siart 24: Rhwystrau (BAME 54+)
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“tydy’r farchnad lafur fan hyn ddim yn wych – llawer o gytundebau dim oriau, a 
swyddi ar yr isafswm cyflog. Mae’n wirioneddol anodd dod o hyd i unrhyw beth sy’n 
talu cyflog boddhaol.”  
 

c) Awgrymiadau buddiolwyr bod rhai cyfleoedd gwaith yng Nghymru yn rhai sy’n 
‘cymryd lle’, hynny ydy, amnewid gweithwyr medrus gyda gweithwyr gyda 
sgiliau tebyg, yn hytrach na swyddi ‘lefel mynediad’ lle caiff gweithwyr eu 
hyfforddi a’u helpu.  
 

3.5.20. Mae’n realiti bod rhai rhannau o Gymru yn dibynnu llawer ar sectorau gwaith 
sydd eithaf dan bwysau, yn talu cyflogau isel neu yn dirywio, ac yn aml yn cynnig 
cytundebau dim orau. Hefyd, mae rhai sectorau gan gynnwys elfennau o fanwerthu ac 
adeiladu yn gweithredu’n hanfodol ar gytundebau dim oriau, ond efallai dal yn gallu 
cynnig cyfleoedd gwaith eithaf sefydlog yn y tymor hirach.   
 
3.5.21. Er ei fod allan o reolaeth CGGC – ac rydym yn deall i fod yn wyliadwrus ynglŷn â 
chytundebau dim oriau – efallai byddai modd adolygu’r ffaith nad ydyn nhw’n cyfrif fel 
deilliant ar gyfer CCG ar gyfer unrhyw drefniant olynol. Gall fod meini prawf fyddai’n 
caniatáu bod modd cyfrif rhai ohonyn nhw. Er enghraifft, ydy gweithio 6-9 mis yn gyson 
am 30+ awr yr wythnos yn y diwydiant adeiladu yn ganlyniad ai peidio? 
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3.5.22. Mae buddiolwyr yn amrywio o sefydliadau mawr fel awdurdodau lleol neu 
gwmnïau neu elusennau mawr i fudiadau bach neu feicro, fodd bynnag, mae llawer yn y 
sector elusennol neu nid-er-elw. Maen nhw wedi bod yn amrywiol wrth ddod o hyd i 
gyfleoedd gwaith cynaliadwy.  
 
3.5.23. Ar ei gorau, mae CCG yn:  
 

a) Ariannu buddiolwyr sydd wedi’u rhwydweithio yn effeithiol i mewn i fusnes lleol 
i gysylltu unigolion yn greadigol gyda chyfleoedd. Mae llwyddo i gael y rhai sy’n 
cymryd rhan i ymgysylltu mewn gwaith addas a chynaliadwy yn gofyn bod 
buddiolwyr yn gallu cysylltu gyda chyflogwyr addas a pharod a’u bod nhw’n 
gallu cefnogi’r rhai sy’n cymryd rhan yn llawn i ymgysylltu gyda chyfleoedd pan 
fyddan nhw’n barod.  

 

b) Dod o hyd i leoliadau gwaith o safon a helpu pobl dderbyn cyfleoedd 
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gwaith tymor hirach (neu waith gwirfoddol) drwy gysylltiadau’r buddiolwr, neu 
drwy greu llwybrau i’r rhai sy’n cymryd rhan, y bydd rhai ohonyn nhw’n mynd 
ymlaen i wirfoddoli gyda nhw, ac yn y pendraw yn cael eu cyflogi gan y 
buddiolwr hwnnw.  

 
c) Cefnogi cyfleoedd arloesol, gan gynnwys ymgysylltu gyda gweithgareddau 

economaidd a marchnadoedd lleol newydd (ac yn aml meicro). Er nad ydy o’n 
brofiad deuaidd, mae buddiolwyr llai, effeithiol gan amlaf mewn sefyllfa dda i 
ddod o hyd i neu greu datrysiadau arloesol i’r rhai sy’n cymryd rhan, ac yn 
arbennig i’r rheiny sy’n ymddangos bellach i ffwrdd o waith, sydd efallai yn 
fregus ac angen amser i feithrin cysylltiadau llawn ffydd.  

 

d) Mae’r rhain gan amlaf yn gyfleoedd unigol a chwbl unigryw sydd, mae’n debyg, y 
tu hwnt i faes rhaglenni prif ffrwd mwy, felly mae gan yr elfen o rwydweithio a 
gwybodaeth leol yn null CCG werth ychwanegol (mae’r astudiaethau achos 
unigol sy’n cyd-fynd gyda’r adroddiad hwn yn disgrifio enghraifft). 

 
3.5.24. Ni all CCG na CGGC fynd i’r afael â’r heriau o wella ansawdd cyfleoedd gwaith ar 
raddfa, ond mae CCG yn cyfrannu at ymyriadau ac amcanion adfywio ac economaidd 
ehangach drwy ddod o hyd i gyfleoedd i bobl fyddai ddim wedi ymgysylltu fel arall.   
 
3.5.25. Er ei fod yn heriol dangos tystiolaeth ohono, roedd gwrthwyneb: fe welsom ni rai 
enghreifftiau o leoliadau Llinyn 2 lle’r oedd darparwyr y lleoliadau efallai yn twyllo’r 
system naill ai drwy: 
 

a) Cyflogwyr yn derbyn arian ar gyfer pobl oedd efallai yn cael eu cyflogi beth 
bynnag; neu  

 

b) Cyflogwyr yn cymryd y rhai oedd yn cymryd rhan yn CCG ymlaen ar sail 
‘llwyddo neu fethu’, hynny ydy, os ydyn nhw’n gallu talu eu ffordd efallai bod 
ganddyn nhw gyfle tymor hirach, os ddim, yna roedd y cyflogwr yn derbyn 
cymorth gyda thâl yn y tymor byr. Mae hyn yn teimlo’n anghyson gydag 
amgylchiadau llawer o’r rhai sy’n cymryd rhan yn CCG neu gyda’r ethos.  

 
3.5.26. Roedd yr adolygiad llenyddiaeth yn adnabod pwysigrwydd gwerthuso gwir 
gyrhaeddiad y rhai oedd yn cymryd rhan, ond bod absenoldeb hyn yn fethiant cyffredin 
mewn mentrau cyflogadwyedd. Er bod ychydig o ddilyniant CCG yn y tymor byr (28 
diwrnod), rydym yn awgrymu bod trefniant olynol yn llunio ac o bosibl yn ariannu 
dilyniant tymor hirach gyda’r rhai oedd yn cymryd rhan er mwyn deall natur ac 
ansawdd y swyddi maen nhw wedi’u derbyn ar ôl cymryd rhan a sut mae pobl yn dod 
yn eu blaen yn y blynyddoedd ar ôl cwblhau’r rhaglen. Wrth edrych ar fentrau 
cyflogadwyedd yn gyffredinol, mae’n aml yn anodd dirnad os mai’r rhai sy’n cymryd 
rhan mewn rhaglenni presennol ydy’r rhai sydd wedi methu elwa o fentrau blaenorol. 
 
3.5.27. Wrth edrych i’r dyfodol, rydym hefyd yn awgrymu bod unrhyw drefniant olynol i 
CCG yn ymgysylltu gyda gwaith cyfoes gan Lywodraeth Cymru ac eraill ar ddyfodol 
gwaith gan gynnwys sut gall:  
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a) Syniadau ac anogaeth yr economi sylfaenol efallai gynnig llwybrau posibl at 

waith i bobl mewn, neu yn dod allan o, amgylchiadau heriol. Mewn gwirionedd, 
yr economi sylfaenol ydy’r elfen honno o farchnad lafur ac economi Cymru yn y 
dyfodol sydd wedi’u gwreiddio yng Nghymru ac yn aml mewn cymdogaethau a 
chymunedau, gan gynnwys mentrau cymunedol.  
 

b) Newidiadau mewn marchnadoedd llafur lleol Cymru, cenedlaethol a rhanbarthol 
(edrychwch ar Siart 25) efallai greu cyfleoedd newydd a gwahanol a beth mae 
newid yn ei olygu i gyfleoedd gwaith i’r dyfodol i’r rheiny sydd angen cymorth a 
chefnogaeth. Wrth dderbyn y bydd rhannau o Gymru efallai yn parhau i fod yn 
heriol, mae hefyd cyfleoedd newydd yn dod i’r golwg.  

 

Prif Ganfyddiadau ac Argymhellion  
 
3.5.28. Unwaith bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn system CCG, maen nhw’n elwa yn 
gyson o’r gefnogaeth sydd ar gael: Mae’r cydbwysedd rhwng deilliannau cymryd rhan 
yn Llinyn 1 (82%) a Llinyn 2 (18%) yn cyfleu ei bod: 
 

a) Yn cyrraedd y rhai sydd wedi’u targedu fel rhai ‘anoddaf eu cyrraedd’ ac nid 
yw’n syndod bod y nifer sylweddol o unigolion sydd wedi ymgysylltu yn Llinyn 1 
yn elwa, ond yn parhau i fod yn bell o waith hyd yn oed os ydy cyfleoedd o bosibl 
ar gael.  

 

b) Roedd targedau ymgysylltu wedi’u gosod ar gyfer Llinyn 2 yn is, ond roedd 
targedau deilliannau yn sylweddol uwch, sy’n cyfleu costau uwch yr ymyrraeth, 
ond nad oedd o fewn gallu rhai mudiadau i’w darparu.  

 
3.5.29. Ar ei gorau, mae CCG yn sicrhau lleoliadau gwaith addas a chyfleoedd tymor 
hirach: mae llwyddo i wneud hyn yn dibynnu llawer ar ansawdd y buddiolwyr dan sylw 
a’u gallu i ddarparu cefnogaeth effeithiol i’r rhai sy’n cymryd rhan a’u gallu i 
rwydweithio i mewn i le mae cyfleoedd ar gael.  
 

Argymhelliad 11: gall Llywodraeth Cymru adolygu canllawiau cytundebau dim 
oriau i ystyried a oes modd i hyn fod yn ddeilliant os oes gan y rhai sy’n cymryd rhan 
waith wythnosol dros gyfnod rhesymol.  
 

Argymhelliad 12: gall unrhyw drefniant olynol gynnwys gofyniad ac anogaeth ar 
gyfer olrhain deilliannau’r rhai sy’n cymryd rhan ar ôl unrhyw brosiect, yn ddelfrydol ar 
gyfer pawb sy’n cymryd rhan dros gyfnod o 2-3 mlynedd, ond o leiaf ar sail sampl. 
 

Argymhelliad 13: tystiolaeth o ddeilliannau a chyflawniad: gall CGGC adnabod a 
rhannu arferion gorau wrth olrhain y rhai sy’n cymryd rhan ac atgyfnerthu bod hyn yn 
ofyniad gan CCG i feithrin arfer da ymysg buddiolwyr wrth gynnal neu alluogi 
cefnogaeth i’r rhai sy’n cymryd rhan ar ôl iddyn nhw orffen ymgysylltu gyda CCG.   
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3.6. Sut mae CCG yn Ychwanegu Gwerth at Ddarpariaeth 
Rhaglenni Perthnasol Eraill 
 
3.6.1. Mae CCG yn gweithredu o fewn amgylchedd polisi, sefydliadol ac ariannu 
cymhleth sy’n newid, gyda llawer o raglenni ag amcanion a thargedau ar gyfer unigolion 
‘anodd eu cyrraedd’. Mae’r adran hon yn edrych ar le a sut mae CCG yn ychwanegu 
gwerth at beth all fod yn gyd-destun cymhleth sy’n codi cwestiynau pellach ynglŷn â pha 
mor bell mae’r dirwedd polisi yn gweithredu er mwyn mwyafu gwerth buddsoddiad 
cyhoeddus drwy gydweithredu effeithiol.  
 
