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CRYNODEB GWEITHREDOL 
 
 
Cefndir a Methodoleg 
 
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru ('Llywodraeth y Cynulliad' o hyn ymlaen yn 
cydweithio ag amrywiaeth eang o randdeiliaid wrth ddatblygu, gweithredu a 
chyflawni polisi.  Mae rhoi cyfle i randdeiliaid roi adborth ar eu cydberthynas waith 
â Llywodraeth y Cynulliad yn ffordd bwysig o nodi ffyrdd o wella ymgysylltiad â 
rhanddeiliaid. 
 
Cynhaliwyd arolwg cyntaf Llywodraeth y Cynulliad o randdeiliaid yn 2006 a 
chomisiynwyd Beaufort Research i gynnal ail arolwg o randdeiliaid yn 2008.  
Amcanion yr ail arolwg oedd asesu perfformiad swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad o ran ymgysylltu â rhanddeiliaid, i ddarparu sail dystiolaeth ar gyfer 
gwella'r ffordd mae Llywodraeth y Cynulliad yn cydweithio â'i rhanddeiliaid ac yn 
eu cynnwys, a chymharu (lle y bo'n bosibl) â meincnod 2006. 
 
Roedd arolwg 2008 yn bennaf yn ailadrodd dull llinell sylfaen 2006.  Darparwyd 
rhestrau o unigolion gan adrannau Llywodraeth y Cynulliad yr ystyriwyd eu bod yn 
rhanddeiliaid1 a luniodd sampl yr arolwg.  Gallai'r ymatebwyr gyfranogi naill ai 
dros y ffôn neu ar-lein a chwblhawyd cyfanswm o 1,273 o gyfweliadau yn 
llwyddiannus (929 dros y ffôn a 344 ar-lein) yn ystod y cyfnod rhwng 6ed Chwefror 
a 7fed Mawrth 2008.   
 
 
Cydweithio â Swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru 

• Roedd dros draean y rhanddeiliaid (35%) wedi bod mewn cysylltiad â 
mwy nag un o adrannau Llywodraeth y Cynulliad gan amlaf. 

• Y dulliau mwyaf poblogaidd o ryngweithio gyda swyddogion 
Llywodraeth y Cynulliad oedd e-bost (87%), ffôn (73%) ac wyneb yn 
wyneb (72%). 

• O ofyn eu hoff ddull o ryngweithio â swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad, roedd yn well gan y cyfrannau mwyaf o randdeiliaid ddull 
wyneb yn wyneb (68%), e-bost (62%) a ffôn (47%). 

• Roedd yn well gan gyfanswm o 8% o randdeiliaid ymgysylltu â 
swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Gymraeg. Nododd 
ychydig dros chwarter o randdeiliaid (28%) mai yn anaml y gallent 
ymgysylltu â Swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Gymraeg, 
os o gwbl.  

• Roedd bron 8 o bob 10 o randdeiliaid (78%) o'r farn bod ymgysylltu â 
swyddogion yn hawdd iawn neu'n eithaf hawdd. 

• Nododd y rhan fwyaf o ymatebwyr (66%) fod cael gwybodaeth am 
Lywodraeth Cynulliad Cymru naill ai'n 'eithaf hawdd' neu'n 'hawdd 
iawn'. Fodd bynnag, nododd ychydig dros chwarter yr ymatebwyr 
(27%) fod cael gwybodaeth am Lywodraeth Cynulliad Cymru naill ai'n 
'eithaf anodd neu'n anodd iawn'. 

                                                           
1Mae'r diffiniad o randdeiliaid yn cynnwys arbenigwyr, partneriaid darparu, cyrff/grwpiau buddiant sy'n ymwneud 
ag un pwnc, awdurdodau lleol, sefydliadau sector gwirfoddol, sefydliadau sector preifat, sefydliadau 
academaidd, cyrff proffesiynol ac adrannau llywodraeth y DU a llywodraethau gwledydd tramor.  Nid oedd y 
diffiniad yn cynnwys Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad na'r cyhoedd yn gyffredinol. 
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Canfyddiadau o Swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru 
 

• Roedd bron 7 o bob 10 o randdeiliaid (68%) yn fodlon ar eu 
hymgysylltiad â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad. Dim ond 13% a 
fynegodd anfodlonrwydd a nododd 16% arall nad oeddynt yn fodlon nac 
yn anfodlon ar yr ymgysylltiad â rhanddeiliaid. Roedd y canlyniadau hyn 
yn eithaf tebyg i ganlyniadau arolwg 2006. 

• Roedd cyfran sylweddol is o randdeiliaid sydd mewn cysylltiad ag 
adrannau'r Prif Weinidog (53%), Economi a Thrafnidiaeth (60%) a 
Phlant, Addysg Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (62%) yn fodlon ar yr 
ymgysylltiad â rhanddeiliaid o gymharu â'r cyfartaledd. Efallai bod hyn 
yn adlewyrchu'r ffaith bod dwy o'r adrannau hyn yn cynnwys 
rhanddeiliaid newydd wedi iddynt gynnwys rhai Cyrff a Noddir gan 
Lywodraeth y Cynulliad (CNLCau) a bod y rhanddeiliaid hyn yn mynd 
drwy broses 'sefydlu' gydag unigolion newydd a / neu weithdrefnau 
newydd. 

• Roedd cyfran sylweddol is o randdeiliaid a oedd â swyddi uwch o fewn 
eu sefydliadau yn fodlon ar yr ymgysylltiad â rhanddeiliaid o gymharu 
â'u cydweithwyr mewn swyddi lefel is. 

• Ar y cyfan, nododd 28% o randdeiliaid fod ymgysylltiad Llywodraeth y 
Cynulliad â rhanddeiliaid wedi gwella yn y 12 mis blaenorol ond nododd 
15% o randdeiliaid ei fod wedi gwaethygu. Fodd bynnag, nid yw'r 
canfyddiad hwn mor gadarnhaol â'r hyn a welwyd yn 2006, pan roedd 
31% yn nodi ei fod wedi gwella a 7% yn nodi ei fod wedi gwaethygu.  

• Cyflwynwyd nifer o osodiadau i randdeiliaid y gellir eu defnyddio i 
ddisgrifio sefydliad. Gofynnwyd i'r ymatebwyr raddio swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru yn erbyn y gosodiadau. Yn gyffredinol, 
rhoddodd mwy o randdeiliaid raddau cadarnhaol na negyddol i'r 
swyddogion. Yr unig eithriad i hyn oedd 'yn gydgysylltiedig' (roedd 19% 
yn cytuno bod hyn yn disgrifio swyddogion Llywodraeth y Cynulliad ac 
roedd 57% yn anghytuno). 

• Gofynnwyd i'r rhanddeiliaid pa mor aml roedd swyddogion Llywodraeth 
y Cynulliad mewn adran benodol yn dangos agweddau gwahanol ar 
berfformiad, ac roeddent yn fwyaf cadarnhaol ynghylch 'ymwneud â 
rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol' (nododd 78% fod hyn bob amser 
neu'n aml yn gymwys i swyddogion), 'wedi ymrwymo i ddarparu 
gwasanaethau o safon uchel' (71% bob amser neu'n aml) ac 'yn 
canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion' (64% bob amser 
neu'n aml). Gwelwyd ymatebion mwy negyddol i 'arloesol ac yn fodlon 
mentro' (nododd 28% fod hyn yn anaml neu byth yn gymwys i 
swyddogion), 'gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth 
gynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus' (19% yn anaml neu 
byth) ac 'yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi' (15% yn 
anaml neu byth). 

• Rhwng 2006 a 2008, gwelwyd cwymp sylweddol yn y cyfrannau a 
nododd fod tri ffactor 'bob amser' neu 'yn aml' yn gymwys i swyddogion, 
sef 'yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion' (64% yn 
2008 o gymharu â 74% yn 2006), 'wedi ymrwymo i ddarparu 
gwasanaethau o safon uchel' (71% yn 2008 o gymharu â 76% yn 2006) 
ac 'yn parchu barn amrywiol eraill' (57% yn 2008 o gymharu â 62% yn 
2006).   
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• Pan ofynnwyd iddynt wneud hynny, nododd mwyafrif yr ymatebwyr 
rywbeth maent yn ei hoffi a rhywbeth nad ydynt yn ei hoffi ynghylch 
ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad. Roedd nifer o'u hoff 
bethau yn ymwneud â chydberthnasau personol, a nodwyd nodweddion 
megis 'cyfeillgar', 'hawdd mynd atynt' a 'phroffesiynol' tra roedd eu cas 
bethau'n dueddol o fod yn ymwneud â materion sefydliadol, megis 'rhy 
fiwrocrataidd'. 

• Gofynnwyd am awgrymiadau i wella ymgysylltiad â rhanddeiliaid, a'r 
mathau o bynciau a gododd oedd cyfathrebu, biwrocratiaeth a lefel yr 
ymgynghori neu gydweithredu.  

 

Ffactorau sy'n Gwella Boddhad 
• Y ffactorau allweddol sy'n gwella boddhad cyffredinol gydag 

ymgysylltiad â rhanddeiliaid - yn nhrefn pwysigrwydd gan gychwyn 
gyda'r pwysicaf - oedd: 
Ffactor 
 

Cynyddodd boddhad gydag 
ymgysylltiad â rhanddeiliaid …. 

 

'Ymgysylltu'n weithredol'  
 

 

… wrth i'r graddau yr ymgysylltodd y 
swyddogion yn weithredol â rhanddeiliaid 
gynyddu 
 

‘Ymgysylltu mewn ffordd 
broffesiynol’ 
 

… wrth i'r graddau yr ymgysylltodd y 
swyddogion â rhanddeiliaid mewn ffordd 
broffesiynol gynyddu 
 

‘Newid mewn ansawdd 
ymgysylltiad â rhanddeiliaid 
dros y deuddeg mis 
blaenorol’ 
 

… wrth i'r canfyddiad o'r gydberthynas 
rhwng swyddog a rhanddeiliad (dros y 
deuddeg mis blaenorol) symud o fod yn 
'waeth' i 'yr un peth' i 'well' 
 

‘Darparu cyfeiriad 
strategol’ 
 

… wrth i'r graddau y rhoddodd swyddogion 
gyfeiriad strategol i randdeiliaid gynyddu 
 

‘Yn ymrwymedig i 
gyflawni canlyniadau o 
safon uchel’ 
 

… wrth i'r graddau roedd swyddogion yn 
ymrwymedig i gyflawni canlyniadau o safon 
uchel gynyddu 

‘Rhwyddineb ymgysylltu â 
swyddogion’ 

… wrth i'r graddau y cafodd rhanddeiliaid 
hi'n hawdd ymgysylltu â swyddogion 
gynyddu 

 

• Gan gymharu pwysigrwydd y ffactorau2 gyda pherfformiad 
Llywodraeth y Cynulliad3 (fel y nodwyd gan randdeiliaid), dyrannwyd y 
ffactorau allweddol i un o'r pedwar ‘Maes Gweithredu’ canlynol: 

 
Cyfle i Wella 
Mae'r sefydliad yn perfformio'n wael ar yr agwedd hon o gymharu â'r 
Meincnod4. Mae hefyd yn faes a gaiff effaith fawr ar Ymgysylltiad â 
Rhanddeiliaid. Mae'n faes sy'n peri pryder a dylid canolbwyntio arno i'w 
wella. 

                                                           
2 Yn seiliedig ar ddadansoddiad atchweliad – gweler paragraffau 4.4 a 4.5 ac Atodiad F am fanylion. 
3 Sgorau perfformio yw'r canrannau cadarnhaol cyfartalog heb eu pwysoli ar gyfer y cwestiynau ym mhob ffactor, 
neu'r perfformiad cadarnhaol ar gyfer y cwestiwn unigol - gweler Atodiad F am fanylion. 
4 Dewiswyd meincnod perfformiad o 60% i adlewyrchu'r hyn a ddefnyddiwyd ar gyfer Arolwg Staff Llywodraeth y 
Cynulliad.  
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Cryfder 
Mae'r sefydliad yn perfformio'n gryf ar yr agwedd hon. Mae hefyd yn faes 
a gaiff effaith fawr ar Ymgysylltiad â Rhanddeiliaid. Mae'n gryfder felly 
hyrwyddwch ef - daliwch ati i wneud yr hyn a wnewch! 

Maes i'w Fonitro 
Mae'r sefydliad yn perfformio'n wael ar yr agwedd hon o gymharu â'r 
meincnod ond caiff yr agwedd hon effaith gymharol fach ar Ymgysylltiad â 
Rhanddeiliaid. Cadwch olwg manwl ar y maes hwn gan mai dyma'r ail 
flaenoriaeth y mae angen rhoi sylw iddi a gallai ddatblygu i fod yn Gyfle i 
Wella. 

Cynnal a Chefnogi 
Mae perfformiad y sefydliad yn uwch na'r Meincnod ond nid yw mor dda 
ag y gallai fod o hyd. Fodd bynnag, mae'n faes a gaiff effaith gymharol 
fach ar Ymgysylltiad â Rhanddeiliaid. Yn gyntaf, gweithiwch i gynnal ei 
sefyllfa bresennol yna rhowch gefnogaeth iddo er mwyn ei wella. 
 
 

Ffactorau allweddol sy'n gwella boddhad gydag ymgysylltiad â rhanddeiliaid: cymharu 
Effaith a Pherfformiad 

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad ag adran y Cynulliad a enwyd yn y 12 mis diwethaf (1122)

ymgysylltu’n 
weithredol

ymgysylltu mewn 
ffordd broffesiynol

Newid yn y ffordd 
mae swyddogion 
yn cydweithio a 

chynnwys

darparu cyfeiriad 
strategol

yn ymrwymedig i 
gyflawni 

canlyniadau o 
safon uchel 

rhwyddineb 
ymgysylltu â 
swyddogion

20%

60%

100%
Cynnal a chefnogi Cryfder

Maes I’w fonitro
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Pe
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• Cafodd y ddau ffactor sy'n fwyaf allweddol o ran gwella boddhad - 
'ymgysylltu'n weithredol' ac 'ymgysylltu mewn ffordd broffesiynol' - sgorau 
perfformio ychydig yn is na'r lefel meincnod o 60% (56% yr un). Gan fod y 
ffactorau hyn yn cael effaith fawr ar foddhad gydag ymgysylltiad a bod 
iddynt berfformiad is na'r hyn sy'n ddelfrydol, caiff y ffactorau hyn eu 
diffinio fel 'cyfleoedd i wella'.  
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• Mae perfformiad swyddogion Llywodraeth y Cynulliad ar 'ddarparu 
cyfeiriad strategol' yn wael o gymharu â'r rhan fwyaf o ffactorau eraill (sgôr 
gadarnhaol o 38%). Fodd bynnag, mae'n llai o flaenoriaeth ar gyfer 
gwelliant gan ei fod yn cael effaith gymharol fach ar foddhad gydag 
ymgysylltiad.  

 
• ‘Rhwyddineb ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad’ (78%) ac 

‘ymrwymiad i ddarparu gwasanaethau o safon uchel’ (60%) oedd â'r 
sgorau perfformio uchaf. Fodd bynnag, mae'r ffactorau hyn yn cael effaith 
gymharol fach ar foddhad gydag ymgysylltiad ac felly cânt eu diffinio fel 
meysydd i'w ‘cynnal a chefnogi’. 
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1. CYFLWYNIAD 
 

Cefndir 
 
1.1 Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru  (y cyfeirir ati fel 'Llywodraeth y 
Cynulliad' o hyn ymlaen) yn cydweithio ag amrywiaeth eang o randdeiliaid wrth 
ddatblygu, gweithredu a chyflawni polisi.  Mae rhoi cyfle i randdeiliaid roi adborth 
ar eu cydberthynas waith â Llywodraeth y Cynulliad yn ffordd bwysig o nodi ffyrdd 
o wella ymgysylltiad â rhanddeiliaid.  
 
1.2 Datblygwyd Arolwg cyntaf Llywodraeth y Cynulliad o Randdeiliaid yn 2006 
mewn ymgais i sefydlu fframwaith cyson ar gyfer adborth gan randdeiliaid.  
Rhoddodd yr arolwg set o fesurau perfformiad cyson ar draws adrannau y gellid 
eu defnyddio fel meincnod i asesu perfformiad yn y dyfodol. 
 
1.3 Yn dilyn gwerthusiad o arolwg Rhanddeiliaid 2006 penderfynwyd y dylid 
cynnal yr arolwg bob dwy flynedd yn hytrach nag yn flynyddol, er mwyn rhoi 
amser i fesurau gwella gael eu sefydlu.  Teimlwyd y byddai ail arolwg heb 
weithredu yn y cyfamser yn gamarweiniol lle gallai barn rhanddeiliaid ar ansawdd 
yr ymgysylltu fod wedi gwella yn sgîl yr ymgynghori neu wedi gwaethygu o 
ganlyniad i ddiffyg gweithredu dilynol i wella ymgysylltiad. 
 
1.4 Ddwy flynedd yn ddiweddarach, comisiynwyd Beaufort Research, 
asiantaeth ymchwil marchnad a chymdeithasol annibynnol, gan Lywodraeth y 
Cynulliad i gynnal ail arolwg. Cynhaliwyd y cyfweliadau rhwng 6ed Chwefror a 7fed 
Mawrth 2008. 
 
 

Nodau ac Amcanion 
 
1.5 Nodau'r arolwg oedd: 

• asesu perfformiad swyddogion Llywodraeth y Cynulliad o ran ymgysylltu â 
rhanddeiliaid;  

• darparu sail dystiolaeth i wella'r ffordd mae Llywodraeth y Cynulliad yn 
cydweithio â'i rhanddeiliaid ac yn eu cynnwys  

• cymharu, lle y bo'n bosibl, yn erbyn meincnod 2006. 
 
 

1.6 Amcanion allweddol yr ymchwil oedd: 

• datblygu a diweddaru'r gronfa ddata o Randdeiliaid Llywodraeth y Cynulliad; 

• cynnal arolwg o randdeiliaid ar draws Llywodraeth y Cynulliad; 

• llunio canfyddiadau sy'n caniatáu i Lywodraeth y Cynulliad ddeall 
cydberthnasau â rhanddeiliaid yn well a sut y gellir eu gwella; 

• llunio canfyddiadau y gellir eu defnyddio ar lefel adrannol, yn hytrach nag ar 
lefel gorfforaethol yn unig; 

• darparu data y gellir ei gymharu â chanfyddiadau sylfaenol 2006; 

• ystyried newidiadau dros amser (h.y. ers 2006), gan gynnwys rhesymau 
posibl dros unrhyw newidiadau;  

• os yw'n bosibl, darparu data sy'n caniatáu'r broses o gymharu perfformiad yn 
erbyn Llywodraeth yr Alban5.  

                                                           
5 Nid oedd modd cyflawni'r amcan hwn gan nad yw Llywodraeth yr Alban wedi cyhoeddi arolwg cyfatebol ers 
2005. 
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Methodoleg Ymchwil 
 
Diffiniad o randdeiliad a sail y sampl 
 
1.7 At ddibenion cymharu, defnyddiwyd yr un diffiniad o randdeiliad yn arolwg 
2008 â'r hyn a ddefnyddiwyd ar gyfer arolwg 2006. 
 
1.8 Cadwyd y diffiniad o randdeiliad yn fwriadol eang i sicrhau bod yr ymchwil 
mor gynhwysol â phosibl.  Yn arbennig, mae'r diffiniad yn cynnwys y grwpiau 
canlynol sy'n ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad: 
 

• arbenigwyr; 

• partneriaid darparu; 

• cyrff/grwpiau buddiant sy'n ymwneud ag un pwnc; 

• awdurdodau lleol; 

• sefydliadau sector gwirfoddol; 

• sefydliadau sector preifat; 

• sefydliadau academaidd; 

• cyrff proffesiynol;  

• adrannau llywodraeth y DU a llywodraethau gwledydd tramor. 
 
1.9 Nid oedd y diffiniad o randdeiliad yn cynnwys Cyrff a Noddir gan 
Lywodraeth y Cynulliad na'r cyhoedd yn gyffredinol.  Mae gan Lywodraeth y 
Cynulliad raglen ymchwil ar wahân i gasglu barn a phrofiadau Dinasyddion o 
wasanaethau cyhoeddus. 
 
 
Creu ffrâm y sampl 
 
1.10 Fel yn 2006, i nodi'r sampl ar gyfer arolwg 2008, gofynnodd Swyddfa'r Prif 
Swyddog Ymchwil Gymdeithasol (OCSRO) i bob adran o fewn Llywodraeth y 
Cynulliad ddarparu rhestr o unigolion y'u hystyrir yn rhanddeiliaid. 
 
1.11 Nid oedd cyfyngiad ar nifer yr unigolion o bob sefydliad sy'n rhanddeiliad y 
gellid cyfweld â hwy gan fod yr arolwg yn anelu at gasglu barn rhanddeiliaid 
unigol yn hytrach na chasglu safbwyntiau sefydliadol neu gorfforaethol. 
 
1.12 Ar gyfer pob rhanddeiliad unigol, gofynnwyd i bob is-adran ddarparu 
manylion cyswllt llawn gan gynnwys teitl swydd, teil y sefydliad, rhif ffôn, cyfeiriad 
e-bost a chyfeiriad post.  Yn ystod y cyfnod y coladwyd y wybodaeth, bu 
cynrychiolwyr o OCSRO yn cysylltu ag is-adrannau i annog cymaint o ymateb â 
phosibl a darparu arweiniad ychwanegol lle'r oedd angen. 
 
1.13 Wedi cwblhau camau glanhau'r data a dad-ddyblygu, roedd y gronfa 
ddata'n cynnwys cyfanswm o 4,716 o gysylltiadau cymwys. 
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Samplu 
 
1.14 Er mwyn cyflawni'r nifer fwyaf posibl o gyfweliadau, defnyddiwyd y sampl 
cyfan a oedd ar gael ar gyfer adrannau sydd â nifer gymharol fach o randdeiliaid.  
Ar gyfer adrannau sydd â mwy na 500 o randdeiliaid, dewiswyd hyd at 500 o 
gysylltiadau ar hap o'r gronfa ddata.  Mae Ffigur 1.1, isod, yn crynhoi'r sampl a 
oedd ar gael ar gyfer pob adran, nifer yr unigolion a ddewiswyd i'w cyfweld, a nifer 
terfynol y cyfweliadau a gyflawnwyd. 
 
Ffigur 1.1 Samplu a nifer y cyfweliadau a gyflawnwyd fesul adran 
Adran Sampl ar 

Gael
Sampl a 

Ddewiswyd6 
Cyfweliadau a 

Gyflawnwyd
Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 770 500 188
Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol 1,033 500 182
Materion Gwledig a Threftadaeth 920 500 173
Yr Economi a Thrafnidiaeth 724 500 166
Gwasanaethau Cyhoeddus a Pherfformiad 295 295 153
Iechyd y Cyhoedd a'r Proffesiynau Iechyd 313 313 134
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 352 352 119
Polisi Strategol, Deddfwriaeth a Chyfathrebu 121 121 59
Adnoddau Dynol 96 96 49
Yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai 71 71 39
Gwybodaeth a Gwasanaethau Corfforaethol 21 21 11
Cyllid 0 0 0
Gwasanaethau Cyfreithiol 0 0 0
Cyfanswm 4,716 3,269 1,273 

 
 
Datblygu holiadur 
 
1.15 Gan fod angen cynhyrchu data i'w gymharu â data 2006, arhosodd nifer 
o'r cwestiynau craidd yn ddigyfnewid ar gyfer 2008. Am ragor o wybodaeth am 
ddyluniad yr holiadur, gan gynnwys datblygu'r ffactorau Llwyddiant Critigol, gweler 
adroddiad Arolwg Rhanddeiliaid 20067.  Fodd bynnag, i sicrhau bod yr holiadur yn 
parhau'n berthnasol, adolygwyd cynnwys yr holiadur mewn cydweithrediad ag 
OCSRO a gwnaed mân newidiadau, er enghraifft i adlewyrchu'r ffaith bod rhai 
Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad (CNLCau) wedi'u huno â Llywodraeth 
Cynulliad Cymru yn 2006. 
 
1.16 Gofynnwyd cwestiynau ynghylch y meysydd allweddol canlynol i 
ymatebwyr a fu mewn cysylltiad â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 
mis blaenorol (yn nhrefn yr holiadur): 
 

1) Gallu yn yr iaith Gymraeg; 

2) Gwybodaeth broffil am yr ymatebydd a'r sefydliad; 

3) Natur y gydberthynas â Llywodraeth y Cynulliad (e.e. p'un a oedd 
sefydliad y rhanddeiliad yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y Cynulliad); 

4) Gwelliannau posibl i gydberthnasau â rhanddeiliaid; 

5) Boddhad cyffredinol gydag ymgysylltiad â swyddogion; 

                                                           
6 Ni ddefnyddiwyd rhan o'r sampl oherwydd cyrhaeddwyd nifer targed y cyfweliadau ar gyfer yr adran. 
7 Ar gael yn:  
http://new.wales.gov.uk/docrepos/40382/40382313/293077/1266940/StakeholderEng?lang=en neu 
http://new.wales.gov.uk/docrepos/40382/40382313/293077/1266940/StakeholderCym?lang=en. 
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6) Canfyddiadau o ymgysylltu â swyddogion; 

7) Dulliau cysylltu a rhwyddineb y cyswllt; 

8) Lefel y cysylltiad â swyddogion; 

9) Graddau perfformiad ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gyfer swyddogion 
adrannol o ran ‘ffactorau llwyddiant critigol’. 

 
1.17 Cwblhawyd cyfweliad byrrach gan ymatebwyr na fu mewn cysylltiad â 
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis blaenorol. Nid oedd yr holiadur 
byrrach yn holi am brofiad a boddhad gydag ymgysylltiad ac, yn hytrach, roedd yn 
cynnwys cwestiynau ynghylch y meysydd allweddol canlynol (yn nhrefn yr 
holiadur):  
 
 

1) Gallu yn yr iaith Gymraeg; 

2) Lefel y cysylltiad â swyddogion; 

3) Rhesymau dros ddiffyg cysylltiad; 

4) P'un a gysylltodd swyddogion Llywodraeth y Cynulliad â'r unigolyn am 
unrhyw reswm yn y 12 mis blaenorol ai peidio; 

5) P'un a hoffai'r unigolyn mwy/llai o gysylltiad â swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad; 

6) Gwelliannau posibl i gydberthnasau â rhanddeiliaid; 

7) Gwybodaeth broffil am yr ymatebydd a'r sefydliad. 
 
1.18 Holwyd am yr un pynciau allweddol yn 2006. I gael gwybodaeth fanylach 
am newidiadau i holiadur 2008, gweler Atodiad E. 
 
Dull yr arolwg 
 
1.19 Fel yn 2006, datblygwyd dull amlfodd ar gyfer arolwg 2008 fel y gallai 
ymatebwyr ddewis y dull a oedd fwyaf cyfleus iddynt hwy.  Gallai'r ymatebydd 
ddewis cyfweliad dros y ffôn a weinyddwyd gan gyfwelydd neu gyfweliad ar-lein a 
gwblhawyd gan yr unigolyn. 
 
1.20 Cynigwyd yr holiaduron ar-lein a dros y ffôn yn Gymraeg a Saesneg. 
 
1.21 Ar gyfartaledd, cymerodd yr holiadur 18 munud i'w gwblhau dros y ffôn. 
 
Proffil y Sampl 
 
1.22 Mae proffil y sampl yn 2008 yn debyg iawn i broffil y sampl yn 2006.  Mae'r 
adran hon yn rhoi trosolwg o rai o nodweddion allweddol y sampl, gan gymharu â 
2006 lle bo'n bosibl.  Gellir cael rhagor o wybodaeth am nodweddion proffil y 
sampl yn 2008 yn Atodiad G. 
 
1.23 Fel y gellir gweld yn Ffigur 1.2, roedd bron un o bob tri o ymatebwyr yn 
gweithio i Awdurdodau Lleol a thua un o bob deg yn gweithio i'r GIG, elusennau 
neu'r sector preifat.  Er ei fod yn eithaf tebyg i sampl 2006, mae sampl 2008 yn 
cynnwys ychydig llai o ymatebwyr o gyrff y GIG ac ychydig mwy o ymatebwyr o'r 
sector preifat. 
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Ffigur 1.2 Cyfran yr ymatebwyr yn ôl y math o sefydliad 

Math o Sefydliad 
2006

%
2008 

% 
Awdurdod Lleol (Cyngor) 28 29 
Corff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) 17 11 
Elusen gofrestredig 14 13 
Cwmni / busnes sector preifat 6 10 
Sefydliad academaidd 7 8 
Grŵp gwirfoddol 11 7 
Corff sector cyhoeddus arall 5 6 
Adran llywodraeth ganolog 2 5 
Partneriaeth sector cyhoeddus/preifat 5 4 
Grŵp â buddiant 4 4 
Asiantaeth y Llywodraeth 3 2 
Corff cynrychioli cyflogeion 2 2 
Arall 9 10 
Cyfanswm 100 100 

 
 
1.24 Yn gyson â 2006, roedd traean o'r ymatebwyr (33%) yn dod o sefydliadau 
sydd â 50 neu lai o gyflogeion ac ychydig o dan hanner (48%) yn dod o 
sefydliadau mwy sy'n cyflogi dros 500 o bobl (gweler Ffigur 1.3, isod). 
 
Ffigur 1.3 Cyfran yr ymatebwyr yn ôl nifer  
y cyflogeion yn sefydliad y rhanddeiliad 
Cyflogeion 2006 

% 
2008

%
10 neu lai 16 17
11 i 20 7 6
21 i 50 11 10
51 i 100 7 8
101 i 500 11 9
500+ 47 48
Ddim yn 
gwybod 2 3

Cyfanswm 100 100
 
 
1.25 Nododd mwyafrif yr ymatebwyr fod gan eu sefydliad amrywiaeth o 
gydberthnasau â Llywodraeth y Cynulliad.  Pan ofynnwyd iddynt ba un o gyfres o 
osodiadau sy'n disgrifio cydberthynas eu sefydliad â Llywodraeth y Cynulliad 
orau, ar gyfartaledd, dewisodd yr ymatebwyr dri o'r dewisiadau (gweler Ffigur 1.4, 
drosodd).  Nododd dwy ran o dair o'r ymatebwyr (66%) fod eu sefydliad yn rhannu 
gwybodaeth â Llywodraeth y Cynulliad.  Roedd nifer o randdeiliaid (55%) hefyd 
yn darparu gwasanaethau naill ai'n annibynnol ar Lywodraeth y Cynulliad, mewn 
partneriaeth â hi (47%), ar ran Llywodraeth y Cynulliad (45%) neu i Lywodraeth y 
Cynulliad (21%).  Roedd traean yr ymatebwyr (33%) yn ymwneud ag 
ymgyrchoedd neu'n lobïo ar faterion penodol ac roedd traean yr ymatebwyr (33%) 
yn gweithredu mewn rôl gynghori neu ymgynghorol i Lywodraeth y Cynulliad.  
Roedd tua un o bob pump o ymatebwyr (21%) yn darparu cyngor neu 
wasanaethau ymgynghori ar ran Llywodraeth y Cynulliad.  Categori newydd ar 
gyfer arolwg 2008 oedd 'derbyn gwasanaethau'; roedd hyn yn gymwys i fwy nag 
un o bob pump o'r sampl (22%). 
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Ffigur 1.4 Cydberthynas rhwng sefydliad yr ymatebydd a Llywodraeth y Cynulliad 
Natur y Gydberthynas 2006 

% 
2008

%
Rhannu gwybodaeth â Llywodraeth y Cynulliad 57 66
Darparu gwasanaethau yn annibynnol ar Lywodraeth y Cynulliad 41 50
Darparu gwasanaethau mewn partneriaeth â Llywodraeth y Cynulliad 52 47
Darparu gwasanaethau ar ran Llywodraeth y Cynulliad 46 45
Ymgyrchu neu lobïo ar faterion penodol 32 33
Rôl gynghori neu ymgynghorol i Lywodraeth y Cynulliad 32 33
Derbyn gwasanaethau dd/g 22
Darparu gwasanaethau i Lywodraeth y Cynulliad 16 21
Rôl gynghori neu ymgynghorol ar ran Llywodraeth y Cynulliad 15 21
Arall 5 3
Dim un o'r rhain 1 3
Ddim yn gwybod 1 1

* Mae'r ffigurau'n gwneud cyfanswm o dros 100% gan y gallai ymatebwyr roi mwy nag un ateb. 
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2. CYDWEITHIO Â SWYDDOGION 
LLYWODRAETH CYNULLIAD CYMRU 

 
2.1 Ar y cyfan, nododd bron 9 o bob 10 ymatebydd (89%) eu bod wedi bod 
mewn cysylltiad â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis blaenorol. 
Mae'r adran hon yn ystyried y math o gyswllt â swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad a natur y cyswllt. Rhoddir y canfyddiadau ar gyfer rhanddeiliaid a 
nododd nad oeddent wedi bod mewn cysylltiad â Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 
mis blaenorol ar wahân yn Atodiad D. 
 
