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Yn y ddogfen hon:



Pam y rhestr hon o dermau?
Defnyddir nifer o dermau ym maes ymgysylltu, yn aml yn gyfnewidiol, ac yn aml mae eu hystyron yn amrywio yn ôl y sawl sy’n eu 

defnyddio; felly mae’n ddefnyddiol egluro a chytuno ar yr hyn ry’n ni’n ei olygu pan fyddwn ni ar gychwyn proses. Ry’n ni’n defnyddio’r 
diffiniadau canlynol yn Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru; maent yn adlewyrchu arfer da ym meysydd ymgysylltu, cyd-gynhyrchu ac 
ymgyfraniad  ar hyn o bryd, yng nghyd-destun gwasanaethau cyhoeddus Cymru. 

Ymgysylltu fel sbectrwm “Ymgysylltu”: rhyngweithio rhwng gwasanaethau cyhoeddus a defnyddwyr eu gwasanaethau neu aelodau o’r cyhoedd. 

Ysbrydolwyd model y sbectrwm gan Sherry Arnstein ac Ysgol Gyfranogiad TLAP. Mae’r rhestr hon yn canolbwyntio ar yr ‘ar ran’ a ‘gyda’. 
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gwneud pethau i gwneud ar ran gwneud gyda

gorfodi
diogelu

addysgu
perswâd

gwybodaeth ymgynghori cyfranogi
cyd-gynhyrchu

ymgyfraniad

e.e. cyfiawnder 
troseddol, diogelu

e.e. rhaglenni rhoi’r 
gorau i smygu

e.e. gwybodaeth ar 
wefan y Cyngor am 

gasglu sbwriel

e.e. arolygon, 
cynllunio trefol, 

FixMyStreet

e.e. digwyddiadau 
galw-heibio, grwpiau 

ffocws

e.e. gofal sy’n canolbwyntio ar yr 
unigolyn, penderfynu ar y cyd

“Mae’n ddyletswydd 
arnom i weithredu er 

mwyn sicrhau diogelwch 
pobl.”

“Ry’n ni’n gwybod beth 
sydd angen i bobl ei 

wneud, ond mae angen i 
ni gael pobl i’w wneud.”

“Ry’n ni’n darparu 
gwybodaeth 

ble/pryd/sut y mae ar 
bobl ei hangen.”

“Ry’n ni’n penderfynu pa 
gwestiynau i’w holi, ac 
yn casglu data i oleuo’n 

penderfyniadau.”

“Ry’n ni’n gwrando ar 
brofiadau bywyd pobl, er 
mwyn ein goleuo wrth i 

ni feddwl a dod i 
benderfyniadau.”

“Ry’n ni’n gwrando ar brofiad pobl ac yn 
rhannu ein profiad ni. Mae’r pŵer yn 

gyfartal wrth i ni ddod i benderfyniadau. 
Gwerthfawrogwn brofiadau gwahanol.”

Y sefydliad sydd â’r wybodaeth.
Y sefydliad sy’n gwneud y penderfyniadau.
Y sefydliad sy’n gorfodi’r penderfyniadau.

Mae’r sefydliad yn gwrando ar wybodaeth pobl.
Mae’r sefydliad yn gwneud y penderfyniadau.
Mae’r sefydliad yn cyflawni’r penderfyniadau.

Mae’r sefydliad a’r bobl yn gwrando ar
wybodaeth ei gilydd.

Mae’r sefydliad a’r bobl yn gwneud
penderfyniadau gyda’i gilydd.

Mae’r sefydliad a’r bobl yn gweithredu ar 
sail y penderfyniadau.



Ymgysylltu: diffiniadau 

Ymgysylltu yw’r term generig sy’n cyfeirio at yr ystod gyfan o ryngweithiadau posibl rhwng sefydliad a’r bobl sy’n cael mynediad at 

weithgareddau, gwasanaethau a/neu bolisïau’r sefydliad hwnnw, yn elwa arnynt neu â diddordeb ynddynt. Bydd hyn yn cynnwys 
gweithwyr proffesiynol mewn sefydliad yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau ac aelodau o’r cyhoedd. 