3.6.2. Yn ystod datblygiad CCG yn 2014 a 2015, roedd yr amgylchedd hwn sy’n newid yn 
cynnwys dyfodiad rhaglenni disgwyliedig a rhai annisgwyl, gan gynnwys Rhieni, Gofal 
Plant a Chyflogaeth, a Chymunedau dros Waith. Rydym hefyd yn nodi bod CGGC a SCEC 
wedi gweithio ar gytuno rhai newidiadau rhesymol ar ôl lansio CCG, er enghraifft, llacio 
gwaharddiad cychwynnol ar CCG yn gweithredu mewn ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf.  
 
3.6.3. Mae adrannau blaenorol yn disgrifio sut bu inni weld cydweithredu amrywiol 
rhwng mudiadau wrth gynllunio teithiau’r rhai oedd yn cymryd rhan yn ystod ac y tu 
hwnt i CCG. Bu inni hefyd ddod ar draws ychydig o gystadleuaeth annefnyddiol rhwng 
buddiolwyr. Gan fod llawer o’r rhai sy’n cymryd rhan yn CCG yn annhebygol o fynd i 
mewn i waith yn y dyfodol agos, bydd arnyn nhw angen cymorth ac anogaeth trwy 
deithiau sy’n estyn ymhell tu hwnt i gapasiti CCG o ran cefnogaeth. Heb hyn, mae perygl 
o golli’r manteision o fuddsoddiad llwyddiannus CCG. Gall cydweithredu o’r fath fod 
drwy gyrff buddiolwyr, ai peidio, ond mae’r anallu i ddilyn a chefnogi ffyniant y rhai sy’n 
cymryd rhan yn fethiant clasurol mewn rhaglenni sy’n helpu pobl tuag at ac i mewn i 
waith.  
 
3.6.4. Caiff hyn ei gefnogi gan Werthusiad o Raglen Estyn5 oedd yn darparu hyfforddiant 
a chymorth tuag at gyflogaeth i bobl mewn cartrefi di-waith yn yr hir dymor mewn 
ardaloedd penodol Cymunedau’n Gyntaf. Mae’r gwerthusiad yn cofnodi sawl profiad 
digon tebyg i CCG ac yn arbennig, heriau i’r rhai sy’n cymryd rhan wrth symud at 
gyflogaeth gyda llai na chymhwyster Lefel 2 (mae llawer o’r rhai sy’n cymryd rhan yn 
CCG yn y categori yma: edrychwch hefyd ar Dabl 5). Mae Adran 5 yn awgrymu sut mae 
modd mynd i’r afael â hyn. 
 
3.6.5. Fel amcan yn y tymor hirach, rydym hefyd yn awgrymu bod mudiadau yn 
adolygu’r potensial i ddatblygu prosesau rhannu data ymhellach fel bod CCG ac unrhyw 
weithgareddau olynol yn ddealledig i’r rheiny sydd â diddordeb allweddol neu ran 
allweddol i’w chwarae, neu dylai fod yn cydweithredu (o fewn terfynau deddfwriaeth 
diogelu data) ac i’r gwrthwyneb. Rydym yn derbyn bod hyn allan o gyfrifoldebau CGGC, 
ond efallai gall Llywodraeth Cymru edrych ar hwyluso hyn o ystyried y manteision 
ehangach sy’n mynd ymhell y tu hwnt i CCG neu unrhyw olynydd.  
 

 
5 Llywodraeth Cymru 2018, gwerthusiad wedi’i gynnal gan ymchwil cymdeithasol ac economaidd 
Wavehill i Lywodraeth Cymru.  
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3.6.6. Roedd adolygiad llenyddiaeth y gwerthusiad yn archwilio’r berthynas rhwng 
ymyriadau ‘sefydliadol’ (er enghraifft, dulliau cenedlaethol penodol) a rhai mwy hyblyg 
a thargedol. Yr olaf o’r ddau ydy dull CCG. Er bod y ddau efallai yn wahanol, gall fod 
effaith niweidiol ar ddeilliannau os na chaiff cydweithredu ac eglurder rôl eu gwreiddio: 
mae hyn hefyd yn berthnasol i gefnogaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus ehangach 
(er enghraifft, iechyd, addysg, tai, cludiant) sy’n hollbwysig wrth helpu’r rhai gydag 
anghenion cymhleth.   
 
3.6.7. Mae polisi a newidiadau gyda budd-daliadau ers dechreuad CCG hefyd wedi cael 
effaith, er bod yr effaith yn llai ar y grŵp oedran 16 – 24, gan fod pobl ifanc â hawl i 
dderbyn llai. I’r rhai sydd 25 oed a throsodd, roedd effaith newidiadau mewn budd-
daliadau (yn bennaf Credyd Cynhwysol) yn fwy difrifol. Bu i fuddiolwyr adnabod bod:  
 

a) Credyd Cynhwysol yn gwneud hunangyflogaeth yn llai posibl, a bod y rhai sy’n 
cymryd rhan methu derbyn hyfforddiant pellach ac yn hytrach yn gorfod chwilio 
am waith.  
 

b) Lleoliadau llinyn 2 yn gallu cael effaith ar fudd-daliadau sy’n golygu bod pobl yn 
gorfod dadgofrestru, gydag effaith o’r oedi mewn taliadau os oes angen iddyn 
nhw ailgofrestru ar ôl y lleoliad.  

 

3.6.8. Mae rhai pobl sy’n cymryd rhan o bosibl eisiau cymwysterau pellach ond yn 
wynebu rhwystrau ariannol o ystyried y diffyg cyllid. Mae hyn unwaith eto yn dangos 
prif thema gwerthuso: pwysigrwydd polisi ehangach sy’n llawn cydymdeimlad a 
chydweithredu rhwng mudiadau o ran sgiliau a helpu’r rhai sy’n cymryd rhan gynllunio 
a symud ymlaen at y farchnad lafur.  
  

Beth fuasai wedi digwydd heb CCG: y Gwrthffeithiol   
 
3.6.9. Mae’r cwestiwn gwrthffeithiol yn bwysig, ond yn aml yn heriol i’w ddangos, yn 
bennaf mewn amgylchedd polisi, sefydliadol a rhaglen cymhleth. Mae gan CCG 
agweddau neilltuol sydd ddim yn unigryw yn unigol, ond gyda’i gilydd sy’n golygu ei fod 
yn gwneud cyfraniad penodol y byddai polisïau a rhaglenni cyfoes eraill wedi’u cael yn 
anodd mynd i’r afael ag o gan fod CCG:    
 

a) Yn fenter targedol sy’n llwyddo i helpu unigolion heriol iawn.  
 

b) Gyda hyblygrwydd anarferol a hanfodol i ymateb i anghenion lleol, unigol a 
phenodol iawn: does dim fformiwla neu ddull penodol o ymgysylltu gydag a 
helpu’r rhai sy’n cymryd rhan.  

 

c) Rhwng amcanion cyflogaeth a lles, ac yn gallu cyfleu bod lles, hyder a sgiliau 
meddal unigolion yr un mor bwysig â chaffael sgiliau sy’n gysylltiedig â gwaith 
wrth roi pobl heriol ar lwybr tuag at ac i mewn i waith.  

 

d) Lleoli mudiadau trydydd sector ar raddfa ar draws llawer o Gymru, gan gynnwys 
y rheiny gyda sgiliau penodol a pherthnasol i ardaloedd penodol, neu i grwpiau 
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sydd y tu hwnt i brif ffrwd mentrau cyflogaeth (mae Siart 26 yn dangos 
dosraniad buddiolwyr CCG fesul sector). 

 

e) Cefnogi cyfleoedd arloesol, gan gynnwys ymgysylltu gyda gweithgareddau 
economaidd neu farchnadoedd lleol newydd (ac yn aml meicro) sydd efallai â 
photensial i dyfu. Mae’r cyfleoedd cwbl unigryw hyn gan amlaf y tu hwnt i faes 
gwaith rhaglenni prif ffrwd mwy.  

 

f) Ar ei gorau, yn ymgysylltu gyda buddiolwyr ymroddedig sy’n defnyddio 
ymrwymiad ac egni i greu cyfleoedd: er enghraifft, fe ddaethom ni ar draws un 
buddiolwr sydd, trwy rym personoliaeth, yn perswadio manwerthwyr i gyflogi 
unigolion heriol iawn.  

    

 
 
3.6.10. Bu inni hefyd archwilio a oedd CCG yn galluogi buddiolwyr i weithio gyda phobl 
na fuasen nhw wedi gallu gweithio â nhw fel arall. Mewn rhai achosion, roedd cyllid CCG 
yn caniatáu iddyn nhw barhau i weithio gyda grwpiau lle’r oedd cyllid blaenorol wedi 
dod i ben, ond mewn rhai eraill, roedd y cyllid yn caniatáu iddyn nhw sefydlu dulliau 
newydd lle’r oedd angen wedi’i adnabod (yn aml oherwydd bylchau mewn rhaglenni 
presennol neu flaenorol). 
 
“Efallai na fuasem ni wedi rhedeg y prosiect yma heb y cyllid... ac rydym ni hefyd wedi 
gweithio gyda phobl na fuasem ni efallai wedi dod ar eu traws... rydym ni wedi dod ar 
draws tenantiaid nad ydym ni wedi gweithio gyda nhw o’r blaen” 
 
“Nid oeddem ni wedi cael y cyfle i ddarparu lleoliadau gwaith gyda chefnogaeth o’r blaen... 
roedd hyn yn caniatáu inni adeiladu ar ein harbenigedd”  
 
“Rydym ni wedi darparu prosiectau gyda’r gwasanaeth ieuenctid ac wedi ennill dyfarniad 
ardderchog. Bu i hyn [CCG] ddarparu’r cyfle hwnnw i bobl hŷn.” 
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Siart 26: Dadansoddiad Sectoraidd o Fuddiolwyr CCG 
Ffynhonnell: CGGC Chwefor 2020
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“Rydym ni wedi gallu dangos gwerth cefnogaeth gwaith yn y mudiad. Rydym ni’n 
defnyddio ein profiad o CCG i adeiladu’r achos busnes y dylai’r math yma o gefnogaeth 
dderbyn cyllid craidd gan y mudiad.” 
 
“Ni fuasai rhaglenni fel gwaith gyda chefnogaeth yn cael eu darparu heb y cyllid hwn.” 
 

Prif Ganfyddiadau ac Argymhellion  
 
3.6.11. Er gwaethaf heriau, a chyfleoedd i ychwanegu gwerth i’r dyfodol, mae CCG wedi 
llenwi cilfach sylweddol wrth lwyddo i gyrraedd a helpu’r rhai sydd ‘anoddaf eu 
cyrraedd’ heb unrhyw lwybr deniadol neu amlwg arall o gefnogaeth.  
 
3.6.12. Mae CCG hefyd wedi dangos gwerth a’r rhan gall mudiadau trydydd sector ei 
chwarae, yn arbennig yn lleol, a bod y sector yn gallu bod yn ffynhonnell o ddulliau 
creadigol o ymgysylltu gyda phobl a dod o hyd i waith addas y tu hwnt i’r brif ffrwd.  
 