 
  Canfyddiadau Allweddol 

• Roedd dros draean y rhanddeiliaid (35%) wedi bod yn cysylltu amlaf â 
mwy nag un o adrannau Llywodraeth y Cynulliad. 

• Y dulliau defnyddir mwyaf wrth ryngweithio â swyddogion Llywodraeth 
y Cynulliad oedd e-bost (87%), ffôn (73%) ac wyneb yn wyneb (72%). 

• O ofyn pha ddulliau fuasai orau ganddynt eu defnyddio i ryngweithio â 
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad, roedd yn well gan y cyfrannau 
mwyaf o randdeiliaid ddull wyneb yn wyneb (68%), e-bost (62%) a ffôn 
(47%). 

• Roedd yn well gan gyfanswm o 8% o randdeiliaid ymgysylltu â 
swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Gymraeg. Nododd 
ychydig dros chwarter o randdeiliaid (28%) mai yn anaml y gallent 
ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Gymraeg, 
os o gwbl.  

• Roedd bron 8 o bob 10 o randdeiliaid (78%) o'r farn bod ymgysylltu â 
swyddogion yn hawdd iawn neu'n eithaf hawdd. 

• Nododd y rhan fwyaf o ymatebwyr (66%) fod cael gwybodaeth am 
Lywodraeth Cynulliad Cymru naill ai'n 'eithaf hawdd' neu'n 'hawdd 
iawn. Fodd bynnag, nododd ychydig dros chwarter yr ymatebwyr 
(27%) fod cael gwybodaeth am Lywodraeth Cynulliad Cymru naill ai'n 
'eithaf anodd neu'n anodd iawn'. 

 
 
Cyswllt ag Adrannau 
 
2.2 Bydd cyfran rhanddeiliaid Llywodraeth y Cynulliad sydd mewn cysylltiad 
ag adran i ryw raddau yn adlewyrchu maint yr adran, pa mor gyflawn oedd 
manylion cyswllt y rhanddeiliaid a ddarparwyd ar gyfer yr arolwg a phroffil y sampl 
dilynol a eglurwyd yn Adran 1. Yn sampl 2008, yr adran Plant, Addysg, Dysgu 
Gydol Oes a Sgiliau oedd â'r gyfran uchaf o randdeiliaid (30%), wedi'i dilyn gan 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (24%) ac Economi a Thrafnidiaeth (21%). 
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Ffigur 2.1 Cyfran y rhanddeiliaid yn ôl adran Llywodraeth y Cynulliad: 2008  
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Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r Cynulliad yn y 12 mis diwethaf (1139)

%

C: Gyda pha adran neu adrannau o Lywodraeth Cynulliad Cymru y’ch chi wedi bod 
mewn cysylltiad â nhw amlaf dros y 12 mis diwethaf?

 
 
 
2.3 Roedd mwyafrif y rhanddeiliaid (62%) yn cysylltu amlaf ag un adran, ond 
roedd dros draean (35%) yn cysylltu amlaf â nifer o adrannau. Ar y cyfan, nododd 
17% o ymatebwyr eu bod yn cysylltu amlaf â dwy adran a nododd 18% o 
ymatebwyr eu bod yn cysylltu amlaf â thair adran neu fwy. Roedd y lefelau uchaf 
o orgyffwrdd rhwng adrannau fel a ganlyn: 
 

• Roedd cyfanswm o 52% o randdeiliaid a oedd mewn cysylltiad ag 
Iechyd y Cyhoedd a'r Proffesiynau Iechyd hefyd mewn cysylltiad ag 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 

• Roedd cyfanswm o 42% o randdeiliaid a oedd mewn cysylltiad ag 
Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai hefyd mewn cysylltiad ag Economi 
a Thrafnidiaeth. 

• Roedd cyfanswm o 42% o randdeiliaid a oedd mewn cysylltiad â 
Gwasanaethau Cyhoeddus a Pherfformiad hefyd mewn cysylltiad â 
Chyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol. 

• Roedd cyfanswm o 42% o randdeiliaid a oedd mewn cysylltiad â 
Chyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol hefyd mewn cysylltiad ag 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 

• Roedd cyfanswm o 40% o randdeiliaid a oedd mewn cysylltiad â 
Chyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol hefyd mewn cysylltiad â 
Phlant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau. 

 
2.4 O ran amledd y cysylltiad â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad, roedd 
hyn wedi'i rannu'n eithaf cyfartal rhwng y rhai a oedd mewn cysylltiad o leiaf yn 
wythnosol (31%), y rhai a oedd mewn cysylltiad yn fisol (36%) a'r rhai a oedd 
mewn cysylltiad â swyddogion bedair gwaith y flwyddyn neu lai (32%).  O 
gymharu â rhanddeiliaid eraill, roedd cyfran sylweddol uwch o randdeiliaid o 
sefydliadau academaidd mewn cysylltiad wythnosol â Llywodraeth y Cynulliad 
(46% o ymatebwyr academaidd). 
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Dulliau Rhyngweithio 
 
2.5 Fel y dangosir yn Ffigur 2.2, isod, y dull a ddefnyddiwyd i ryngweithio â 
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad gan fwy o randdeiliaid nag unrhyw ddull arall 
oedd e-bost (87% o randdeiliaid). Roedd tua thri chwarter yn rhyngweithio dros y 
ffôn (73%) ac mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb (72%). O gymharu â 2006, 
roedd cynnydd yn y defnydd o bob dull rhyngweithio ac eithrio llythyrau, a 
arhosodd ar yr un lefel (40%). Roedd trefn graddio'r dulliau'n gymharol gyson ar 
draws arolygon 2006 a 2008, er bod 'adroddiadau, cynigion neu ddogfennau 
ysgrifenedig eraill' a 'cynadleddau neu ddigwyddiadau' wedi codi'n uwch na 
'llythyrau'. 
 
Ffigur 2.2 Dulliau a ddefnyddiwyd i ryngweithio â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad - 
2006 o gymharu â 2008 
Dull rhyngweithio 2006   

% 
2008 

% 

E-bost 82 87 
Sgyrsiau ffôn 68 73 
Cyfarfodydd wyneb yn wyneb 67 72 
Adroddiadau, Cynigion neu Ddogfennau ysgrifenedig eraill 34 47 
Cynadleddau neu ddigwyddiadau 34 43 
Llythyrau 40 40 

Sylfaen: Pawb mewn cysylltiad â Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis diwethaf      (1139) (1068) 

 
2.6 Wrth ystyried hoff ddulliau cysylltu, nodwyd yr un tri dull â'r rhai a 
ddefnyddir, ond mewn trefn wahanol. Roedd 68% o randdeiliaid yn ffafrio 
'cyfarfodydd wyneb yn wyneb', 62% yn ffafrio'r e-bost a 47% yn ffafrio'r ffôn. 
Efallai bod y gwahaniaeth hwn yn nhrefn y dulliau a ffefrir o gymharu â'r dulliau a 
ddefnyddir yn awgrymu bod mwy o alw am 'gyfarfodydd wyneb yn wyneb'.  
Roedd cyfran sylweddol uwch (76%) o ymatebwyr nad oeddent o sefydliadau 
sector cyhoeddus yn ffafrio 'cyfarfodydd wyneb yn wyneb' fel dull o ryngweithio o 
gymharu â'r rhai o sefydliadau sector cyhoeddus (63%). 
 
Ffigur 2.3 Dulliau rhyngweithio: 'defnyddir' o gymharu â 'ffefrir'  
C: Beth yw’r prif ddulliau yr ydych yn eu defnyddio er mwyn ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru?

Pa ddulliau fuasai orau gennych eu defnyddio i ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth Cynulliad 
Cymru?
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Dewis Iaith 
 
2.7 Saesneg oedd dewis iaith y mwyafrif o randdeiliaid (87%) ar gyfer 
cyfathrebu â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad. Fodd bynnag, nododd 8% mai 
Cymraeg fyddai eu dewis iaith ar gyfer cyfathrebu petai'r dewis ar gael. Roedd y 
gweddill naill ai eisiau'r ddwy iaith / cymysgedd o'r ddwy iaith (3%) neu nid oedd 
ganddynt wahaniaeth (1%). 
 
2.8 Gofynnwyd i'r rhaid a nododd mai Cymraeg oedd eu dewis iaith ar gyfer 
cyfathrebu (91 o ymatebwyr8) pa mor aml y gallent ddefnyddio eu dewis iaith. 
Roedd profiad y rhanddeiliaid o hyn yn amrywio, gyda 29 ymatebydd yn nodi eu 
bod yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg 'bob amser neu'n aml', 33 'weithiau' a 28 'yn 
anaml neu byth'. Gallai hyn adlewyrchu gallu amrywiol swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad i gyfathrebu yn Gymraeg. 
 
Ffigur 2.4 Dewis iaith ar gyfer cyfathrebu a gallu i ymgysylltu yn Gymraeg  

87

8

3

1

Saesneg

Cymraeg

Y ddwy / cymysgedd
o'r ddwy

Dim gwahaniaeth

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r Cynulliad yn y 12 mis diwethaf (1139) Sylfaen: Pawb a nododd mai Cymraeg yw eu dewis iaith (91)

%

C: Pe bai gennych ddewis, ym mha iaith fuasech chi’n dymuno cyfathrebu â swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru?

Pa mor aml fedrwch chi ddefnyddio eich dewis iaith i gyfathrebu â swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru?

Gallu ei defnyddio?
Bob amser 9%

Yn aml 23%

Weithiau 36%

Anaml 27%

Byth 3%

                                                           
8Gwir nifer o ymatebwyr gan fod maint y sampl yn gymharol fach 
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Rhwyddineb Ymgysylltu a Chael Gwybodaeth 
 
2.9 Nododd bron 8 o bob 10 o randdeiliaid (78%) fod ymgysylltu â 
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad, yn gyffredinol, yn hawdd (52% 'eithaf 
hawdd'; 26% ‘hawdd iawn’). Nododd 5% nad oedd ganddynt farn, felly mae hyn 
yn gadael 17% o randdeiliaid a nododd fod ymgysylltu’n anodd (14% 'eithaf 
anodd', 3% 'anodd iawn') - gweler Ffigur 2.5, isod. 
 
Ffigur 2.5 Rhwyddineb ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru 

14%

5%

52%

26%

3%
Hawdd Iawn

Eithaf Hawdd

Dim barn

Eithaf Anodd

Anodd Iawn

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r Cynulliad yn y 12 mis diwethaf (1139)

C: Yn gyffredinol, pa mor hawdd neu anodd yw hi i ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru?

 
 
2.10 Roedd cyfran sylweddol uwch o'r rhanddeiliaid a nododd eu bod mewn 
cysylltiad â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn llai aml nag unwaith y mis o'r 
farn bod ymgysylltu yn anodd (21%) o gymharu â'r rhai a nododd eu bod mewn 
cysylltiad yn amlach  (16%) - gweler Ffigur 2.6, isod. Fodd bynnag, nid yw'n 
bosibl nodi achos ac effaith. Er enghraifft, gallai'r rhai sydd mewn cysylltiad yn llai 
aml fod yn llai cyfarwydd â'r dulliau ymgysylltu neu gallai profiad llai cadarnhaol o 
ymgysylltu olygu bod rhanddeiliaid yn cysylltu â Llywodraeth y Cynulliad yn llai 
aml. 
 
Ffigur 2.6 'Yn gyffredinol, pa mor anodd neu hawdd yw hi i ymgysylltu â swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru' yn ôl amledd y cysylltiad â swyddogion 
Amledd y cysylltiad â swyddogion 
Llywodraeth y Cynulliad 

Hawdd 
% 

Anodd 
% Sylfaen 

Yn ddyddiol neu'n wythnosol 79 16 633 

Yn fisol 83 15 272 

Yn llai aml nag yn fisol 73 21 91 

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis diwethaf 

 
2.11 Nid oedd gwahaniaeth sylweddol o ran rhwyddineb ymgysylltu rhwng y 
rhai a nododd mai Saesneg oedd eu dewis iaith ar gyfer cyfathrebu a'r rhai a 
nododd mai Cymraeg oedd eu dewis iaith (nododd 78% a 77%, yn y drefn honno, 
fod ymgysylltu'n 'hawdd'). 
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2.12 Nid oedd gwahaniaethau mawr o ran rhwyddineb ymgysylltu rhwng 
adrannau. Fel y dengys Ffigur 2.7 (isod), rhoddodd o leiaf 70% o randdeiliaid 
sydd mewn cysylltiad â phob adran radd gadarnhaol ('hawdd iawn' neu 'eithaf 
hawdd') ar gyfer rhwyddineb ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad.  
Nododd cyfran sylweddol uwch o ymatebwyr a oedd mewn cysylltiad â'r adran 
Adnoddau Dynol fod ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn hawdd 
(91%). 
  
Ffigur 2.7 Rhwyddineb ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn ôl adran 
Adran Hawdd   

% 
Anodd  

%  
Sylfaen 

Adnoddau Dynol 91 9 53 

Iechyd y Cyhoedd a'r Proffesiynau Iechyd 84 14 148 

Yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai 82 16 191 

Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol 82 15 164 

Gwasanaethau Cyhoeddus a Pherfformiad 78 18 125 

Adran y Prif Weinidog 78 18 55 

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 78 19 278 

Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 76 19 340 

Yr Economi a Thrafnidiaeth 75 21 239 

Cyllid 75 21 96 

Materion Gwledig 70 24 94 

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis diwethaf 

 
2.13 Roedd rhwyddineb ymgysylltu'n amrywio'n sylweddol yn ôl y math o 
sefydliad (gweler Ffigur 2.8, isod). Roedd cyfrannau uwch o randdeiliaid o'r sector 
preifat neu o bartneriaethau cyhoeddus-preifat yn gweld ymgysylltu â swyddogion 
yn anodd (26%). Nododd mwyafrif y rhanddeiliaid ym mhob math o sefydliad fod 
ymgysylltu â swyddogion yn hawdd (gweler Ffigur 2.8, isod). 
 
Ffigur 2.8 Pa mor anodd neu hawdd yw hi i ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad – yn ôl math o Sefydliad 
Math o Sefydliad: Hawdd  

% 
Anodd  

%  
Sylfaen 

   
Sector cyhoeddus 80 16 633 

Trydydd sector 80 16 272 

Sefydliad academaidd 79 16 91 

Arall 77 17 75 

Sector preifat / partneriaeth cyhoeddus-preifat 69 26 170 

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis diwethaf 
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2.14 Nododd dwy ran o dair o randdeiliaid (66%) fod cael gwybodaeth am 
Lywodraeth Cynulliad Cymru yn hawdd (47% 'eithaf hawdd';  19% ‘hawdd iawn’). 
Fodd bynnag, nododd dros chwarter y rhanddeiliaid (27%), fod cael gwybodaeth 
yn anodd. 
 
Ffigur 2.9 Rhwyddineb cael gwybodaeth am Lywodraeth Cynulliad Cymru 

22%

5%
19%

47%

7%

Hawdd Iawn

Eithaf Hawdd

Dim Barn

Eithaf Anodd

Anodd Iawn

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r Cynulliad yn y 12 mis diwethaf (1139)

C: Yn gyffredinol, pa mor hawdd neu anodd yw hi i gael gwybodaeth am Lywodraeth 
Cynulliad Cymru?

 
 
2.15 Nododd cyfran uwch o randdeiliaid a oedd mewn cysylltiad â 
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn fwy aml (wythnosol neu'n amlach) fod 
cael gwybodaeth am Lywodraeth y Cynulliad yn anodd (35% 'anodd iawn' neu'n 
'eithaf anodd') o gymharu â'r rhai a oedd mewn cysylltiad yn fisol neu'n llai aml 
(24% 'anodd iawn' neu'n 'eithaf anodd'). Gallai hyn adlewyrchu'r ffaith bod mwy o 
angen gwybodaeth ar y rhai sydd mewn cysylltiad yn fwy aml. 
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3. CANFYDDIADAU O SWYDDOGION 
LLYWODRAETH CYNULLIAD CYMRU 
 
3.1 Mae'r adran hon yn ystyried canfyddiadau cyffredinol ymatebwyr o 
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad gan gynnwys eu boddhad cyffredinol gyda'r 
ffordd mae swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn ymgysylltu â sefydliadau. 
 
  Canfyddiadau Allweddol 
 

• Roedd bron 7 o bob 10 o randdeiliaid (68%) yn fodlon ar eu 
hymgysylltiad â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad. Dim ond 13% a 
fynegodd anfodlonrwydd a nododd 16% arall nad oeddynt yn fodlon nac 
yn anfodlon ar yr ymgysylltu â rhanddeiliaid. Roedd y canlyniadau hyn 
yn eithaf tebyg i ganlyniadau arolwg 2006. 

 
• Roedd cyfran sylweddol is o randdeiliaid sydd mewn cysylltiad ag 

adrannau'r Prif Weinidog (53%), Economi a Thrafnidiaeth (60%) Plant, 
Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (62%) yn fodlon ar yr ymgysylltiad â 
rhanddeiliaid o gymharu â'r cyfartaledd. Efallai bod hyn yn adlewyrchu'r 
ffaith bod dwy o'r adrannau hyn yn cynnwys rhanddeiliaid newydd wedi 
iddynt gynnwys rhai CNLCau a bod y rhanddeiliaid hyn yn mynd drwy 
broses 'sefydlu' gydag unigolion newydd a / neu weithdrefnau newydd. 

• Roedd cyfran sylweddol is o randdeiliaid a oedd â swyddi uwch o fewn 
eu sefydliad yn fodlon gyda'r ymgysylltiad â rhanddeiliaid o gymharu â'u 
cydweithwyr mewn swyddi lefel is. 

• Ar y cyfan, nododd 28% o randdeiliaid fod ymgysylltiad Llywodraeth y 
Cynulliad â rhanddeiliaid wedi gwella yn y 12 mis blaenorol ond nododd 
15% ei fod wedi gwaethygu. Fodd bynnag, nid yw'r canfyddiad hwn mor 
gadarnhaol â'r hyn a welwyd yn 2006, pan nododd 31% ei fod wedi 
gwella a 7% ei fod wedi gwaethygu.  

• Cyflwynwyd nifer o osodiadau i randdeiliaid y gellir eu defnyddio i 
ddisgrifio sefydliad. Gofynnwyd i'r ymatebwyr raddio swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru yn erbyn y gosodiadau. Yn gyffredinol, 
rhoddodd mwy o randdeiliaid raddau cadarnhaol na negyddol i'r 
swyddogion. Yr unig eithriad i hyn oedd 'yn gydgysylltiedig' (roedd 19% 
yn cytuno bod hyn yn gymwys i swyddogion Llywodraeth y Cynulliad ac 
roedd 57% yn anghytuno). 

• Gofynnwyd i'r rhanddeiliaid pa mor aml roedd swyddogion Llywodraeth 
y Cynulliad yn dangos agweddau gwahanol ar berfformiad, ac roeddent 
yn fwyaf cadarnhaol ynghylch 'ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd 
broffesiynol' (nododd 78% fod hyn bob amser neu'n aml yn gymwys i 
swyddogion), 'wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel' 
(71% bob amser neu'n aml) ac 'yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau 
ac amcanion' (64% bob amser neu'n aml). Gwelwyd ymatebion mwy 
negyddol i 'arloesol ac yn fodlon mentro' (nododd 28% fod hyn yn anaml 
neu byth yn gymwys i swyddogion), 'gweithio gyda chi er mwyn 
cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a darparu gwasanaethau 
cyhoeddus' (19% yn anaml neu byth) ac 'yn eich cynnwys chi ar adeg 
addas yn y broses bolisi' (15% yn anaml neu byth). 
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• Rhwng 2006 a 2008, gwelwyd cwymp sylweddol yn y cyfrannau a 
nododd fod tri ffactor 'bob amser' neu 'yn aml' yn gymwys i swyddogion, 
sef 'yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion' (64% yn 
2008 o gymharu â 74% yn 2006), 'wedi ymrwymo i ddarparu 
gwasanaethau o safon uchel' (71% yn 2008 o gymharu â 76% yn 2006) 
ac 'yn parchu barn amrywiol eraill' (57% yn 2008 o gymharu â 62% yn 
2006).   

• Pan ofynnwyd iddynt wneud hynny, nododd mwyafrif yr ymatebwyr 
rywbeth maent yn ei hoffi a rhywbeth nad ydynt yn ei hoffi ynghylch 
ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad. Roedd nifer o'r hoff 
bethau yn cynnwys cydberthnasau personol, a nodwyd nodweddion fel 
'cyfeillgar', 'hawdd mynd atynt' a 'phroffesiynol' tra roedd eu cas bethau 
yn ymwneud â materion sefydliadol fel systemau neu weithdrefnau a 
oedd yn 'rhy fiwrocrataidd.'  

• Gofynnwyd am awgrymiadau i wella ymgysylltiad â rhanddeiliaid, a'r 
mathau o bynciau a gododd oedd cyfathrebu, biwrocratiaeth a lefel yr 
ymgynghori neu gydweithredu.  

 
 
 
Boddhad gydag Ymgysylltiad â Rhanddeiliaid 
 
3.2 Fel y dengys Ffigur 3.1, nododd bron saith o bob deg (68%) o 
randdeiliaid eu bod yn fodlon ar y ffordd roedd swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad wedi gweithio gyda sefydliadau eraill a'u cynnwys yn y 12 mis blaenorol 
('ymgysylltiad â rhanddeiliaid' o hyn ymlaen). Dim ond 13% a fynegodd 
anfodlonrwydd a nododd 16% arall nad oeddent yn fodlon nac yn anfodlon ar yr 
ymgysylltiad â rhanddeiliaid. Roedd y canfyddiadau yn 2008 yn debyg i 
ganfyddiadau arolwg 2006.  
 
Ffigur 3.1 Boddhad gydag Ymgysylltiad â Rhanddeiliaid 

10 10

15 16

49 45

22 24

32

Bodlon iawn

Eithaf bodlon

Ddim yn fodlon nac
yn anfodlon

Eithaf anfodlon

Anfodlon iawn

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r Cynulliad yn y 12 mis blaenorol (2006: 1068 2008: 1139)

C:  Yn ystod y 12 mis diwethaf, pa mor foddhaol neu anfoddhaol oedd y ffordd y gwnaeth 
swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru weithio gyda sefydliadau eraill a’u cynnwys?

%

2006 2008
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3.3 Roedd amrywiaeth sylweddol mewn boddhad gydag ymgysylltiad yn ôl 
adran (gweler Ffigur 3.2, isod). Nododd cyfran sylweddol is na'r cyfartaledd o 
randdeiliaid sydd mewn cysylltiad ag Adran y Prif Weinidog (53%), Economi a 
Thrafnidiaeth (60%), a Phlant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (62%) eu bod 
yn fodlon ar yr ymgysylltiad â rhanddeiliaid. Gallai dwy o'r adrannau hyn gynnwys 
cyfran gymharol uwch o randdeiliaid s'n gymharol newydd i Lywodraeth y 
Cynulliad, gan eu bod wedi meithrin cydberthnasau ag ELWa neu Awdurdod 
Datblygu Cymru yn flaenorol cyn iddynt gael eu huno â Llywodraeth y Cynulliad. 
Gallai'r sgorau boddhad is ymhlith rhanddeiliaid sydd mewn cysylltiad â'r 
adrannau hyn adlewyrchu'r broses 'sefydlu' gydag unigolion newydd a / neu 
weithdrefnau newydd.   
 
Ffigur 3.2 Boddhad gydag ymgysylltiad â rhanddeiliaid yn ôl adran 
Adran Bodlon 

% 
Anfodlon 

% 
Sylfaen 

Iechyd y Cyhoedd a'r Proffesiynau Iechyd 74 9 148 

Adnoddau Dynol 74 11 53 

Gwasanaethau Cyhoeddus a Pherfformiad 70 13 125 

Materion Gwledig 69 12 94 

Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol 67 11 164 

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 67 14 278 

Yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai 62 12 191 

Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 62 15 340 

Yr Economi a Thrafnidiaeth 60 18 239 

Cyllid 60 22 96 

Adran y Prif Weinidog 53 18 55 
Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis diwethaf 

 
3.4 Mae cymharu perfformiad adrannau rhwng 2006 a 2008 yn anodd o 
ystyried y newidiadau strwythurol rhwng y ddau arolwg. Fodd bynnag, mae barn y 
rhanddeiliaid hynny sy'n cysylltu amlaf ag Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
yn agos iawn yn awr at y cyfartaledd er mai'r rhai a oedd yn cysylltu amlaf â'r 
Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a roddodd y sgorau isaf yn 2006.  
 
3.5  Roedd dwy ran o dair neu fwy o randdeiliaid ar bob lefel o fewn eu 
sefydliad yn fodlon ar yr ymgysylltiad â rhanddeiliaid. Fodd bynnag, roedd cyfran 
sylweddol is o'r ymatebwyr a oedd mewn swyddi uwch o fewn eu sefydliad yn 
fodlon o gymharu â'r rhai mewn swyddi lefel is. 
 
Ffigur 3.3 Boddhad gydag ymgysylltiad â rhanddeiliaid yn ôl lefel swydd yr ymatebydd 
Lefel swydd yr ymatebydd yn y sefydliad9 Bodlon 

% 
Anfodlon 

% 
Sylfae

n 
Uchel 65 16 569 

Canolig 72 10 345 

Isel 71 9 204 
Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis diwethaf 

 
 
Gwelliant yn y 12 mis Blaenorol 
 
3.6 Fel y dengys Ffigur 3.4 drosodd, nododd bron tri o bob 10 o randdeiliaid 
(28%) y bu gwelliant yn y ffordd mae swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn 
gweithio gyda sefydliadau eraill ac yn eu cynnwys a nododd 15% y bu dirywiad. 
Roedd y gweddill o'r farn na fu newid (49%) neu nid oedd ganddynt farn.  
                                                           
9Grwpiwyd yr ymatebwyr yn ôl lefel eu swydd o fewn eu sefydliad ar sail teitl swydd. Gellir gweld manylion llawn 
am hyn yn Atodiad G, Ffigur G3b 
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3.7 Er bod mwy o randdeiliaid wedi nodi gwelliant na dirywiad dros y 12 mis 
blaenorol, nid oedd y canlyniadau mor ffafriol ag yn 2006. Yn arolwg meincnod 
2006, nodwyd gwelliant gan 31% o randdeiliaid a nodwyd dirywiad gan 7%.  
 
Ffigur 3.4 Barn ar newid mewn ymgysylltiad â rhanddeiliaid dros y 12 mis blaenorol  
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Sylfaen: :Pawb a fu mewn cysylltiad â’r Cynulliad yn y 12 mis blaenorol (2008: 1139, 2006: 1068)

C: Yn ystod y 12 mis diwethaf, a ydych chi’n credu bod y ffordd y gwnaeth swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru weithio gyda a chynnwys mudiadau eraill wella, gwaethygu 
neu aros yr un peth?

%

2006 2008

 
 
3.8 Cofnodwyd canlyniadau sylweddol llai cadarnhaol ar gyfer rhanddeiliaid 
a oedd yn cysylltu amlaf ag Adran yr Economi a Thrafnidiaeth (20% o randdeiliaid 
yn nodi gwelliant a 29% yn nodi dirywiad), yr Adran Gyllid (27% o randdeiliaid yn 
nodi gwelliant a 26% yn nodi dirywiad), yr Adran Plant, Addysg a Dysgu Gydol 
Oes (30% yn nodi gwelliant a 22% yn nodi dirywiad). 
 
3.9 Roedd gan randdeiliaid o'r sector preifat farn sylweddol llai cadarnhaol 
hefyd ar newid yn y 12 mis blaenorol. Nododd chwarter (25%) welliant yn y ffordd 
mae swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn gweithio gyda sefydliadau ac yn eu 
cynnwys a nodwyd dirywiad gan dros chwarter (27%). 
 
 
Canfyddiadau o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
 
3.10 Cyflwynwyd nifer o osodiadau i randdeiliaid y gellir eu defnyddio i 
ddisgrifio staff sefydliad. Gofynnwyd i'r ymatebwyr p'un a oeddynt yn cytuno neu'n 
anghytuno bod y gosodiadau'n cyd-fynd â'u barn hwy ar swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru. 
 
3.11 Fel y gellir gweld yn Ffigur 3.5, rhoddodd mwy o randdeiliaid farn 
gadarnhaol na barn negyddol10 ar gyfer pob un o'r gosodiadau. Yr unig eithriad i 
hyd oedd ymateb y rhanddeiliad i'r gosodiad bod swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad yn 'gydgysylltiedig' (nododd 19% o randdeiliaid eu bod yn cytuno bod 
hyn yn gymwys i swyddogion o gymharu â 57% o randdeiliaid a nododd eu bod 
yn anghytuno). 

                                                           
10 Barn gadarnhaol yw cytuno â gosodiad cadarnhaol neu anghytuno â gosodiad negyddol. Barn negyddol yw 
anghytuno â gosodiad cadarnhaol neu gytuno â gosodiad negyddol. 
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3.12 Nodwyd yr ymateb mwyaf cadarnhaol gan randdeiliaid i'r gosodiadau 'yn 
bellennig ac amhersonol' (65% yn anghytuno, 19% yn cytuno) 'yn gwrando ar 
eraill' (58% yn cytuno, 20% yn anghytuno), 'yn ymwneud yn agos â rhanddeiliaid' 
(54% yn cytuno, 22% yn anghytuno) ac 'allan o gysylltiad' (54% yn anghytuno, 
23% yn cytuno). 
 
3.13 Fodd bynnag, ar bob gosodiad, roedd o leiaf un o bob pump o 
ymatebwyr wedi ymateb yn negyddol - h.y. yn anghytuno gyda gosodiad 
cadarnhaol neu'n cytuno â gosodiad negyddol. Mae'r canlynol yn cynrychioli'r 
gosodiadau a gafodd y nifer fwyaf o ymatebion negyddol gan randdeiliaid wrth 
fwrw barn ar swyddogion Llywodraeth y Cynulliad: 
 

• 'Yn gydgysylltiedig' (57% yn anghytuno bod hyn yn gymwys i 
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad). 

• 'Yn aneglur ynghylch blaenoriaethau' (35% yn cytuno). 

• 'Yn deall fy sefydliad' (29% yn anghytuno). 

• 'Yn amharod i arloesi' (28% yn cytuno). 

• 'Yn methu arwain yn effeithiol' (27% yn cytuno). 