Ymgysylltu â rhanddeiliaid:

Yn gyffredinol, mae ymgysylltu â rhanddeiliaid yn cyfeirio at ryngweithiadau gyda sefydliadau a chyrff proffesiynol, sydd â 

diddordeb yng ngweithgareddau sefydliad, neu â dylanwad arnynt. Efallai y bydd gan sefydliadau statudol eraill, cyrff cyhoeddus, 
Aelodau o’r Senedd ac Aelodau Seneddol, mudiadau gwirfoddol a grwpiau diddordeb, rywbeth i’w ddweud am drywydd arfaethedig 
sefydliad. Efallai y bydd gofyn eu diweddaru, eu gwahodd i rannu eu barn a’u hargymhellion, neu eu cynnwys mewn perthnasau 
cydweithredol a gwaith partneriaeth. Yn dechnegol mae gan y cyhoedd ddiddordeb (h.y. budd) ym mhenderfyniadau sefydliad, serch 
hynny ar hyn o bryd nid ydynt yn dueddol o gael eu cynnwys yn y term “ymgysylltu â rhanddeiliaid”. 

Ymgysylltu cymunedol (ymgysylltu â’r cyhoedd, ymgysylltu â dinasyddion):

Mae ymgysylltu cymunedol (y cyfeirir ato hefyd fel ymgysylltu â’r cyhoedd neu ymgysylltu â dinasyddion) yn cyfeirio at 

ryngweithiadau â phobl y cyfeirir atynt mewn amryw ffyrdd, fel defnyddwyr gwasanaethau, dinasyddion, cwsmeriaid, cleifion, 
aelodau o’r gymuned, pobl a gefnogir gennym, y cyhoedd, ayb. - gan ddibynnu ar ddiwylliant sector y gweithgarwch. Waeth pa derm 
a ddefnyddir, y nodwedd allweddol sy’n eu diffinio yw eu bod wedi eu cysylltu at y sefydliad fel unigolion nad ydynt yn weithwyr 
proffesiynol, ac fel arfer maent yn ddefnyddwyr gwasanaeth a ddarperir gan y sefydliad, neu fel arall yn aelodau o’r cyhoedd. Mae hyn 
yn golygu bod ganddynt lai o ddiddordeb ym mhrosesau mewnol y sefydliad, a mwy o ddiddordeb yn effaith y rhain yn eu bywydau. 

Sylwer: Yn aml, mae mudiadau a grwpiau’r sector gwirfoddol (neu’r trydydd sector) yn cynnwys y ddau fath o ymgysylltu, am eu bod yn
cynrychioli lleisiau’r bobl y maent yn eu cefnogi, ond hefyd yn gweithredu fel mudiadau. Am y rheswm hwn, mae’r sector gwirfoddol yn
allweddol er mwyn i sefydliadau statudol sicrhau ymgysylltiad cadarn â’r gymuned / cyhoedd. 
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Cyfranogi: 

Pobl yn ymgyfrannu’n weithgar gyda’r rheiny sy’n llunio polisïau ac yn cynllunio gwasanaethau, ar gam cynnar yn y broses o 
gynllunio ac adolygu polisïau a gwasanaethau, er mwyn dylanwadu ar y canlyniadau a’r penderfyniadau, a’u mowldio.
Sut yr ydym yn gwybod mai cyfranogi ydyw: mae’r sefydliad yn sgwrsio (gallai hynny fod ar lefel bersonol, yn ddigidol, heb fod ar yr 
un adeg, ayb.) â dinasyddion er mwyn casglu eu barn am destun penodol a deall eu barn amdano. Mae hyn yn goleuo ffordd o feddwl y 
sefydliad a’i benderfyniadau. 
Nid ymgynghori ydyw oherwydd: mae’r cwestiynau, a’r fformat / dull, yn llai cul a phenodol. 
Nid cyd-gynhyrchu ydyw oherwydd: nid yw’n gofyn am rannu pŵer neu benderfynu ar y cyd.   
Enghreifftiau: digwyddiadau galw-heibio am ddatblygiadau i seilwaith; gweithdai neu grwpiau ffocws am newidiadau arfaethedig. 