Argymhelliad 14: gwella dulliau rhannu data fel amcan tymor byr ac yn y tymor 
hirach: rydym yn awgrymu bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda mudiadau 
perthnasol, gan gynnwys CGGC, i adolygu’r potensial o ddatblygu trefniadau rhannu 
data a chapasiti o ran mentrau cyflogaeth sy’n targedu’r rhai sydd ‘anoddaf eu 
cyrraedd’. 
 

3.7. Sut mae CCG yn cyfrannu at amcanion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac at drechu tlodi, er 
enghraifft, drwy annog a chefnogi mudiadau sy’n talu’r cyflog 
byw 
 

Esboniad 
 
3.7.1. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gofyn bod cyrff 
cyhoeddus yng Nghymru yn ystyried effaith hir dymor eu penderfyniadau, gweithio’n 
well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd, a rhwystro problemau parhaus fel tlodi, 
anghydraddoldeb iechyd a newid hinsawdd.  
 

Trechu Tlodi ac Eithrio Cymdeithasol  
 
3.7.2. Mae adnabod tystiolaeth o gysylltiadau achosol hir dymor rhwng effeithiau 
rhaglenni eithaf byr dymor ac adrannol (fel CCG) a nodau strategol tymor hirach fel y 
rhai sydd wedi’u nodi yn y Ddeddf yn heriol, yn arbennig o ystyried absenoldeb 
trefniadau gwerthuso ar ôl cymryd rhan i weld sut mae’r rhai oedd yn cymryd rhan a 
chymunedau yn dod yn eu blaen gydag amser. Mae Siart 15 yn Adran 3.5 yn 
atgyfnerthu’r angen ac yn herio hyn.  
 
3.7.3. Fodd bynnag, mae CCG yn targedu unigolion lle mae tlodi ac eithrio cymdeithasol 
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gan amlaf yn gynhenid. Mae CCG wedi helpu sawl un sy’n cymryd rhan ac yn gwneud 
cyfraniad gwerthfawr wrth fynd i’r afael â’r sgiliau meddal a chaled angenrheidiol sydd 
eu hangen i ymgysylltu gyda’r farchnad lafur, a hefyd drwy Linyn 2 CCG, yn cefnogi 
lleoliadau gyda 14% wedi derbyn cefnogaeth i mewn i waith tymor hirach.  
 
3.7.4. Amcan sylfaenol a chraidd CCG ydy ‘gwrth-dlodi’ ac mae’n cyfrannu at amcanion y 
Ddeddf drwy: 
 

a) Fynd i’r afael â phrif yrrwr tlodi, iechyd gwael ac eithrio cymdeithasol: 
diweithdra. Mae adolygiad llenyddiaeth y gwerthusiad yn nodi bod ‘diweithdra, 
yn arbennig absenoldeb hir dymor o’r farchnad lafur, â chysylltiad cryf ag 
effeithiau niweidiol ar fywydau unigolion (ac o bosibl eu teuluoedd).’ Hefyd, gall 
helpu’r rheiny gyda heriau difrifol fel iechyd meddwl gwael, dibyniaethau, neu 
anawsterau dysgu yn ôl tuag at ac i mewn i’r farchnad lafur fod yn elfen fawr 
wrth wella lles unigolion, teuluoedd ac yn y bôn cymunedau. 

 

b) Gweithio mewn dwy ffordd. Yn gyntaf, mae’n helpu pobl sydd wedi profi 
diweithdra ac anallu i [ail] ymgysylltu gyda’r farchnad lafur, ac yn ail, mae’n 
gweithio gyda phobl mewn amgylchiadau heriol a gyda disgwyliadau isel i’w 
helpu nhw gredu bod modd iddyn nhw ymgysylltu gyda’r farchnad lafur neu fod 
yn fwy gweithgar mewn cymdeithas, er enghraifft, drwy wirfoddoli.   

 

Cyfraniad CCG at Gyfle Cyfartal a Phrif Ffrydio Rhywedd:  
 
3.7.5. Mae’r gwerthusiad hwn yn cadarnhau bod CCG yn gallu ac yn cefnogi pobl dan 
anfantais (gan gynnwys y rheiny sy’n NEET ac o gefndir Du, Asiaidd neu grwpiau Ethnig 
Lleiafrifol (BAME), rheiny gydag anawsterau dysgu neu yn profi neu yn dod allan o 
broblemau iechyd meddwl), ac yn mynd i’r afael â heriau i ferched sy’n ceisio 
dychwelyd neu fynd i mewn i’r farchnad lafur. Mae’r adroddiadau yn y Ddogfen 
Weithredol yn dangos hyn a sut mae CCG ar ei gorau yn trawsnewid bywydau pobl er 
gwell. Fodd bynnag: 
 

a) Mae’r cydbwysedd rhwng merched a dynion sy’n cymryd rhan yn 55% i 45% 
sy’n gwrthgyferbynnu gyda chyfraddau cyflogaeth yng Nghymru gyda 77.1% o 
ddynion a 70% o ferched wedi’u nodi mewn gwaith (gyda’r cyfartaledd yn y DU 
yn 79.8% a 71.4%6). 

 

b) Mae pobl BAME sy’n cymryd rhan (wedi’i ddiffinio’n gyffredinol) yn 4.5% o’r 
cyfanswm o’i gymharu gyda 5.4% ar draws poblogaeth Cymru gyda thystiolaeth 
gysylltiedig yn dangos bod tlodi yn her benodol i nifer sylweddol o’r grŵp hwn 
(edrychwch ar Adran 3.4). 

 
3.7.6. Mae ein hargymhellion mewn adrannau blaenorol yn awgrymu lle fuasai camau 
pellach yn gwella ansawdd y cyfleoedd sydd ar gael a phwysigrwydd cydweithredu 

 
6 Stats Cymru: ffigyrau ar gyfer Medi 30ain 2019: ffynhonnell Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth / Arolwg 
o’r Llafurlu Lleol: Crynodeb o weithgarwch economaidd, cyhoeddwyd Ionawr 22ain 2020.   
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gwell rhwng mudiadau i sicrhau bod y rhai sy’n cymryd rhan yn CCG ddim yn ‘cael eu 
hanghofio’ trwy gefnogaeth effeithiol ôl-CCG. Rydym hefyd yn awgrymu: 
 

a) Gwerthuso dyheadau Llywodraeth Cymru bod mudiadau’n talu’r Gwir Gyflog 
Byw: mae rhai buddiolwyr yn ariannu hyn, ond yn cael eu had-dalu ar gyfraddau 
isafswm statudol a methu ychwanegu ato drwy arian cyfatebol (edrychwch 
hefyd ar https://www.livingwage.org.uk). Rydym yn nodi nad oes cyfle ar y 
funud i wyro oddi wrth yr isafswm statudol. Fodd bynnag, mae brîff y 
gwerthusiad yn cynnwys ystyried “sut mae’r weithred yn cyfrannu at drechu tlodi, 
er enghraifft, drwy annog a chefnogi mudiadau sy’n talu’r cyflog byw”. Dylai’r 
anghysondeb hwn gael ei adolygu ar gyfer unrhyw drefniant olynol. 

 

b) Adolygu gofynion Cytundebau Dim Oriau i’r dyfodol: edrychwch ar Adran 3.5. 
 

c) Bod unrhyw drefniant olynol yn cefnogi prosiectau tymor hirach i’r rhai sy’n 
cymryd rhan (edrychwch ar Adran 3.3 ac Adran 5). 

 

d) Yn gysylltiedig â hyn, mae achos am elfen hyblyg a dewisol i ddarparu cefnogaeth 
i’r rhai sy’n cymryd rhan lle mae anghenion anarferol neu barhaol.  

 

Prif Ganfyddiadau ac Argymhellion  
 
Argymhelliad 15: dylai unrhyw drefniant olynol:  
 

a) Gynnwys adolygiad gan Lywodraeth Cymru ar ariannu lleoliadau gwaith ar y 
gwir gyflog byw yn hytrach na’r isafswm statudol.  

 
b) Adolygu’r potensial ar gyfer prosiectau hirach sy’n cynnig cefnogaeth dros gyfres 

o gamau i’r rhai sy’n cymryd rhan sydd angen cefnogaeth ddilynol. 
 

c) Adolygu’r achos am elfen hyblyg a dewisol i ddarparu cefnogaeth i’r rhai sy’n 
cymryd rhan gydag anghenion cefnogi anarferol neu barhaol. 

 

3.8. Sut mae’r weithred yn cyfuno Datblygiad Cynaliadwy 
gyda Chodi Ymwybyddiaeth, Addysg a Hyfforddiant  
 

Prif Ganfyddiadau  
 
3.8.1. Prif ganolbwynt CCG ydy cefnogi pobl sydd mewn – neu yn dod allan o – 
amgylchiadau heriol ac i raddau llai, darparu profiad gwaith gyda’r uchelgais bod y rhai 
sy’n cymryd rhan yn symud ymlaen at waith neu waith gwirfoddol tymor hirach. Mae 
pwyslais y rhaglen ar gaffael sgiliau bywyd angenrheidiol a hyfforddiant a lleoliadau 
gwaith sy’n addas i’r gweithle.  
 
3.8.2. Mae cynaliadwyedd yn feta-amcan, ond heb ei ddiffinio’n benodol o ran gofynion 
dyfarniadau neu’r gweithgareddau gaiff eu hariannu. Yn ymarferol:  

https://www.livingwage.org.uk/
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a) Mae gan y rhan fwyaf o fuddiolwyr ymrwymiad at gynaliadwyedd gaiff ei 

ddangos mewn gwahanol ffyrdd: gall mudiad gyda phrif bwrpas o roi cefnogaeth 
i ddioddefwyr trais yn y cartref ailgylchu neu ddefnyddio cynnyrch masnach deg 
mewn gweithgareddau dyddiol ond bod cynaliadwyedd ddim wedi’i nodi fel prif 
amcan.  

 

b) Mae nifer o fuddiolwyr yn ymgorffori cynaliadwyedd yn weithredol i mewn i’w 
cynnig i’r rhai sy’n cymryd rhan, ac i rai, mae cynaliadwyedd yn brif yrrwr, er 
enghraifft, wrth annog rheoli coetir cynaliadwy, deall ecoleg neu greu swyddi yn 
ymwneud ag adnewyddu dodrefn neu offer y cartref er mwyn lleihau gwastraff.  

 

c) Mae system ddata CCG yn cofnodi cyfraniadau prosiectau yn y tair prif thema 
drawsbynciol (Siart 26) gan gynnwys cynaliadwyedd. Mae’r priodoleddau hyn yn 
awgrymu sut mae prosiectau yn cyfrannu mewn rhyw ffordd. Yn ymarferol, 
mae’r sbectrwm priodoli yn amrywio o gynaliadwyedd fel elfen graidd yn y 
prosiect CCG, i fod yn eithaf ymylol. 

 
3.8.3. Tydy’r mesurau ar gyfer asesu effaith cynaliadwyedd CCG ddim wedi’u diffinio’n 
dda, ac mae cofnodi a storio data CCG yn golygu bod dadansoddiad ar raddfa o’r hyn 
sydd ar gael ar goll yn y system. Fodd bynnag, mae data ‘lefel uchel’ sydd i’w weld yn 
Siart 26 yn awgrymu bod nifer sylweddol o gefnogaeth a gweithgareddau hyfforddi gaiff 
eu hariannu gan CCG wedi cynnwys elfen sy’n cyfleu’r meini prawf cynaliadwyedd. Mae 
ein gwaith maes yn cefnogi’r casgliad yma, a’r ffaith bod nodau datblygu cynaliadwyedd 
wedi’u cyfleu yn eang ond ddim yn gyffredinol mewn prosiectau CCG.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enghraifft Gyfun: ymgysylltu gyda’r rhai sy’n cymryd rhan sydd bellach i ffwrdd o 
gyflogaeth gyda phroblemau corfforol a meddyliol cymhleth gan gynnwys anableddau 
dysgu.  
 