 
Ffigur 3.5 Argraff o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r Cynulliad yn y 12 mis diwethaf (2008: 1139, 2006: 1068)

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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3.14 Nid yw'n bosibl cymharu'n uniongyrchol â 2006 gan fod y raddfa ar gyfer 
y cwestiwn hwn wedi newid o raddfa dau bwynt Ie/Na i raddfa pum pwynt 
Cytuno/Anghytuno.  Newidiodd rhai o'r gosodiadau hefyd i adlewyrchu'r 
newidiadau ym mlaenoriaethau Llywodraeth y Cynulliad. Fodd bynnag, roedd yn 
bosibl cymharu safleoedd y gosodiadau a oedd yn y ddau arolwg yn nhermau 
cyfran y rhanddeiliaid a roddodd ymateb cadarnhaol11 (gweler Ffigur 3.6, 
drosodd). Mae'r ffactorau a gafodd yr ymateb mwyaf ffafriol yn 2006 (e.e. 

                                                           
11 h.y. Ie/Cytuno â gosodiad cadarnhaol neu Na/Anghytuno â gosodiad negyddol  
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anghytuno â 'pellennig ac amhersonol', cytuno â 'gwrando ar eraill') yn parhau i 
dderbyn yr ymateb mwyaf ffafriol yn 2008 ac i'r gwrthwyneb. Yn wir, mae 
safleoedd y gosodiadau yn 2008 yn cyd-fynd yn union â'u safleoedd yn 2006.  
 
Ffigur 3.6 Argraff o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru. Safleoedd y gosodiadau: 
2006 o gymharu â 2008 

Gosodiad safle 2006 safle 2008 

Pellennig ac amhersonol 1 1 
Gwrando ar eraill 2 2 
Allan o gysylltiad 3 3 
Canolbwyntio ar ddarparu 4 4 
Deall fy sefydliad 5 5 
Yn amharod i arloesi 6 6 
Yn aneglur ynghylch blaenoriaethau 7 7 
Yn gydgysylltiedig 8 8 

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis diwethaf (2006:1068, 2008:1139) 
 
 

Ffactorau Llwyddiant Critigol 
 
3.15 Er mwyn mesur gwahanol agweddau ar berfformiad ymhellach mewn 
perthynas ag ymgysylltiad â rhanddeiliaid, gofynnwyd i'r ymatebwyr raddio pa mor 
aml yr oedd swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn arddangos cyfres o wahanol 
agweddau ac ymddygiadau a ystyrir yn hanfodol gan Lywodraeth y Cynulliad i 
ymgysylltu'n llwyddiannus â rhanddeiliaid ('ffactorau llwyddiant critigol' o hyn 
ymlaen). Gofynnwyd i ymatebwyr seilio eu hymatebion ar eu profiad o 
swyddogion mewn adran benodol. Gofynnwyd i'r ymatebwyr hynny a oedd mewn 
cysylltiad rheolaidd â mwy nag un adran ddewis adran yr oeddent yn dymuno rhoi 
ymateb yn ei chylch. Os na wnaed dewis, dewiswyd adran ar hap o blith yr 
adrannau y nododd yr ymatebydd y bu mewn cysylltiad â hi. Rhoddwyd y cyfle i 
ymatebwyr a oedd mewn cysylltiad rheolaidd â mwy nag un adran ailadrodd y 
cwestiynau hyn ar gyfer hyd at dair adran. Dewisodd cyfanswm o 14 ymatebydd 
roi atebion ar gyfer mwy nag un adran. 
 
3.16 Caiff data ei gasglu ar lefel adrannol, ni chaiff y canfyddiadau ar gyfer y 
Ffactorau Llwyddiant Critigol, ar y cyfan, eu hadrodd ar lefel adrannol oherwydd 
meintiau bychan y samplau. Caiff ymatebion yn ymwneud â phob adran eu 
crynhoi i roi trosolwg o'r canfyddiadau o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad ar 
draws y sefydliad. Gwneir sylwadau ar wahaniaethau rhwng adrannau lle y bo 
maint y sampl yn caniatáu hynny a'u bod yn arwyddocaol yn ystadegol.  
 
3.17 Ymhlith y meysydd lle nodwyd y perfformiad mwyaf cadarnhaol (gweler 
Ffigur 3.7, drosodd) gan yr ymatebwyr roedd: 
 

• 'Ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol' (78% yn nodi bod 
hyn 'bob amser neu'n aml' yn gymwys i swyddogion). 

• ‘Wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel' (71% 'bob 
amser neu'n aml'). 

• ‘Yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion' (64% 'bob 
amser neu'n aml'). 

• 'Yn ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau' (61% 'bob amser neu'n aml'). 

• 'Darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy' (61% 'bob amser neu'n aml'). 
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3.18 Ymhlith y meysydd lle nodwyd y perfformiad lleiaf cadarnhaol roedd: 
 

• ‘Arloesol ac yn fodlon mentro' (nododd 28% fod hyn yn 'anaml neu byth' 
yn gymwys i swyddogion). 

• 'Gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus' (19% 'anaml neu byth').  

• 'Yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi' (15% 'yn anaml 
neu byth'). 

Ffigur 3.7 Perfformiad Ffactor Llwyddiant Critigol (data wedi'i grynhoi ar draws pob adran) 
Ffactor Llwyddiant Critigol 
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 % % % % %
Maent yn ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol 41 37 15 2 0
Maent wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel 32 39 19 2 0
Maent yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion 28 36 24 4 1
Maent yn ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau 27 34 21 5 1
Maent wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus 25 34 26 3 0
Maent yn parchu barn amrywiol eraill 25 32 28 5 0
Maent yn ei gwneud hi'n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau 22 28 30 11 2
Maent yn darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy 21 40 30 4 1
Maent yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy'n gweithio 17 34 35 8 1
Maent yn deall yr hyn rydych yn ceisio ei gyflawni 17 33 37 8 2
Maent yn rhannu gwybodaeth yn agored 16 30 39 9 1
Maent yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi 14 28 38 12 3
Maent yn gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus 11 24 32 14 5

Maent yn arloesol ac yn fodlon mentro 6 17 39 22 6
Sylfaen: Pawb a atebodd gwestiynau am unrhyw adran (1,121)      

 
 
3.19 Y rhanddeiliaid a oedd mewn cysylltiad ag Adran Iechyd y Cyhoedd a'r 
Proffesiynau Iechyd a nododd y canlyniadau mwyaf cadarnhaol. O gymharu â'r 
sgôr gyfartalog, nododd cyfran sylweddol uwch o'r rhai a oedd mewn cysylltiad ag 
Adran Iechyd y Cyhoedd a'r Proffesiynau Iechyd fod y ffactorau canlynol 'bob 
amser' neu'n 'aml' yn gymwys i swyddogion yn yr adran hon: 
 

• ‘Ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol' (nododd 88% fod 
hyn 'bob amser neu'n aml' yn gymwys i swyddogion Iechyd y Cyhoedd 
a'r Proffesiynau Iechyd o gymharu â chyfartaledd o 78% ar draws pob 
adran). 

• 'Wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel' (82% o 
gymharu â 71%). 

• 'Wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus' (79% o gymharu â 59%). 

• 'Yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion' (81% o gymharu 
â 64%). 

• 'Yn darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy' (82% o gymharu â 61%). 
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• 'Yn ei gwneud hi'n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau' (67% o 
gymharu â 50%). 

• 'Yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy'n gweithio' 
(72% o gymharu â 51%). 

• 'Yn rhannu gwybodaeth yn agored' (58% o gymharu â 46%). 

• ‘Yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi' (55% o gymharu 
â 42%). 

• 'Yn gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus' (52% o gymharu â 35%). 

• 'Yn arloesol ac yn fodlon mentro' (36% o gymharu â 23%). 

3.20 O gymharu â'r sgôr gyfartalog, nododd cyfran sylweddol is o randdeiliaid 
a oedd mewn cysylltiad ag Adran yr Economi a Thrafnidiaeth yr ymatebion mwyaf 
cadarnhaol sef 'bob amser' neu 'yn aml' ar gyfer pedwar ffactor llwyddiant critigol, 
sef: 
 

• 'Wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel' (nododd 60% 
fod hyn bob amser / yn aml yn gymwys i swyddogion Adran yr Economi 
a Thrafnidiaeth o gymharu â chyfartaledd o 71%). 

• ‘Wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus' (45% o gymharu â 59%). 

• ‘Yn rhannu gwybodaeth yn agored' (35% o gymharu â 46%). 

• ‘Yn arloesol ac yn barod i fentro' (13% o gymharu â 23%). 

3.21 Nododd cyfran sylweddol is o ymatebwyr fod swyddogion Adran yr 
Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai 'bob amser' neu 'yn aml' yn 'canolbwyntio ar 
gyflawni canlyniadau ac amcanion' o gymharu â'r cyfartaledd ar draws pob adran 
(50% o gymharu â 64% yn gyffredinol). Nododd cyfran sylweddol is o ymatebwyr 
fod swyddogion yr Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 'bob amser' 
neu'n 'aml' yn 'deall yr hyn rydych yn ceisio ei gyflawni' (40% o gymharu â 50% yn 
gyffredinol). Gellir gweld manylion pellach am ganfyddiadau ffactorau llwyddiant 
critigol yn ôl adran yn Atodiad B. 
 
3.22 Roedd ffactorau llwyddiant critigol hefyd yn rhan allweddol o'r holiadur yn 
yr arolwg meincnod yn 2006. Ailadroddwyd nifer o'r ffactorau hyn yn arolwg 2008 
ac felly maent yn rhoi cyfle i gymharu. Mae Ffigur 3.8, isod, yn dangos y 
canlyniadau wedi'u crynhoi ar draws yr holl adrannau, gan ddangos cyfran y 
rhanddeiliaid a nododd fod swyddogion 'bob amser' neu 'yn aml' yn dangos y 
nodweddion. Yn achos mwyafrif y ffactorau llwyddiant critigol, nid oedd llawer o 
wahaniaeth yn y cyfrannau a nododd fod swyddogion 'bob amser' neu 'yn aml' yn 
dangos y nodweddion rhwng 2006 a 2008. Fodd bynnag, roedd tri ffactor lle'r 
oedd perfformiad yn 2008 yn sylweddol is nag yn 2006. Yn 2008, nododd cyfran 
sylweddol is o randdeiliaid fod swyddogion 'bob amser' neu 'yn aml' yn 
'canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion' (64% yn 2008 o gymharu â 
74% yn 2006), 'wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel' (71% yn 
2008 o gymharu â 76% yn 2006) ac yn 'parchu barn amrywiol eraill' (57% yn 2008 
o gymharu â 62% yn 2006).  
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Ffigur 3.8 Perfformiad o ran Ffactorau Llwyddiant Critigol (data wedi'i grynhoi ar draws 
pob adran):  2006 o gymharu â 2008 

Ffactor Llwyddiant Critigol 2006: 
Bob 

amser / 
Yn aml 

2008: 
Bob 

amser / 
Yn aml

 % %
Maent yn ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol 81 78
Maent wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel 76 71
Maent yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion 74 64
Maent yn ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau 63 61
Maent yn darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy 60 61
Maent wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus dd/g 59
Maent yn parchu barn amrywiol eraill 62 57
Maent yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy'n gweithio 53 51
Maent yn ei gwneud hi'n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau 51 50
Maent yn deall yr hyn rydych yn ceisio ei gyflawni 51 50
Maent yn rhannu gwybodaeth yn agored 44 46
Maent yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi 42 42
Maent yn gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus 

dd/g 35

Maent yn arloesol ac yn fodlon mentro 22 23
Sylfaen: Pawb a atebodd gwestiynau am unrhyw adran (1,039) (1,121) 

 
 
Hoff bethau a Chas bethau 
 
3.23 Gofynnwyd i bob rhanddeiliad nodi'r hyn roeddent yn ei hoffi a'r hyn nad 
oeddent yn ei hoffi am weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru. 
Gwnaed hyn ar ffurf atebion gair am air fel y gallai'r ymatebwyr fynegi eu barn yn 
eu geiriau eu hunain. At ei gilydd, nododd 81% o ymatebwyr rywbeth yr oeddent 
yn ei hoffi am gydweithio â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad a nododd nifer 
tebyg iawn (83%) rywbeth nad oeddent yn ei hoffi.  
 
3.24  Fel y gellid disgwyl ar gyfer cwestiwn o'r natur hon roedd amrywiaeth 
eang o ymatebion. Fodd bynnag, yn gyffredinol, roedd yr agweddau yr oedd y 
rhanddeiliaid yn hoff ohonynt yn dueddol o fod yn ymwneud â chydberthnasau 
unigol neu ymddygiad unigol. Daeth y themâu canlynol i'r amlwg (mae 
dyfyniadau'n dilyn pob thema, i roi blas o rai o'r ymatebion). 
 

• Roedd nifer o'r sylwadau yn ymwneud â pha mor hawdd oedd mynd at 
swyddogion a pha mor gyfeillgar oeddent a bod yr agwedd hon yn 
arwain at gydberthynas waith ddidwyll ac agored 

Cyfeillgar, dod yn gydweithwyr da, haws gwybod y gallwch ofyn 
cwestiwn syml i rywun heb gael eich bychanu.  Maent yn parchu 
eich barn. 

Ar lefel bersonol, maent yn gyffredinol yn bobl gyfeillgar. 

Maent yn bobl hawdd mynd atynt ac nid ydynt yn oeraidd yn y 
modd maent yn gweithredu. 

Yn gyffredinol, mae gennyf gydberthynas waith dda lle y gallwn 
drafod pethau'n agored, gallwn fynegi barn heb i un ochr gael ei 
thramgwyddo ac fel arfer gellir dod i benderfyniad cytbwys. 
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• Cofnodwyd sylwadau pellach ynghylch dull cadarnhaol cyffredinol 
swyddogion o weithio o ran bod yn barod i helpu a phroffesiynoldeb. 
Nodwyd hyn yn aml mewn perthynas â brwdfrydedd ac ymrwymiad y 
swyddogion a'r dyhead i gyflawni canlyniadau. 

Mae'r rhan fwyaf o'r staff yn gydwybodol, brwdfrydig ac yn barod i 
helpu. 

Yn gyffredinol, maent yn broffesiynol a didwyll; efallai na allant 
helpu cymaint ag y dymunwch, ond maent yn ceisio eu gorau ac 
yn barod i helpu. 

Rhannu brwdfrydedd i wella ansawdd bywyd pobl drwy wella 
iechyd a lles ar draws pob sector o gymdeithas. 

Mae rhai unigolion sy'n ymrwymedig dros ben yn gweithio mewn 
amgylchedd sy'n newid yn barhaus. Er eu bod wedi wynebu'r 
posibilrwydd o golli swyddi dros y ddwy flynedd ddiwethaf, maent 
wedi parhau i ganolbwyntio ar yr hyn maent yn ceisio ei gyflawni. 

• Roedd y ffaith bod y swyddogion yn hygyrch a'u bod ar gael yn 
nodwedd gyffredin arall yr oedd rhanddeiliaid yn ei 'hoffi' am gydweithio 
â swyddogion. Nodwyd y ffaith bod cysylltu'n hawdd, bod cyswllt yn 
rheolaidd a bod cyswllt wyneb yn wyneb yn bosibl mewn perthynas â'r 
mater hwn. Roedd hefyd nifer o sylwadau ar fanteision swyddfeydd 
rhanbarthol a bod hygyrchedd yn well nag mewn gwledydd eraill. 

Rwy'n credu bod cysylltu â nhw'n hawdd iawn - hygyrch, maent 
yn ymddwyn yn broffesiynol, yn gyffredinol maent yn 
ymrwymedig i ganfod atebion, maent yn bobl ddymunol a gallwch 
sefydlu cydberthnasau da gyda nhw. 

Mae cyswllt rheolaidd gyda'r un swyddogion yn golygu eu bod yn 
datblygu dealltwriaeth dda o'ch sefydliad. 

Mae'n hawdd codi'r ffôn i gael sgwrs gyda nhw; nid ffigyrau pell 
ydynt yn yr ystyr hwnnw. 

Y brif fantais yw hygyrchedd adrannau a swyddogion sydd wedi 
gwella'n sylweddol. 

Mae'n agoriad llygad o gymharu â hen system y Swyddfa 
Gymreig. Er enghraifft, byddent yn gofyn i ni eu cyfarfod, ond 
byddai'n rhaid teithio i Whitehall. Mae llawer mwy o ryngweithio 
nawr. 

Gan fod ganddynt swyddfeydd rhanbarthol, rydym yn adnabod y 
rhan fwyaf ohonynt yn bersonol. 

Gan ei bod yn wlad fach, rydych yn delio â llai o bobl ac 
adrannau nag yn Lloegr. 



 

Arolwg Rhanddeiliaid Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008 – Adroddiad ar y Prif Ganfyddiadau   
Beaufort Research Ltd (B2791)  Tudalen 29 

• Cafwyd nifer o sylwadau bod swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn 
barod i wrando ar eraill ac yn agored i awgrymiadau a syniadau gan 
sefydliadau eraill. I rai, roedd hyn yn arwain at gydberthynas waith 
gydweithredol a chadarnhaol iawn. 

Y ffaith eu bod yn agored ac yn hawdd mynd atynt ac yn 
cydnabod y bartneriaeth. 

Yn gyffredinol, mae gennyf gydberthynas waith dda lle y gallwn 
drafod pethau'n agored, gallwn fynegi barn heb i un ochr gael ei 
thramgwyddo ac fel arfer gellir dod i benderfyniad cytbwys. 

Yn agored i ymgysylltu mewn trafodaethau ar bolisi a dull 
partneriaeth o weithredu ar ddatblygu polisi. 

Maent wedi bod yn barod i wrando arnom a dysgu wrthym, ni fu'n 
system un ffordd. 

Yn gyffredinol, mae ganddynt ddull cydweithredol iawn o 
weithredu ar ddatblygu a chyflawni polisi. 

Mae synnwyr o gydweithredu a phartneriaeth go iawn yng 
Nghymru sy'n nodwedd amhrisiadwy. Mae ymrwymiad cyffredin i 
wella gwasanaethau i'r bobl. 

• Mae'r hygyrchedd a'r didwylledd a amlygir gan swyddogion yn cyfrannu 
at nodwedd arall a nodwyd yn gyffredinol fel rhywbeth mae rhanddeiliaid 
yn hoff ohono, sef bod cydweithio â swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad yn rhoi'r gallu i randdeiliaid ddylanwadu ar bolisi. 

Y ffaith bod gennym lais ac y gallwn gyfrannu at faes gofal sydd 
yn ei hanfod yn gymhleth iawn. Bu'n fantais anferth - cyn hynny 
nid oedd gennym lais swyddogol na ffordd o symud polisi yn ei 
flaen. 

Gan eich bod yn teimlo wrth ddelio â nhw, nad ydych byth yn fwy 
nag ychydig gamau i ffwrdd oddi wrth y rhai sy'n gwneud y 
penderfyniadau. Rydych yn teimlo eich bod yn gweithredu gydag 
uwch wneuthurwyr polisi a gall fod yn gyffrous iawn. 

Mae'n gyfle i ddylanwadu ar bolisi ac arfer cenedlaethol. 

Gan fod Cymru'n wlad fach gallwch fod yn rhan o drafodaethau 
ar lefel genedlaethol a llywio'r broses o ffurfio polisi ar lefel 
genedlaethol a fyddai'n llawer anoddach yn rhywle fel Lloegr. 

• Roedd nifer o'r rhanddeiliaid yn ystyried swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad fel ffynhonnell dda o wybodaeth a allai ddarparu cyngor ac 
arbenigedd angenrheidiol. 

Mae'n dda cael rhywun i anfon e-bost ato os oes angen 
gwybodaeth neu gymorth ychwanegol arnaf. 

Maent yn darparu arweiniad da os ydym yn wynebu rhwystrau. 

Mae ganddynt arbenigedd ac maent yn rhannu gwybodaeth a 
phrofiad ar draws y sefydliad. 
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3.25 Roedd yr agweddau allweddol ar gydweithio â swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru nad oedd y rhanddeiliaid yn eu hoffi yn ymwneud mwy â 
materion sefydliadol fel strwythurau neu brosesau yn hytrach nag agweddau neu 
ymddygiad swyddogion. Ceir crynodeb isod o'r prif themâu a ddaeth i'r amlwg. 

• Roedd nifer o'r sylwadau'n amlygu materion yn ymwneud â 
biwrocratiaeth a oedd weithiau'n cael eu cysylltu'n uniongyrchol ag 
anfodlonrwydd o ran amserlenni.  Teimlai eraill na allai swyddogion 
ddatrys materion weithiau o ganlyniad i fiwrocratiaeth. 

 
Nid oes gan rai unigolion y cydweithiais â nhw unrhyw syniad am 
amserlenni masnachol ac mae prosiectau wedi llusgo am 
fisoedd.  Mae tuedd i wneud popeth drwy bwyllgor, sy'n golygu 
nad oes neb yn atebol ac mae gan bawb farn wahanol sydd 
angen eu hystyried mewn prosiect (amhosibl yw bodloni pawb!). 

Weithiau mae cael ateb yn amhosibl. Mae biwrocratiaeth yn 
golygu na allant helpu cymaint ag y dymunant. 

Mae newid yn araf iawn o safbwynt swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru yn datrys problemau. 

Biwrocratiaeth eu proses nhw. Amser mae pethau yn ei gymryd. 

Mae biwrocratiaeth yn golygu na allant helpu cymaint ag y 
dymunant. 

Mae angen hwb arnynt, weithiau nid ydynt yn gwerthfawrogi bod 
sefyllfa'n gofyn am weithredu ar frys. 

• Roedd diffyg meddwl yn gydgysylltiedig neu anghysondeb ar draws 
adrannau yn agwedd arall nad oeddent yn ei hoffi.  Fel yn achos nifer o'r 
rhai a nododd biwrocratiaeth, roedd rhai'n cysylltu hyn yn uniongyrchol 
ag amserlenni hwy.  Teimlai eraill fod hyn yn arwain at ddryswch neu 
ddyblygu gwaith. 

Nid yw'r adrannau yn siarad gyda'i gilydd. Felly os ydych yn 
siarad gyda'r unigolyn anghywir nid oes gennych obaith o ddod o 
hyd i'r unigolyn cywir.  

Diffyg meddwl yn gydgysylltiedig. 

Biwrocratiaeth a diffyg gweithgarwch cydgysylltiedig ag adrannau 
eraill ar draws Llywodraeth Cynulliad Cymru; cynnydd araf. 

Nid ydynt bob amser yn ymwybodol o'r hyn mae is-adrannau 
eraill o fewn yr un adran yn ei wneud. 

Maent yn dal i fod yn annigonol o gydgysylltiedig o fewn yr adran 
ac ar draws adrannau eraill. 

Nid yw'r atebion a dderbynnir bob amser yn gyson; yn aml bydd 
gofyn i ymholiad gael ei basio rhwng adrannau gan arwain at 
oedi a dryswch. 
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• Teimlai rhai fod ymdrechion yn canolbwyntio ar agendâu mewnol 
Llywodraeth y Cynulliad yn hytrach nag ar faterion a phrif bryderon eu 
sefydliadau eu hun.  Arweiniodd  y blaenoriaethau a'r agendâu 
anghyson a ddaeth yn sgîl hyn at anfodlonrwydd ymysg rhai. 

Weithiau nid ydynt yn deall yr hyn rydym yn ceisio ei gyflawni, 
mae ganddynt eu targedau eu hunain ac mae hynny weithiau yn 
achosi problemau i ni. 

Caiff gormod o bolisïau a strategaethau eu cyflwyno ac mae 
disgwyl i ni ymgysylltu â rhain i gyd yn effeithiol. 

Mae ganddynt ymagwedd hyd-braich at y sector gwirfoddol. 
Mae'n ymagwedd o oddefgarwch yn hytrach nag ymgysylltu. 

Maent yn gweithio i'w hagenda a'u hamserlen eu hunain ac nid 
oes ganddynt y peth nesaf i ddim o syniad am yr amserlen a'r 
terfynau amser sy'n effeithio ar sefydliadau eraill. 

Pan fydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn bwrw ymlaen â 
rhaglen/menter newydd heb ymgynghori. 

Blaenoriaethau gwahanol a gwrthdaro o ran yr hyn y mae'r ddau 
ohonom yn canolbwyntio arno. 

Peidio â chael gwybodaeth am feysydd o ddiddordeb cyffredin a 
gweithio mewn partneriaeth a pheidio ag ymgynghori ar 
brosiectau/mentrau a gaiff effaith sylweddol ar ein gwaith. 

[Swyddogion] yn gorfod dilyn agenda gwleidyddol Llywodraeth 
Cynulliad Cymru yn hytrach nag anghenion y sector. 

• Teimlai rhanddeiliaid eraill y gallai cyfeiriad strategol neu amcanion fod 
braidd yn amwys neu heb fod ag arweiniad a allai arwain at anawsterau 
wrth gyflawni canlyniadau ystyrlon. 

Nid ydynt yn glir iawn wrth ofyn am yr hyn maent ei eisiau. 

Diffyg eglurder ynghylch yr hyn y bydd y bwrdd wir yn ei gyflawni. 
Mae diffyg eglurder ynghylch yr hyn y mae Llywodraeth Cynulliad 
Cymru eisiau iddynt gyflawni. 

Byddai ansicrwydd yn ansoddair da i ddisgrifio unrhyw 
ryngweithio. 

Diffyg cyfeiriad.  Diffyg dealltwriaeth. 

Mae diffyg eglurder ynghylch pwy sy'n gyfrifol am faes polisi 
penodol a gellid gwella cyfathrebu dargyfeiriol o fewn y sefydliad 
hefyd. 



 

Arolwg Rhanddeiliaid Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008 – Adroddiad ar y Prif Ganfyddiadau   
Beaufort Research Ltd (B2791)  Tudalen 32 

• Roedd y prosesau gwneud penderfyniadau neu anallu swyddogion i 
wneud penderfyniadau penodol yn achosi rhwystredigaeth i rai.  Gallai 
hyn arwain at amserlenni hwy a phroblemau gyda chyfathrebu. 

Gallai prosesau gwneud penderfyniadau estynedig, yn arbennig 
pan fydd mwy nag un is-adran yn gysylltiedig, gael eu gwaethygu 
gan bwysau cystadleuol ar unigolion. 

Penderfyniadau a chyfathrebu gwael. 

Ni allwch byth gael penderfyniad. Rhaid iddo fynd drwy amryw 
bwyllgorau a grwpiau. Ni fyddent byth yn goroesi mewn 
diwydiant. 

Gall fod yn rhwystredig os nad oes gan yr unigolion y gallu i 
wneud penderfyniadau. 

Cymhlethdod y broses gwneud penderfyniadau. 

• Maes arall nad oedd rhanddeiliaid yn ei hoffi, sydd i raddau yn 
gysylltiedig â gwneud penderfyniadau, oedd anhyblygrwydd.  Roedd y 
sylwadau'n bennaf yn ymwneud â'r strwythur y mae'r swyddogion yn 
gweithredu ynddo, yn hytrach na'r swyddogion eu hunain. 

Mae'n anodd i staff Llywodraeth Cynulliad Cymru wneud unrhyw 
benderfyniadau neu ddangos unrhyw hyblygrwydd. 

Maent yn dueddol o fod yn wrth-risg - sy'n eu rhwystro rhag bod 
yn gynorthwyol ac weithiau rhag bod yn ddefnyddiol. 

Mae gan rai ohonynt safbwyntiau cul. 

Mae'r rhan fwyaf o bethau'n ddigyfnewid. 

Weithiau cânt eu rhwymo gan eu hamgylchiadau gwleidyddol; 
gallant fod yn fiwrocrataidd ac anhyblyg. 

• Roedd nodi swyddogion priodol (sydd â gwybodaeth berthnasol neu 
bŵer i wneud penderfyniadau), cael gafael arnynt a chysylltu â hwy yn 
faes arall a oedd yn achosi rhwystredigaeth i rai rhanddeiliaid. 

Mae'n ymddangos nad oes gan y rhai y cydweithiais â hwy lawer 
o ddylanwad ar benderfyniadau a wneir ar lefel uwch na hwy 
(neu benderfyniadau na wneir o gwbl). 

Mae'n amhosibl cael gafael arnynt. 

Mae'n anodd iawn cael gafael ar yr unigolyn cywir. 

Mae ceisio cael gafael ar yr unigolyn cywir sydd â'r wybodaeth 
gywir weithiau'n anodd. 

Methu nodi neu ymgysylltu â'r bobl gywir i wneud cynnydd ar ein 
hamcanion a'n nodau. 
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Gwelliannau a Awgrymir 
 
3.26 Cofnodwyd gwelliannau i'r ffordd mae swyddogion yn cydweithio â 
sefydliadau eraill ac yn eu cynnwys drwy sylwadau gair am air hefyd. Unwaith 
eto, roedd yr ymatebion yn amrywiol ac weithiau'n benodol i sefyllfaoedd unigol, 
fodd bynnag, y materion canlynol oedd y mwyaf cyffredin. I ryw raddau, maent yn 
adlewyrchu'r agweddau allweddol a nodwyd gan randdeiliaid fel nodweddion nad 
oeddent yn eu hoffi, fel yr amlinellir uchod. 
 

• Gan adlewyrchu'r nifer o sylwadau'n ymwneud â biwrocratiaeth fel 
rhywbeth nas hoffir yn gyffredinol, cafodd lleihau biwrocratiaeth ei nodi'n 
aml fel gwelliant posibl gan y caiff ei ystyried fel rhwystr i 
benderfyniadau a disgresiwn yr unigolyn.  

Lleihau nifer a maint y datblygiadau strategol, mentrau a 
gorchmynion deddfwriaethol.  Gwella gwaith rheoli prosiect ar 
fentrau newydd drwy well blaengynllunio, cyfathrebu ac 
ymgynghori.  Lleihau'r baich biwrocrataidd. 

Caiff swyddogion eu rhwystro gan fiwrocratiaeth. Nid yw system 
y gwasanaeth sifil yn galluogi pobl sydd â gwybodaeth i fod 
mewn sefyllfa i allu gwneud penderfyniadau. 

Cânt eu cyfyngu gymaint gan reolau nad ydynt yn caniatáu i 
unigolion arfer disgresiwn wrth ymdrin ag achosion unigol. 

 
• Thema arall a ddaeth i'r amlwg oedd gwell cyfathrebu a chyswllt o ran 

amlder, eglurder a meithrin cydberthynas.  
Mwy o gyfathrebu rheolaidd a'r wybodaeth ddiweddaraf ar 
gynnydd. 

Cyfathrebu clir a phennu cyfeiriad. 

Mwy o gyswllt wyneb yn wyneb. 

Gwell cyfathrebu, megis cylchlythyrau rheolaidd a/neu'r 
wybodaeth ddiweddaraf am raglenni. 

Caf wybod am bethau drwy amryw ffyrdd ac mae'n ymddangos 
bod hyn yn aml ar ddamwain yn hytrach na thrwy ddyluniad. 
Hoffwn eglurder ar sianeli cyfathrebu. 

Dylai mwy o swyddogion fod o gwmpas y lle yn meithrin 
cydberthnasau a dylent fod yn fwy hygyrch. 

 
• Mynegwyd rhwystredigaeth gan eraill o ganlyniad i ddiffyg gwybodaeth, 

dealltwriaeth neu werthfawrogiad swyddogion o'u maes gwaith. 
Gwell dealltwriaeth o faterion cyn paratoi cyngor / deddfwriaeth. 
Gwell dealltwriaeth o wahaniaethau gogledd/de, mwy o rybudd 
ynghylch datblygiadau, mwy o dryloywder ynghylch sut maent yn 
defnyddio gwybodaeth. 
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Gwella dealltwriaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru o'r hyn y mae 
penderfyniadau a wneir yn y Cynulliad yn golygu i wasanaethau 
ar lawr gwlad, ynghyd â'r heriau a wynebwn. Mae hefyd yn 
bwysig y caiff yr arsylwadau hyn eu hadrodd yn ôl i'r Cynulliad i 
wella gwasanaethau drwy greu polisïau sy'n fwy addas ac ati, a 
gwerthfawrogi arfer gorau. 