Ymgynghori: 

Proses ffurfiol lle mae’r rheiny sy’n llunio polisïau a darparwyr gwasanaethau yn gofyn am farn grwpiau ac unigolion sydd â diddordeb.  

Fel arfer, mae dogfennau ymgynghori’n cynnwys gwybodaeth, a gofynnir am adborth ar y wybodaeth honno.
Sut yr ydym yn gwybod mai ymgynghori ydyw: mae’r sefydliad yn penderfynu ar y cwestiynau, ac yna’n eu cyhoeddi am gyfnod penodol o 
amser, cyn casglu’r canlyniadau er mwyn eu dadansoddi i fwydo penderfyniadau.
Nid gwybodaeth ydyw oherwydd: gofynnir am ymatebion ac adborth. 
Nid cyfranogi ydyw oherwydd: nid sgwrs ddwy-ffordd mohoni. 
Enghreifftiau: Holiaduron y cyngor am ddyrannu cyllideb; ymgynghoriadau ar bolisi’r llywodraeth; gwahodd sylwadau ar-lein am gynlluniau drafft. 

Gwybodaeth: 

Rhoi gwybodaeth gytbwys a gwrthrychol i’r cyhoedd. Yng nghyd-destun polisi neu wasanaethau cyhoeddus, y nod yw galluogi pobl i 

ddeall gwasanaeth, problem, newidiadau, penderfyniadau ayb. 
Sut yr ydym yn gwybod mai gwybodaeth ydyw: mae cyfathrebu yn digwydd un ffordd (o’r sefydliad i’r dinasyddion).
Nid ymgynghori ydyw oherwydd: lledaenir gwybodaeth ond ni wahoddir ymatebion. 
Enghreifftiau: newyddion; hysbysiadau cyhoeddus; gwybodaeth am gyllidebau wedi iddi gael ei chymeradwyo i’w datgelu; cyhoeddiadau wedi 
iddynt gael eu cymeradwyo i’w rhyddhau.  

Gwneud ar ran: gwybodaeth, ymgynghori a chyfranogi 
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Cyd-gynhyrchu:
 
Yng nghyd-destun gwasanaethau cyhoeddus*, mae cyd-gynhyrchu yn ddull gweithredu sy’n seiliedig ar asedau, ac mae’n galluogi 
pobl sy’n darparu gwasanaethau a phobl sy’n eu cael, i rannu pŵer a chyfrifoldeb, ac i gydweithio mewn perthnasoedd cydradd, 
cyfatebol a gofalgar. Mae’n galluogi pobl i gael cymorth perthnasol ac ystyrlon pan fydd arnynt ei angen; mae’n galluogi gwasanaethau 
i fod yn effeithiol ac i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau pobl; ac mae’n galluogi pobl, gwasanaethau a chymunedau i ddod 
yn asiantau newid mwy effeithiol. 

Mae cyd-gynhyrchu yn fath penodol o ymgysylltu cymunedol, ac mae’n cynrychioli newid o wneud pethau ‘i’ ac ‘ar ran’ pobl,  i wneud 
pethau ‘gyda’ phobl. Ceir cyfeiriad penodol at hyn yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Sut yr ydym yn gwybod mai cyd-gynhyrchu ydyw: mae’n ffordd o feddwl ac yn ffordd o weithio sy’n seiliedig ar y 5 gwerth canlynol
● Gwerthfawrogi pobl a magu eu cryfderau.
● Gweithio mewn rhwydweithiau ac ar draws seilos.
● Canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i’r bobl dan sylw (ffocws ar ganlyniadau).
● Meithrin cysylltiadau a seilir ar ffydd a grym a rennir.
● Galluogi pobl i ysgogi newid.  aluing all participants, and building on their strengths. 