Mae’r prosiect yn cynnig sgiliau, profiad gwaith a chymwysterau i’r rhai sy’n cymryd rhan, 
yn cryfhau eu CV ac yn eu helpu i fagu hyder i chwilio am waith gyda thâl, er enghraifft, 
annog y rhai sy’n cymryd rhan i ystyried beth hoffen nhw ei wneud, ychwanegu at eu 
profiadau, annog creadigedd ac mae’r buddiolwr yn gweithio gyda mudiadau lleol sy’n 
ymgysylltu gydag amrywiaeth, er enghraifft, rhai archfarchnadoedd, ar gyfer lleoliadau 
gwaith.  
 
Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn rhannu profiadau, heriau a phroblemau: maen nhw’n 
mynd allan gyda’i gilydd yn aml er mwyn annog ethos o dîm, gan gasglu sbwriel ar draeth 
yn ddiweddar fel rhan o’r cwrs amgylcheddol. Bu i un person oedd yn cymryd rhan (sydd 
ag awtistiaeth) ysgrifennu cerdd o ganlyniad i hyn.  
 
“Rydw i wedi gwneud ffrindiau da iawn”  
 
“Mae’n dda gwybod nad ydym ni ar ein pennau ein hunain gyda’n problemau a’n 
anawsterau – fe allwn ni rannu ein rhwystredigaeth”  
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3.9. Sut caiff dewis iaith ei adnabod a’i gwrdd: y Gymraeg a’r 
Saesneg yn allweddol ond hefyd yn cydnabod grwpiau 
lleiafrifol.  
 

Prif Ganfyddiadau ac Argymhellion  
 
3.9.1. Roedd methodoleg y gwerthusiad yn cynnwys cyfweliadau gyda 10 buddiolwr a 8 
person oedd yn cymryd rhan yn benodol er mwyn ehangu dealltwriaeth o ddewis iaith, 
yn ogystal â dau adolygiad dwfn gyda buddiolwyr a’r rhai oedd yn cymryd rhan yn 
benodol ar hyn. Roedd y canolbwynt ar feysydd a phrosiectau lle caiff y Gymraeg ei 
siarad fwyaf yn gyffredinol ac yn nodwedd ym mywyd y gymuned, ond hefyd yn 
cynnwys 2 gyfweliad gyda rhai oedd yn cymryd rhan oedd nad oedd eu hiaith gyntaf yn 
Gymraeg na Saesneg (Arabeg ac Wrdw). Yn ehangach, bu i’r gwaith maes gofnodi lle’r 
oedd siarad Cymraeg yn bwysig i’r rhai oedd yn cymryd rhan.  

3.9.2. Ar y cyfan, mae’r canfyddiadau yn atseinio adroddiad gan Gyngor Ar Bopeth ar 
ddefnydd y Gymraeg mewn gwasanaethau cyhoeddus, “Hefyd ar gael yn Gymraeg – 
Deall y defnydd a’r diffyg defnydd o wasanaethau Cymraeg” (2015).  

3.9.3. Ar adeg astudiaeth gychwynnol cam 1 (Medi 2017) roedd 2.8% o’r rhai oedd yn 
cymryd rhan wedi’u cofnodi ar SDP CGGC eisiau cyfathrebu yn Gymraeg: erbyn 
Tachwedd 2019, roedd hyn lawr i 2.2%. Fodd bynnag, tydy hyn ddim yn dangos cymaint 
roedd y Gymraeg yn gyfrwng o gyfathrebu ym mhrosiectau CCG.   

3.9.5. Bu i lawer o fuddiolwyr wreiddio defnydd y Gymraeg yn eu perthynas gyda’r rhai 
oedd yn cymryd rhan mewn amgylchedd cymdeithasol anffurfiol, ond ddim yn ei gweld 
fel rhan annatod o’r gwasanaeth oedd ar gael i gleientiaid. Roedd lleiafrif yn defnyddio’r 
Gymraeg yn ffurfiol mewn hyfforddiant sgiliau, ond roedd y rhan fwyaf yn defnyddio’r 
Gymraeg yn anffurfiol gyda'r rhai oedd yn cymryd rhan.  

3.9.6. Roedd y rhai oedd yn cymryd rhan oedd yn siarad Cymraeg yn hapus i 
ddefnyddio’r Gymraeg fel cyfrwng o gyfathrebu ond yn llawer llai hyderus a pharod i 
ddefnyddio’r Gymraeg yn fwy ffurfiol, yn arbennig wrth lenwi ffurflenni swyddogol: 

 
“Rydw i wedi dysgu i wneud cyflwyniadau – fuaswn i byth wedi meddwl y buaswn i’n gallu 
sefyll o flaen pobl a siarad – ond mi alla’ i. Mae’n teimlo’n wych. Mae gen i gymaint fwy o 
hyder.” 
 
“Roeddwn i’n arfer bod mor nerfus wrth siarad gyda phobl eraill, pobl nad ydw i’n eu 
hadnabod, tydw i ddim yn poeni bellach” 
 
“Fuaswn i byth wedi dychmygu y buaswn i’n mwynhau casglu sbwriel ar draeth gymaint – 
roedd yn gymaint o hwyl, fe gawsom ni amser gwych ac yn bwysicach, roeddem ni’n teimlo 
ein bod ni’n gwneud rhywbeth da, ac roedd hyn hefyd yn gwneud imi deimlo’n dda.” 
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fodd bynnag, efallai bod llawer o’r rhai oedd yn cymryd rhan yn wyliadwrus ynglŷn ag 
ymgysylltu gyda’r ‘byd swyddogol’. 

3.9.7. Roedd y buddiolwyr yn deall bod ffurflenni a thaflenni dwyieithog ar gael. Roedd 
gan rai amheuon ynglŷn â’r math o iaith oedd yn cael ei defnyddio. Yn rhannol, roedd 
hyn wnelo â nerfusrwydd ynghylch defnyddio’r Gymraeg fel cyfrwng ysgrifenedig, yn 
arbennig yn arddull penodol y ffurflenni swyddogol. Efallai gall CGGC felly ystyried y 
potensial o symleiddio ffurflenni Cymraeg: bu i rai buddiolwyr awgrymu nad mater o 
ruglder yn y Gymraeg ydy hyn, ond yn hytrach a ydy’r ffurflenni yn rhai hawdd eu deall.   
 
3.9.8. Roedd amharodrwydd i lenwi ffurflenni swyddogol yn Gymraeg yn rhannol yn 
cyfleu’r canfyddiad hwn o natur anodd yr iaith gaiff ei defnyddio mewn ffurflenni, ond 
hefyd oherwydd amharodrwydd mudiadau, hyd yn oed os yn siaradwyr Cymraeg rhugl, 
i lenwi ffurflenni yn Gymraeg.  
 
3.9.9. Roedd defnydd y Gymraeg mewn amgylchiadau anffurfiol yn creu cysylltiad 
cymdeithasol pwysig o ffydd rhwng y rhai oedd yn cymryd rhan oedd yn siarad 
Cymraeg a staff y buddiolwr, hyd yn oed os nad oedd yn cael ei chydnabod fel iaith 
swyddogol y cwrs.  
 
3.9.10. Hefyd, roedd capasiti yn broblem i rai mudiadau: bu i un tiwtor weld bod gan 
bobl fwy o ffydd ynddi gan ei bod yn siarad Cymraeg, ond hi hefyd oedd yr unig 
siaradwr Cymraeg yn y mudiad oedd yn rhan o’r prosiect.   
  
3.9.11. Bu i’r rhai oedd yn cymryd rhan hefyd bwysleisio’r pwysigrwydd o siarad 
Cymraeg wrth geisio gwaith mewn ardal lle mae llawer yn siarad Cymraeg.  
 
3.9.12. Roedd dau fuddiolwr gafodd eu cyfweld yn ymdrin â rhai oedd yn cymryd rhan 
oedd yn ceisio gwaith gyda’u hiaith gyntaf yn Arabeg a Wrdw. Bu iddyn nhw ddefnyddio 
CCG i wella cyfleoedd i ddod o hyd i waith. Cafodd y ddau fuddiolwr oedd yn rhan eu 
recriwtio o gronfa o fyfyrwyr ar eu cyrsiau ‘Saesneg fel Iaith Dramor’ priodol i ddarparu 
llwybr tuag at fagu hyder a datblygu sgiliau.  
 

Argymhelliad 16: ystyried y potensial o symleiddio ffurflenni Cymraeg i’r dyfodol ar 
gyfer unrhyw drefniant olynol. 
 

3.10: Trosolwg: Cyfraniad CCG at Themâu Trawsbynciol  
 
3.10.1. Mae adrannau 3.3, 3.4 a 3.5 yn cadarnhau, ar lefel weithredol, bod CCG yn 
meithrin dulliau sy’n gweithio wrth roi cefnogaeth i unigolion ‘anodd eu cyrraedd’ ac yn 
gwella amgylchiadau llawer sy’n cwblhau ymgysylltiad gyda CCG. 
 

3.10.2. Mae adrannau 3.7, 3.8, a 3.9 yn mynd i’r afael ag effeithiau CCG wrth gyfrannu at 
leihau tlodi ac eithrio cymdeithasol, a chyfrannu at gydraddoldeb, datblygiad 
cynaliadwy a nodau’r iaith Gymraeg fel sydd wedi’u nodi yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 
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3.10.3. Mae’r gwerthusiad hwn yn cymeradwyo cynllun craidd CCG o alluogi gwahanol 
ddulliau i gwrdd ag anghenion sy’n amrywio llawer gan yr unigolion targedol, a’r 
gwahanol amodau ac anghenion mewn cymdogaethau a chymunedau. Mae hyn yn 
allweddol wrth fynd i’r afael â her strategol a hir dymor y themâu trawsbynciol. Fodd 
bynnag, does dim ffordd bresennol o asesu’r her hir dymor o ddangos cyswllt achosol 
rhwng gweithredu heddiw, a chanlyniad cadarnhaol mewn ychydig flynyddoedd.  
 
3.10.4. Mae hyn gan nad oes proses o olrhain deilliannau ac effeithiau ôl-CCG yn y tymor 
hirach. Mae hyn felly yn rhwystro dadansoddiad ar unrhyw raddfa ar sut mae pobl yn 
dod yn eu blaen hyd yn oed ddwy neu dair blynedd ar ôl cymryd rhan yn CCG. Fodd 
bynnag, mae’r cyfuniad o waith maes y gwerthusiad a hunanasesiadau’r rhai sy’n 
cymryd rhan yn rhoi hyder bod CCG yn helpu pobl yn sylweddol tuag at ffyrdd gwell o 
fyw.  
 
3.10.5. Mae hyn, ynghyd â hynny o ymchwil ehangach (edrychwch ar yr adolygiad 
llenyddiaeth) yn awgrymu bod CCG yn cyfrannu at amcanion ehangach – a hir dymor – 
tuag at leihau tlodi, eithrio cymdeithasol a chydraddoldeb, gan gynnwys meithrin 
defnydd o’r iaith Gymraeg. Mae’r astudiaethau achos unigol a’r casgliad o ddyfyniadau 
gan y rhai sy’n cymryd rhan hefyd yn dystiolaeth o fanteision cadarnhaol i unigolion.   
 
3.10.6. Felly, unwaith bydd y sawl sy’n cymryd rhan yn system CCG bydd yn elwa, fodd 
bynnag, mae’r argymhellion yn yr adroddiad hwn yn awgrymu sut mae modd gwella 
effaith unrhyw olynydd i CCG.  
 