Gwrando ar faterion a phryderon rhanddeiliaid, a'u hystyried.  Er 
bod gennym gyfarfodydd chwarterol, mae diffyg dealltwriaeth o 
weithio mewn partneriaeth.  Byddai'n dda pe sefydlir cyfleoedd 
blynyddol i swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru weld y 
realiti a'r heriau a wynebir o ddydd i ddydd. 

Drwy adeiladu cydberthnasau â'r sector i ddeall yr hyn ydym a'r 
hyn a wnawn. 

 
• Cafwyd rhai sylwadau penodol am y broses ymgynghori.  Roedd y 

sylwadau hyn naill ai'n geisiadau i ymgynghori â hwy (ar gam cynharach 
yn y broses) neu'n mynegi anfodlonrwydd nad oedd ymgynghoriadau'n 
caniatáu digon o amser na chyfle i adolygu. 

Cynnwys rhanddeiliaid allweddol mewn ymgynghoriadau cyn 
llunio strategaethau / polisïau. 

Drwy ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gam cynharach yn y broses, 
esbonio'r hyn maent eisiau ei wneud ac ystyried opsiynau i'w 
gyflawni yn hytrach na chyflwyno "fait accompli" a rhoi ychydig 
iawn o amser i bobl ymateb i geisiadau am sylwadau ac ati. 

Cawn ddogfennau ar gyfer ymgynghoriadau a gawsom gyda nhw 
ymhell ar ôl i benderfyniadau gael eu gwneud. Mae'n ymddangos 
ein bod yn ôl-ystyriaeth iddynt. Hefyd, mae'r dogfennau hyn yn 
llawn o dermau busnes a chyfreithiol nad ydynt yn ddealladwy.  
Dylid cyflwyno crynodeb byr yn hytrach na dogfen faith. 

 
• Roedd galw hefyd am welliannau o ran effeithlonrwydd, ymatebolrwydd 

ac amserlenni, gyda rhai ymatebwyr yn amlygu terfynau amser a 
fethwyd. 

Byddai'n dda pe glynir wrth derfynau amser ar gyfer cyflwyno 
dogfennau / contractau / gwybodaeth.  O'm profiad i, anaml y 
glynir wrthynt, os o gwbl. 

Gwneud penderfyniadau yn brydlon ac yn rhesymol. 

Gellid gwneud pethau'n gyflymach; rwyf hefyd yn credu y gallant 
ddysgu mwy gan y sector preifat ac o ganlyniad, gwneud 
pethau'n fwy effeithlon. 
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• Roedd diffyg eglurder ar strategaeth, polisi a natur cydberthynas 
rhanddeiliaid â Llywodraeth y Cynulliad yn faes pellach a nodwyd ar 
gyfer gwelliant posibl. 

Mae angen i agweddau ffurfiol ac anffurfiol ar weithio mewn 
partneriaeth â Llywodraeth Cynulliad Cymru gael eu strwythuro'n 
well ac mae angen amseru a llywio'r llif gwybodaeth yn well. 

Weithiau mae diffyg eglurder ar y math o ymgysylltiad a gynigir; 
gan amlaf mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cynnig cyfleoedd 
ymgynghori ond ceir llai o gyfleoedd i ymgysylltu go iawn neu 
weithio mewn partneriaeth, yn arbennig ynghylch datblygu polisi. 

Gall fod dryswch ynghylch cyfrifoldebau adrannol. … arweiniad 
mwy eglur ynghylch newid mewn polisi. 

Ar brydiau, edrychaf am 'lywio mwy eglur' ac arweiniad o ran 
gweithredu deddfwriaeth newydd a chanllawiau newydd.  
Weithiau, mae'r wybodaeth a'r safbwyntiau a ddaw oddi wrth 
swyddogion rywfaint yn amwys/penagored. 

 
• Roedd rhanddeiliaid eraill yn ymwybodol o achosion lle cafwyd 

anghysondebau ar draws adrannau Llywodraeth y Cynulliad ac yn galw 
am fwy o feddwl cydgysylltiedig.  Weithiau cafodd hyn ei gysylltu â 
lleihau achosion o ddyblygu gwaith. 

Byddai'n ddefnyddiol pe gallai'r Cynulliad fod yn fwy 
cydgysylltiedig gan ein bod ni'n aml yn gorfod delio â gwahanol 
feysydd polisi yn yr un maes. 

Siarad gyda'i gilydd - h.y. gwella cyfathrebu o fewn Llywodraeth 
Cynulliad Cymru. 

Nid yw cyswllt cydgysylltiedig yn dda i ddim. Er enghraifft dwy 
adran yn paratoi strategaethau ar yr un pryd.  Dylent siarad 
gyda'i gilydd ar dir cyffredin cyn cwblhau eu strategaeth. 

Nid yw adrannau'r Cynulliad bob amser yn ymwybodol o 
weithgareddau ei gilydd ac mae angen iddynt fod yn fwy 
cydgysylltiedig. 

 
• Roedd rhywfaint o alw hefyd am well cysylltiadau neu bresenoldeb y tu 

allan i Gaerdydd neu Dde Cymru. 
Gwell gwerthfawrogiad o heriau ac anghenion ardaloedd lleol y tu 
allan i Gaerdydd. 

Rhyngweithio'n amlach â sefydliadau y tu allan i Gaerdydd. 

Efallai y byddai'n well bod y swyddogion yn cael eu gwasgaru o 
gwmpas Cymru. Cyfarfodydd i weld yn y de ac yn y canolbarth. 
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• Roedd teimlad ymysg rhai nad oedd Llywodraeth y Cynulliad mor 
dryloyw ag y dylai/gallai fod ac y dylid rhannu gwybodaeth yn fwy eang. 

Bod yn fwy agored ac amserol gydag ymgynghoriadau. 

Drwy fod yn fwy agored, tryloyw a hygyrch. 

Gallent fod yn fwy agored; mae'n aml iawn yn berthynas rhwng 
rhiant a phlentyn a dylai fod yn berthynas rhwng dau oedolyn. 

Bod yn fwy agored o ran y wybodaeth sydd ganddynt. Bod yn fwy 
parod i siarad am wahanol bethau. 

Bod yn fwy agored gyda'r data sydd ganddynt. 

Bod yn fwy parod i rannu gwybodaeth berthnasol gyda'r 
sefydliadau sydd â diddordeb yn y wybodaeth hynny. 
 

 
• Bu galw hefyd am eglurder ar strwythurau neu wybodaeth cyswllt 

Llywodraeth y Cynulliad; ar brydiau cafodd hyn ei gysylltu â newidiadau 
cyson i strwythur yr adrannau. 

Eglurder ynghylch cysylltiadau a strwythurau mewnol 
Llywodraeth Cynulliad Cymru. 

Mae angen mwy o eglurder ynghylch rôl unigolion; mae'n anodd 
cael siartiau sefydliadol ganddynt ac maent yn newid yn weddol 
reolaidd. 

Rhifau ffôn amryw bobl - manylion cyswllt haws o fewn yr 
adrannau. Mae'n anodd iawn cael gwybod pwy yw'r unigolyn 
cywir i siarad ag ef. 

Nid yw'r strwythur yn caniatáu dilyniant o ran cyswllt gan fod pobl 
yn cael eu symud o gwmpas y cynulliad ac rydym yn colli 
cydberthnasau da a gymerodd amser i'w sefydlu. 

Sianeli cyfathrebu mwy eglur. Yr anhawster pennaf sy'n ein 
hwynebu yw canfod yr adran neu'r unigolyn mwyaf priodol i 
gysylltu ag ef. 

Mae'n anodd gwybod â phwy i siarad ar faterion penodol. 
Gwneud rolau a chyfrifoldebau yn fwy tryloyw. 

Mae'n anodd iawn cysylltu â'r unigolyn "cywir"; mae gwybodaeth 
am swyddogion yn wael ac mae'r wefan yn labrinth. 
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4. FFACTORAU SY'N GWELLA BODDHAD 
GYDAG YMGYSYLLTIAD Â RHANDDEILIAID 
 
4.1 Mae'r adran flaenorol wedi ystyried boddhad cyffredinol gydag 
ymgysylltiad â rhanddeiliaid a pherfformiad swyddogion ar wahanol agweddau ar 
ymgysylltiad â rhanddeiliaid. Mae'r adran hon yn ystyried cysylltiadau rhwng y 
ddau. Hynny yw, pa agweddau ar berfformiad sy'n cael y dylanwad mwyaf ar 
foddhad cyffredinol y rhanddeiliaid gydag ymgysylltiad Llywodraeth y Cynulliad â 
rhanddeiliaid?  
 
 
    Canfyddiadau Allweddol 
 

• Y ffactorau allweddol sy'n gwella boddhad cyffredinol gydag 
ymgysylltiad â rhanddeiliaid - yn nhrefn pwysigrwydd gan gychwyn 
gyda'r pwysicaf - oedd: 

Ffactor 
 

Cynyddodd boddhad gydag 
ymgysylltiad â rhanddeiliaid …. 

 

'Ymgysylltu'n weithredol'  
 

 

… wrth i'r graddau yr ymgysylltodd y 
swyddogion yn weithredol â rhanddeiliaid 
gynyddu 
 

‘Ymgysylltu mewn ffordd 
broffesiynol’ 
 

… wrth i'r graddau yr ymgysylltodd y 
swyddogion â rhanddeiliaid mewn ffordd 
broffesiynol gynyddu 
 

‘Newid mewn ansawdd 
ymgysylltiad â rhanddeiliaid 
dros y deuddeg mis 
blaenorol’ 
 

… wrth i'r canfyddiad o'r gydberthynas 
rhwng swyddog a rhanddeiliad (dros y 
deuddeg mis blaenorol) symud o fod yn 
'waeth' i 'yr un peth' i 'well' 
 

‘Darparu cyfeiriad 
strategol’ 
 

… wrth i'r graddau y rhoddodd swyddogion 
gyfeiriad strategol i randdeiliaid gynyddu 
 

‘Yn ymrwymedig i 
gyflawni canlyniadau o 
safon uchel’ 
 

… wrth i'r graddau roedd swyddogion yn 
ymrwymedig i gyflawni canlyniadau o safon 
uchel gynyddu 

‘Rhwyddineb ymgysylltu â 
swyddogion’ 

… wrth i'r graddau y cafodd rhanddeiliaid 
hi'n hawdd ymgysylltu â swyddogion 
gynyddu 

 

• Gan gymharu pwysigrwydd y ffactorau12 gyda pherfformiad 
Llywodraeth y Cynulliad13 (fel y nodwyd gan randdeiliaid), dyrannwyd y 
ffactorau allweddol i un o'r pedwar ‘Maes Gweithredu’ canlynol: 

 
Cyfle i wella 
Mae'r sefydliad yn perfformio'n wael ar yr agwedd hon o gymharu â'r 
Meincnod. Mae hefyd yn faes a gaiff effaith fawr ar Ymgysylltiad â 
Rhanddeiliaid. Mae'n faes sy'n peri pryder a dylid canolbwyntio arno i'w 
wella. 

                                                           
12 Yn seiliedig ar ddadansoddiad atchweliad – gweler paragraffau 4.4 a 4.5 ac Atodiad F am fanylion. 
13 Sgorau perfformio yw'r canrannau cadarnhaol cyfartalog heb eu pwysoli ar gyfer y cwestiynau ym mhob 
ffactor, neu'r perfformiad cadarnhaol ar gyfer y cwestiwn unigol - gweler Atodiad F am fanylion. 
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Cryfder 
Mae'r sefydliad yn perfformio'n gryf ar yr agwedd hon. Mae hefyd yn faes 
a gaiff effaith fawr ar Ymgysylltiad â Rhanddeiliaid. Mae'n gryfder felly 
hyrwyddwch ef - daliwch ati i wneud yr hyn a wnewch! 

Maes i'w Fonitro 
Mae'r sefydliad yn perfformio'n wael ar yr agwedd hon ond caiff yr agwedd 
hon effaith gymharol fach ar Ymgysylltiad â Rhanddeiliaid. Cadwch olwg 
manwl ar y maes hwn gan mai dyma'r ail flaenoriaeth y mae angen rhoi 
sylw iddi a gallai ddatblygu i fod yn Gyfle i Wella. 

Cynnal a Chefnogi 
Mae perfformiad y sefydliad yn uwch na'r Meincnod ond nid yw mor dda 
ag y gallai fod o hyd. Fodd bynnag, mae'n faes a gaiff effaith gymharol 
fach ar Ymgysylltiad â Rhanddeiliaid. Yn gyntaf, gweithiwch i gynnal ei 
sefyllfa bresennol yna rhowch gefnogaeth iddo er mwyn ei wella. 

  
Ffactorau allweddol sy'n gwella boddhad gydag ymgysylltiad â rhanddeiliaid: 
cymharu Effaith a Pherfformiad 

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad ag adran y Cynulliad a enwyd yn y 12 mis diwethaf (1122)
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Nodi Ffactorau sy'n Gwella Boddhad gydag Ymgysylltiad 
â Rhanddeiliaid 
 
4.2  Er mwyn nodi ffactorau allweddol sy'n gwella boddhad gydag 
ymgysylltiad Llywodraeth y Cynulliad â rhanddeiliaid, defnyddiwyd nifer o wahanol 
dechnegau ystadegol, ac ymhlith y rhai allweddol oedd 'dadansoddiad o ffactorau' 
a 'atchweliad llinol'.  
 
4.3 Mae'r dechneg ystadegol gyntaf, dadansoddiad o ffactorau, yn nodi 
cysyniadau cudd, sylfaenol, yn y data drwy grwpio eitemau cysylltiedig i mewn i 
'ffactorau'. Yn yr achos hwn, cymhwyswyd dadansoddiad o ffactorau i ddau o 
gwestiynau craidd yr arolwg - C18, a ofynodd i randdeiliaid nodi i ba raddau mae 
gosodiadau penodol yn gymwys i swyddogion Llywodraeth y Cynulliad, a C26, a 
ofynodd i randdeiliaid nodi pa mor aml roedd swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
yn arddangos ymddygiad neu agweddau penodol (gweler Atodiad I i gael testun 
llawn y cwestiynau). Nodwyd y pedwar ffactor canlynol: 
 

Ffactor Cwestiynau a gyfrannodd at y ffactor 

C26. eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi. 
C26. deall yr hyn yr ydych yn ceisio ei gyflawni.
C26. rhannu gwybodaeth yn agored.
C26. parchu barn amrywiol eraill.
C26. gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy'n 
C26. darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy.
C26. ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol. 

 
Ymgysylltu mewn ffordd 
broffesiynol 

C.26. diduedd wrth ymwneud â mudiadau. 

C18. Yn bellennig ac amhersonol. 
C18. Allan o gysylltiad.
C18. Yn gwrando ar eraill.
C18. Yn deall fy sefydliad.

 
Ymgysylltu'n weithredol 

C18. Yn ymwneud yn agos â rhanddeiliaid. 

C26. yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion. 
C26. wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus.
C26. wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel. 
C26. yn ei gwneud hi'n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau. 

 
Yn ymrwymedig i 
ganlyniadau o safon uchel 

C18. Yn canolbwyntio ar ddarparu. 

C18. Yn gydgysylltiedig. 
C18. Yn amharod i arloesi.
C18. Yn aneglur ynghylch blaenoriaethau.

 
Darparu cyfeiriad strategol 

C18. Yn methu arwain yn effeithiol. 
 
 

4.4  Adolygwyd gweddill cwestiynau'r arolwg (ac eithrio C26 a C18) i 
benderfynu a allent fod yn ffactorau posibl sy'n gwella boddhad gydag 
ymgysylltiad â rhanddeiliaid. Cafodd cwestiynau unigol a nodwyd fel ffactorau 
posibl sy'n gwella boddhad, yn ogystal â'r pedwar ffactor a nodir uchod, eu rhoi fel 
newidynnau annibynnol mewn dadansoddiad atchweliad llinol lluosog, a'r newidyn 
dibynnol oedd 'boddhad cyffredinol gyda'r ffordd mae swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad yn cydweithio â sefydliadau eraill ac yn eu cynnwys' (Ceir manylion 
llawn am y newidynnau dibynnol ac annibynnol yn Atodiad F).  
 
4.5  Nododd y model atchweliad chwe mater ('ffactorau' o hyn ymlaen) a 
oedd â chydberthynas ystadegol arwyddocaol â boddhad gydag ymgysylltiad â 
rhanddeiliaid. Y chwe ffactor arwyddocaol oedd y pedwar ffactor a restrir uchod 
ynghyd â 'rhwyddineb ymgysylltu â swyddogion' a 'newidiadau yn y ffordd yr oedd 
swyddogion yn cydweithio â sefydliadau eraill ac yn eu cynnwys'. Mae'r model 
atchweliad hefyd yn ein galluogi i nodi trefn pwysigrwydd h.y. effaith gymharol y 
ffactorau hyn o ran gwella boddhad cyffredinol gydag ymgysylltiad. 
 

Ceir manylion y dull o ddadansoddi ffactorau a'r dadansoddiad atchweliad lluosog 
yn Atodiad F. 
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Ffactorau Allweddol sy'n Gwella Boddhad gydag 
Ymgysylltiad â Rhanddeiliaid  
 
4.6   Wedi nodi'r ffactorau sy'n gwella boddhad mae'n bosibl plotio effaith 
gymharol y ffactorau hyn yn erbyn y perfformiwyd a nodwyd ar gyfer swyddogion 
Llywodraeth y Cynulliad (gweler Ffigur 4.1, drosodd). Mae'r echelin llorweddol yn 
nodi effaith gymharol y ffactorau, o isel i uchel. Mae'r echelin fertigol yn dangos 
sgorau cadarnhaol canrannol gyda rhaniad wedi'i osod ar y gwerth Meincnod a 
ddewiswyd sef 60%. Mae'r plot yn creu pedwar sector, a cheir argymhellion ar 
gyfer camau gweithredu yn y dyfodol ar gyfer pob un ohonynt. 
 

• Cyfleoedd i Wella - Mae'r sefydliad yn perfformio'n wael ar yr agwedd 
hon o gymharu â'r Meincnod. Mae hefyd yn faes a gaiff effaith fawr ar 
Ymgysylltiad â Rhanddeiliaid. Mae'n faes sy'n peri pryder a dylid 
canolbwyntio arno i'w wella.  

• Cryfder - Mae'r sefydliad yn perfformio'n gryf ar yr agwedd hon. Mae 
hefyd yn faes a gaiff effaith fawr ar Ymgysylltiad â Rhanddeiliaid. Mae'n 
gryfder felly hyrwyddwch ef - daliwch eti i wneud yr hyn a wnewch!.   

• Maes i'w fonitro - Mae'r sefydliad yn perfformio'n wael ar yr agwedd hon 
ond caiff yr agwedd hon effaith gymharol fach ar Ymgysylltiad â 
Rhanddeiliaid. Cadwch olwg manwl ar y maes hwn gan mai dyma'r ail 
flaenoriaeth y mae angen rhoi sylw iddi a gallai ddatblygu i fod yn Gyfle i 
Wella. 

• Cynnal a Chefnogi - Mae perfformiad y sefydliad yn uwch na'r Meincnod 
ond nid yw mor dda ag y gallai fod o hyd. Fodd bynnag, mae'n faes a gaiff 
effaith gymharol fach ar Ymgysylltiad â Rhanddeiliaid. Yn gyntaf, 
gweithiwch i gynnal ei sefyllfa bresennol yna rhowch gefnogaeth iddo er 
mwyn ei wella. 
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Ffigur 4.1 Ffactorau allweddol sy'n gwella boddhad gydag ymgysylltiad â rhanddeiliaid: 
cymharu Effaith a Pherfformiad 

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad ag adran y Cynulliad a enwyd yn y 12 mis diwethaf (1122)
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4.7   Ceir crynodeb pellach o'r plot pedrant uchod yn y 'dangosfwrdd' (gweler 
Ffigur 4.2 drosodd). Cafodd y ddau ffactor sy'n fwyaf allweddol o ran gwella 
boddhad gydag ymgysylltu - 'ymgysylltu'n weithredol' ac 'ymgysylltu mewn ffordd 
broffesiynol' - sgorau perfformio ychydig yn is na'r lefel meincnod o 60% (56% yr 
un). Felly caiff y ffactorau hyn eu diffinio fel meysydd sydd angen eu gwella. 
Roedd perfformiad swyddogion Llywodraeth y Cynulliad ar ddarparu cyfeiriad 
strategol yn wael mewn perthynas â'r rhan fwyaf o ffactorau eraill gyda dim ond 
tua dau o bob pump o ymatebwyr (38%) yn nodi sgôr gadarnhaol. Fodd bynnag, 
gellid ei ystyried fel ail flaenoriaeth o ran gwelliant gan nad yw'n ffactor pwysig 
iawn o safbwynt gwella boddhad gydag ymgysylltiad.  
 
4.8   Cafwyd y sgorau perfformio mwyaf cadarnhaol ar gyfer 'rhwyddineb 
ymgysylltiad' â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad (78%) a bod yn 'ymrwymedig 
i gyflawni canlyniadau o safon uchel' (60%). Fodd bynnag, caiff y ffactorau hyn lai 
o effaith ar foddhad cyffredinol gydag ymgysylltiad ac felly dylai'r camau 
gweithredu ganolbwyntio ar gynnal lefelau perfformiad. 
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Ffigur 4.2 Cymharu Pwysigrwydd ffactorau allweddol sy'n gwella boddhad gydag 
ymgysylltiad â rhanddeiliaid gyda pherfformiad Llywodraeth y Cynulliad – Dadansoddiad 
dangosfwrdd 

Dangosfwrdd arolwg Rhanddeiliaid Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008 

Effaith Perfformiad Gweithred Ffactorau sy'n gwella boddhad 
rhanddeiliaid gydag ymgysylltiad (ar foddhad 

gydag 
ymgysylltiad) 

(sgôr 
gadarnhaol)  

 Mwyaf   

Ff2 ymgysylltu'n weithredol  56% Cyfle i wella 

Ff1 ymgysylltu mewn ffordd broffesiynol  56% Cyfle i wella  

C17. Newid yn y ffordd mae swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cydweithio 
â sefydliadau eraill a'u cynnwys yn y 12 mis 
diwethaf ('llawer gwaeth' i 'dim newid' i 'lawer 
gwell'), lle mae 'gwell' yn gwella boddhad 
ymhellach  

29% Monitro 

Ff4 darparu cyfeiriad strategol  38% Monitro 

Ff3 yn ymrwymedig i gyflawni canlyniadau o 
safon uchel  

60% Cynnal a 
chefnogi 

C20c. Pa mor hawdd neu anodd yw 
ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru 

Lleiaf 

78% Cynnal a 
chefnogi 

Perfformiad yw'r canrannau cadarnhaol cyfartalog heb eu pwysoli ar gyfer y cwestiynau ym mhob 
ffactor, neu'r perfformiad cadarnhaol ar gyfer y cwestiwn unigol.  

Mae chwe ffactor allweddol sy'n gwella boddhad rhanddeiliaid gydag ymgysylltiad, a nodwyd gan 
ddadansoddiad atchweliad, a chaiff pob un ohonynt effaith sylweddol ar foddhad rhaddeiliaid gydag 
ymgysylltu. Maent wedi'u trefnu yn ôl pwysigrwydd gyda'r pwysicaf ar y brig.  

 
4.9 Mae meintiau'r sampl yn caniatáu i ni ystyried tair adran yn unigol. 
Dyma'r adrannau y bu'n bosibl gwneud y dadansoddiad hwn ar eu cyfer: 
 

• Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau. 

• Economi a Thrafnidiaeth. 

• Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 
4.10 Fel gyda'r canlyniadau cyffredinol, 'ymgysylltu'n weithredol' oedd y ffactor 
cryfaf i ddwy o'r tair adran hyn. Yr eithriad yw rhanddeiliaid a oedd mewn 
cysylltiad ag Adran yr Economi a Thrafnidiaeth - y ffactor cryfaf oedd 'C17. Yn 
ystod y 12 mis diwethaf, a ydych chi'n credu bod y ffordd y gwnaeth swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru weithio gyda a chynnwys mudiadau eraill wella, 
gwaethygu, neu aros yr un peth?'. Mae hyn yn awgrymu bod canfyddiad o sefyllfa 
sy'n gwella neu'n gwaethygu wedi cael mwy o ddylanwad ar foddhad y grŵp hwn 
nag unrhyw beth arall. Mae Atodiad C yn dangos y dadansoddiad ‘dangosfwrdd’ 
ar gyfer pob un o'r tair adran hyn, gan ystyried perfformiad o ran y ffactorau sy'n 
gwella boddhad cyffredinol gydag ymgysylltiad o fewn pob un o'r adrannau hyn a'r 
camau gweithredu sy'n dilyn.   
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ATODIAD A: 
CANFYDDIADAU O SWYDDOGION LLYWODRAETH 
CYNULLIAD CYMRU YN ÔL ADRAN 
 
Fel y dangosir yn Adran 3, mae Ffigur A1 yn dangos canfyddiadau cyffredinol o 
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer rhanddeiliaid a fu mewn cysylltiad â 
swyddogion yn y 12 mis blaenorol tra bod Ffigurau A2 i A12 yn rhoi crynodeb o'r 
canfyddiadau yn ôl adran.  Caiff y tablau hyn eu dangos ar gyfer adrannau lle bu 
mwy na 50 o ymatebwyr mewn cysylltiad yn y 12 mis blaenorol yn unig. 
 
Ffigur A1: Canfyddiadau o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad: Cyffredinol 
(Sylfaen: pawb a fu mewn cysylltiad â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis 
diwethaf) 

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r Cynulliad yn y 12 mis diwethaf (2008: 1139, 2006: 1068)

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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Ffigur A2 Argraff o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
(Sylfaen: Y rhai a fu mewn cysylltiad â'r Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 
yn bennaf) 

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r adran yn y 12 mis diwethaf (340)

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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Ffigur A3 Argraff o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
(Sylfaen: Y rhai a fu mewn cysylltiad ag Adran yr Economi a Thrafnidiaeth yn bennaf) 

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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Gosodiadau negyddol:

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r adran yn y 12 mis diwethaf (239)  
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Ffigur A4 Argraff o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
(Sylfaen: Y rhai a fu mewn cysylltiad ag Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai yn 
bennaf) 

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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Yn gwrando ar eraill

Yn deall fy sefydliad

Yn ymwneud yn agos â rhanddeiliaid

Yn canolbwyntio ar ddarparu

Yn gydgysylltiedig

Yn amharod i arloesi

Yn aneglur ynghylch blaenoriaethau

Yn methu arwain yn effeithiol

Allan o gysylltiad

Yn bellennig ac amhersonol

Cytuno Anghytuno Dim un / Ddim yn gwybod

Gosodiadau cadarnhaol:

Gosodiadau negyddol:

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r adran yn y 12 mis diwethaf (191)  
 
 
 
Ffigur A5 Argraff o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
(Sylfaen: Y rhai a fu mewn cysylltiad â'r Adran Gyllid yn bennaf) 

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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Yn canolbwyntio ar ddarparu

Yn ymwneud yn agos â rhanddeiliaid

Yn gwrando ar eraill

Yn deall fy sefydliad

Yn gydgysylltiedig

Yn aneglur ynghylch blaenoriaethau

Yn methu arwain yn effeithiol

Yn amharod i arloesi

Allan o gysylltiad

Yn bellennig ac amhersonol

Cytuno Anghytuno Dim un / Ddim yn gwybod

Gosodiadau cadarnhaol:

Gosodiadau negyddol:

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r adran yn y 12 mis diwethaf (96)  
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Ffigur A6 Argraff o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
(Sylfaen: Y rhai a fu mewn cysylltiad â'r Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn 
bennaf) 

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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Yn ymwneud yn agos â rhanddeiliaid

Yn canolbwyntio ar ddarparu

Yn gwrando ar eraill

Yn deall fy sefydliad

Yn gydgysylltiedig

Yn aneglur ynghylch blaenoriaethau

Yn amharod i arloesi

Yn methu arwain yn effeithiol

Allan o gysylltiad

Yn bellennig ac amhersonol

Cytuno Anghytuno Dim un / Ddim yn gwybod

Gosodiadau cadarnhaol:

Gosodiadau negyddol:

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r adran yn y 12 mis diwethaf (278)  
 
 
 
Ffigur A7 Argraff o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
(Sylfaen: Y rhai a fu mewn cysylltiad ag Adran Iechyd y Cyhoedd a'r Proffesiynau Iechyd 
yn bennaf) 

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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Yn ymwneud yn agos â rhanddeiliaid

Yn canolbwyntio ar ddarparu

Yn gwrando ar eraill

Yn deall fy sefydliad

Yn gydgysylltiedig

Yn aneglur ynghylch blaenoriaethau

Yn amharod i arloesi

Yn methu arwain yn effeithiol

Allan o gysylltiad

Yn bellennig ac amhersonol

Cytuno Anghytuno Dim un / Ddim yn gwybod

Gosodiadau cadarnhaol:

Gosodiadau negyddol:

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r adran yn y 12 mis diwethaf (148)  
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Ffigur A8 Argraff o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
(Sylfaen: Y rhai a fu mewn cysylltiad â'r Adran Gwasanaethau Cyhoeddus a Pherfformiad 
yn bennaf) 

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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Yn gwrando ar eraill

Yn canolbwyntio ar ddarparu

Yn ymwneud yn agos â rhanddeiliaid

Yn deall fy sefydliad

Yn gydgysylltiedig

Yn aneglur ynghylch blaenoriaethau

Yn amharod i arloesi

Allan o gysylltiad

Yn methu arwain yn effeithiol

Yn bellennig ac amhersonol

Cytuno Anghytuno Dim un / Ddim yn gwybod

Gosodiadau cadarnhaol:

Gosodiadau negyddol:

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r adran yn y 12 mis diwethaf (125)  
 
 
 
Ffigur A9 Argraff o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
(Sylfaen: Y rhai a fu mewn cysylltiad â'r Adran Materion Gwledig yn bennaf) 

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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Yn ymwneud yn agos â rhanddeiliaid

Yn gwrando ar eraill

Yn deall fy sefydliad

Yn canolbwyntio ar ddarparu

Yn gydgysylltiedig

Yn aneglur ynghylch blaenoriaethau

Yn amharod i arloesi

Yn methu arwain yn effeithiol

Yn bellennig ac amhersonol

Allan o gysylltiad

Cytuno Anghytuno Dim un / Ddim yn gwybod

Gosodiadau cadarnhaol:

Gosodiadau negyddol:

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r adran yn y 12 mis diwethaf (94)  
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Ffigur A10 Argraff o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
(Sylfaen: Y rhai a fu mewn cysylltiad â'r Adran Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth 
Leol yn bennaf) 

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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Yn methu arwain yn effeithiol

Yn amharod i arloesi

Allan o gysylltiad

Yn bellennig ac amhersonol

Cytuno Anghytuno Dim un / Ddim yn gwybod

Gosodiadau cadarnhaol:

Gosodiadau negyddol:

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r adran yn y 12 mis diwethaf (164)  
 
 
 
Ffigur A11 Argraff o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
(Sylfaen: Y rhai a fu mewn cysylltiad ag Adnoddau Dynol yn bennaf) 

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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Yn aneglur ynghylch blaenoriaethau

Yn methu arwain yn effeithiol

Yn amharod i arloesi

Yn bellennig ac amhersonol

Allan o gysylltiad

Cytuno Anghytuno Dim un / Ddim yn gwybod

Gosodiadau cadarnhaol:

Gosodiadau negyddol:

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r adran yn y 12 mis diwethaf (53)  
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Ffigur A12 Argraff o swyddogion Llywodraeth y Cynulliad 
(Sylfaen: Y rhai a fu mewn cysylltiad ag Adran y Prif Weinidog yn bennaf) 

C: Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y canlynol
yn cyd-fynd â’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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Yn amharod i arloesi

Yn methu arwain yn effeithiol

Yn aneglur ynghylch blaenoriaethau

Allan o gysylltiad

Yn bellennig ac amhersonol

Cytuno Anghytuno Dim un / Ddim yn gwybod

Gosodiadau cadarnhaol:

Gosodiadau negyddol:

Sylfaen: Pawb a fu mewn cysylltiad â’r adran yn y 12 mis diwethaf (55)  
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ATODIAD B: 
FFACTORAU LLWYDDIANT CRITIGOL: 
CANFYDDIADAU YN ÔL ADRAN 
 
Mae'r data yn y tablau yn yr adran hon yn crynhoi i ba raddau y teimlai'r 
rhanddeiliaid fod pob un o'r 'ffactorau llwyddiant critigol' yn gymwys i swyddogion 
Llywodraeth y Cynulliad. 
 
Mae Ffigur B1 yn crynhoi'r ymatebion ar lefel gyffredinol (h.y. cyfanswm y rhai a 
atebodd y cwestiynau ynghylch adran neu adrannau a ddewiswyd).  Mae Ffigurau 
B2 i B9, yn crynhoi'r data yn ôl adran.  Dim ond ar gyfer adrannau y penderfynodd 
50 neu fwy o randdeiliaid ateb cwestiynau amdanynt y darparwyd dadansoddiad 
ar lefel adrannol. 
 
Ffigur B1: Perfformiad o ran Ffactorau Llwyddiant Critigol - POB UN 
(Y graddau mae pob un yn gymwys i swyddogion yn [adran] yn ymarferol, %). 

 Bob 
amser 
neu'n 

aml 
% 

Weithiau, yn 
anaml neu 

byth
%

Maent yn ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol 78 17
Maent wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel 71 22
Maent yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion 65 29
Maent yn ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau 61 27
Maent yn darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy 61 34
Maent wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus 59 30
Maent yn parchu barn amrywiol eraill 57 33
Maent yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy'n gweithio 51 44
Maent yn ei gwneud hi'n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau 50 42
Maent yn deall yr hyn yr ydych yn ceisio ei gyflawni 50 47
Maent yn rhannu gwybodaeth yn agored 46 49
Maent yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi 42 53
Maent yn gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus 35 51

Maent yn arloesol ac yn fodlon mentro 23 67
Sylfaen: pawb a atebodd gwestiynau am unrhyw adran (1,121)   
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Ffigur B2: Perfformiad o ran Ffactorau Llwyddiant Critigol - Yr Adran Plant, Addysg, 
Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 
(Y graddau mae pob un yn gymwys i swyddogion yr Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol 
Oes a Sgiliau yn ymarferol, %). 

 Bob 
amser 
neu'n 

aml 
% 

Weithiau, yn 
anaml neu 

byth
%

Maent yn ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol 76 23
Maent wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel 72 22
Maent yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion 68 27
Maent wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus 63 28
Maent yn ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau 57 35
Maent yn darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy 56 41
Maent yn parchu barn amrywiol eraill 55 37
Maent yn ei gwneud hi'n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau 52 43
Maent yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy'n gweithio 45 52
Maent yn rhannu gwybodaeth yn agored 42 56
Maent yn deall yr hyn yr ydych yn ceisio ei gyflawni 41 58
Maent yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi 36 61
Maent yn gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus 32 57

Maent yn arloesol ac yn fodlon mentro 22 72
Sylfaen: pawb a atebodd gwestiynau am yr Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (246) 

 
 
Ffigur B3: Perfformiad o ran Ffactorau Llwyddiant Critigol - Adran yr Economi a 
Thrafnidiaeth 
(Y graddau mae pob un yn gymwys i swyddogion Adran yr Economi a Thrafnidiaeth yn 
ymarferol, %). 

 Bob 
amser 
neu'n 

aml 
% 

Weithiau, yn 
anaml neu 

byth
%

Maent yn ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol 72 21
Maent yn ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau 63 25
Maent yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion 61 30
Maent wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel 60 28
Maent yn parchu barn amrywiol eraill 53 33
Maent yn darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy 53 40
Maent yn deall yr hyn yr ydych yn ceisio ei gyflawni 49 44
Maent wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus 45 37
Maent yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi 40 53
Maent yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy'n gweithio 44 48
Maent yn ei gwneud hi'n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau 39 50
Maent yn rhannu gwybodaeth yn agored 35 59
Maent yn gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus 32 49

Maent yn arloesol ac yn fodlon mentro 13 73
Sylfaen: pawb a atebodd gwestiynau am Adran yr Economi a Thrafnidiaeth (126) 
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Ffigur B4: Perfformiad o ran Ffactorau Llwyddiant Critigol - Adran yr Amgylchedd, 
Cynaliadwyedd a Thai 
(Y graddau mae pob un yn gymwys i swyddogion Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a 
Thai yn ymarferol, %). 

 Bob 
amser 
neu'n 

aml 
% 

Weithiau, yn 
anaml neu 

byth
%

Maent yn ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol 74 13
Maent wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel 64 21
Maent yn ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau 59 22
Maent yn darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy 59 31
Maent yn parchu barn amrywiol eraill 54 30
Maent wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus 54 31
Maent yn deall yr hyn yr ydych yn ceisio ei gyflawni 52 38
Maent yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion 50 37
Maent yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy’n gweithio 49 40
Maent yn ei gwneud hi’n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau 46 43
Maent yn rhannu gwybodaeth yn agored 44 48
Maent yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi 44 51
Maent yn gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus 30 46

Maent yn arloesol ac yn fodlon mentro 27 61
Sylfaen: pawb a atebodd gwestiynau am Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai (90) 

 
 
Ffigur B5: Perfformiad o ran Ffactorau Llwyddiant Critigol - Yr Adran Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
(Y graddau mae pob un yn gymwys i swyddogion yr Adran Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn ymarferol, %). 

 Bob 
amser 
neu'n 

aml 
% 

Weithiau, yn 
anaml neu 

byth
%

Maent yn ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol 77 20
Maent wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel 73 23
Maent yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion 69 28
Maent yn ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau 60 32
Maent wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus 60 36
Maent yn darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy 57 41
Maent yn parchu barn amrywiol eraill 55 41
Maent yn ei gwneud hi’n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau 50 47
Maent yn deall yr hyn yr ydych yn ceisio ei gyflawni 47 52
Maent yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy’n gweithio 43 53
Maent yn rhannu gwybodaeth yn agored 43 53
Maent yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi 39 60
Maent yn gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus 31 63

Maent yn arloesol ac yn fodlon mentro 19 76
Sylfaen: pawb a atebodd gwestiynau am yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (173) 
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Ffigur B6: Perfformiad o ran Ffactorau Llwyddiant Critigol - Adran Iechyd y Cyhoedd a'r 
Proffesiynau Iechyd 
(Y graddau mae pob un yn gymwys i swyddogion Adran Iechyd y Cyhoedd a'r 
Proffesiynau Iechyd yn ymarferol, %). 

 Bob 
amser 
neu'n 

aml 
% 

Weithiau, yn 
anaml neu 

byth
%

Maent yn ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol 89 10
Maent wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel 82 14
Maent yn darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy 82 16
Maent yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion 82 17
Maent wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus 78 16
Maent yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy’n gweithio 72 26
Maent yn ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau 68 20
Maent yn ei gwneud hi’n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau 67 30
Maent yn parchu barn amrywiol eraill 66 25
Maent yn deall yr hyn yr ydych yn ceisio ei gyflawni 60 38
Maent yn rhannu gwybodaeth yn agored 59 40
Maent yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi 55 44
Maent yn gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus 53 40

Maent yn arloesol ac yn fodlon mentro 37 54
Sylfaen: pawb a atebodd gwestiynau am Adran Iechyd y Cyhoedd a'r Proffesiynau Iechyd (87) 

 
 
Ffigur B7: Perfformiad o ran Ffactorau Llwyddiant Critigol – Yr Adran Gwasanaethau 
Cyhoeddus a Pherfformiad 
(Y graddau mae pob un yn gymwys i swyddogion yn Adran Gwasanaethau Cyhoeddus a 
Pherfformiad yn ymarferol, %). 

 Bob 
amser 
neu'n 

aml 
% 

Weithiau, yn 
anaml neu 

byth
%

Maent yn ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol 85 13
Maent wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel 72 26
Maent yn ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau 68 25
Maent yn parchu barn amrywiol eraill 68 28
Maent yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion 68 30
Maent yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy’n gweithio 62 34
Maent wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus 58 36
Maent yn rhannu gwybodaeth yn agored 58 38
Maent yn darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy 57 40
Maent yn ei gwneud hi’n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau 53 45
Maent yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi 51 47
Maent yn deall yr hyn yr ydych yn ceisio ei gyflawni 45 53
Maent yn gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus 43 45

Maent yn arloesol ac yn fodlon mentro 36 57
Sylfaen: pawb a atebodd gwestiynau am yr Adran Gwasanaethau Cyhoeddus a Pherfformiad (53) 
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Ffigur B8: Perfformiad o ran Ffactorau Llwyddiant Critigol – Yr Adran Materion Gwledig 
(Y graddau mae pob un yn gymwys i swyddogion yr Adran Materion Gwledig yn 
ymarferol, %). 

 Bob 
amser 
neu'n 

aml 
% 

Weithiau, yn 
anaml neu 

byth
%

Maent yn ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol 79 18
Maent yn darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy 69 28
Maent yn ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau 68 24
Maent wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel 67 29
Maent yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion 60 38
Maent wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus 57 35
Maent yn parchu barn amrywiol eraill 57 39
Maent yn deall yr hyn yr ydych yn ceisio ei gyflawni 51 47
Maent yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy’n gweithio 50 49
Maent yn ei gwneud hi’n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau 50 44
Maent yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi 44 53
Maent yn rhannu gwybodaeth yn agored 42 54
Maent yn gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus 33 50

Maent yn arloesol ac yn fodlon mentro 19 74
Sylfaen: pawb a atebodd gwestiynau am yr Adran Materion Gwledig (72) 

 
 
Ffigur B9: Perfformiad o ran Ffactorau Llwyddiant Critigol – Yr Adran Cyfiawnder 
Cymdeithasol a Llywodraeth Leol 
(Y graddau mae pob un yn gymwys i swyddogion yr Adran Cyfiawnder Cymdeithasol a 
Llywodraeth Leol yn ymarferol, %). 

 Bob 
amser 
neu'n 

aml 
% 

Weithiau, yn 
anaml neu 

byth
%

Maent yn ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol 84 7
Maent wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel 80 12
Maent yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau ac amcanion 64 28
Maent wedi eu hymrwymo i wella'n barhaus 62 28
Maent yn parchu barn amrywiol eraill 62 29
Maent yn darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy 62 30
Maent yn ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau            61 25
Maent yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy’n gweithio 58 35
Maent yn deall yr hyn yr ydych yn ceisio ei gyflawni 54 42
Maent yn ei gwneud hi’n glir pwy sy'n atebol am y canlyniadau 49 41
Maent yn rhannu gwybodaeth yn agored 49 45
Maent yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi 46 51
Maent yn gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus 33 54

Maent yn arloesol ac yn fodlon mentro 22 64
Sylfaen: pawb a atebodd gwestiynau am yr Adran Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol (69) 
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Matrics Boddhad Ffactorau Llwyddiant Critigol 
 
Dangosir y gydberthynas rhwng pwysigrwydd pob ffactor llwyddiant critigol i 
randdeiliaid a pherfformiad Swyddogion Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer pob 
ffactor yn Ffigur B10, isod. I sicrhau y gellir cymharu, safonwyd sgorau pob 
priodoledd.14 
 
Ffigur B10 Ffactorau llwyddiant critigol: pwysigrwydd a nodwyd yn erbyn perfformiad. 
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Gan edrych ar Ffigur B10, mae pwysigrwydd yn rhedeg o'r chwith i'r dde, felly po 
fwyaf i'r dde y lleolwyd priodoledd, y pwysicaf yw i randdeiliaid. Mae perfformiad 
yn rhedeg o'r gwaelod i'r brig, a pho uchaf y lleolwyd eitem ar y siart, y gorau y 
barnwyd perfformiad y swyddogion o ran y priodoledd hwnnw. Rhannwyd y siart 
yn bedrannau, ar sail sgorau sy'n is ac yn uwch na chyfartaledd y sgorau. Mae i'r 
priodoleddau yn y pedrant 'cryfderau' bwysigrwydd cymharol uchel a pherfformiad 
cymharol uchel. Mae i'r priodoleddau yn y pedrant 'cynnal' berfformiad uwch na'r 
cyfartaledd, ond pwysigrwydd is na'r cyfartaledd. Mae i'r rhai yn y pedrant 
'blaenoriaethau allweddol i'w datblygu' bwysigrwydd uchel ond perfformiad isel. 
Mae'r pedrant ar waelod ochr chwith y siart, 'angen gwaith ond nid yn 
flaenoriaeth', yn cynnwys y priodoleddau hynny sydd yn is na'r cyfartaledd o ran 
pwysigrwydd a pherfformiad. Mae i'r meysydd sydd 'angen gwaith ond nid yn 
flaenoriaeth' berfformiad is na'r cyfartaledd ond pwysigrwydd is na'r cyfartaledd 
hefyd.  
 
I wella ymgysylltiad rhwng rhanddeiliaid ac adrannau Llywodraeth y Cynulliad, 
mae angen i swyddogion ganolbwyntio ar gymryd camau a fydd yn gwella 
perfformiad o ran y priodoleddau hynny a ystyrir yn bwysig. Yn benodol, dylai 
adrannau flaenoriaethu'r meysydd hynny sy’n bwysicach na'r cyfartaledd ond 
sydd â pherfformiad is na'r cyfartaledd - y 'Blaenoriaethau Allweddol i'w Datblygu'. 
                                                           
14Mae'r cwestiynau pwysigrwydd ar raddfa pum pwynt ac mae'r cwestiynau pwysigrwydd ar raddfa pedwar 
pwynt. I bob un, troswyd y sgorau i sgorau-z.  Mae sgôr-z yn trosi set o werthoedd i ddosraniad normal.  Caiff 
gwerthoedd sydd yn uwch na'r cyfartaledd sgôr-z gadarnhaol, a chaiff gwerthoedd sydd yn is na'r cyfartaledd 
sgôr-z negyddol. 
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Dyma'r Blaenoriaethau Allweddol i'w Datblygu: 
 

• ‘Maent yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy’n 
gweithio’ - y pumed priodoledd pwysicaf, y chweched perfformiad 
gwaethaf: hefyd yn flaenoriaeth allweddol yn 2006. (Pwynt I, Ffigur B10). 

• ‘Maent yn deall yr hyn rydych yn ceisio ei gyflawni’ – yr ail briodoledd 
pwysicaf, y pumed perfformiad gwaethaf: hefyd yn flaenoriaeth allweddol 
yn 2006. (Pwynt J, Ffigur B10). 

• ‘Maent yn rhannu gwybodaeth yn agored’ – yr wythfed priodoledd 
pwysicaf, y pedwerydd perfformiad gwaethaf. Yn 2006 roedd hwn yn is 
na'r cyfartaledd o ran perfformiad, ac ychydig yn is na'r cyfartaledd o ran 
pwysigrwydd. (Pwynt K, Ffigur B10). 

• ‘Maent yn eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi’ – y trydydd 
priodoledd pwysicaf, y trydydd perfformiad gwaethaf: hefyd yn flaenoriaeth 
allweddol yn 2006. (Pwynt L, Ffigur B10). 
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ATODIAD C: 
DADANSODDIAD O'R FFACTORAU ALLWEDDOL: 
CANFYDDIADAU YN ÔL ADRAN 
 
Mae maint y sampl wedi caniatáu i ni ddadansoddi'r ffactorau allweddol ar gyfer 
tair adran. Cyflwynir dadansoddiadau'r ffactorau allweddol mewn 'dangosfyrddau' 
sy'n crynhoi canlyniadau'r dadansoddiadau atchweliad lluosog a roddir yn llawn 
yn Atodiad F.  
 
 
Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 
 

Arolwg Rhanddeiliaid Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008 Dangosfwrdd yr Adran 
Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 

Ffactorau sy'n gwella boddhad rhanddeiliaid 
gydag ymgysylltiad Effaith Perfformiad Gweithred 

 

(ar foddhad 
gydag 

ymgysylltiad) 

(sgôr 
gadarnhaol)  

 Mwyaf   
Ff2 ymgysylltu'n weithredol  51% Cyfle i wella  

Ff4 darparu cyfeiriad strategol  35% Cyfle i wella  

Ff1 ymgysylltu mewn ffordd broffesiynol 
 

51% Cyfle i wella  

C17. Newid yn y ffordd mae swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cydweithio â 
sefydliadau eraill a'u cynnwys yn y 12 mis diwethaf 
(‘llawer gwaeth’ i ‘dim newid’ i ‘lawer gwell’), lle mae 
'gwell' yn gwella boddhad ymhellach.   

29% Monitro 

C20a.3 y prif ddulliau a ddefnyddir i ryngweithio â 
swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru? - 
Adroddiadau\ cynigion\ cyflwyniadau\ dogfennau 
ysgrifenedig eraill (mae rhyngweithio drwy ddulliau 
ysgrifenedig yn lleihau sgorau boddhad)  

dd/g Cynnal a chefnogi 

 
Lleiaf 

  

Perfformiad yw'r canrannau cadarnhaol cyfartalog heb eu pwysoli ar gyfer y cwestiynau ym mhob ffactor, 
neu'r perfformiad cadarnhaol ar gyfer y cwestiwn unigol.  

Mae pum ffactor allweddol sy'n gwella boddhad rhanddeiliaid gydag ymgysylltiad, a nodwyd gan y 
dadansoddiad atchweliad, a chaiff pob un ohonynt effaith sylweddol ar foddhad rhanddeiliaid gydag 
ymgysylltu. Maent wedi'u trefnu yn ôl pwysigrwydd gyda'r pwysicaf ar y brig.  
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Yr Economi a Thrafnidiaeth 
 

Arolwg Rhanddeiliaid Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008 Dangosfwrdd Adran yr 
Economi a Thrafnidiaeth 

Effaith Perfformiad Gweithred 
Ffactorau sy'n gwella boddhad rhanddeiliaid 
gydag ymgysylltiad (ar foddhad 

gydag 
ymgysylltiad) 

(sgôr 
gadarnhaol)  

 Mwyaf   
C17. Newid yn y ffordd mae swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cydweithio â 
sefydliadau eraill a'u cynnwys yn y 12 mis diwethaf 
(‘llawer gwaeth’ i ‘dim newid’ i ‘lawer gwell’), lle mae 
'gwell' yn gwella boddhad ymhellach. 

 

21% Cyfle i wella  

Ff2 ymgysylltu'n weithredol 
 53% Cyfle i wella  

 Lleiaf   

Perfformiad yw'r canrannau cadarnhaol cyfartalog heb eu pwysoli ar gyfer y cwestiynau ym mhob ffactor, 
neu'r perfformiad cadarnhaol ar gyfer y cwestiwn unigol.  

Mae dau ffactor allweddol sy'n gwella boddhad rhanddeiliaid gydag ymgysylltiad, a nodwyd gan y 
dadansoddiad atchweliad, a chaiff y ddau ohonynt effaith sylweddol ar foddhad rhanddeiliaid gydag 
ymgysylltu. Maent wedi'u trefnu yn ôl pwysigrwydd gyda'r pwysicaf ar y brig.  

 
 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
 

Arolwg Rhanddeiliaid Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008 Dangosfwrdd yr Adran 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Effaith Perfformiad Gweithred 
Ffactorau sy'n gwella boddhad rhanddeiliaid 
gydag ymgysylltiad (ar foddhad 

gydag 
ymgysylltiad) 

(sgôr 
gadarnhaol)  

 Mwyaf   
Ff2 ymgysylltu'n weithredol  56% Cyfle i wella   

Ff1 ymgysylltu mewn ffordd broffesiynol 
 56% Cyfle i wella   

C17. Newid yn y ffordd mae swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cydweithio â 
sefydliadau eraill a'u cynnwys yn y 12 mis diwethaf 
(‘llawer gwaeth’ i ‘dim newid’ i ‘lawer gwell’), lle mae 
'gwell' yn gwella boddhad ymhellach.  

29% Cyfle i wella  

Ff4 darparu cyfeiriad strategol 
 38% Cyfle i wella  

 Lleiaf   

Perfformiad yw'r canrannau cadarnhaol cyfartalog heb eu pwysoli ar gyfer y cwestiynau ym mhob ffactor, 
neu'r perfformiad cadarnhaol ar gyfer y cwestiwn unigol.  

Mae pedwar ffactor allweddol sy'n gwella boddhad rhanddeiliaid gydag ymgysylltiad, a nodwyd gan y 
dadansoddiad atchweliad, a chaiff pob un ohonynt effaith sylweddol ar foddhad rhanddeiliaid gydag 
ymgysylltu. Maent wedi'u trefnu yn ôl pwysigrwydd gyda'r pwysicaf ar y brig.  
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ATODIAD D: 
RHANDDEILIAID LLAI DIWEDDAR: CANFYDDIADAU 
 
Gofynnwyd cyfres fer o gwestiynau i ymatebwyr nad oeddent wedi bod mewn 
cysylltiad â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis diwethaf.  
Gofynnwyd y cwestiynau hyn i ddarganfod pa bryd y bu'r cysylltiad diwethaf (os o 
gwbl), y rhesymau canfyddedig dros ddiffyg cysylltiad, a fu unrhyw swyddogion 
Llywodraeth y Cynulliad mewn cysylltiad â hwy yn y flwyddyn flaenorol a ph'un a 
fyddent yn hoffi cael mwy o gysylltiad ai peidio. 
 
 
Amser Ers y Cysylltiad Diwethaf 
 
Roedd tua un o bob deg (11% neu 134 o unigolion) o ymatebwyr heb gael unrhyw 
gysylltiad â Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis blaenorol.   
 
O'r ymatebwyr na fu mewn cysylltiad yn y 12 mis diwethaf, nododd bron hanner 
(49%) nad oeddent erioed wedi bod mewn cysylltiad ag aelod o staff Llywodraeth 
Cynulliad Cymru) ac nid oedd 6% yn gwybod pryd oedd y tro diwethaf iddynt fod 
mewn cysylltiad (Gweler Ffigur D1, isod). Bu tua un o bob pump (19%) o'r rhai na 
fu mewn cysylltiad yn y 12 mis blaenorol, mewn cysylltiad 'rhwng blwyddyn a dwy 
flynedd yn ôl', 15% ‘rhwng dwy a thair blynedd yn ôl' a bu 10% mewn cysylltiad 
'dros dair blynedd yn ôl'. 
 
Ffigur D1 Amser ers y cysylltiad diwethaf 
(Sylfaen: y rhai na fu mewn cysylltiad yn y 12 mis blaenorol) 

Amser ers y cysylltiad diwethaf 
2008 

% 
Rhwng blwyddyn a dwy flynedd 19 
Rhwng dwy a thair blynedd yn ôl 15 
Dros dair blynedd yn ôl 10 
Byth 49 
Ddim yn gwybod 6 
Cyfanswm 100 

 
 
Er i'r rhanddeiliaid hyn nodi nad oeddent wedi bod mewn cysylltiad â swyddogion 
Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis blaenorol, nododd 24% ohonynt fod 
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad wedi cysylltu â hwy yn y 12 mis blaenorol.  
Ymhlith y rhesymau dros gysylltu â hwy roedd ymateb i ymgynghoriad neu 
gyfrannu at ymarferiad ymgynghori (12%), mynychu cynhadledd / gweithdy (5%), 
neu drwy ohebiaeth ysgrifenedig (3%).  Cysylltwyd â 4% am reswm arall (gweler 
Ffigur D2, isod). 
 
Ffigur D2 Cyfran y cysylltwyd â hwy gan swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis 
diwethaf 
(Sylfaen: y rhai na fu mewn cysylltiad yn y 12 mis blaenorol) 

 
2008

%
Do – er mwyn ymateb i ymgynghoriad neu i gyfrannu at ymarferiad ymgynghori 12
Do – er mwyn mynychu cynhadledd neu weithdy 5
Do - drwy ohebiaeth ysgrifenedig 3
Do - rheswm neu ddull arall 3
Naddo, ni chysylltwyd 72
Ddim yn gwybod / methu cofio 4
Cyfanswm 100
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Rheswm dros Ddiffyg Cyswllt 
 
Nododd mwyafrif helaeth y 'rhanddeiliaid llai diweddar’ (74%) mai'r rheswm nad 
oeddent wedi bod mewn cysylltiad oedd am nad oedd angen iddynt (gweler Ffigur 
D3, isod).  Ymhlith y rhesymau eraill dros ddiffyg cysylltiad roedd bod mewn 
swydd neu rôl newydd (5%), mai cyfrifoldeb rhywun arall oedd (4%), y ffaith nad 
yw penderfyniadau Llywodraeth y Cynulliad yn effeithio ar eu gwaith (2%) a'u bod 
mewn cysylltiad ond drwy gorff arall (2%). 
 
Ffigur D3 Prif resymau dros ddiffyg cysylltiad 
(Sylfaen: y rhai na fu mewn cysylltiad yn y 12 mis blaenorol) 

Prif resymau dros ddiffyg cysylltiad* 
2008

%
Ni fu angen / dim rheswm dros fod mewn cysylltiad 74
Mewn swydd / rôl newydd 5
Cyfrifoldeb rhywun arall yn y sefydliad 4
Nid yw penderfyniadau Llywodraeth Cynulliad Cymru yn effeithio ar fy ngwaith 
/ gwaith fy sefydliad 2
Cysylltiad drwy gorff/sefydliad arall 2

* Gallai ymatebwyr roi mwy nag un ateb. 
 
 
Dyhead i gael Mwy o Gysylltiad? 
 
Roedd dros hanner (55%) o'r 'rhanddeiliaid llai diweddar' yn fodlon ar lefel 
bresennol y cysylltiad â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad, fodd bynnag, 
dywedodd lleiafrif sylweddol o tua un o bob tri (36%) y byddent yn hoffi mwy o 
gysylltiad â dim ond 3% a ddywedodd y byddent yn hoffi llai. 
 
Ffigur D4 Cyfran yr ymatebwyr a hoffai fwy/llai o gysylltiad â Swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad 

36%

55%

3% 6%
Mwy

Tua'r un faint

Llai

Ddim yn gwybod

Sylfaen:  Pawb a fu mewn cysylltiad â swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru yn y 12 mis diwethaf (134)

C: Yn y dyfodol a hoffech gael mwy, llai neu tua’r un faint o gysylltiad â swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru?
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ATODIAD E: 
METHODOLEG 
 
Diffiniad o Randdeiliad 
 
At ddibenion cymharu, defnyddiwyd yr un diffiniad o randdeiliad yn arolwg 2008 
â'r hyn a ddefnyddiwyd ar gyfer arolwg 2006. 
 
Cadwyd y diffiniad o randdeiliad yn fwriadol eang i sicrhau bod yr astudiaeth mor 
gynhwysol â phosibl.  Yn benodol, mae'r diffiniad yn cynnwys y grwpiau canlynol 
sy'n ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad: 
 

• arbenigwyr; 

• partneriaid darparu; 

• cyrff/grwpiau buddiant sy’n ymwneud ag un pwnc; 

• awdurdodau lleol; 

• sefydliadau sector gwirfoddol; 

• sefydliadau sector preifat; 

• sefydliadau academaidd; 

• cyrff proffesiynol; 

• adrannau llywodraeth y DU a llywodraethau gwledydd tramor. 
 
Nid oedd y diffiniad o randdeiliad yn cynnwys Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y 
Cynulliad na Dinasyddion Cymru.  Mae gan Lywodraeth y Cynulliad raglen 
ymchwil ar wahân i edrych ar Farn Dinasyddion. 
 
 
Creu Ffrâm y Sampl 
 
Fel yn 2006, i nodi'r sampl ar gyfer arolwg 2008, gofynnodd Swyddfa'r Prif 
Swyddog Ymchwil Gymdeithasol (OCSRO) i bob adran o fewn Llywodraeth y 
Cynulliad ddarparu rhestr o unigolion y'u hystyrir yn rhanddeiliaid. 
 
Nid oedd cyfyngiad ar nifer yr unigolion o bob sefydliad sy'n rhanddeiliad y gellid 
cyfweld â hwy gan fod yr arolwg yn anelu at gasglu barn rhanddeiliaid unigol yn 
hytrach na chasglu safbwyntiau sefydliadol neu gorfforaethol. 
 
Ar gyfer pob rhanddeiliad, gofynnwyd i'r is-adrannau ddarparu manylion cyswllt 
llawn gan gynnwys teitl swydd, teil y sefydliad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a 
chyfeiriad post.  Yn ystod y cyfnod y coladwyd y wybodaeth, bu cynrychiolwyr o 
OCSRO yn cysylltu ag is-adrannau i annog cymaint o ymateb â phosibl a darparu 
arweiniad ychwanegol lle'r oedd angen. 
 
Gan i'r amryw gronfeydd data gael eu dychwelyd mewn amryw fformatau, 
gwnaed gwaith ailfformatio sylweddol â llaw gan OCSRO a Beaufort Research.  
Yna lluniwyd un gronfa ddata Microsoft Excel yn cynnwys holl fanylion cyswllt y 
rhanddeiliaid a oedd ar gael (cyfanswm o 7,513 o gofnodion).  Yna defnyddiwyd y 
gronfa ddata, gyson, gynhwysfawr a hylaw hon fel y pwynt dechreuol ar gyfer 
glanhau data, dad-ddyblygu a samplu. 
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Mae'r canlynol yn crynhoi'r camau o lanhau a dad-ddyblygu'r gronfa ddata a 
gymerwyd: 
 

1) Enw Cyswllt Ar Goll. - Lle'r oedd hynny'n bosibl, cafwyd enwau cyswllt 
oedd ar goll o gyfeiriadau e-bost (e.e. 
enwcyntaf.cyfenw@beaufortresearch.co.uk). 

 
2) Gwybodaeth Gyswllt Ar Goll – I sicrhau y cyflawnwyd cyswllt a 

chyfranogiad mwyaf posibl y sampl, ym mhob achos lle'r oedd cyfeiriad e-
bost neu rif ffôn (neu'r ddau) ar goll, gwnaed chwiliadau ar y we i gasglu’r 
wybodaeth hon (yn seiliedig ar wybodaeth arall a oedd ar gael e.e. enw 
cyswllt a sefydliad). 

 
3) Gwiriadau Strwythurol. – Defnyddiwyd y gwiriadau hyn i archwilio 

dilysrwydd y rhifau ffôn a'r cyfeiriadau e-bost a ddarparwyd: 
a. a yw'r rhif ffôn yn cynnwys y nifer cywir o ddigidau? 
b. a yw'r rhif ffôn yn dechrau â “0”?  
c. a yw'r cod STD yn ddilys?   
d. a yw'r cyfeiriad e-bost yn cynnwys “@”? 

 
4) Dileu cysylltiadau anghanfyddadwy. - Yn dilyn camau 1 i 3, dilëwyd 

cofnodion o'r gronfa ddata mewn achosion lle na ellid nodi unigolyn cyswllt 
o'r wybodaeth a oedd ar gael (h.y. roedd yr enw cyswllt a’r swydd a’r 
cyfeiriad e-bost unigol ar goll).   

 
5) Sampl annefnyddadwy. - Hyd yn oed pan roedd enw cyswllt, dilëwyd y 

cofnodion hynny lle nad oedd yn bosibl cysylltu hefyd (h.y. roedd rhif ffôn, 
cyfeiriad e-bost a chyfeiriad post oll ar goll). 