3.10.7. Mae siart 27 isod yn dangos perfformiad CCG yn erbyn yr holl Brif 
Ddangosyddion Perfformiad, gyda dangosyddion 12, 13 a 14 yn canolbwyntio ar 
gyfraniadau tuag at leihau tlodi, cyfleoedd cyfartal a chynaliadwyedd. Mae’r targedau 
hyn yn cyfleu’r 15,433 o bobl wnaeth gymryd rhan gafodd gefnogaeth a wnaeth 
gwblhau CCG trwy gamau 1 a 2. 
 
3.10.8. Tra bod y fframwaith dangosyddion wedi’i gosod mewn cytundeb gyda SCEC, 
mae pob buddiolwr yna’n cynnig mesurau a phriodoledd ar gyfer pob dyfarniad CCG 
unigol. Mae Siart 27 yn cyfleu esboniad blaenorol yn yr adroddiad hwn ar fuddiolwyr 
dros optimistiaeth wrth gynnig a chytuno ar dargedau.  
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Adran 4. System a Phrosesau CCG  
 

Sylwebaeth 
 
4.1.1. Nid oes cyfarwyddeb fanwl ynghlwm â gwahoddiad y CCG i gyflawni un neu fwy o 
amcanion y CCG. Fodd bynnag mae cyfarwyddiadau i gynnig prosesau diwydrwydd 
dyladwy er mwyn manteisio ar allu dichonol darparwyr ar y cychwyn a rheoli 
perfformiad dyfarniadau yn drylwyr yn ystod cyfnod y prosiect. Mae system rheoli 
prosiect cam wrth gam manwl lle caiff data a chynnydd eu cofnodi ar SDP y CGGC wrth 
wraidd y system hon.    
 
4.1.2. Mae gan y CCG system weinyddol tra datblygedig a dyrys. Mae beirniadaeth 
ganlynol y system honno yn cydnabod y dylai’r CGGC, fel mudiad canolog, adlewyrchu 
gofynion yr UE a SCEC. Caiff y feirniadaeth ei gynnig yn sgil canfyddiadau cylchol ac er 
mwyn amlygu meysydd posib i’w adolygu ar gyfer unrhyw drefniad yn y dyfodol gan 

0 5000 10000 15000 20000 25000

1 Wedi Ymgysylltu

2 Cymhwyster Llawn

3 Rhan o Gymhwyster

4 Tystysgrif Gwaith

5 Deilliant Cadarnhaol

6 Chwilio am Swydd

7 Gwirfoddoli

8 Dysgu Pellach

9 Addysg

10 Gwaith gyda Chefnogaeth

11 Cyflogaeth

12 Gwrth Dlodi

13 Cyfle Cyfartal

14 Cynaliadwyedd

Siart 27: Prif Ddangosyddion Perfformiad Holl 
Brosiectau Cam 1 a 2: Chwefror 2020

Ffynhonnell CGGC 2020/02

Targed Wedi Cofnodi
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fod Prydain wedi gadael yr UE erbyn hyn (yn amodol ar gyfnod o drawsnewid).   
 
4.1.3. Bu i fuddiolwyr gydnabod gwerth arweinyddiaeth CGGC yn gyson ynghyd â’i 
waith canolog ac sy’n galluogi yn ymwneud â’r CCG. Fodd bynnag, bu iddyn nhw leddfu 
hyn yn gyson gyda rhwystredigaethau ynghylch heriau ynghlwm â’r broses a phryderon 
ynghylch beichiau gweinyddol y CCG, yn enwedig lle mae dyfarniadau’n gymharol 
gyffredin. Yn ei dro bu i staff CCG y CGGC ddangos eu llesteiriant pan nad oedd pobl yn 
cydymffurfio gyda phrosesau neu pan oedd y prosesau wedi’u camddeall.  
 
4.1.4. Mae tabl 7 isod yn dangos dosbarthiad eang y dyfarniadau gyda 50% o dan 
£50,000 (a rhai mor isel â £7,000). Yn gyffredinol, mae dyfarniadau’r CCG yn gymharol 
gymedrol.  
 

Tabl 7: Dosbarthu Dyfarniadau: Yr holl Ddyfarniadau 
 Hyd at  

£25,000 
Hyd at 

£50,000 
Hyd at 

£75,000 
Hyd at 

£100,000 
Dros 

£100,000 
Rhif cynyddol o 
Wobrau  

99 153 241 274 307 

% o Wobrau 
ymhob 
Amrediad  
 

32% 50% 79% 89% 11% 

 
4.1.5. Roedd lansiad y CCG yn heriol i fuddiolwyr oedd wedi arfer cydweithio gyda CGGC 
ar fentrau blaenorol gan ystyried cymhlethdodau ychwanegol swyddogaeth ganolog y 
CGGC a’r gofynion gweinyddol ynghlwm â’r CCG. Bu i hyn arwain at wrthdaro rhwng 
CGGC a darparwyr i gychwyn.  
 
4.1.6. Mae’n rhaid i gyllid a phrosesau’r UE fod yn rymus a chynnig yr atebolrwydd 
angenrheidiol. Rydym hefyd yn datgan y bu’r CGGC yn fwy ymatebol na chafodd ei dybio 
gan fuddiolwyr yn mynd i’r afael gyda heriau gweinyddol pan roedd modd iddyn nhw 
wneud hynny fel rhan o fframwaith yr UE a Llywodraeth Cymru, yn enwedig yn ystod 
cam 2. Mae hyn yn awgrymu bod y CGGC wedi methu â manteisio ar gyfle  a chynyddu 
eu hymatebolrwydd i heriau.  
 
4.1.7. Fodd bynnag, gan ddwyn i ystyriaeth cysondeb a natur eang y pryderon ynghylch 
y prosesau, ynghyd â galwadau tybiedig neu wirioneddol gofynion y CCG, rydym yn 
argymell fod y CGGC yn parhau i adolygu a chydweithio gyda buddiolwyr i ddatrys y 
gwrthdaro. Mae’n bosib gweithredu rhai datrysiadau drwy’r rhaglen gyfredol, ond mae 
unrhyw drefniad olynol yn gyfle ar gyfer newid a symleiddiad pellach.   
 
4.1.8. Rydym hefyd yn cymeradwyo camau gan dîm y CCG i gydweithio ymhellach gyda 
buddiolwyr, sy’n fuddsoddiad cadarn a rhywbeth i’w ddatblygu. Gan ystyried 
llesteiriant y ddwy ochr, byddai creu amgylchedd cadarnhaol a datblygu’r cyfathrebu a 
chydweithio hyn yn help i gael gwared ar unrhyw wrthnawsedd yn y gorffennol ac yn y 
pendraw arbed amser, cost a gwylltineb.  
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4.1.9. Rydym hefyd yn awgrymu fod gwerth mewn (a brwdfrydedd ynghylch) hwyluso 
dysgu rhwng darparwyr a chyfnewid o ran proses ond hefyd yn broffesiynol. Mae ein 
hargymhellion yn cynnig sawl awgrym yn ymwneud â’r themâu hyn.  
 
4.1.10. Bu i dîm CCG y CGGC wneud cynnydd penodol drwy ddatblygu ac ehangu’r 
canlynol:  
 

a) Hyfforddiant i Fuddiolwyr: er gwaethaf amrywiaeth y buddiolwyr a’u 
profiadau, roedd y rhan fwyaf yn gadarnhaol ynghylch digwyddiadau hyfforddi’r 
CGGC: “ardderchog” “da iawn, iawn”. Bu i rai dynnu sylw at wahaniaethau yn y 
wybodaeth wedi’i rhannu gan y CGGC yn ystod sgyrsiau un i un a’r wybodaeth 
gaiff ei rhannu mewn sesiynau hyfforddiant, neu newidiadau o ran gofynion 
gweinyddol rhwng yr hyfforddiant a chychwyn eu rhaglen. Fodd bynnag, mae’r 
buddion yn gadarnhaol ar y cyfan.    

 

b) Datblygu Rhwydweithio a Pherthnasau rhwng Buddiolwyr: mae 
rhwydweithio a datblygu perthnasau cadarnhaol rhwng buddiolwyr yn 
werthfawr ac mae wedi gwella’n sylweddol dros y 3 blynedd diwethaf. Mae 
adran 3.3 yn cofnodi’r gwerth a buddion yn sgil datblygu hyn.   

 

4.1.11. Fodd bynnag, mae buddiolwyr yn dal yn teimlo’n rhwystredig o ran elfennau 
ymarferol fel y canlynol:   
 

a) Dichonolrwydd o ddatblygu SDP fel ei fod yn haws ei ddefnyddio  
 

b) Rhoi gwybod am newidiadau i’r broses neu system er mwyn gofalu fod pawb yn 
ymwybodol o’r newidiadau (hoffem ddatgan fod y CGGC yn ymdrechu er mwyn 
mynd i’r afael â hyn).  

 

c) Cysondeb ynghylch gwneud penderfyniadau ‘ar lawr gwlad’ gyda chanfyddiadau 
o amrywiaethau rhwng swyddogion y CGGC: “mae yna broblemau gyda 
chyfathrebu… dydy’r negeseuon ddim fel arfer yn eglur… yn aml bu i gyfathrebu 
mewnol yn y CGGC arwain at negeseuon dryslyd”. Mae hyn yn heriol yn anochel i 
unrhyw fudiad sy’n gweithredu ar raddfa sylweddol, oherwydd mae’n bosib y 
bydd swyddogion unigol ddylanwadu  ar benderfyniadau, a bydd buddiolwyr yn 
canfod diffygion os ydyn nhw’n anfodlon.    

 

d) Diweddariadau i ddogfennau lle bydd angen dychwelyd ffurflenni wedi’u 
cwblhau ac ar ffurf ddiwygiedig.  

 

e) Y posibilrwydd o adolygu cyfyngiadau ynghylch y defnydd o sganwyr i gyfleu 
gwybodaeth, yn enwedig ar gyfer y rheiny sy’n gweithio yn y maes yn hytrach na 
mewn swyddfeydd.    

 

f) Taliadau prydlon: rydym yn datgan fod y CGGC yn gwneud newidiadau i liniaru 
hyn, ond fe fu’n gŵyn cyson: mae buddiolwyr yn amrywio o fudiadau 
cenedlaethol sylweddol i fudiadau bach ‘micro’. Gall yr ail o’r ddau fod yr un mor 



 
 

RCS ydy enw masnachu Gwasanaeth Ymchwilio ac Ymgynghori Prydain Cyf, Rhif Cwmni 08390837 
Cyfeiriad Cofrestredig: 310 Wellingborough Road, Northampton, Northamptonshire, England NN1 4EP 

 

66 

effeithiol â’r gyntaf ond fe all mudiadau bach brofi heriau yn ymwneud â llif arian 
oherwydd cyllid cyfyngedig.  

 

g) Bu i ddarparwyr bach leisio pryderon ynghylch eu gallu i reoli logisteg 
weinyddol ac analluedd i gystadlu gyda mudiadau mwy oherwydd costau 
gweinyddol: mae rhai mudiadau yn perfformio’n dda ond yn llesteirio’r CGGC 
oherwydd heriau’n mynd i’r afael gyda gofynion gweinyddol. Gwelwn werth 
mewn sefydlu fframwaith o fuddiolwyr ymarfer gorau sy’n fodlon rhannu 
profiad ymarferol a gweinyddol gydag eraill.    