 
6) Dileu Cysylltiadau Anghymwys. – Fel y nodwyd yn adran 1.3.1, ni ddylid 

fod wedi cynnwys Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad, swyddogion, 
gweinidogion na Chyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad a unwyd 
(e.e. Awdurdod Datblygu Cymru, Bwrdd Croeso Cymru ac ELWa) yn y 
cronfeydd data a ddarparwyd.  Dilëwyd y rhai a ddarparwyd drwy 
gamgymeriad drwy gynnal chwiliadau helaeth ar enw sefydliad (gan 
gynnwys acronymau).  Cynhaliwyd chwiliadau pellach i nodi cyfeiriadau e-
bost a oedd yn gorffen ‘.wales.gsi.gov.uk’ neu a oedd yn amlwg o 
CNLlCau.  Dilëwyd manylion rhanddeiliaid o sefydliadau anweithredol 
hefyd, megis Siambr Fasnach Caerdydd ac Antur Dwyryd. 

 
Wedi cwblhau'r holl gamau glanhau uchod, lleihawyd y gronfa ddata 
ddefnyddiadwy i 6,278 o gofnodion.  Y cam olaf o ran glanhau'r data oedd dileu 
cofnodion a oedd wedi'u dyblygu.  Canfuwyd y cofnodion hyn ar dri cham: 
 

i) Dileu cofnodion yn awtomatig lle mae'r cyfeiriadau e-bost yr un peth. 
ii) Dilëwyd cofnodion oedd â'r un enw cyswllt a rhif ffôn gan ddefnyddio 

system awtomatig.  Gan y gallai mwy nag un unigolyn o fewn yr un 
sefydliad fod yn gymwys i gael cyfweliad, nid oedd chwiliadau am rifau 
ffôn dyblyg yn unig yn bosibl. 

iii) I orffen, gwnaed chwiliadau â llaw yn seiliedig ar enw cyswllt yn unig.  
Wedi trefnu'r gronfa ddata yn ôl enw cyswllt, gwnaed penderfyniad, o 
edrych ar wybodaeth gyswllt arall a oedd yn gynwysedig yn y gronfa 
ddata, p'un a oedd unigolion â’r un enw yn ddyblygebau dilys. 

 
Wedi cwblhau camau glanhau'r data a dad-ddyblygu, roedd y gronfa ddata'n 
cynnwys cyfanswm o 4,716 o gysylltiadau cymwys. 
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Samplu 
 

Er mwyn cyflawni'r nifer fwyaf posibl o gyfweliadau, defnyddiwyd y sampl cyfan a 
oedd ar gael ar gyfer adrannau a oedd â nifer gymharol fach o randdeiliaid.  Ar 
gyfer adrannau a oedd â mwy na 500 o randdeiliaid, dewiswyd hyd at 500 o 
gysylltiadau ar hap o'r gronfa ddata.  Mae Ffigur F1, isod, yn crynhoi'r sampl a 
oedd ar gael ar gyfer pob adran, nifer yr unigolion a ddewiswyd i'w cyfweld, a nifer 
terfynol y cyfweliadau a gyflawnwyd. 
 

Ffigur F1 Samplu a nifer y cyfweliadau a gyflawnwyd yn ôl adran 
Adran Sampl ar 

Gael
Sampl a 

Ddewiswyd15 
Cyfweliadau a 

Gyflawnwyd
Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 770 500 188
Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol 1,033 500 182
Materion Gwledig a Threftadaeth 920 500 173
Yr Economi a Thrafnidiaeth 724 500 166
Gwasanaethau Cyhoeddus a Pherfformiad 295 295 153
Iechyd y Cyhoedd a'r Proffesiynau Iechyd 313 313 134
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  352 352 119
Polisi Strategol, Deddfwriaeth a Chyfathrebu 121 121 59
Adnoddau Dynol 96 96 49
Yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai 71 71 39
Gwybodaeth a Gwasanaethau Corfforaethol 21 21 11
Cyllid 0 0 0
Gwasanaethau Cyfreithiol 0 0 0
Cyfanswm 4,716 3,269 1,273 

 
 

Datblygu'r Holiadur 
 

Gan fod angen cynhyrchu data i'w cymharu â data 2006, arhosodd nifer o'r 
cwestiynau craidd yn ddigyfnewid ar gyfer 2008. Am ragor o wybodaeth am 
ddyluniad yr holiadur, gan gynnwys datblygu'r Ffactorau Llwyddiant Critigol, 
gweler adroddiad Arolwg Rhanddeiliaid 2006 (ar gael yn:  
http://new.wales.gov.uk/docrepos/40382/40382313/293077/1266940/Stakeholder
Eng?lang=en neu 
http://new.wales.gov.uk/docrepos/40382/40382313/293077/1266940/Stakeholder
Cym?lang=en ).  Fodd bynnag, i sicrhau bod yr holiadur yn parhau'n berthnasol, 
adolygwyd cynnwys yr holiadur mewn cydweithrediad ag OCSRO a gwnaed mân 
newidiadau, er enghraifft i adlewyrchu'r ffaith bod rhai Cyrff a Noddir gan 
Lywodraeth y Cynulliad (CNLCau) wedi'i huno â Llywodraeth y Cynulliad yn 2006. 
 

Gofynnwyd cwestiynau ynghylch y meysydd allweddol canlynol i ymatebwyr a fu 
mewn cysylltiad â swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis blaenorol (yn 
nhrefn yr holiadur): 

1) Gallu yn yr iaith Gymraeg; 
2) Gwybodaeth broffil am yr ymatebydd a'r sefydliad; 
3) Natur y gydberthynas â Llywodraeth y Cynulliad (e.e. p'un a oedd 

sefydliad y rhanddeiliad yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y Cynulliad); 
4) Gwelliannau posibl i gydberthnasau â rhanddeiliaid; 
5) Boddhad cyffredinol gydag ymgysylltiad â swyddogion; 
6) Canfyddiadau o’r ymgysylltiad â swyddogion; 
7) Dulliau cysylltu a rhwyddineb cysylltu; 
8) Lefel y cysylltiad â swyddogion; 
9) Graddau perfformiad ymgysylltiad â rhanddeiliaid ar gyfer swyddogion 

adrannol ar ‘ffactorau llwyddiant critigol’. 
                                                           
15 Ni ddefnyddiwyd rhan o'r sampl oherwydd cyrhaeddwyd nifer targed y cyfweliadau ar gyfer yr adran. 
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Cwblhawyd cyfweliad byrrach gan ymatebwyr na fu mewn cysylltiad â 
swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn y 12 mis blaenorol. Nid oedd yr holiadur 
byrrach yn holi am brofiad a boddhad gydag ymgysylltiad ac, yn hytrach, roedd yn 
cynnwys cwestiynau ynghylch y meysydd allweddol canlynol (yn nhrefn yr 
holiadur):  
 
 

1) Gallu yn yr iaith Gymraeg; 

2) Lefel y cysylltiad â swyddogion; 

3) Rhesymau dros ddiffyg cysylltiad; 

4) P'un a gysylltodd swyddogion Llywodraeth y Cynulliad â'r unigolyn am 
unrhyw reswm yn y 12 mis blaenorol; 

5) P'un a hoffai'r unigolyn mwy/llai o gysylltiad â swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad; 

6) Gwelliannau posibl i gydberthnasau â rhanddeiliaid; 

7) Gwybodaeth broffil am yr ymatebydd a'r sefydliad. 
 
Holwyd am yr un pynciau allweddol yn 2006; fodd bynnag, addaswyd neu 
diweddarwyd rhai o’r cwestiynau mewn ymgynghoriad â Llywodraeth Cynulliad 
Cymru lle'r oedd yn briodol.  Ceir crynodeb o'r prif addasiadau i'r holiadur isod: 
 

• Ar gyfer y cwestiwn am gydberthynas y sefydliad â Llywodraeth y Cynulliad, 
ychwanegwyd y cod ‘derbyn gwasanaethau’; 

• Ychwanegwyd cwestiwn i ganfod p'un a dderbyniodd sefydliad yr ymatebydd 
grant oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad yn y tair blynedd diwethaf ai peidio; 

• Adolygwyd y cwestiwn a ofynnai p'un a oedd sefydliad yr ymatebydd yn 
asiantaeth i Lywodraeth y Cynulliad i ganfod p'un a oedd y sefydliad yn cael 
ei 'reoleiddio' gan Lywodraeth y Cynulliad; 

• Rhoddwyd 'yn ymwneud yn agos â rhanddeiliaid' yn lle'r gosodiad 'yn 
ymrwymedig i gyflawni amcanion' yn y cwestiwn am nodweddion sefydliadol.  
Hefyd addaswyd yr opsiynau ymateb o 'ie' / 'na' i raddfa lefel o gytundeb (o 
gytuno'n gryf i lawr i anghytuno'n gryf) i helpu dadansoddiad amlamrywedd (o 
ffactorau gwella); 

• Ychwanegwyd cwestiynau newydd i ganfod yr hoff ddull o ryngweithio, 
rhwyddineb ymgysylltu â Llywodraeth y Cynulliad a rhwyddineb cael gafael ar 
wybodaeth am Lywodraeth y Cynulliad; 

• Symleiddiwyd cwestiwn blaenorol ar ddewis iaith ar gyfer amryw ddulliau 
cysylltu (ac amledd gallu ymgysylltu yn newis iaith y rhanddeiliaid) i ganfod 
dewis iaith yn gyffredinol ac amledd gallu defnyddio'r dewis iaith; 

• Cwestiwn am 'adrannau y cysylltwyd â hwy': diweddarwyd rhestr yr adrannau 
i adlewyrchu'r strwythur newydd; 

• Dilëwyd y gosodiad ‘sicrhau y caiff penderfyniadau eu llywio'n dda' o restr y 
ffactorau llwyddiant critigol ac ychwanegwyd 'wedi eu hymrwymo i wella'n 
barhaus' a 'gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus'; 

• Addaswyd cwestiynau penagored i gael gwybodaeth gyffredinol am yr hyn yr 
oedd rhanddeiliaid yn ei hoffi a'r hyn nad ydynt yn ei hoffi am gydweithio â 
swyddogion. 
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Dull yr Arolwg 
 
Fel yn 2006, datblygwyd dull aml-fodd ar gyfer arolwg 2008 fel y gallai ymatebwyr 
ddewis y dull a oedd fwyaf cyfleus iddynt hwy.  Gallai'r ymatebydd ddewis 
cyfweliad dros y ffôn a weinyddwyd gan gyfwelydd neu gyfweliad ar-lein a 
gwblhawyd gan yr unigolyn.  Roedd camau allweddol y dull aml-fodd hwn fel a 
ganlyn: 
 
Peilot 
 
Cynhaliwyd arolwg peilot rhwng 21ain a 24ain Ionawr 2008 i sicrhau y deallwyd 
unrhyw gwestiynau newydd a chadarnhau'r gwersi a ddysgwyd o arolwg 2006.  I 
gyd, cynhaliwyd 16 o gyfweliadau dros y ffôn a chwblhawyd yr arolwg ar-lein gan 
15 o ymatebwyr.  Cwblhawyd pedwar cyfweliad yn Gymraeg i brofi dealltwriaeth o 
gyfieithiad yr holiadur.  Ni ddaeth unrhyw faterion mawr i'r amlwg o ganlyniad i'r 
peilot a dim ond mân addasiadau oedd angen eu gwneud cyn cynnal y prif 
arolwg. 
 
 
Llythyr Cyflwyno 
 
Os oedd cyfeiriad post ar gael, anfonwyd llythyr dwyieithog i randdeiliaid gan 
Beaufort Research ymlaen llaw.  Roedd y llythyr, â chyfeiriad yr Ysgrifennydd 
Parhaol arno, yn cyflwyno'r arolwg a'r rhesymau drosto ac yn esbonio sut i 
gyfranogi. Cynhyrchwyd pedwar fersiwn o'r llythyr i gwmpasu’r posibiliadau 
canlynol: 

i) Lle'r oedd y cyfeiriad e-bost a'r rhif ffôn ar gael; 

ii) Lle'r oedd rhif ffôn ond nid oedd cyfeiriad e-bost ar gael; 

iii) Lle'r oedd cyfeiriad e-bost ond nid oedd rhif ffôn ar gael; 

iv) Lle nad oedd cyfeiriad e-bost na rhif ffôn ar gael. 
 
Yn achos rhanddeiliaid lle nad oedd cyfeiriad e-bost na rhif ffôn ar gael, pan 
gysylltwyd gyntaf, rhoddwyd cyfle i'r ymatebwyr ddarparu'r manylion cyswllt hyn 
er mwyn iddynt allu cwblhau'r arolwg yn eu dewis ffordd (CATI - ffôn neu CAWI - 
ar-lein). 
 
 
Cyfweliadau dros y Ffôn gyda Chymorth Cyfrifiadur (CATI) 
 
Wedi anfon y llythyr cyflwyno, cysylltwyd â'r holl randdeiliaid yr oedd rhif ffôn ar 
gael ar eu cyfer, ac nad oeddent eisoes wedi cwblhau'r arolwg ar-lein, gan 
gyfwelydd o Beaufort er mwyn cynnal arolwg dros y ffôn.  Gwnaed sawl ymgais i 
gysylltu â phob rhanddeiliad a gwnaed apwyntiadau lle'r oedd angen.  Os nad 
oeddent yn fodlon cyfranogi dros y ffôn, atgoffwyd ymatebwyr y gellid cwblhau'r 
cyfweliad ar-lein hefyd. 
 
Cynhaliwyd yr holl gyfweliadau o gyfleuster CATI (Cyfweliadau dros y Ffôn gyda 
Chymorth Cyfrifiadur) Beaufort Research yn ein pencadlys yng nghanol 
Caerdydd.  Cynigwyd cyfweliadau yn yr iaith Gymraeg i'r holl randdeiliaid a 
siaradai Gymraeg ac roedd o leiaf un cyfwelydd a siaradai Gymraeg ar gael i 
gynnal cyfweliadau bob amser. 
 
Cwblhawyd cyfanswm o 929 o gyfweliadau dros y ffôn.  Ar gyfartaledd, cymerodd 
y cyfweliad 18 munud i'w gwblhau dros y ffôn. 
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Cyfweliadau dros y We gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAWI) 
 

I alluogi'r nifer fwyaf posibl i gyfranogi, anfonwyd e-bost cyflwyno dwyieithog i'r 
holl randdeiliaid yr oedd cyfeiriad e-bost ar gael ar eu cyfer gan ailadrodd yr hyn a 
nodwyd yn y llythyr a anfonwyd at y rhai yr oedd cyfeiriad post ar gael ar eu cyfer. 
Roedd yr e-bost yn cynnwys dolen gyswllt unigol i gyfranogi yn yr arolwg ar-lein, 
naill ai yn Gymraeg neu Saesneg. 
 

Lle'r oedd cyfeiriad e-bost ar gael ond dim rhif ffôn, roedd yr e-bost yn hysbysu'r 
ymatebwyr y gallent gael cyfweliad dros y ffôn pe dymunent drwy roi rhif ffôn i 
Beaufort Research. 
 

Cwblhawyd cyfanswm o 344 o holiaduron ar-lein. 
 
 

Cyfradd Ymateb a Rhesymau Dros Beidio ag Ymateb 
 

Er bod methodoleg yr arolwg yn seiliedig ar samplu cwota a heb ei ddylunio i fod 
yn sampl rhagddetholedig, cyfrifwyd cyfradd ymateb o tua 60%.  Cyfrifwyd y 
gyfradd ymateb drwy rannu maint y sampl a gyflawnwyd â'r sampl a 
ddefnyddiwyd16.  Mae'r gyfradd ymateb gymharol uchel yn dangos lefel uchel o 
gymhelliant ymhlith rhanddeiliaid i gyfranogi. 
 

Mae Ffigur E2 yn crynhoi canlyniadau galwadau terfynol y sampl CATI. Dim ond 
135 o'r 2,971 (neu 5%) o'r rhai y ceisiwyd cysylltu â hwy dros y ffôn a wrthododd 
gymryd rhan yn yr arolwg yn llwyr. 
 

Ffigur E2 Canlyniadau galwadau terfynol - sampl ffôn (Sylfaen: sampl CATI -2,971) 
Canlyniad Galwadau Terfynol 2008
Cyfweliad llwyddiannus 929
Sampl heb ei ddefnyddio neu gwota wedi'i gyflawni 487
Bwriadu cwblhau'r arolwg ar-lein (gwrthod cwblhau cyfweliad CATI) 328
Rhif yn annilys neu rif anghywir neu rif ffacs 201
Dim ateb neu beiriant ateb neu'r llinell yn brysur o hyd 168
Gwrthod 135
Rhoi cynnig arall wedyn neu apwyntiad wedi'i wneud 133
Eisoes wedi cwblhau'r arolwg ar-lein 107
I ffwrdd yn ystod cyfnod y gwaith maes 110
Enw'r cyswllt ddim yn hysbys neu wedi marw, wedi ymddeol, wedi symud neu 
wedi rhoi’r gorau i fasnachu 104

Enw cyswllt dyblyg 77
Anghymwys 32
Arall 160

 

Y rhanddeiliaid a oedd i ffwrdd yn ystod cyfnod y gwaith maes oedd mwyafrif y 
rhai na wnaethant ymateb i'r arolwg (gweler Ffigur E3, isod).   
 

Ffigur E3 Rhesymau dros beidio ag ymateb – sampl ffôn 
(Sylfaen: gwrthodwyd CATI + ‘i ffwrdd yn ystod cyfnod y gwaith maes’ - 245) 
Rhesymau dros beidio ag ymateb 2008
I ffwrdd yn ystod cyfnod y gwaith maes 110
Dim diddordeb neu Dim rheswm wedi’i roi neu Ddim yn gwybod neu Ddim yn Gymwys  50
Rhy brysur 39
Ddim yn teimlo mai fi yw'r person cymwys i gymryd rhan 13
Ddim yn ymwneud â Llywodraeth Cynulliad Cymru 13
Ddim yn teimlo bod gen i unrhyw beth neu ddigon i'w ddweud 8
Gormod o arolygon eraill neu rwyf eisoes wedi cymryd rhan mewn gormod o arolygon eraill 2
Treulio gormod o amser yn gwneud pethau eraill i Lywodraeth Cynulliad Cymru 1
Ni fydd unrhyw beth yn digwydd o ganlyniad i'r arolwg neu wastraff amser 1
Arall 8

                                                           
16Nid yw'r sampl a ddefnyddiwyd yn cynnwys y sampl a hepgorwyd yn sgîl cyflawni cwotâu adrannol, rhifau ffôn 
annilys a'r rhai lle nad oedd yr enw cyswllt yn hysbys yn y lleoliad y cysylltwyd ag ef. 
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Dibynadwyedd Ystadegol 
 
Fel gydag unrhyw arolwg, mae'r canfyddiadau ar gyfer y sampl o ymatebwyr a 
gyfwelwyd yn rhoi amcangyfrifon o ymddygiad, gwybodaeth a barn ehangach (yn 
yr achos hwn, holl randdeiliaid Llywodraeth y Cynulliad).  Wrth i faint y sampl 
gynyddu, y mwyaf dibynadwy yw'r data, oherwydd bod lled y cyfyngau hyder yn 
mynd yn llai. Mae hyn yn gydberthynas wrthdro. Fodd bynnag, mae angen 
cynyddu maint y sampl bedair gwaith er mwyn dyblu dibynadwyedd y data17.  
 
Mae Ffigur E4, isod, ynd dangos dibynadwyedd canlyniadau unigol ar gyfer 
samplau o wahanol feintiau a chanlyniadau canrannol ar lefel hyder o 95%. Er 
enghraifft, o feddwl am y 1,273 o ymatebwyr a gyfwelwyd, os byddai 50% yn 
dweud eu bod yn fodlon ar swyddogion Llywodraeth y Cynulliad, gallem ddweud 
gyda 95% o hyder bod y gwir gyfradd sy'n fodlon gyda swyddogion Llywodraeth y 
Cynulliad yn gorwedd rhwng 47.3% a 52.7% (h.y. +/- 2.7%) 
 
Ffigur E4 Dibynadwyedd Ystadegol (ar lefel hyder o 95%) 

 Amrediadau ar lefel hyder o 95% 
(ac eithrio ffactorau dylunio'r arolwg) 

Canlyniad yr Arolwg 50% 70% / 30% 90% / 10%

 
Maint y sampl: 

    

1,273 +/-2.7 +/-2.5 +/-1.6

1,000 +/-3.1 +/-2.8 +/-1.9

750 +/-3.6 +/-3.3 +/-2.2

500 +/-4.4 +/-4.0 +/-2.6

200 +/-6.9 +/-6.4 +/-4.2

100 +/-9.8 +/-9.0 +/-5.9
 

                                                           
17 Y fformiwla gyffredinol ar gyfer cyfrifo lwfansau gwallau ar gyfer canran sampl yw  
 

n
ppzse )1( −

=  

ac ar gyfer cymedr y sampl yw 

  ( )
n

xse σ
=  

Mae'r ddwy fformiwla hyn yn gofyn am gymryd ail isradd, felly po fwyaf yw'r sampl n, y lleiaf yw'r gwall, se, felly 
mae lluosi n gyda phedwar yn haneru lled y cyfwng hyder. 



 

Arolwg Rhanddeiliaid Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008 – Adroddiad ar y Prif Ganfyddiadau   
Beaufort Research Ltd (B2791)  Tudalen 68 

Yn yr un modd, wrth gymharu canlyniadau o ddau arolwg neu o wahanol is-
grwpiau o fewn yr un sampl, rhaid i wahaniaeth fod o faint penodol cyn yr ystyrir 
ei fod yn arwyddocaol yn ystadegol.  Mae Ffigur E5, isod, yn ganllaw i lefel y 
gwahaniaeth sydd ei hangen i ganfod gwahaniaeth arwyddocaol ar gyfer amryw 
feintiau sampl a chanlyniadau canrannol (ar lefel hyder o 95%). Noder pan fo is-
samplau yn fach iawn, mae’n bosibl na fydd gwahaniaethau mawr rhwng is-
grwpiau hyd yn oed yn arwyddocaol yn ystadegol. 
 

Gan feddwl am yr Arolwg hwn, mae materion penodol ynghylch barnu am 
arwyddocâd ystadegol. I osod cyfyngau hyder o gwmpas amcangyfrifon, ac i brofi 
arwyddocâd, rhaid bodloni'r dybiaeth bod y sampl yn cynrychioli sampl ar hap o'r 
boblogaeth berthnasol. Arolwg cwota yw hwn ac felly ni ellir pennu gwir 
arwyddocâd ystadegol18. Felly, er mwyn nodi arwyddocâd, rhaid i ni wneud y 
dybiaeth nad arolwg cwota oedd yw arolwg h.y. cyfeiriwn at 'arwyddocâd ffug-
ystadegol'.  Yn yr Adroddiad hwn, pan ddisgrifir gwahaniaeth rhwng dau arolwg 
neu ddau is-grŵp fel arwyddocaol, cyfeiria hyn at wahaniaeth arwyddocaol ffug-
ystadegol ar lefel hyder o 95%. Mae hyn yn golygu, os na fyddai'r arolwg yn 
arolwg cwota, dim ond tebygolrwydd o 1 mewn ugain fyddai o wneud y 
canfyddiad ar hap.  
 
Ffigur E: Dibynadwyedd Ystadegol (ar lefel hyder o 95%) - Gwahanol Arolygon neu Is-
grwpiau. 

 Gwahaniaeth sydd ei angen i fod yn arwyddocaol ar lefel 
hyder o 95% (ac eithrio ffactorau dylunio'r arolwg) 

Canlyniad yr Arolwg 50% 70% / 30% 90% / 10%
    

Maint y samplau i'w cymharu:  
    

1,130 a 1,273 5 4 3
(e.e. cyfanswm sampl 2006 yn 
erbyn cyfanswm sampl 2008)  

    

608 a 641 6 6 4
(e.e. swydd 'uwch' yn erbyn swydd 

'ganolig'/'is' )  
    

1,273 a 239 7 7 5
(e.e. sampl cyfan yn erbyn y rhai 

sy'n ymwneud ag Adran yr 
Economi a Thrafnidiaeth) 

 

    

246 a 1,121 7 7 5
(e.e. rhai sy'n ateb ynghylch yr 

Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol 
Oes a Sgiliau yn erbyn cyfartaledd 

y cwestiynau am yr adrannau) 

 

    

126 a 1,121 10 9 6
(e.e. rhai sy'n ateb ynghylch Adran 

yr Economi a Thrafnidiaeth yn 
erbyn cyfartaledd y cwestiynau am 

yr adrannau)

 

    

53 a 1,121 14 13 9
(e.e. rhai sy'n ateb ynghylch yr 

Adran Gwasanaethau Cyhoeddus 
a Pherfformiad yn erbyn 

cyfartaledd y cwestiynau am yr 
adrannau) 

 

                                                           
18 Gschwend, T (2005) Analyzing Quota Sample Data and the Peer-review Process French Politics, 2005, 3, 
(88–91) 
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ATODIAD F: 
DADANSODDI AMRYW FFACTORAU  
 
Manylion dadansoddi ffactorau 
 
Dadansoddwyd yr atebion a roddodd rhanddeiliaid i Gwestiynau 18 a 26 
(canfyddiadau o Swyddogion Llywodraeth y Cynulliad a'r Ffactorau Llwyddiant 
Critigol) i weld p'un a oedd rhai o'r atebion yn ddigon tebyg er mwyn i grwpiau o 
eitemau gael eu dadansoddi fel un 'ffactor' yn hytrach nag yn unigol ai peidio. Lle 
bo eitemau wedi'u grwpio gyda'i gilydd fel un ffactor, caiff hyn ei ddehongli i olygu 
bod un ffactor 'cudd' y tu ôl i'r grŵp hwn o eitemau. Gwnaed Dadansoddiad o'r 
Prif Elfennau (PCA) gan ddefnyddio 'Varimax Rotation' er mwyn nodi unrhyw 
nodweddion tebyg rhwng yr eitemau yng Nghwestiynau 18 a 26. Defnyddiwyd 
ystadegau Alpha Cronbach er mwyn ystyried cysondeb mewnol y ffactorau. 
Dadansoddwyd agweddau tebyg gyda'i gilydd fel un 'ffactor'. Mae'r gwaith o 
ddehongli 'ffactorau' yn broses oddrychol lle mae'n rhaid i'r dadansoddwr geisio 
esbonio'r cysyniad 'cudd' yr ymddengys ei fod yn cysylltu'r eitemau sy'n ffurfio pob 
Ffactor.  
 
Ystyriwyd nifer o wahanol atebion ffactor, gyda'r dewis terfynol ar sail dehongliad 
o'r grwpiau. Y canlyniad cyffredinol oedd ateb chwe ffactor, ar sail pob is-
gwestiwn yn C18 a C26. Roedd pedwar o'r ffactorau yn cynnwys prif gyfraniadau 
o nifer o eitemau a lluniwyd dau ffactor o eitemau unigol: 'yn arloesol ac yn fodlon 
mentro' a 'gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus'. Nid oedd un o'r cwestiynau hyn yn cyfrannu'n 
gryf at ffactorau arwyddocaol eraill. Ail-redwyd y ffactorau ac eithrio'r ddau 
gwestiwn hyn, gan gadw'r ateb pedwar ffactor, a chan adael y cwestiynau a 
eithriwyd fel cyfranwyr posibl ar wahân i'r dadansoddiad o ffactorau allweddol. 
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Component         
57% of total variance 
explained     Cronbach's

1 2 3 4  Alpha 

0.72 0.24 0.12 0.16 
Q26. involve you at an appropriate 
stage in the policy process 82 

0.70 0.26 0.20 0.20 
Q26. understand what you are trying 
to achieve   

0.68 0.14 0.23 0.26 Q26. openly share information   

0.66 0.24 0.16 0.11 
Q26. respect the diverse views of 
others   

0.64 0.24 0.29 0.24 
Q26. work in partnership to deliver 
workable solutions   

0.61 0.18 0.32 0.19 
Q26. provide accurate and reliable 
information   

0.59 0.31 0.38 -0.02 
Q26. deal with stakeholders in a 
professional manner   

0.56 0.16 0.31 0.05 
Q26. are impartial in dealing with 
organisations   

-0.13 -0.73 -0.16 -0.16 Q18. Are remote and impersonal. 92 
-0.16 -0.68 -0.12 -0.37 Q18. Are out of touch.   
0.30 0.65 0.06 0.12 Q18. Listen to others.   
0.30 0.62 0.06 0.19 Q18. Understand my organisation.   

0.30 0.61 0.21 0.19 
Q18. Engage proactively with 
stakeholders.   

           

 

0.28 0.10 0.75 0.16 
Q26. are focused on achieving 
outcomes and objectives 83 

0.39 0.14 0.68 0.11 
Q26. are committed to continuous 
improvement   

0.42 0.20 0.64 0.14 
Q26. are committed to providing high 
quality services   

0.44 0.08 0.51 0.19 
Q26. make it clear who is 
accountable for outcomes   

0.06 0.21 0.51 0.50 Q18. Are focused on delivery.   

0.36 0.08 -0.03 0.71 Q18. Are joined-up. 0.72 
-0.08 -0.28 -0.24 -0.61 Q18. Are reluctant to innovate.   
-0.20 -0.30 -0.16 -0.60 Q18. Are unclear about priorities.   
-0.12 -0.43 -0.22 -0.53 Q18. Lack effective leadership.   

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.   
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Manylion y Dadansoddiad Atchweliad 
 
Mewnbynnwyd pob newidyn addas neu newidyn ffug i'r atchweliad lluosog. Dim 
ond yr atchweliadau hynny a fodlonodd y tybiaethau a gadwyd e.e.  lle'r oedd 
canlyniad ANOVA yn arwyddocaol.  
 
Yn ogystal â’r atchweliad lluosog cyffredinol, roedd y dadansoddiad yn bosibl ar 
gyfer tair adran unigol:  
• Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau;  
• Yr Economi a Thrafnidiaeth;  
• Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;  

 

Rhoddir canlyniadau'r adrannau unigol isod. Caiff newidynnau eu cynnwys fel 
rhagfynegyddion arwyddocaol lle bo'r lefel arwyddocâd yn 0.05 neu'n llai. Mae'r 
rhain mewn print trwm yn y tablau cyfernodau isod. 
 
Ffigur F1: Crynodeb o'r Model Atchweliad Lluosog Cyffredinol  

Model R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .686(a) 0.470 0.450 0.761 1.980

a. Predictors: (Constant), *position,*Q9, E Swansea Bay, Q20d., *Q20a.2 And what are the main 
methods you use to interact with Welsh Assembly Government officials? - Letters, Other organisation, 
Q20a.4, D Pembrokeshire Haven, C Third sector, B Public sector or private sector partnership, A North 
West Wales, F3 are committed to delivering high quality outcomes, inside or outside Wales, D 
Academic institution, C Central Wales, F1 engages in a professional manner, Q20a.1, Q17., B North 
Eat Wales, Q24., Q20a.5, F4 provides strategic direction, F2 engages actively, Q20a.6, Q20c., Q26.14 
work with you to engage citizens in public service design and delivery, Q20a.3, Q26.9 are innovative 
and willing to take risks, A Public Sector, F South East Wales 

b. Dependent Variable: Q16. In the last 12 months, how satisfied or dissatisfied have you been with the 
way in which Welsh Assembly Government officials have worked with and involved other 
organisations? 

 
ANOVA(b)      

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 398.445 30 13.28151 22.946 0.000(a) 
  Residual 449.171 776 0.578828     
  Total 847.616 806       

a. Predictors: (Constant), *position,*Q9, E Swansea Bay, Q20d., *Q20a.2 And what 
are the main methods you use to interact with Welsh Assembly Government 
officials? - Letters, Other organisation, Q20a.4, D Pembrokeshire Haven, C Third 
sector, B Public sector or private sector partnership, A North West Wales, F3 are 
committed to delivering high quality outcomes, inside or outside Wales, D Academic 
institution, C Central Wales, F1 engages in a professional manner, Q20a.1, Q17., B 
North Eat Wales, Q24., Q20a.5, F4 provides strategic direction, F2 engages 
actively, Q20a.6, Q20c., Q26.14 work with you to engage citizens in public service 
design and delivery, Q20a.3, Q26.9 are innovative and willing to take risks, A Public 
Sector, F South East Wales 

b. Dependent Variable: Q16. In the last 12 months, how satisfied or dissatisfied have 
you been with the way in which Welsh Assembly Government officials have worked 
with and involved other organisations? 
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Coefficients(a)               

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.040 0.420   2.475 0.014     
  F2 engages actively 0.363 0.032 0.367 11.359 0.000 0.655 1.527

  
F1 engages in a 
professional manner 0.243 0.036 0.242 6.702 0.000 0.522 1.917

  

Q17. In the last 12 
months, do you 
think the way in 
which Welsh 
Assembly 
Government officials 
have worked with 
and involved other 
organisations, has 
got better, worse, or 
has there been no 
change? 0.226 0.035 0.190 6.461 0.000 0.793 1.262

  
F4 provides 
strategic direction 0.164 0.031 0.167 5.223 0.000 0.671 1.489

  

F3 are committed to 
delivering high 
quality outcomes 0.114 0.030 0.113 3.822 0.000 0.776 1.289

  

Q20c. In general, 
how easy or difficult 
is it to engage with 
Welsh Assembly 
Government 
officials? 0.158 0.046 0.115 3.470 0.001 0.625 1.599

  

Q9. How long have 
you been with 
(organisation)? 0.053 0.031 0.045 1.690 0.091 0.953 1.050

  

Q24. How regularly 
have you personally 
had dealings with 
officials in xxx as a 
representative of xxx 
in the last 12 months -0.052 0.031 -0.049 -1.689 0.092 0.819 1.221

  A North West Wales -0.231 0.185 -0.064 -1.251 0.211 0.258 3.875

  
Position in 
organisation -0.040 0.034 -0.033 -1.181 0.238 0.888 1.126

  

Q20a.2 main methods 
use to interact with 
Welsh Assembly 
Government officials? 
- Letters -0.063 0.063 -0.030 -1.001 0.317 0.758 1.319

  A Public Sector 0.105 0.109 0.051 0.965 0.335 0.245 4.083

  

Q26.9 are innovative 
and willing to take 
risks 0.036 0.038 0.034 0.953 0.341 0.536 1.865

  C Third sector 0.084 0.103 0.035 0.815 0.415 0.376 2.661
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Coefficients(a)               

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

  

Q20d. In general, how 
easy or difficult is it to 
obtain information 
about the Welsh 
Assembly 
Government? 0.026 0.038 0.020 0.681 0.496 0.757 1.321

  

Q20a.3 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Reports\ proposals\ 
submissions\ other 
written documents 0.046 0.069 0.023 0.673 0.501 0.609 1.643

  

Q20a.5 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Telephone 
conversations 0.047 0.070 0.019 0.670 0.503 0.817 1.225

  D Academic institution 0.085 0.138 0.023 0.616 0.538 0.495 2.022

  

Q26.14 work with you 
to engage citizens in 
public service design 
and delivery -0.019 0.033 -0.019 -0.577 0.564 0.609 1.642

  C Central Wales 0.126 0.233 0.035 0.542 0.588 0.161 6.201

  

Q20a.6 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Conferences or 
events -0.029 0.066 -0.014 -0.445 0.657 0.666 1.502

  

Q20a.4 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Emails -0.040 0.094 -0.012 -0.429 0.668 0.825 1.212

  

B Public sector or 
private sector 
partnership -0.037 0.107 -0.013 -0.350 0.726 0.485 2.061

  E Swansea Bay -0.064 0.227 -0.020 -0.281 0.779 0.131 7.658
  F South East Wales 0.058 0.219 0.028 0.265 0.791 0.060 16.612

  
D Pembrokeshire 
Haven 0.064 0.252 0.012 0.253 0.800 0.280 3.567

  B North East Wales -0.036 0.196 -0.012 -0.185 0.853 0.162 6.178

  
inside or outside 
Wales 0.038 0.238 0.010 0.161 0.872 0.179 5.601

  Other organisation 0.004 0.126 0.001 0.031 0.975 0.765 1.306
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Coefficients(a)               

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

  

Q20a.1 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Face to face 
meetings -0.002 0.072 -0.001 -0.024 0.981 0.750 1.333

a Dependent Variable: Q16. In the last 12 months, how satisfied or dissatisfied have you been 
with the way in which Welsh Assembly Government officials have worked with and involved 
other organisations? 

 
 
 
 
 
Manylion y Dadansoddiad Atchweliad Adrannol 
 
Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau  
 
Ffigur F2: Crynodeb o'r Model Atchweliad Lluosog Cyffredinol ar gyfer yr Adran Plant, 
Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 

Model R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .717(a) 0.514 0.418 0.788 2.073

a. Predictors: (Constant), *position,*Q9, E Swansea Bay, Q20d., *Q20a.2 And what are the main 
methods you use to interact with Welsh Assembly Government officials? - Letters, Other organisation, 
Q20a.4, D Pembrokeshire Haven, C Third sector, B Public sector or private sector partnership, A North 
West Wales, F3 are committed to delivering high quality outcomes, inside or outside Wales, D 
Academic institution, C Central Wales, F1 engages in a professional manner, Q20a.1, Q17., B North 
Eat Wales, Q24., Q20a.5, F4 provides strategic direction, F2 engages actively, Q20a.6, Q20c., Q26.14 
work with you to engage citizens in public service design and delivery, Q20a.3, Q26.9 are innovative 
and willing to take risks, A Public Sector, F South East Wales 

b. Dependent Variable: Q16. In the last 12 months, how satisfied or dissatisfied have you been with the 
way in which Welsh Assembly Government officials have worked with and involved other 
organisations? 

 
ANOVA(b)      

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 99.438 30 3.315 5.332 .000(a) 
  Residual 93.864 151 0.622     
  Total 193.302 181       
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a. Predictors: (Constant), *position,*Q9, E Swansea Bay, Q20d., *Q20a.2 And what 
are the main methods you use to interact with Welsh Assembly Government 
officials? - Letters, Other organisation, Q20a.4, D Pembrokeshire Haven, C Third 
sector, B Public sector or private sector partnership, A North West Wales, F3 are 
committed to delivering high quality outcomes, inside or outside Wales, D Academic 
institution, C Central Wales, F1 engages in a professional manner, Q20a.1, Q17., B 
North Eat Wales, Q24., Q20a.5, F4 provides strategic direction, F2 engages 
actively, Q20a.6, Q20c., Q26.14 work with you to engage citizens in public service 
design and delivery, Q20a.3, Q26.9 are innovative and willing to take risks, A Public 
Sector, F South East Wales 

b. Dependent Variable: Q16. In the last 12 months, how satisfied or dissatisfied have 
you been with the way in which Welsh Assembly Government officials have worked 
with and involved other organisations? 

 
Coefficients(a)               

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.819 1.138   2.476 0.014     
  F2 engages actively 0.381 0.073 0.378 5.213 0.000 0.612 1.633

  
F4 provides 
strategic direction 0.236 0.066 0.244 3.559 0.000 0.686 1.458

  
F1 engages in a 
professional manner 0.217 0.084 0.224 2.591 0.011 0.432 2.315

  

Q17. Change in way 
Welsh Assembly 
Government officials 
have worked with 
and involved other 
organisations in last 
12 months 

0.178 0.076 0.153 2.332 0.021 

0.751 1.332

  

Q20a.3 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government 
officials? - Reports\ 
proposals\ 
submissions\ other 
written documents 

0.332 0.159 0.160 2.088 0.038 

0.546 1.831

  

Q26.9 are innovative 
and willing to take 
risks 

0.159 0.087 0.148 1.835 0.068 
0.491 2.035

  
inside or outside 
Wales -1.115 0.619 -0.193 -1.803 0.073 0.280 3.572

  C Central Wales 0.996 0.578 0.230 1.724 0.087 0.180 5.546
  F South East Wales 0.776 0.508 0.376 1.527 0.129 0.053 18.870

  
D Pembrokeshire 
Haven 0.853 0.582 0.159 1.466 0.145 0.273 3.667

  B North East Wales 0.642 0.446 0.211 1.441 0.152 0.150 6.662
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Coefficients(a)               

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

  

Q20a.1 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Face to face 
meetings 

-0.247 0.177 -0.100 -1.395 0.165 

0.622 1.608

  

F3 are committed to 
delivering high quality 
outcomes 

0.102 0.075 0.090 1.358 0.176 
0.740 1.352

  E Swansea Bay 0.640 0.516 0.242 1.239 0.217 0.084 11.857

  

Q9. How long have 
you been with 
<organ>? 

0.084 0.069 0.075 1.216 0.226 
0.835 1.197

  

Q20a.6 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Conferences or 
events 

-0.136 0.153 -0.066 -0.886 0.377 

0.585 1.710

  

Q20a.5 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Telephone 
conversations 

0.135 0.164 0.057 0.823 0.412 

0.671 1.491
  A Public Sector -0.197 0.255 -0.094 -0.774 0.440 0.216 4.627
  A North West Wales 0.268 0.433 0.078 0.620 0.536 0.205 4.886

  

Q26.14 work with you 
to engage citizens in 
public service design 
and delivery 

-0.039 0.083 -0.038 -0.467 0.641 

0.478 2.092
  C Third sector -0.099 0.252 -0.042 -0.395 0.694 0.289 3.460

  

Q20a.4 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Emails 

-0.086 0.227 -0.025 -0.378 0.706 

0.711 1.406
  position -0.035 0.096 -0.026 -0.362 0.718 0.622305 1.606928
  D Academic institution -0.088 0.289 -0.036 -0.304 0.761 0.230 4.342
  Other organisation 0.074 0.357 0.015 0.209 0.835 0.639 1.565

  

Q20a.2 main methods 
use to interact with 
Welsh Assembly 
Government officials? 
- Letters 

-0.032 0.158 -0.015 -0.204 0.839 

0.555 1.802

  

Q24. How regularly 
have you personally 
had dealings with 
officials in xxx as a 
representative of xxx 
in the last 12 months 

-0.010 0.078 -0.009 -0.125 0.901 

0.688 1.453
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Coefficients(a)               

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

  

Q20d. In general, how 
easy or difficult is it to 
obtain information 
about the Welsh 
Assembly 
Government? 

0.010 0.079 0.008 0.123 0.903 

0.746 1.341

  

B Public sector or 
private sector 
partnership 

-0.012 0.246 -0.004 -0.048 0.962 
0.422 2.368

  

Q20c. In general, how 
easy or difficult is it to 
engage with Welsh 
Assembly 
Government officials? 

-0.002 0.109 -0.001 -0.016 0.987 

0.510 1.961
a Dependent Variable: Q16. In the last 12 months, how satisfied or dissatisfied have you been with 

the way in which Welsh Assembly Government officials have worked with and involved other 
organisations? 

 
 
Yr Economi a Thrafnidiaeth  
 
Ffigur F3: Crynodeb o'r Model Atchweliad Lluosog Cyffredinol ar gyfer Adran yr Economi 
a Thrafnidiaeth 

Model R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .761(a) 0.579 0.368 0.843 1.837

a. Predictors: (Constant), *position,*Q9, E Swansea Bay, Q20d., *Q20a.2 And what are the main 
methods you use to interact with Welsh Assembly Government officials? - Letters, Other organisation, 
Q20a.4, D Pembrokeshire Haven, C Third sector, B Public sector or private sector partnership, A North 
West Wales, F3 are committed to delivering high quality outcomes, inside or outside Wales, D 
Academic institution, C Central Wales, F1 engages in a professional manner, Q20a.1, Q17., B North 
Eat Wales, Q24., Q20a.5, F4 provides strategic direction, F2 engages actively, Q20a.6, Q20c., Q26.14 
work with you to engage citizens in public service design and delivery, Q20a.3, Q26.9 are innovative 
and willing to take risks, A Public Sector, F South East Wales 

b. Dependent Variable: Q16. In the last 12 months, how satisfied or dissatisfied have you been with the 
way in which Welsh Assembly Government officials have worked with and involved other 
organisations? 

 
ANOVA(b)      

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 58.579 30 1.953 2.750 .000(a) 
  Residual 42.608 60 0.710     
  Total 101.187 90       



 

Arolwg Rhanddeiliaid Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008 – Adroddiad ar y Prif Ganfyddiadau   
Beaufort Research Ltd (B2791)  Tudalen 78 

a. Predictors: (Constant), *position,*Q9, E Swansea Bay, Q20d., *Q20a.2 And what 
are the main methods you use to interact with Welsh Assembly Government 
officials? - Letters, Other organisation, Q20a.4, D Pembrokeshire Haven, C Third 
sector, B Public sector or private sector partnership, A North West Wales, F3 are 
committed to delivering high quality outcomes, inside or outside Wales, D Academic 
institution, C Central Wales, F1 engages in a professional manner, Q20a.1, Q17., B 
North Eat Wales, Q24., Q20a.5, F4 provides strategic direction, F2 engages 
actively, Q20a.6, Q20c., Q26.14 work with you to engage citizens in public service 
design and delivery, Q20a.3, Q26.9 are innovative and willing to take risks, A Public 
Sector, F South East Wales 

b. Dependent Variable: Q16. In the last 12 months, how satisfied or dissatisfied have 
you been with the way in which Welsh Assembly Government officials have worked 
with and involved other organisations? 

 
Coefficients(a)               

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) -0.843 1.650   -0.511 0.612     

  

Q17. Change in way 
Welsh Assembly 
Government officials 
have worked with 
and involved other 
organisations in last 
12 months 

0.367 0.124 0.334 2.971 0.004 0.556 1.799 

  F2 engages actively 0.242 0.124 0.232 1.962 0.054 0.503 1.987 

  

Q20a.1 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Face to face 
meetings 

0.550 0.317 0.182 1.733 0.088 0.633 1.580 

  

Q20c. In general, how 
easy or difficult is it to 
engage with Welsh 
Assembly 
Government officials? 

0.306 0.178 0.237 1.722 0.090 0.370 2.701 

  D Academic institution -1.229 0.728 -0.171 -1.688 0.097 0.685 1.460 
  A Public Sector 0.532 0.383 0.251 1.388 0.170 0.215 4.651 
  A North West Wales -0.813 0.642 -0.218 -1.266 0.210 0.236 4.237 

  

Q9. How long have 
you been with 
<organ>? 

0.144 0.118 0.118 1.221 0.227 0.752 1.330 

  

Q26.9 are innovative 
and willing to take 
risks 

0.228 0.190 0.184 1.196 0.237 0.296 3.380 

  
F1 engages in a 
professional manner 0.159 0.158 0.136 1.007 0.318 0.387 2.584 

  

F3 are committed to 
delivering high quality 
outcomes 

0.101 0.115 0.099 0.883 0.381 0.555 1.803 
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Q24. How regularly 
have you personally 
had dealings with 
officials in xxx as a 
representative of xxx 
in the last 12 months 

-0.097 0.126 -0.086 -0.771 0.444 0.558 1.791 

  

Q20a.3 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Reports\ proposals\ 
submissions\ other 
written documents 

0.192 0.281 0.091 0.684 0.497 0.396 2.524 

  

Q20a.2 main methods 
use to interact with 
Welsh Assembly 
Government officials? 
- Letters 

-0.162 0.244 -0.074 -0.666 0.508 0.569 1.758 

  B North East Wales -0.389 0.656 -0.120 -0.593 0.555 0.171 5.855 

  

Q20d. In general, how 
easy or difficult is it to 
obtain information 
about the Welsh 
Assembly 
Government? 

-0.089 0.150 -0.075 -0.592 0.556 0.433 2.308 

  

B Public sector or 
private sector 
partnership 

-0.162 0.293 -0.073 -0.553 0.582 0.398 2.510 

  
D Pembrokeshire 
Haven -0.471 0.855 -0.092 -0.551 0.583 0.254 3.936 

  C Third sector 0.174 0.316 0.067 0.549 0.585 0.472 2.120 
  position 0.057 0.142 0.048 0.401 0.690 0.493 2.027 
  Other organisation -0.122 0.340 -0.036 -0.359 0.721 0.692 1.445 

  

Q26.14 work with you 
to engage citizens in 
public service design 
and delivery 

-0.037 0.138 -0.036 -0.265 0.792 0.372 2.690 

  C Central Wales -0.216 0.830 -0.058 -0.260 0.796 0.141 7.071 
  E Swansea Bay -0.204 0.944 -0.035 -0.216 0.830 0.275 3.637 

  
F4 provides strategic 
direction -0.016 0.126 -0.017 -0.129 0.898 0.419 2.385 

  F South East Wales -0.081 0.774 -0.038 -0.104 0.917 0.054 18.662

  
inside or outside 
Wales 0.073 0.869 0.018 0.084 0.933 0.146 6.868 

  

Q20a.5 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Telephone 
conversations 

0.022 0.303 0.009 0.074 0.942 0.513 1.948 

  

Q20a.6 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Conferences or 
events 

-0.014 0.269 -0.007 -0.052 0.959 0.439 2.280 
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Q20a.4 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Emails 

-0.021 0.476 -0.005 -0.043 0.966 0.559 1.788 

a Dependent Variable: Q16. In the last 12 months, how satisfied or dissatisfied have you been 
with the way in which Welsh Assembly Government officials have worked with and involved 
other organisations? 

 
 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
 
Ffigur F4: Crynodeb o'r Model Atchweliad Lluosog Cyffredinol ar gyfer yr Adran Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol 

Model R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .779(a) 0.606 0.494 0.758 1.808

a. Predictors: (Constant), *position,*Q9, E Swansea Bay, Q20d., *Q20a.2 And what are the main 
methods you use to interact with Welsh Assembly Government officials? - Letters, Other organisation, 
Q20a.4, D Pembrokeshire Haven, C Third sector, B Public sector or private sector partnership, A North 
West Wales, F3 are committed to delivering high quality outcomes, inside or outside Wales, D 
Academic institution, C Central Wales, F1 engages in a professional manner, Q20a.1, Q17., B North 
Eat Wales, Q24., Q20a.5, F4 provides strategic direction, F2 engages actively, Q20a.6, Q20c., Q26.14 
work with you to engage citizens in public service design and delivery, Q20a.3, Q26.9 are innovative 
and willing to take risks, A Public Sector, F South East Wales 

b. Dependent Variable: Q16. In the last 12 months, how satisfied or dissatisfied have you been with the 
way in which Welsh Assembly Government officials have worked with and involved other 
organisations? 

 
ANOVA(b)      

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 92.734 30 3.091 5.386 .000(a) 
  Residual 60.259 105 0.574     
  Total 152.993 135       

a. Predictors: (Constant), *position,*Q9, E Swansea Bay, Q20d., *Q20a.2 And what 
are the main methods you use to interact with Welsh Assembly Government 
officials? - Letters, Other organisation, Q20a.4, D Pembrokeshire Haven, C Third 
sector, B Public sector or private sector partnership, A North West Wales, F3 are 
committed to delivering high quality outcomes, inside or outside Wales, D Academic 
institution, C Central Wales, F1 engages in a professional manner, Q20a.1, Q17., B 
North Eat Wales, Q24., Q20a.5, F4 provides strategic direction, F2 engages 
actively, Q20a.6, Q20c., Q26.14 work with you to engage citizens in public service 
design and delivery, Q20a.3, Q26.9 are innovative and willing to take risks, A Public 
Sector, F South East Wales 

b. Dependent Variable: Q16. In the last 12 months, how satisfied or dissatisfied have 
you been with the way in which Welsh Assembly Government officials have worked 
with and involved other organisations? 
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Coefficients(a)               

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) 0.526 1.088   0.483 0.630     
  F2 engages actively 0.401 0.076 0.425 5.265 0.000 0.576 1.735 

  
F1 engages in a 
professional manner 0.309 0.094 0.304 3.283 0.001 0.437 2.287 

  

Q17. Change in way 
Welsh Assembly 
Government officials 
have worked with 
and involved other 
organisations in last 
12 months 

0.299 0.092 0.244 3.261 0.001 0.669 1.495 

  
F4 provides 
strategic direction 0.252 0.091 0.250 2.788 0.006 0.466 2.148 

  

Q20d. In general, how 
easy or difficult is it to 
obtain information 
about the Welsh 
Assembly 
Government? 

0.183 0.103 0.134 1.780 0.078 0.663 1.509 

  

F3 are committed to 
delivering high quality 
outcomes 

0.134 0.082 0.134 1.628 0.106 0.557 1.796 

  

Q20a.2 main methods 
use to interact with 
Welsh Assembly 
Government officials? 
- Letters 

-0.302 0.198 -0.142 -1.523 0.131 0.431 2.323 

  position -0.177 0.120 -0.104 -1.470 0.145 0.750 1.334 

  

Q20a.4 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Emails 

0.336 0.273 0.083 1.229 0.222 0.828 1.207 

  B North East Wales -0.590 0.526 -0.184 -1.122 0.264 0.140 7.167 

  

Q20a.6 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Conferences or 
events 

0.218 0.200 0.103 1.092 0.277 0.423 2.366 

  

Q26.9 are innovative 
and willing to take 
risks 

-0.113 0.104 -0.097 -1.085 0.280 0.468 2.137 

  

Q26.14 work with you 
to engage citizens in 
public service design 
and delivery 

0.097 0.090 0.088 1.068 0.288 0.554 1.804 

  
D Pembrokeshire 
Haven -0.707 0.696 -0.113 -1.016 0.312 0.305 3.280 
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Coefficients(a)               

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

  

B Public sector or 
private sector 
partnership 

0.323 0.358 0.062 0.900 0.370 0.780 1.282 

  
inside or outside 
Wales 0.573 0.655 0.147 0.874 0.384 0.132 7.557 

  F South East Wales -0.515 0.596 -0.242 -0.864 0.390 0.048 20.870

  

Q20a.3 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Reports\ proposals\ 
submissions\ other 
written documents 

-0.135 0.198 -0.063 -0.680 0.498 0.432 2.316 

  E Swansea Bay -0.351 0.622 -0.097 -0.565 0.573 0.126 7.922 

  

Q20c. In general, how 
easy or difficult is it to 
engage with Welsh 
Assembly 
Government officials? 

0.056 0.120 0.037 0.462 0.645 0.584 1.713 

  

Q20a.1 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Face to face 
meetings 

-0.077 0.189 -0.030 -0.407 0.685 0.703 1.422 

  

Q20a.5 the main 
methods use to 
interact with Welsh 
Assembly 
Government officials? 
- Telephone 
conversations 

-0.073 0.184 -0.028 -0.399 0.691 0.764 1.309 

  A North West Wales -0.190 0.485 -0.049 -0.391 0.696 0.241 4.142 
  Other organisation -0.095 0.313 -0.023 -0.305 0.761 0.633 1.581 

  

Q24. How regularly 
have you personally 
had dealings with 
officials in xxx as a 
representative of xxx 
in the last 12 months 

-0.021 0.081 -0.019 -0.260 0.796 0.737 1.356 

  

Q9. How long have 
you been with 
<organ>? 

-0.020 0.082 -0.017 -0.247 0.806 0.801 1.249 

  D Academic institution -0.103 0.535 -0.014 -0.193 0.848 0.684 1.462 
  A Public Sector 0.041 0.337 0.017 0.120 0.904 0.198 5.055 
  C Third sector -0.023 0.311 -0.009 -0.074 0.941 0.281 3.555 
  C Central Wales -0.029 0.648 -0.007 -0.044 0.965 0.147 6.786 
a Dependent Variable: Q16. In the last 12 months, how satisfied or dissatisfied have you been 

with the way in which Welsh Assembly Government officials have worked with and involved 
other organisations? 
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Cyfrifo Sgorau Perfformiad 
 
Roedd y sgorau perfformiad ar gyfer pob ffactor yn cymryd y sgorau ar gyfer y 
'ddau flwch uchaf' - 'cytuno'n gryf' neu 'cytuno' yng nghwestiwn 18, 'bob amser' 
neu 'yn aml' yng nghwestiwn  - o bob un o elfennau unigol y ffactor ac yn cyfrifo 
cyfartaledd heb ei bwysoli o'r sgorau, fel y dangosir ar y ddalen drosodd. 
 
Ff1 yn ymgysylltu mewn ffordd 
broffesiynol   c26.8 c26.3 c26.1 c26.6 c26.5 c26.2 c26.4 c26.7
sgôr gadarnhaol gyfartalog 
heb ei phwysoli 56% 42% 49% 46% 57% 51% 61% 78% 61% 
                    
Ff2 ymgysylltu'n weithredol   c18.1 c18.4 c18.3 c18.2 c18.6       
sgôr gadarnhaol gyfartalog 
heb ei phwysoli 56% 66% 54% 58% 50% 55%       
                    
Ff3 yn ymrwymedig i gyflawni 
canlyniadau o safon uchel   c26.10 c26.13 c26.11 c26.12 c18.9       
sgôr gadarnhaol gyfartalog 
heb ei phwysoli 60% 65% 59% 71% 50% 54%       
                    
Ff4 yn darparu cyfeiriad 
strategol   c18.8 c18.7 c18.10 c18.5         
sgôr gadarnhaol gyfartalog 
heb ei phwysoli 38% 19% 45% 45% 42%         

 
Ar gyfer y ddau gwestiwn a nodwyd hefyd fel ffactorau allweddol sy'n gwella 
boddhad gydag ymgysylltiad â rhanddeiliaid, nodwyd sgorau perfformiad 
cadarnhaol fel a ganlyn: 
 

C17 Newid yn y ffordd mae swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi 
cydweithio â sefydliadau eraill a'u cynnwys yn y 12 mis diwethaf - y rhai a nododd 
welliant (28%) 

 
C2 Pa mor hawdd neu anodd yw ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth Cynulliad 
Cymru – y rhai oedd o'r farn bod ymgysylltu'n 'hawdd iawn' neu’n 'eithaf hawdd 
(78%) 
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ATODIAD G: 
PROFFIL Y SAMPL  
 
At ddibenion dadansoddi is-grwpiau, cronnwyd yr 13 categori o sefydliadau 
(gweler adran 1.24, Ffigur 1.2) i bum grŵp ehangach (gweler Ffigur G1, isod).  
Mae mwyafrif y sampl (56%) yn rhanddeiliaid o sefydliadau'r sector cyhoeddus. 
 
Ffigur G1: Grwpiau o sefydliadau yn ôl math (%). 

 
2008 

% 
Sector cyhoeddus 56 
Trydydd sector (sector gwirfoddol, grwpiau buddiant, elusennau ac undebau) 23 
Sector preifat neu bartneriaeth cyhoeddus-preifat 15 
Sefydliad academaidd 8 
Arall 7 

 
 
Roedd cyfanswm o 59% o’r ymatebwyr yn dod o sefydliadau naill ai a ariennir yn 
llawn (15%) neu a ariennir yn rhannol (44%) gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.  
Yn 2006, roedd cyfran uwch o ymatebwyr yn dod o sefydliadau a ariennir yn llawn 
neu'n rhannol.  Fodd bynnag, gallai hyn fod yn rhannol o ganlyniad i’r ffaith bod 
categori 'derbyniwyd grant' wedi'i ychwanegu yn arolwg 2008, a ganfu fod mwy na 
dau o bob pump (43%) wedi derbyn grant.  Nododd bron hanner (48%) o'r holl 
randdeiliaid eu bod yn cael eu 'rheoleiddio' gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. 
 
Ffigur G2: Cyllid a rheoleiddio (%). 

 
2006

%
2008

%
Ariennir yn llawn 21 15
Ariennir yn rhannol 50 44
Derbyniwyd grant dd/g 43
Wedi'i reoleiddio 51 48

 
 
Gofynnwyd am safle'r rhanddeiliaid o fewn eu sefydliad.  Er mwyn nodi unrhyw 
wahaniaethau o ran safle yn y sefydliad, grwpiwyd y safleoedd i dri chategori 
eang (gweler Ffigurau G3a a G3b).  Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn y grŵp 
uchaf o ran safle yn y sefydliad. 
 
Ffigur G3a: Safle yn y sefydliad (%). 

 
2008

%
Uwch 48
Canolig 29
Is 22
Arall / heb ateb 2

 
(Ffigur G3b drosodd) 
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Ffigur G3b: Safle yn y sefydliad – Diffiniadau'r grwpiau. 
Uwch 
Rheolwr Gyfarwyddwr neu Cyfarwyddwr Cenedlaethol neu Gyfarwyddwr Gweithredol 
Prif Weithredwr 
Dirprwy Brif Weithredwr neu Brif Weithredwr Dros Dro neu Interim 
Comisiynydd neu Brif Gwnstabl neu Brif Swyddog Tân 
Dirprwy Gomisiynydd/Prif Gwnstabl/Prif Swyddog Tân neu Gomisiynydd/Prif Gwnstabl/Prif 
Swyddog Tân Dros Dro neu Gomisiynydd/Prif Gwnstabl/Prif Swyddog Tân Cynorthwyol 
Pennaeth Gwasanaethau neu Adran neu Bolisi 
Cadeirydd neu Ddirprwy Gadeirydd 
Prif Swyddog neu Swyddog Arweiniol neu Swyddog Gweithredol 
Ysgrifennydd Cyffredinol neu Ddirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol 
Cyfarwyddwr Cyllid 
Meddyg Ymgynghorol neu Feddyg neu Gyfarwyddwr Clinigol neu Gyfarwyddwr Nyrsio 
Pennaeth neu Brifathro 
Golygydd neu Brif Olygydd neu Olygydd Cynorthwyol 
Uwch Ymgynghorydd neu Ymgynghorydd 
Is-ganghellor neu Ddirprwy Brifathro neu Ddirprwy Gadeirydd 
Perchennog 
Partner 
Pennaeth (Amhenodol) 
Cyfreithiwr 
Canolig 
Uwch Reolwr neu Reolwr 
Dirprwy Reolwr neu Uwch Reolwr, Rheolwr neu Uwch Reolwr Cynorthwyol neu Rheolwr 
neu Uwch Reolwr Dros Dro 
Cydgysylltydd 
Rheolwr Cyllid 
Swyddog Ariannol neu Drysorydd neu Archwilydd 
Nyrs neu Swyddog Nyrsio neu Arbenigwr Hyrwyddo Iechyd 
Curadur neu Archifydd 
Dirprwy Bennaeth neu Brifathro 
Arolygydd neu Swyddog Arholiadau 
Athro neu Ddarlithydd neu Lyfrgellydd 
Aelod o Banel neu Bwyllgor neu Fforwm neu Bartneriaeth 
Aelod (Amhenodol) 
Gwas Sifil (Amhenodol) 
Is 
Swyddog Cyfranogi neu Bartneriaeth 
Swyddog Cyfathrebu neu Ddatblygu 
Swyddog neu Uwch Swyddog (Amhenodol) 
Clerc 
Uwch Weinyddwr 
Gweinyddwr neu Ysgrifennydd 
Ffermwr neu Hunangyflogedig 

 

Roedd mwyafrif y rhanddeiliaid (63%) wedi bod gyda'u sefydliad am fwy na phum 
mlynedd.  Mae'r gyfran hon yn sylweddol uwch na'r hyn a welwyd yn arolwg 2006 
(55%).  Dim ond un o bob ugain o randdeiliaid (5%) a fu gyda'u sefydliad am lai 
na blwyddyn. 
 