 

h) Mae sawl darparwr yn honni eu bod yn ‘noddi’ rhaglenni’r CCG drwy ariannu 
costau gweinyddol uwch nag y mae’r CCG yn eu talu. Mae hyn yn awgrymu 
gwahaniaeth rhwng y disgwyliad safonol bod cyllid y CCG yn rhan o ‘genhadaeth’ 
ehangach darparwyr, ac amgylchiadau lle gall gofynion penodol y CCG osod 
pwysau di-alw-amdano ar fudiadau. Mae safbwyntiau gwahanol ar yr hynny sy’n 
rhesymol a chyferbyniadau rhwng buddiolwyr mawr a bach.  

 

“Mae’r CCG yn cynnig 8% o’n cyllid eleni, ond mae’n cymryd 70% o’n hamser 
gweinyddol i’w brosesu”. 

 
4.1.12. Hefyd, rydym yn amlygu’r pwysigrwydd o feithrin a chynnal rhyngweithiadau 
adeiladol rhwng y CGGC a darparwyr, yn ogystal â’r canlynol  

a) Agweddau cadarnhaol sy’n gofalu bod y cyswllt yn gyson (dydy hyn ddim yn 
bosib bob amser):  

“…..am sawl blwyddyn ac maen nhw’n ein hadnabod ni… mae’n ymwneud â bod yn 
ymwybodol o’r system, ein perthynas gyda’r CGGC yn ymestyn 8-10 mlynedd”  

 
“Mae yna angen elfen o ymddiriedaeth”  

 
b) Rheoli trosglwyddo achosion rhwng staff y CGGC yn ymwneud â buddiolwyr yn 

ofalus;    
 

c) Yr angen am sgiliau tra datblygedig ymysg staff y CGGC yn ymdrin â sefyllfaoedd 
gall fod yn heriol i sicrhau perfformiad a chydymffurfio. Er enghraifft yn rheoli 
rhwystredigaeth neu annealltwriaeth buddiolwyr. 

 

“Dydy hyn ddim yn cyd-fynd gydag ein gwerthoedd. Mae ein holl waith er lles y 
rheiny ]sy’n rhan o’r cynlluniau] ond dydyn nhw [y CGGC] heb drafod hynny o gwbl” 
 
“Fy meirniadaeth i ydy nad ydyn ni’n cydweithio. Caiff gweithrediadau eu cyflawni 
inni. Does dim modd imi ymwneud â newid y broses.” 

 

4.1.13. Dilysiad y Rhai sy’n cymryd rhan (y broses o bennu cymhwysedd y rhai sy’n 
cymryd rhan o’r cychwyn cyntaf): bu i hyn herio nifer o fuddiolwyr gyda phrofiadau 
cymysg a diffyg dealltwriaeth o broses pedwar cam SCEC sydd â’r diben o foddhau 
sefyllfaoedd lle mae dilysiad o’r fath yn heriol.  
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“Mae’r systemau yn peri i bobl gamu ymhellach yn ôl er bod angen y rhaglenni ar 
bobl felly mae tanwariant yn digwydd gan nad ydy pobl yn medru fforddio 
cyflawni”. 

 
“Mae’r gronfa yn arbennig ar gyfer pobl sy’n byw mewn llinellau syth, ond dydy’r 
bobl y mae’r gronfa wedi’i sefydlu i’w helpu ddim yn byw mewn llinellau syth”.   

 
4.1.14. Roedd hyn yn llai cyffredin gyda chronfa NEET 16-24 oed yn GCC lle bu i gyllid y 
CCG gefnogi parhad yn nodweddiadol: “carfan naturiol o bobl sy’n mynychu eisoes”. 
Roedd ymestyn y tu hwnt i grwpiau ac unigolion ‘hysbys’ yn fwy heriol yn aml. Tra bu i 
fudiadau gydnabod pwysigrwydd yr wybodaeth hon, bu i rai awgrymu dilysiad fel cam o 
fewn prosiectau dyfarniadau’r CCG yn hytrach na gofyniad cychwynnol:  
 

“gan brofi cymhwysedd, mae cofio i gadw llythyrau, yn sgil bywyd y mae angen i 
bobl ifanc ei ddysgu, ni ddylen nhw dderbyn cosb am beidio â meddu ar y sgiliau 
ond yn lle hynny fe ddylid eu gwobrwyo am ddysgu’r sgil”.  

 
4.1.15. Diben proses tystiolaeth o adnabyddiaeth pedwar cam SCEC ydy bodloni’r 
sefyllfaoedd hyn. Fodd bynnag, drwy gydol 3+ blynedd y gwerthusiad hwn, bu i 
fuddiolwyr adnabod dilysiad fel elfen a all beri penbleth. O ganlyniad, roedd mudiadau 
yn araf deg yn mynd rhagddi gyda phrosiectau yn dilyn dyfarniad. Bu i hyn ddangos bod 
heriau dilysu’n ganlyniad i fywydau anhrefnus yr unigolion dichonol. Un canlyniad oedd 
anghyfartalwch ar lefel prosiect rhwng unigolion dichonol wedi’u hadnabod a nifer llai 
wedi’i dilysu ac sydd felly’n gymwys. Bu’r safbwyntiau penodol a amlygwyd yng ngham 
2 yn ymwneud â’r canlynol:    
  

a) Deddfwriaeth Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol ac amharodrwydd 
awgrymedig y Ganolfan Waith i rannu data ar unigolion heb rannu’r wybodaeth 
hynny gyda’r unigolyn yn gyntaf – ac yna fe gafodd ei golli cyn cyrraedd y 
buddiolwr yn aml. 

 
b) Dywedodd un mudiad sy’n cydweithio gydag unigolion hynod fregus y bu iddyn 

nhw ymweld â 300 o unigolion dichonol ond roedd ond modd iddyn nhw gofnodi 
95:  
 

“Rydym yn cydweithio gydag unigolyn sydd wedi ffoi o Birmingham i achub ei 
bywyd… does dim modd inni ofyn iddi am ei rhif pasport ac Yswiriant Gwladol 
sy’n golygu nad oes modd inni ei dilysu?”  

 
c) Bu i un mudiad a wnaeth roi’r gorau i’w prosiect CCG wneud hynny oherwydd y 

gost ynghlwm â manteisio ar wybodaeth dilysu:  
 
“Y rheiny’r oedden ni’n dymuno eu helpu fwyaf oedd y rhai oedd yn trafferthu i 
gynnig yr wybodaeth angenrheidiol”.   
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Prif Ganfyddiadau ac Argymhellion  
 

Gweinyddiaeth 
 
4.1.16. Bu inni ddod i gasgliad fod y CGGC wedi gwrando ar ddarparwyr, ac yng Ngham 
2 yn enwedig, bu iddyn nhw ‘leddfu’ ychydig o feini prawf heriol y CCG. Cafodd y CGGC 
eu tybio’n ymatebol ac roedd dealltwriaeth fod sawl un o’r rheolau y tu hwnt i reolaeth 
y CGGC, er enghraifft, prosesau dilysu unigolion a dogfennau. Cafodd newidiadau Cam 2 
eu croesawu’n eang.   
 
4.1.17. Er bod nifer o’r buddiolwyr yn trafferthu gydag agweddau gweinyddol y CCG (er 
gwaethaf cymorth gan y CGGC), mae mwyafrif sylweddol (rydym yn amcan oddeutu 
95% o’r rheiny wedi’u cyfweld yn ystod cam 1 a 2) yn ymroddgar ac yn angerddol dros 
gynnig cefnogaeth i’r rhai sy’n cymryd rhan. Fodd bynnag, bu i 16% o fuddiolwyr y CCG 
honni fod y gofynion gweinyddol yn ormodol a bu iddyn nhw ymbellhau. 
 

Argymhelliad 17:  dylai dyluniad unrhyw drefniad olynol y CCG yn y dyfodol 
ymwneud ag adolygiad trylwyr o drefniadau gweinyddol. Dylai bod nod o symlhau 
cymaint ag sy’n gyson bosib gydag atebolrwydd hanfodol a gofynion cysylltiedig, a 
dylunio trefniadau cymesur sy’n cyd-fynd â maint y dyfarniadau. Dylai’r CGGC, 
Llywodraeth Cymru a chyrff buddiolwyr profiadol gydweithio i gyflawni hyn.   
 

Argymhelliad 18: cynnal a datblygu hyfforddiant i fuddiolwyr, rhwydweithio a 
chyfnewid gwybodaeth.    
 

Argymhelliad 19: sefydlu fframwaith o fuddiolwyr ymarfer gorau sy’n gallu ac yn 
fodlon rhannu profiad gyda darparwyr eraill.  
 

Argymhelliad 20: sefydlu modd i fuddiolwyr rannu profiad, dysgu, ystyried yr 
hynny sy’n llwyddiannus a rhannu ymarfer gorau yn ymwneud â’r rhai sy’n cymryd 
rhan: gall hyn fod yn ymarferol a / neu lythrennol. Gall hyn olygu blaenoriaeth gynnar i 
ddatblygu dadansoddiad ‘beth sy’n llwyddiannus’ gyda rhanddeiliaid er 

Profiad Swyddog y Rheng Flaen. Er nad ydy hwn yn ddyfyniad uniongyrchol, dyma un profiad 
bu inni ei gofnodi:  
 
Roedd yn cyflawni’r swydd ym mis Chwefror 2018 ac fe dderbyniodd hyfforddiant ar SDP gan 
gydweithiwr a gan y CGGC. Fe gymrodd amser i ymgyfarwyddo gyda’r system ond mae’n teimlo’n 
fwy hyderus erbyn hyn. Bu’r broses dilysu’n heriol mae o’n ei ddisgrifio’n “oce erbyn hyn”. Bu iddo 
fynychu digwyddiad rhwydweithio gyda buddiolwyr eraill lle bu llawer o bobl yn bresennol ac 
roedd o fudd mawr iddo. Roedd yn gyfle iddo ymwneud ag eraill, rhannu profiadau ac ennill 
goleuni pellach ar brosiectau eraill wedi’u hariannu gan y CCG.  

 
Swyddog Rheng Flaen arall (mudiad gwahanol ): “er ei fod yn [proses y CCG]  gofyn amser, bu 
iddi ei helpu i drefnu ei hamser a strwythuro’i gwaith yn well”.  
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mwyn adnabod llwybrau effeithiol i ddod o hyd i waith ar gyfer grwpiau sy’n anodd 
ymwneud â nhw.   
 

Argymhelliad 21: datblygu camau cyfredol i rannu a mynd i’r afael gyda 
rhwystredigaethau’r CGGC a buddiolwyr drwy gyfathrebu a chydweithio er mwyn 
gosod disgwyliadau, adnabod heriau a dangos fod y CGGC yn barod i fynd i’r afael â 
phroblemau, a datrys neu leihau problemau dilys.  
 

Argymhelliad 22: datblygu cefnogaeth staff ymhellach er mwyn helpu staff i ymdopi 
gyda gwaith heriol i gyflawni cydbwysedd rhwng cynnal perthnasau a chyfathrebu 
cynhyrchiol gyda buddiolwyr a sicrhau cydymffurfio effeithiol a chysondeb yn ymdrîn 
â’r perthnasau.   
 

Argymhelliad 23: i unrhyw olynydd, datblygu System Data Prosiect CCG y CGGC er 
mwyn symleiddio cyflwyno data buddiolwyr lle’n bosib. Hefyd datblygu systemau 
casglu data, mynediad a gallu dadansoddol i asesu deilliannau ac effeithiau er dibenion 
cofnodi. Dylid datblygu deilliannau ac effaith ar y cyd â gweithiwr ymchwil proffesiynol 
sy’n brofiadol yn mesur a gwerthuso deilliannau ac effaith. 