Ffigur G4: Hyd gwasanaeth (%). 
 2006 (%) 2008 (%)
Llai na blwyddyn 5 5
Rhwng blwyddyn a thair blynedd 22 14
Rhwng tair a phum mlynedd 18 17
Mwy na phum mlynedd 55 63
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Roedd proffil y rhanddeiliaid o ran gallu yn yr iaith Gymraeg bron yn union yr un 
peth â'r hyn a gofnodwyd yn 2006. Ar y cyfan roedd 29% yn gallu deall Cymraeg 
llafar, roedd 24% yn gallu siarad Cymraeg, roedd 23% yn gallu darllen Cymraeg 
ac roedd 19% yn gallu ysgrifennu Cymraeg.  Roedd tua dau o bob tri (68%) yn 
methu deall, siarad, darllen nac ysgrifennu Cymraeg. 
 
Ffigur G5: Gallu yn yr iaith Gymraeg (%). 

 
2006

%
2008

%
Deall Cymraeg llafar 29 29
Siarad Cymraeg 24 24
Darllen Cymraeg 23 23
Ysgrifennu Cymraeg 18 19
Dim un o’r uchod 66 68

 
 
Yn gyson â 2006, o'r rhai sy'n gallu siarad Cymraeg, roedd tri o bob pump yn 
siarad Cymraeg yn rhugl.  O'r gweddill, gallai 20% siarad swm rhesymol, gallai 
16% siarad ychydig yn unig a gallai 4% siarad rhai geiriau'n unig. 
 
Ffigur G6: Gallu i siarad Cymraeg (%). 
Sylfaen: rhai sy'n gallu siarad Cymraeg 
(311) 

2006
%

2008
%

Rhugl yn Gymraeg 59 60
Gallu siarad swm rhesymol o Gymraeg 20 20
Gallu siarad ychydig o Gymraeg yn unig 15 16
Gallu siarad rhai geiriau yn Gymraeg yn 
unig 6 4

 
 
Gwnaed dadansoddiad rhanbarthol gan ddefnyddio Awdurdodau Unedol i 
gynrychioli ardaloedd Cynllun Gofodol Cymru yn fras.  Er nad yw Awdurdodau 
Unedol yn cyfateb yn union â ffiniau'r rhanbarthau hyn, fe'u gwnaed i gyfateb mor 
gywir â phosibl. 
 
Fel y gellir gweld yn Ffigur G7 isod, roedd mwyafrif y rhanddeiliaid yn dod o Dde-
ddwyrain Cymru (43%) ac roedd ychydig dros un o bob deg (13%) yn dod o'r tu 
allan i Gymru. 
 
Ffigur G7: Rhanbarth (%). 

 
2008

%
De-ddwyrain Cymru 
(Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, 
Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Casnewydd, Caerdydd) 

43

Gogledd-ddwyrain Cymru 
(Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam) 12

Bae Abertawe 
(Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot) 12

Canol Cymru 
(Powys, Ceredigion) 9

Gogledd-orllewin Cymru 
(Ynys Môn, Gwynedd, Conwy) 9

Hafan Sir Benfro 
(Sir Benfro) 5
  

Y tu allan i Gymru 13
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ATODIAD  H: 
LLYTHYRAU A ANFONWYD YMLAEN LLAW 
 
Llythyr 1: Anfonwyd at y rhai lle'r oedd y cyfeiriad e-bost a'r rhif ffôn ar gael 
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Llythyr 2: Anfonwyd at y rhai lle'r oedd rhif ffôn ar gael ond nid oedd cyfeiriad e-bost ar 
gael 
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Llythyr 3: Anfonwyd at y rhai lle'r oedd cyfeiriad e-bost ar gael ond nid oedd rhif ffôn ar 
gael 
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Llythyr 4: Anfonwyd at y rhai lle nad oedd cyfeiriad e-bost na rhif ffôn ar gael 
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ATODIAD I: 
HOLIADUR YR AROLWG 
 

B2791 
AROLWG RHANDDEILIAID 2008 

 
Bore da, prynhawn da, noswaith dda. yw fy enw i, o Beaufort Research, cwmni ymchwil y farchnad 
annibynnol, ac rydyn ni’n cynnal arolwg ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r arolwg yn canolbwyntio 
ar y ffyrdd y mae swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gweithio gyda sefydliadau eraill ac yn 
ymwneud â nhw. Rydyn ni’n deall eich bod chi’n un o randdeiliaid (stakeholders) y Llywodraeth. Efallai eich 
bod wedi derbyn e-bost neu lythyr am hyn. Ar y mwyaf rhyw chwarter awr y bydd y cyfweliad yn ei gymryd. 
A ydych chi’n fodlon cymryd rhan? 
 
 1  Ydw - yn barod i gymryd rhan  CA 
 2  Na - ddim yn barod i gymryd rhan  C1 
 
 
 
CA. Fedrwch chi ..........? 
DARLLENWCH ALLAN - CODIWCH BOB UN Y MAE’R YMATEBYDD YN MEDRU EI WNEUD 
 
 1  Ddeall Cymraeg llafar 
 2  Siarad Cymraeg  CB 
 3  Ddarllen Cymraeg 
 4  Ysgrifennu Cymraeg 
 5  Dim un o’r uchod 
 
  
 
CB. A fuasech yn dweud eich bod........? 
DARLLENWCH ALLAN, CODIWCH YR ATEB 
 
 1  Yn rhugl yn y Gymraeg  CC 
 2  Yn medru siarad cryn dipyn o Gymraeg  CC 
 3  Dim ond yn medru siarad rhyw ychydig o Gymraeg  C2 
 4  Yn medru dweud ychydig eiriau yn unig yn Gymraeg  C2 
 
  
 
CC. A hoffech chi barhau â’r cyfweliad yn Gymraeg neu yn Saesneg? 
 
 1  Saesneg 
 2  Cymraeg 
 
 
 
OS YN AMHAROD I GYMRYD RHAN, NODWCH Y RHESWM PAM. (DS HOLWCH Y CWESTIWN 
DIM OND OS NAD YW’R RHESWM YN AMLWG O’R YMATEB CYCHWYNOL). 
C1. Pa reswm sydd gennych dros beidio â chymryd rhan? 
 
 1  Rhy brysur 
 2  Mae ‘na ormod o arolygon gan Llywodraeth Cynulliad Cymru \ eisoes wedi cyfrannu ar 

ormod o arolygon Llywodraeth Cynulliad Cymru 
 3  Gormod o arolygon eraill \ eisoes wedi cyfrannu at ormod o arolygon eraill 
 4  Gormod o amser yn cael ei dreulio yn gwneud pethau eraill i Lywodraeth Cynulliad 

Cymru 
 5  Ddim yn teimlo taw fi yw’r person cymwys i gymryd rhan 
 6  Ddim yn teimlo fod gen i ddim \ ddigon i’w ddweud 
 7  Fydd dim byd yn digwydd o ganlyniad \ gwastraff amser 
 8  Arall (YSGRIFENNWCH I MEWN OS GWELWCH YN DDA) 
 9  Dim o’r rhain 
 10  Ddim yn gwybod 
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RHAID I’R GANLYNOL GAEL EI DARLLEN ALLAN: 
Hoffwn eich sicrhau y bydd yr holl wybodaeth y byddwn yn ei gasglu yn cael ei gadw’n gwbwl gyfrinachol, 
ac yn cael ei ddefnyddio at ddibenion ymchwil yn unig. Ni fydd yn bosib adnabod unrhyw unigolyn na 
mudiad yn y canlyniadau. Nodwch os gwelwch yn dda fod y cwestiynau canlynol ynghylch swyddogion 
Llwydoraeth Cynulliad Cymru, nid am y gweinidogion. Dylid ateb y cwestiynau gan feddwl am safon ac 
ansawdd eich cyswllt gyda swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru yn hytrach na'ch eich barn ynghylch 
polisiau Llywodraeth Cynulliad Cymru. 
 
  
 
C2. Ydych chi wedi cael unrhyw gyswllt gyda swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ystod y 12 mis 
diwethaf? 
 
 1  Do  C8 
 2  Na  C3 i C14, A CAU 
 
  
 
C3. Faint o amser sydd ers eich cyswllt diwethaf gydag aelod o staff Llywodraeth Cynulliad Cymru? Ni 
ddylech gynnwys perthnasau cyn y cyfuno gydag ACCAC, Dysg, ELWa, ADC (WDA), Bwrdd Croeso 
Cymru, ac Asiantaeth Ieuenctid Cymru. 
 
 1  Rhwng blwyddyn a dwy flynedd yn ôl 
 2  Rhwng dwy a thair blynedd yn ôl 
 3  Dros dair blynedd yn ôl 
 4  Erioed 
 5  Ddim yn gwybod 
 
 
 
C4. Beth yw’r prif reswm pam nad ydych wedi cael unrhyw gyswllt gyda swyddogion Llywodraeth Cynulliad 
Cymru yn ystod y 12 mis diwethaf? 
PEIDIWCH AG ANNOG 
 
 1  Heb fod wedi angen gwneud hynny 
 2  Mae’r mudiad yn rhy fiwrocrataidd 
 3  Nid yw’r sefydliad yn effeithiol \ yn wastraff amser 
 4  Wedi ceisio ond heb gael ymateb 
 5  Rwyf i \ mae fy sefydliad yn gwrthwynebu Llywodraeth Cynulliad Cymru 
 6  Cyfrifoldeb rhywun arall yn y sefydliad 
 7  Nid yw penderfyniadau Llywodraeth Cynulliad Cymru yn effeithio ar fy ngwaith \ gwaith 

fy sefydliad 
 8  Rhywbeth arall (YSGRIFENNWCH I MEWN) 
 
  
 
C5. Er eich bod yn dweud na chawsoch unrhyw gyswllt gyda swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 
ystod y 12 mis diwethaf, a oes unrhyw rai o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cysylltu â chi 
am unrhyw reswm yn ystod y 12 mis diwethaf - er enghraifft er mwyn cyfrannu at ymgynghoriad neu i 
fynychu cynhadledd neu weithdy? 
 
 1  Do - er mwyn ymateb i ymgynghoriad \gyfrannu at ymarferiad ymgynghori 
 2  Do - er mwyn mynychu cynhadledd \ gweithdy 
 3  Do - am reswm arall YSGRIFENNWCH I MEWN 
 4  Na, Llywodraeth Cynulliad Cymru heb gysylltu â mi yn ystod y 12 mis diwethaf 
 5  Ddim yn gwybod \ddim yn gallu cofio 
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C6. Yn y dyfodol, a fuasech yn hoffi rhagor, llai, neu tua’r un faint o gyswllt gyda swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru? 
 
 1  Mwy 
 2  Llai 
 3  Tua’r un faint 
 4  Ddim yn gwybod 
 
 
 
C7. Ym mha ffyrdd, os o gwbwl, y gall swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru wella eu ffyrdd o weithio 
a chynnwys mudiadau eraill? 
PROCIWCH YN DRYLWYR AC YSGRIFENNU I MEWN 
 
  
 
Nawr, fe hoffwn ni ofyn rhai cwestiynau amdanoch chi a’r sefydliad neu fudiad yr ydych yn gweithio ynddo. 
Mae’n bosib y bydd rhai o’r cwestiynau ynghylch y mudiad yn ymddangos yn sylfaenol iawn a’r atebion yn 
amlwg. Fodd bynnag mae’n rhaid i ni sicrhau fod y wybodaeth y byddwn yn ei gasglu yn hollol gywir er 
mwyn i ni fedru grwpio sefydliadau gyda’i gilydd at ddibenion dadansoddi. 
 
 
 
C8. Beth yw'ch swydd \ safle of fewn [ORG] ? 
YSGRIFENNWCH I MEWN 
 
  
 
C9. Ers faint y’ch chi wedi bod gyda [ORG] ? 
 
 1  Llai na blwyddyn 
 2  Rhwng un a thair blynedd 
 3  Rhwng tair a phum mlynedd 
 4  Mwy na phum mlynedd 
 5  Ddim yn gwybod \ ddim yn gallu cofio 
 
  
 
C10a. Pa fath o sefydliad yw [ORG]? A ydyw yn...... 
DARLLENWCH ALLAN - GALL FOD YN SAWL COD 
 
 1  Corff a noddir gan Lywodraeth y Cynulliad 
 2  Awdurdod Lleol (Cyngor) 
 3  Corff yn y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol (GIG) (NHS) 
 4  Adran o’r Llywodraeth Ganolog 
 5  Sefydliad Academaidd 
 6  Partneriaeth sector preifat neu cyhoeddus 
 7  Asiantaeth o’r Llywodraeth 
 8  Corff sector cyhoeddus arall 
 9  Grwp gwirfoddol 
 10  Grwp diddordeb 
 11  Elusen gofrestredig 
 12  Busnes \ cwmni sector breifat 
 13  Corff sy'n cynrychioli gweithwyr cyflogedig 
 14  Arall (YSGRIFENNWCH I MEWN OS GWELWCH YN DDA) 
 15  Ddim yn gwybod 
 
  
 
C11. Beth yw cod post y swyddfa yr ydych yn gweithio ohoni? 
YSGRIFENNWCH I MEWN 
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C12. Pa un o’r disgrifiadau canlynol sy’n disgrifio orau eich perthynas gyda Llywodraeth y Cynulliad? 
DARLLENWCH ALLAN - GALL FOD YN SAWL COD 
 
 1  Ymgyrchoedd\lobïo ar bynciau a materion penodol 
 2  Darparu gwasanaethau ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru 
 3  Darparu gwasanaethau i Lywodraeth Cynulliad Cymru 
 4  Darparu gwasanaethau yn annibynnol o Lywodraeth Cynulliad Cymru 
 5  Darparu gwasanaethau mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru 
 6  Swyddogaeth Gynghori \ Ymgynghorol ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru 
 7  Swyddogaeth Gynghori \ Ymgynghorol i Lywodraeth Cynulliad Cymru 
 8  Rhannu gwybodaeth gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru 
 9  Derbyn gwasanaethau 
 10  Rhywbeth arall (YSGRIFENNWCH I MEWN OS GWELWCH YN DDA) 
 11  Dim o’r rhain 
 12  Ddim yn gwybod 
 
 
 
C13a. A yw eich sefydliad yn cael ei ariannu’n gyfan gwbwl gan Lywodraeth Cynulliad Cymru? 
 
 1  Ydy 
 2  Na 
 3  Ddim yn gwybod 
 
 
 
C13b. A yw eich sefydliad yn cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru? 
 
 1  Ydy 
 2  Na 
 3  Ddim yn gwybod 
 
  
 
C13c. A yw eich mudiad wedi derbyn grant oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru yn ystod y dair mlynedd 
ddiwethaf? 
 
 1  Ydy 
 2  Na 
 3  Ddim yn gwybod 
 
  
 
C13d. A yw eich sefydliad \ mudiad yn cael ei reoleiddio gan Lywodraeth Cynulliad Cymru? 
 
 1  Ydy 
 2  Na 
 3  Ddim yn gwybod 
 
  
C14. Faint o bobl a gyflogir gan eich sefydliad ar hyn o bryd? 
OS NAD YW’R YMATEBYDD YN SICR, HOLWCH AM AMCANGYFRIF 
 
 1  10 neu lai 
 2  11-20 
 3  21-50 
 4  51-100 
 5  101-500 
 6  501+ 
 7  Ddim yn gwybod 
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ARGRAFF GYFFREDINOL O SWYDDOGION LLYWODRAETH Y CYNULLIAD DARLLENWCH 
ALLAN 
Nawr fe hoffwn ofyn rhai cwestiynau cyffredinol i chi am y ffordd y mae swyddogion Llywodraeth Cynulliad 
Cymru yn gweithio gyda ac yn ymwneud â mudiadau eraill 
 
  
 
C15. Ym mha ffyrdd, os o gwbl, y gall swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru wella eu ffyrdd o weithio 
gyda sefydliadau eraill, ac o gynnwys y sefydliadau hynny yn rhan o bethau? 
HOLWCH YN FANWL 
 
 
 
C16. Yn ystod y 12 mis diwethaf, pa mor foddhaol neu anfoddhaol oedd y ffordd y gwnaeth swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru weithio gyda sefydliadau eraill, a’u cynnwys yn rhan o bethau? 
DARLLENWCH ALLAN 
 
 1  Boddhaol iawn 
 2  Gweddol foddhaol 
 3  Ddim yn foddhaol nac yn anfoddhaol 
 4  Gweddol anfoddhaol 
 5  Anfoddhaol iawn 
 6  Ddim yn gwybod 
 
  
 
C17. Yn ystod y 12 mis diwethaf, a ydych chi'n credu bod y ffordd y gwnaeth swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru weithio gyda a chynnwys mudiadau eraill, wella, gwaethygu, neu aros yr un peth? 
Prociwch: Ydy hynny’n llawer neu ychydig yn well \ gwaeth? 
 
 1  Llawer gwell 
 2  Ychydig yn well 
 3  Dim newid 
 4  Ychydig yn waeth 
 5  Llawer gwaeth 
 6  Ddim yn gwybod 
 
  
 
C18. Nawr 'dwi am ddarllen rhestr o eiriau y gellid eu defnyddio er mwyn disgrifio pobl mewn sefydliadau. 
Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno fod y canlynol yn ffitio’ch 
syniadau a’ch argraffiadau o swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru. Dywedwch wrthai os gwelwch yn 
dda os ydych yn cytuno’n gryf, yn cytuno, ddim cytuno nac yn anghytuno, yn anghytuno, neu’n anghytuno’n 
gryf.  
 
Maent ... Yn bellennig ac amhersonol (are remote and impersonal) 
Maent ... Yn deall fy sefydliad 
Maent ... Yn gwrando ar eraill 
Maent ... Allan o gysylltiad (out of touch) 
Maent ... Yn methu arwain yn effeithiol 
Maent ... Yn ymwneud yn agos â’r rhanddeiliaid (engage proactively with stakeholders) 
Maent ... Yn amharod i arloesi (are reluctant to innovate) 
Maent ... Yn gyd-gysylltiedig 
Maent ... Yn canolbwyntio ar ddarparu 
Maent ... Yn aneglur ynghylch blaenoriaethau 
 
 1  Cytuno’n gryf 
 2  Cytuno 
 3  Ddim cytuno nac yn anghytuno 
 4  Anghytuno 
 5  Anghytuno’n gryf 
 6  Ddim yn gwybod 
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GWEITHIO GYDA SWYDDOGION LLYWODRAETH CYNULLIAD CYMRU DARLLENWCH ALLAN 
Nawr hoffwn eich holi chi am rhai agweddau penodol o weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cynulliad 
Cymru. 
C19. Am ba reswm neu resymau ydych chi wedi cael cyswllt gyda swyddogion Llywodraeth Cynulliad 
Cymru fel cynrychiolydd [ORG] yn ystod y 12 mis diwethaf? 
HOLWCH YN FANWL 
 
 
 
 
C20a. Beth yw’r prif ddulliau yr ydych yn eu defnyddio er mwyn cydgysylltu gyda swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru? 
DARLLENWCH ALLAN 
 
 1  Cyfarfodydd wyneb yn wyneb 
 2  Llythyron 
 3  Adroddiadau\argymhellion\cyflwyniadau\ Dogfennau ysgrifenedig eraill 
 4  Ebyst 
 5  Sgyrsiau dros y ffôn 
 6  Cynadleddau\ digwyddiadau 
 7  Arall (YSGRIFENNWCH I LAWR OS GWELWCH YN DDA) 
 8  Dim o’r rhain 
 9  Ddim yn gwybod 
 
 
 
C20b. A pha ddulliau fuasai orau gennych eu defnyddio er mwyn cydgysylltu gyda swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru? 
DARLLENWCH ALLAN 
 
 1  Cyfarfodydd wyneb yn wyneb 
 2  Llythyron 
 3  Adroddiadau\argymhellion\cyflwyniadau\ Dogfennau ysgrifenedig eraill 
 4  Ebyst 
 5  Sgyrsiau dros y ffôn 
 6  Cynadleddau\ digwyddiadau 
 7  Arall (YSGRIFENNWCH I LAWR OS GWELWCH YN DDA) 
 8  Dim o’r rhain 
 9  Ddim yn gwybod 
 
 
 
C20c. Yn gyffredinol, pa mor anodd neu hawdd yw hi i ymgysylltu â swyddogion Llywodraeth Cynulliad 
Cymru? 
DARLLENWCH ALLAN 
 
 1  Hawdd iawn 
 2  Eithaf hawdd 
 3  Eithaf anodd 
 4  Anodd iawn 
 5  Does gen i ddim barn 
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C20d. Yn gyffredinol, pa mor hawdd neu anodd yw hi i gael gwybodaeth ynghylch Llywodraeth Cynulliad 
Cymru? 
DARLLENWCH ALLAN 
 
 1  Hawdd iawn 
 2  Eithaf hawdd 
 3  Eithaf anodd 
 4  Anodd iawn 
 5  Does gen i ddim barn 
 
  
 
C21. Pe bai gennych ddewis, ym mha iaith fuasech chi’n dymuno cyfathrebu gyda swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru? 
 
 1  Saesneg  C23 
 2  Cymraeg  C22 
 99  Arall (Nodwch pa un os gwelwch yn dda)  C23 
 
 
 
C22. Pa mor aml fedrwch chi ddefnyddio yr iaith hon wrth cyfathrebu gyda swyddogion Llywodraeth 
Cynulliad Cymru? 
DARLLENWCH ALLAN 
 
 1  Bob amser 
 2  Yn aml 
 3  Weithiau 
 4  Anaml 
 5  Byth 
 6  Ddim yn gwybod 
 
 
 
C23. Gyda pha adran neu adrannau yn Llywodraeth Cynulliad Cymru y’ch chi wedi bod mewn cysylltiad â 
nhw amlaf yn ystod y 12 mis diwethaf? 
 
 1  Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 
 2  Gwybodaeth a Gwasanaethau Corfforaethol 
 3  Yr Economi a Thrafnidiaeth 
 4  Yr Amgylchedd, Cynaladwyaeth a Thai 
 5  Cyllid 
 6  Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 7  Adnoddau Dynol 
 8  Gwasanaethau Cyfreithiol 
 9  Iechyd y Cyhoedd a’r Proffesiynau Iechyd 
 10  Gwasanaethau Cyhoeddus a Pherfformiad 
 11  Materion Gweledig a Threftadaeth 
 12  Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol 
 13  Materion Cyfansoddiadol, Cydraddoldeb a Chyfathrebu 
 14  Adran y Prif Weinidog 
 15  Arall (YSGRIFENNWCH I MEWN) 
 16  Ddim yn gwybod  C30 
 



 

Arolwg Rhanddeiliaid Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008 – Adroddiad ar y Prif Ganfyddiadau   
Beaufort Research Ltd (B2791)  Tudalen 102 

  
OS MWY NA UN ADRAN YN C23 GOFYN: 
 
Fe wnaethoch chi sôn eich bod wedi bod mewn cysylltiad ag [X] adran. Bydd yr adran nesaf yn canolbwyntio 
ar eich profiad o weithio gyda swyddogion yn UN o'r adrannau hyn. Oes yna un adran o Lywodraeth 
Cynulliad Cymru yr hoffwch chi ei drafod neu hoffwch chi i'r cyfrifiadur ddewis un ar hap? 
 
 1  Plant, Addysg, Addysg Gydol Oes a Medrau 
 2  Gwasanaethau a Gwybodaeth Gorfforaethol 
 3  Yr Economi a Thrafnidiaeth 
 4  Yr Amgylchedd, Cynaladwyaeth a Thai 
 5  Cyllid 
 6  Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 7  Adnoddau Dynol 
 8  Gwasanaethau Cyfreithiol 
 9  Iechyd Cyhoeddus a Galwedigaethau Iechyd 
 10  Gwasanaethau Cyhoeddus a Pherfformiad 
 11  Materion gweledig a Threftadaeth 
 12  Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol 
 13  Materion Cyfansoddiadol, Cydraddoldeb a Chyfathrebu 
 14  Adran y Prif Weinidog 
 15  ‘Arall’ (O C23) 
 16  Ddim yn gwybod 
 
  
 
DARLLENWCH ALLAN 
I’ch atgoffa - mae’r cwestiynau canlynol am swyddogion Llwydoraeth Cynulliad Cymru, nid am y 
gweinidogion. Dylid ateb y cwestiynau gan feddwl am safon ac ansawdd eich cyswllt gyda swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru yn hytrach na'ch eich barn am bolisiau Llywodraeth Cynulliad Cymru.  
C24. Pa mor aml ydych chi’n bersonol wedi delio â swyddogion yn [ADRAN O C23] fel un o gynrychiolwyr 
[ORG] yn ystod y 12 mis diwethaf? 
 
 1  Dyddiol 
 2  Wythnosol 
 3  Misol 
 4  Tair neu bedair o weithiau yn ystod y 12 mis diwethaf 
 5  Unwaith neu ddwywaith yn ystod y 12 mis diwethaf 
 6  Ddim yn gwybod 
 



 

Arolwg Rhanddeiliaid Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008 – Adroddiad ar y Prif Ganfyddiadau   
Beaufort Research Ltd (B2791)  Tudalen 103 

  
 
C25. Rwy’n awr yn mynd i ddarllen restr o nodweddion ac fe hoffwn i chi ddweud wrthai pa mor bwysig yw 
pob un i chi wrth ymwneud â swyddogion yn [ADRAN O C23]. A wnewch chi ddweud wrthai pu'n ai ydych 
yn credu fod pob un yn hanfodol, pwysig iawn, pwysig neu ddim yn bwysig. 
 
Maent yn... rhannu gwybodaeth yn agored? 
Maent yn... darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy? 
Maent yn... deall yr hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni? 
Maent yn... ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol? 
Maent yn... gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy’n gweithio? 
Maent yn... parchu barn amrywiol eraill? 
Maent yn... ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau? 
Maent yn... eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi? 
Maent yn... arloesol ac yn fodlon mentro? 
Maent yn... canolbwyntio ar ganlyniadau ac amcanion? 
Maent... wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel? 
Maent yn... ei gwneud hi’n glir pwy sy’n atebol am y canlyniadau? 
Maent... wedi eu hymrwymo i wella’n barhaus? 
Maent yn... gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a darparu gwasanaethau 
cyhoeddus? 
 
 1  Hanfodol 
 2  Pwysig iawn 
 3  Pwysig 
 4  Ddim yn bwysig 
 5  Ddim yn gwybod 
 
  
 
DARLLENWCH ALLAN 
Nawr dwi am ddarllen allan yr un rhestr o nodweddion...... 
C26. Hoffwn i chi ddweud wrthai i ba raddau y maent yn berthnasol ar gyfer swyddogion yn [ADRAN O 
C23] ar lefel ymarferol. A allech chi ddweud wrthai os ydyw’n wir bob amser, yn aml, weithiau, anaml, neu 
byth? 
 
Maent yn... rhannu gwybodaeth yn agored? 
Maent yn... darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy? 
Maent yn... deall yr hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni? 
Maent yn... ymwneud â rhanddeiliaid mewn ffordd broffesiynol? 
Maent yn... gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu atebion sy’n gweithio? 
Maent yn... parchu barn amrywiol eraill? 
Maent yn... ddiduedd wrth ymwneud â mudiadau? 
Maent yn... eich cynnwys chi ar adeg addas yn y broses bolisi? 
Maent yn... arloesol ac yn fodlon mentro? 
Maent yn... canolbwyntio ar ganlyniadau ac amcanion? 
Maent... wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel? 
Maent yn... ei gwneud hi’n glir pwy sy’n atebol am y canlyniadau? 
Maent... wedi eu hymrwymo i wella’n barhaus? 
Maent yn... gweithio gyda chi er mwyn cynnwys dinasyddion wrth gynllunio a darparu gwasanaethau 
cyhoeddus? 
 
 1  bob amser 
 2  yn aml 
 3  weithiau 
 4  anaml 
 5  byth 
 6  ddim yn gwybod 
 



 

Arolwg Rhanddeiliaid Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008 – Adroddiad ar y Prif Ganfyddiadau   
Beaufort Research Ltd (B2791)  Tudalen 104 

 
C27. Beth y’ch chi’n ei hoffi fwyaf am weithio gyda swyddogion yn adran [ADRAN O C23] o Lywodraeth 
Cynulliad Cymru? 
 
 
 
 
Q28. Beth y’ch chi’n ei hoffi leiaf am weithio gyda swyddogion yn adran [ADRAN O C23] o Lywodraeth 
Cynulliad Cymru? 
 
 
  
OS YN DELIO GYDA MWY NA UN ADRAN: 
 
C29. O feddwl am yr amrywiol agweddau yr ydym wedi bod yn eu trafod, yn eich barn chi, ba raddau y mae’r 
swyddogion yn [ADRAN O C23] yn well neu’n waeth am gydgysylltu gyda rhan-ddeiliaid na swyddogion yn 
adrannau eraill Llywodraeth Cynulliad Cymru yr ydych wedi cael cysylltiad â nhw? 
DARLLENWCH ALLAN 
 
 1  Llawer gwell 
 2  Ychydig yn well 
 3  Rhywbeth tebyg 
 4  Ychydig yn waeth 
 5  Llawer gwaeth 
 6  Yn amrywio gormod o adran i adran i fedru dweud 
 7  Yn amrywio gormod o fewn adran i fedru dweud 
 8  Ddim yn gwybod 
 
 
  
OS YN DELIO GYDA MWY NA UN ADRAN: 
 
Dyna ddiwedd fy nghwestiynau am [ADRAN O C23]. Hoffech chi ailadrodd y cwestiynau ar gyfer unrhyw 
rai o adrannau eraill Cynulliad Cenedlaethol Cymru yr ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â nhw neu 
hoffech chi fynd at adran olaf yr holiadur? 
 
 1  Ailadrodd y cwestiynau ar gyfer adran arall  LOOP 
 2  Symud ymlaen at adran olaf y holiadur  Q30 
 
  
Oes yna adran arall yr hoffwch chi ei drafod neu hoffwch chi i'r cyfrifiadur ddewis un ar hap? 
 
OS MAI DIM OND UN ADRAN SYDD YN YMDDANGOS AR Y RHESTR, DEWISIWCH YR ADRAN 
YMA OS GWELWCH YN DDA 
 
 1  Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 
 2  Gwybodaeth a Gwasanaethau Corfforaethol 
 3  Yr Economi a Thrafnidiaeth 
 4  Yr Amgylchedd, Cynaladwyaeth a Thai 
 5  Cyllid 
 6  Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 7  Adnoddau Dynol 
 8  Gwasanaethau Cyfreithiol 
 9  Iechyd y Cyhoedd a’r Proffesiynau Iechyd 
 10  Gwasanaethau Cyhoeddus a Pherfformiad 
 11  Materion Gweledig a Threftadaeth 
 12  Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol 
 13  Materion Cyfansoddiadol, Cydraddoldeb a Chyfathrebu 
 14  Adran y Prif Weinidog 
 15  ‘Arall’ (O C23) 
 16  Ddim yn gwybod 
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C30. A ydych chi’n gwybod am unrhyw sefydliad neu fudiad arall a ddylai fod yn ymgysylltu gyda 
swyddogion yn Llywodraeth Cynulliad Cymru ond, hyd y gwyddoch, nad ydynt yn gwneud hynny? 
HOLWCH YN DRYLWYR 
 
 
  
 
C31. A fyddech chi’n barod i fod yn rhan o ymchwil dilynol, sy'n gysylltiedig â’r arolwg hwn, a fydd yn cael 
ei gynnal gan Lywodraeth Cynulliad Cymru? 
 
 1  Buaswn 
 2  Na 
 3  Ddim yn gwybod 
 
  
 
Q32. A fuasech chi’n barod i’ch manylion cyswllt gael eu cadw ar fas-data rhan-ddeiliaid ar gyfer 
Llywodraeth Cynulliad Cymru gyfan? 
 
 1  Buaswn 
 2  Na 
 3  Ddim yn gwybod 
 
  
DARLLENWCH ALLAN 
Dyna’r diwedd. Diolch yn fawr am gymryd rhan yn yr arolwg. 
 
 