 
Adran 5: Edrych i’r Dyfodol  
 
5.1.1. Mae’r adran hon yn adolygu canfyddiadau ac argymhellion y gwerthusiad yng 
nghyd-destun sut gall unrhyw drefniad olynol i’r CCG ei ddatblygu er mwyn gwella 
effeithiau, deilliannau ac effeithiolrwydd ymhellach.  
 

Cwestiynau Meta  
 
5.1.2. Beth ydy diben y CCG? Rydym yn cyflwyno’r cwestiwn hwn er mwyn cydnabod 
bod y CCG yn cynnig buddion sylweddol i unigolion wedi’u targedu. Hefyd rydym yn 
cyflwyno’r cwestiwn yn sgil pryder fod yna ddisgwyliadau meta sydd ddim yn gymesur i 
raddfa neu hyd y cynllun. Felly, wrth ddwyn i ystyriaeth unrhyw gynllun olynol, mae’n 
syniad ystyried y canlynol am y CCG:  
   

a) Ydy o’n gynllun prif ffrwd?  
 
b) Neu ydy o’n ymdrin â phobl sy’n methu â llwyddo drwy fesurau prif ffrwd, h.y. y 

rheiny gydag anghenion cymhleth?  
 
c) Os mai’r ail ateb sy’n berthnasol, yna fe fydd angen adolygu’r targedau fel sydd 

wedi’i argymell, ddim yn unig oherwydd bod angen cefnogaeth barhaus a thymor 
hirach ar lawer (ond nid pob un) o’r rheiny sydd wedi’u targedu sydd fwyaf 
mewn angen. 

  
d) Buasai o bosib felly yn well buddsoddi i helpu llai o bobl sydd fwyaf mewn angen 

dros y tymor hirach yn hytrach na chynnig prosiectau byrrach ac mewn 
cyfrannau ar gyfer mwy o bobl.   
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e) Mae cyfnodau o drawsnewid i ymuno a dadgofrestru â’r CCG yn her allweddol : 

yn ei dermau ei hun, mae’r CCG yn llwyddiannus ar gyfer llawer o unigolion 
unwaith maen nhw wedi ymuno â system y CCG.  

 
5.1.3. Dengys y cynlluniau a thargedau busnes yn gwbl eglur bod y CCG yn targedu 
unigolion ‘anoddaf eu cyrraedd’. Fodd bynnag bu i’r gwerthusiad ganfod bod rhai 
elfennau o weithgareddau i gefnogi pobl drwy hyfforddiant a lleoliadau a oedd wir 
angen help, ond hefyd mae’n bosib eu bod nhw wedi eu helpu gan gynllun sy’n fwy prif 
ffrwd.  
 
5.1.4. Os caiff y pwyslais ei symud i gefnogi llai ond cefnogi’r rhai mwyaf bregus, gyda 
symbyliadau ar gyfer llwybrau tymor hirach i unigolion fel bo’r angen, rydym yn 
awgrymu y buasai hyn yn golygu y buasai cynllun olynol yn canolbwyntio ar gryfderon 
craidd llwyddiannau’r CCG yn ystod camau 1 a 2.  
 
5.1.5. Gan awgrymu meysydd i’w datblygu, rydym hefyd yn gweithio ar y sail y bydd 
trefniadau o’r fath yn canolbwyntio ar y canlynol:   
  

a) Cefnogi unigolion i gynnal eu hunain nes na fydd angen cefnogaeth arnyn nhw 
mwyach: gan ddwyn i ystyriaeth yr amodau economaidd-gymdeithasol yng 
Nghymru, bydd angen cefnogaeth ar gyfer yr unigolion gaiff eu cefnogi ar hyn o 
bryd a phobl newydd yn y grwpiau targed, ar unrhyw ffurf ymhell y tu hwnt i 
gyfnod 3 y CCG.  

 
b) Cefnogaeth weithredol fel bo’r angen wedi i bobl lwyddo i ddod o hyd i waith 

tymor hirach, er enghraifft i gynnwys cefnogaeth wrth weithio: mae gan y bobl 
fwyaf bregus amrywiaeth o amodau a phroblemau sy’n deilwng o barhad y tu 
hwnt i fanteisio ar gyfleodd gwaith tymor hirach, er enghraifft, pobl gydag 
anawsterau dysgu neu gyflyrau sy’n ymddangos dro ar ôl tro.   

 

Meysydd i’w ystyried ar gyfer Datblygu   
 
5.1.6. Manteisio ar ganfyddiadau’r gwerthusiad:  
 

a) Mae angen Gallu ar unigolion (sgiliau meddal a chaled) i weithredu yn y farchnad 
lafur a Chyfleoedd (anogaeth, lleoliadau a chefnogaeth i waith tymor hirach) er 
mwyn dod o hyd i waith a pharhau mewn gwaith. Mae model y CCG yn unioni 
gyda hyn.  

 

b) At hyn mae pwysigrwydd asesiad effeithiol a dylunio cefnogaeth yn ymwneud ag 
anghenion yr unigolyn, gydag ymyraethau sydd, fel bo’r angen, yn gofalu caiff 
materion tai, iechyd, gofal plant a chamddefnyddio sylweddau ynghyd ag 
anghenion y farchnad lafar eu hymdrin â nhw, gan gynnwys pethau ymarferol 
uniongyrchol fel costau teithio yn ystod derbyn cefnogaeth.  
 

c) Ar ei orau, mae’r CCG yn dangos gwerth gweithredu lleol sy’n manteisio ar 
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wybodaeth o’r ardal a chysylltedd er mwyn cefnogi pobl a’u cysylltu i gyfleoedd 
gall drawsnewid eu bywydau.  

 

d) Dydy mentrau dod o hyd i waith ‘wedi’i Dargedu’ ddim bob amser wedi’u 
hintegreiddio’n ddigonol un ai gyda chynlluniau prif ffrwd, neu gyda 
gwasanaethau perthnasol eraill fel iechyd, addysg a thai: mae integreiddio o’r 
fath yn bwysig. 

 

e) Mae cydweithio rhwng gwahanol fudiadau a gweithio mewn partneriaeth yn 
allweddol er mwyn cynnig y gefnogaeth amryfal y mae llawer o bobl sydd mewn 
amgylchiadau heriol neu sydd wedi bod mewn amgylchiadau heriol.  

 

f) Yr hiraf y bydd pobl yn anweithredol yn economaidd neu y mwyaf heriol ydy eu 
hamgylchiadau, y mwyaf o rwystrau y mae gofyn iddyn nhw eu goresgyn i 
(ail)ymuno â’r farchnad lafur a’r mwyaf o gefnogaeth a chefnogaeth tymor hirach 
sydd ei angen arnyn nhw.  

 

g) Mae’n fethiant clasurol i fentrau dod o hyd i waith ymwneud â [am gyfnod 
sylweddol] sut mae mentrau wedi’u cynnig i unigolion ac amcanion polisïau 
cyhoeddus.  

 

Themâu Gwerthuso’r CCG  
 
5.1.7. I ailadrodd ychydig o’r prif ganfyddiadau:  
 

a) Mae’r CCG yn cyflawni eu targed yn llwyddiannus ac yn aml yn cefnogi pobl 
fregus neu hynod fregus a fydd angen cefnogaeth ddilynol.  

 
b) Mae ansawdd a natur cymwysterau yn bwysig er mwyn sicrhau buddion tymor 

hirach: gall rhai cyrsiau cyffredinol roi hwb i hyder ac atynnu mwy o unigolion i 
gydweithio, ond mae’n bosib nad oes budd hirdymor.  

 
c) Mae gwerth ynghlwm â lleoliadau gwaith Llinyn 2, ond mae eu safon yn 

amrywio. 
 
d) Er nad ydyn nhw’n ddeuol, mae mudiadau llai ac effeithiol yn meddu ar fwy o 

hyblygrwydd er mwyn cynnig datrysiadau arloesol, yn enwedig gyda’r rheiny 
sydd y pellaf o ddod o hyd i waith.  

 
a) Mae cwmpas er mwyn datblygu rheoli perthnasau a chyfathrebu gyda darparwyr 

a rhanddeiliaid eraill a fydd yn fuddiol i bawb, gan gynnwys cydweithio rhwng 
darparwyr (gwelwch isod hefyd).  

 
e) Mae’n rhaid i brosesau fod yn gadarn gyda gwahanol atebolrwydd ond mae yna 

gwmpas i adolygu er mwyn symlhau a lleihau argostau ar gyfer pawb sydd 
ynghlwm ag unrhyw gynllun ar ôl y CCG.   
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f) Mae angen cyfenwid gwybodaeth wedi’i hwyluso am y buddiolwyr. 
 

Meithrin Cydweithio  
 
5.1.8. Mae profiad y CCG yn afreolaidd felly buasai datblygu cydweithio yn fuddiol ar 
gyfer trefniad yn y dyfodol, nid yn unig oherwydd bod cysylltiadau cryfach rhwng 
asiantaethau yn ei gwneud hi’n llai tebygol i bobl gael eu hepgor. Dyma’r agweddau sy’n 
ymwneud â hyn:   
 

a) Prosesau ‘dosbarthu’ lleol  (nid pleidiol). 
 
b) Llwybrau cyfeirio effeithiol e.e. o’r Ganolfan Waith, awdurdodau lleol neu 

gymdeithasau tai  
 
c) Cefnogaeth ar gyfer dilysiad tystiolaeth o unigolion. 
  
d) Galluogi darparwyr arbenigol fel y rheiny sy’n cydweithio gyda phobl sy’n byw 

gyda phroblemau iechyd meddwl neu oroeswyr trais yn y cartref.  
 
e) Cydweithio ehangach rhwng asiantaethau, fel enghraifft, gydag awdurdodau lleol 

a Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus o bosib. 
 
f) Rhannu gwybodaeth yn well, er enghraifft, cydweithio gydag ysgolion lleol er 

mwyn gofalu fod pobl ifanc yn ymwybodol o’r gefnogaeth os ydyn nhw ddim 
mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant (NEET) pan maen nhw’n gadael yr ysgol, 
neu os ydyn nhw mewn peryg o gael eu gwahardd o’r ysgol Yn debyg i hyn, 
mae’n bosib y bydd meddygfeydd lleol yn siarad gyda chleifion am gyfleoedd 
cefnogaeth er mwyn ystyried dychwelyd i’r gwaith.  

 

Awgrymiadau am Drefniad yn y Dyfodol: Galluogwyr a Chreu’r 
Amodau Angenrheidiol er mwyn medru Llwyddo  
 
5.1.9. Mae’r adran hon yn adnabod ychydig o alluogwyr allweddol fel sail ar gyfer llunio 
cynllun llwyddiannus fel caiff ei ddisgrifio ym mharagraff 5.1.5. uchod.  
   
5.1.10. Rydym yn awgrymu ichi fod yn hyblyg er mwyn caniatáu prosiectau hirach 
(weithiau rhai sy’n sylweddol hirach) sy’n cyfuno ac yn ymwneud â sawl cam. Gall hyn 
ymwneud â’r canlynol:  
 

a) Cychwyn gyda rhoi hwb i hyder a lles h.y. helpu gyda sgiliau byw sylfaenol, yna 
pan fyddwch yn barod;  

 

b) Paratoi’r gweithlu a all olygu cyfuniad o baratoi CV’s a hyfforddiant ac ati, yna  
 

c) Gweithgaredd profiadol fel gwirfoddoli gyda chefnogaeth, profiad gwaith 
ymarferol a gweithgareddau yn y gweithle gyda chefnogaeth; ac fel bo’r angen,  
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d) Cefnogaeth i’r unigolion ar ôl y prosiect ac unwaith y byddan nhw wedi dod o 
hyd i waith. Mae hyn yn bwysig i’r unigolion hynny sydd fwyaf bregus, ond yn 
aml caiff system ‘cadw mewn cysylltiad’ ei werthfawrogi’n fwy gan unigolion o 
ran eu bod yn teimlo wedi’u cefnogi a gall hyn eu helpu i gynnal newidiadau 
cadarnhaol i’w bywydau.  Mae hyn hefyd yn gyson gydag argymhellion i ddilyn 
trywydd unigolion wedi iddyn nhw gymryd rhan mewn prosiectau wedi’u 
hariannu er mwyn olrhain sut maen nhw’n dod yn eu blaen yn y tymor hirach.  

 

5.1.11. Gall trefniad olynol barhau gyda dull ‘cystadleuol’ o ran cynigion grant, ond yn 
gofyn bod prosiectau tymor hirach yn sicrhau bod mudiadau priodol yn cydweithio, yn 
llunio llwybrau cefnogaeth i’r rhai sy’n cymryd rhan, ac yn creu amodau ar gyfer rhannu 
ymroddiad o ran deilliannau h.y. ysgogi cydweithio. Buasai hyn yn gwneud y canlynol:  
 

a) Sefydlu cydweithio gwell rhwng mudiadau.  
 

b) Galw am weithiwr allweddol neu ofalwr gyda ‘sgiliau ymdrin â phobl’ priodol, 
gwybodaeth o’r ardal a chysylltiadau sefydliadol i gydweithio gyda’r rhai sy’n 
cymryd rhan yn ystod eu cyfnodau o dderbyn cefnogaeth.  

 
c) Ymwneud â phrosesau sy’n diffinio, yn cynnig tystiolaeth ac yn cytuno ar 

ddeilliannau yn well ar gyfer prosiectau arfaethedig, er enghraifft drwy 
ddefnyddio prosesau dosbarthu lleol a chydweithredol.  

 
d) Ysgogi gweithgarwch dilynol tymor hirach ar ôl y prosiect gyda’r rhai sy’n 

cymryd rhan fel rhan o’r pecyn cefnogaeth ac er mwyn cynnig tystiolaeth o’r 
effaith a’r buddion i’r rhai sy’n cymryd rhan – neu’r diffyg effaith a buddion.    

 
e) Trawsnewid y Panel Anweithgarwch Economaidd i fod yn gorff llywodraethu 

hyrwyddol ac arolygol i ganolbwyntio ar berfformiad yn cyflawni amcanion, a 
datblygu cydweithio rhwng mudiadau a ffyrdd effeithiol o weithio.     

 
f) Sefydlu panel cynghori’r CGGC i Fuddiolwyr a Rhanddeiliaid er mwyn ysbrydoli 

gwaith dylunio, adolygu a gweinyddol yn y dyfodol ynghyd â sefydlu a monitro 
sut i alluogi a chefnogi asiantiaid a darparwyr gorau’r ardal yn effeithiol.  

 
g) Hwyluso cyfnewid gwybodaeth strwythurol. 

 
5.1.12. Elfen allweddol arall cyffredinol ddylai fodoli ydy cydweithio agosach a systemig 
rhwng y CGGC, buddiolwyr a’r rheiny sy’n cefnogi’r rhai sy’n cymryd rhan, a mentrau, 
cyfleoedd ac arferiadau’r farchnad llafur.  
 
5.1.13. Hyfforddiant a gwaith paratoi llwyddiannus ar gyfer y farchnad llafur, yna dod o 
hyd i gyfleoedd, yn enwedig i’r rheiny sy’n profi anghenion amgylchiadau heriol i 
fodloni anghenion cyflogwyr lleol. Fodd bynnag, mae hefyd gofyn i fuddiolwyr 
rwydweithio gyda chyflogwyr parod a phriodol a bod cefnogaeth yn bodoli i’r unigolion 
fedru manteisio ar y cyfleoedd hyn. Bydd dargadwedd a chynnydd yn dibynnu ar os 
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ydy’r unigolion yn y swyddi priodol, yn y lleoliad addas a gydag oriau a sgiliau addas. 
 
5.1.14. Rydym hefyd yn adnabod buddioldeb gwaith pellach i ddatblygu a chysylltu â 
chyfleoedd sy’n cynnig dyfodol i’r rhai sy’n cymryd rhan. Tra bod rhai unigolion yn 
parhau i weithio mewn sectorau sy’n dirywio fel y sector manwerthu (ni fydd pob 
swydd manwerthu’n diflannu), mae adnabod lle mae yna gyfleoedd priodol, arloesol 
sydd o bosib yn datblygu, a’u pharu os yn bosib gydag unigolion addas, yn ddymunol.   
 
5.1.15. Gall hyn, fel enghraifft, ymwneud gyda bwrw golwg ar gyfleoedd a chefnogaeth 
drwy ymrwymiadau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol neu amcanion yr Economi 
Sylfaenol yng Nghymru.  
 
5.1.16. Mae Siart 28 isod yn dangos y prif alluogwyr a’r amodau i gyflawni hyn trwy 
ddiagram, ynghyd â’r prif ddeilliannau ac effeithiau rydym yn awgrymu y byddai ac a 
ddylai grynhoi.  
 
5.1.17. Mae Siartiau 29 a 30 yn gosod matrics aeddfedrwydd syml : rydym yn awgrymu 
fod unrhyw ystyriaeth o drefniad yn y dyfodol yn asesu’r CCG gan ddwyn i ystyriaeth 
pob un o’r ffactorau gaiff eu hadnabod, i ddechrau er mwyn sefydlu lle mae’r CCG yn 
ymddangos ar yr ysgol ar gyfer pob categori, ac yna fel modd o gyfrifo lle gall 
newidiadau a datblygiadau symud sgoriau ‘yn uwch i fyny’r ysgol’.  
 
5.1.18. Mae Siart 31 yn dangos sut mae’n bosib i’r system weithredu’n ymarferol, gan 
ymwneud â’r canlynol:  
 

a) Egwyddor cytundeb ymbarél, gall gyfuno sawl buddiolwr i lunio llwybrau i rai 
sy’n cymryd rhan.  

 

b) Cytundeb hirach (na’r CCG) i ymwneud â chamau amryfal.  
 

c) Mabwysiadu gweithiwr allweddol (neu ofalwr) i gydlynu gweithgareddau a 
rhyngweithiadau gyda’r rhai sy’n cymryd rhan.  
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Model Posibl i Fwyafu Deilliannau / Effaith CCG

Galluogwyr/amodau angenrheidiol

Cyd-destun atebolrwydd
cadarn a chlir

Strategaeth, prosesau a 
chynnyrch effeithiol –

‘ffyrdd o weithio’

Gweithlu effeithiol ar
lefel rhaglen a mudiad

buddiolwr

Adnoddau a 
phartneriaethau addas

Arweinyddiaeth a threfn
llywodraeth gadarnhaol a 

chydweithrediadol

Deilliannau/Canlyniadau

Manteision cynaliadwy
gydag effeithiau

cadarnhaol i unigolion
trwy wella hyder, lles a 

sgiliau

Manteision cyfochrog
cadarnhaol a chynaliadwy

ar gyfer gwydnwch
cymunedol

Deilliannau cynaliadwy
gydag elw cymdeithasol

ar fuddsoddiad

Gallu atgynhyrchu gwersi
a ddysgwyd a’u mwyafu, 
a llunio polisi i’r dyfodol

Mudiadau sy’n darparu yn
tyfu mewn capasiti a 
gallu (gan gynnwys

CGGC). 

Gwerthuso, dysgu ac 

arloesedd

Llwybrau ‘addas’ ac ar
gael at waith trwy

brofiad / gwirfoddoli / 

swyddi o ansawdd

Cydweithredu rhwng
asiantaethau o ran 

‘llwybrau’ i’r dyfodol
i’r rhai sy’n cymryd

rhan

Siart 28 



 

 
RCS is the trading name of UK Research and Consultancy Services Ltd, Company Number 08390837 
Registered Address: 310 Wellingborough Road, Northampton, Northamptonshire, England NN1 4EP 

76 

 

 

‘Ysgol Aeddfedrwydd’ i asesu CCG: Galluogwyr / Amodau Angenrheidiol

2

Galluogwr / Amod

Angenrheidiol

Sgôr 1 = Gwan – Sgôr 5 = Cadarn

1 2 3 4 5

Cyd-destun atebolrwydd cadarn
a chlir

Strategaeth, prosesau a 
chynnyrch effeithiol – ‘ffyrdd o 

weithio’

Arweinyddiaeth a threfn
llywodraeth gadarnhaol a 

chydweithrediadol

Adnoddau a phartneriaethau
addas

Gweithlu effeithiol ar lefel
rhaglen a mudiad buddiolwr

Llwybrau ‘addas’ ac ar gael at 
waith trwy brofiad / gwirfoddoli

/ swyddi o ansawdd

= Gwella = Sefydlog = Dirywio

Siart 29  
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Ysgol Aeddfedrwydd wedi’i symleiddio ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan mewn

gweithdai i asesu CCG: Deilliannau / Canlyniadau

3

Deilliannau / 

Canlyniadau

Sgôr 1 = Gwan / Sgôr 5 = Cadarn = Gwella = Sefydlog = 

Dirywio

1 2 3 4 5

Manteision cynaliadwy gydag

effeithiau cadarnhaol i unigolion
trwy wella hyder, lles a sgiliau

Manteision cyfochrog cadarnhaol a 

chynaliadwy ar gyfer gwydnwch
cymunedol

Deilliannau cynaliadwy gydag elw

cymdeithasol ar fuddsoddiad

Gallu atgynhyrchu gwersi a 
ddysgwyd a’u mwyafu, a llunio

polisi i’r dyfodol

Mudiadau sy’n darparu yn tyfu
mewn capasiti a gallu (gan gynnwys

CGGC). 

Cydweithredu rhwng asiantaethau
o ran ‘llwybrau’ i’r dyfodol i’r rhai

sy’n cymryd rhan

Gwerthuso, dysgu ac arloesedd

Siart 30 
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Prosiect Ymbarél /	Cydlyniant Mudiad

Darparwr 1:	Magu hyder /	lles

Darparwr 2:	Hyfforddiant sy’n gysylltiedig
â	gwaith

Darparwr 3:	Profiad sy’n gysylltiedig â	gwaith gyda
chefnogaeth

Recriwtio /	Atgyfeirio’r Rhai sy’n Cymryd
Rhan Penodi Gweithiwr Allweddol i’r

Rhai sy’n Cymryd Rhan

Adolygiad y	Rhai sy’n Cymryd
Rhan /	Gweithiwr Allweddol

Adolygiad y	Rhai sy’n Cymryd
Rhan /	Gweithiwr Allweddol

Adolygiad y	Rhai sy’n Cymryd
Rhan /	Gweithiwr Allweddol

Darparu
Cefnogaeth

Darparu Cefnogaeth

Darparu Cefnogaeth

Cefnogaeth barhaol yn ôl yr
angen

Siart 31:	Enghraifft:	Llwybr Posibl i’r Rhai sy’n Cymryd rhan o	fod yn Ymgysylltu
i fynd mewn i Waith

Monitro’r
Dyfarniad

ac	Adborth

Asesiad Anghenion y	Rhai sy’n Cymryd
Rhan

Cymorth i mewn i waith lle bo’n briodol

Darparu
Cefnogaeth

Cefnogaeth /	cyswllt mewn gwaith fel bo’n
briodol