Nid cyfranogi ydyw, oherwydd: rhennir y pŵer a gwneir penderfyniadau ar y cyd. 
Mae’n debyg i ymgyfraniad (yng nghyd-destun polisi Cymru).

* Mewn sectorau eraill, er enghraifft y celfyddydau, y cyfryngau ac adwerthu, mae ystyr y term 
“cyd-gynhyrchu” yn wahanol iawn. 

Gwneud gyda: cyd-gynhyrchu 
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Am ragor o wybodaeth ac adnoddau am gyd-gynhyrchu, rhowch glic ar ein Sylfaen Wybodaeth: gwyb.copronet.cymru

https://gwyb.copronet.cymru


Ymgyfraniad:

Ymgyfraniad yw un o’r 5 ffordd o weithio sydd wedi’u crisialu yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015*, sy’n amlygu 

‘pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny’n adlewyrchu 
amrywiaeth yr ardal maent yn ei gwasanaethu.’ 

Mae’r disgrifiad hwn yn eithaf eang: gellid ei ddehongli i olygu rhanddeiliaid ac nid o angenrheidrwydd dinasyddion. Fodd bynnag, yn ôl 
canllawiau Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: “Mae ymgyfraniad yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau fod yn 
agored i ddylanwad dinasyddion a rhanddeiliaid, gan symud i ddiwylliant o ‘weithio gyda’ phobl yn hytrach na ‘gwneud pethau 
iddynt’. Mewn cymhariaeth ag ymgynghori, mae ymgyfrannu’n golygu mynd ati i weithio gyda phobl ar gamau cynharach, megis 
helpu i nodi materion a datrysiadau posibl, a chael cefnogaeth i barhau i ymgyfrannu drwy gydol y prosesau dylunio, gweithredu a 
gwerthuso.”

Mae ymgyfraniad yn cynnwys ymgysylltu â dinasyddion yn ogystal ag ymgysylltu â rhanddeiliaid.
(Mewn perthynas ag ymgysylltu â dinasyddion, mae ymgyfraniad gyfystyr â chyd-gynhyrchu yng nghyd-destun polisi Cymru.) 
Nid yw pob ymgyfraniad yn gyd-gynhyrchu (efallai mai sefydliadau eraill neu weithwyr proffesiynol fydd eich cynulleidfa neu 
ben-ddefnyddwyr), ond mae pob cyd-gynhyrchu yn ymgyfraniad (pan fo’ch cynulleidfa neu’ch pen-ddefnyddwyr yn ddinasyddion ac 
yn aelodau o’r gymuned). 

* Mae’r defnydd o’r term hwn, ymgyfraniad, yn benodol i gyd-destun gwasanaethau cyhoeddus Cymru. Mae gan sectorau eraill, a gwasanaethau cyhoeddus 
mewn gwledydd eraill, eu diffiniadau eu hunain ar gyfer ymgyfraniad. Mae yna elfennau sy’n debyg ond, hefyd, mae yna wahaniaethau hanfodol, felly mae 
diffiniadau clir yn bwysig! 

Gwneud gyda: ymgyfraniad 
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Mae 5 ffordd o weithio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhyng-gysylltiedig: 
rhaid i gyrff cyhoeddus fynd ati gydweithio, mewn ffordd integredig, er mwyn i bobl ymgyfrannu’n effeithiol; yn ei dro, mae hyn yn 
sicrhau y gall golwg ataliol, hirdymor, amlygu tra’n delio ag anghenion byrdymor.

Pan fyddwch chi’n gweld cyd-gynhyrchu ar waith, mae’r 5 ffordd o weithio yn debygol o fod ar waith hefyd. 



Chyd-ddylunio:

Wrth gyd-ddylunio, mae’r penderfyniadau am ddylunio yn rhan o unrhyw wasanaeth neu brosiect sy’n cael eu gwneud ‘gyda’ ac nid 
‘ar ran’ y bobl y mae’r penderfyniadau hynny’n mynd i effeithio arnynt yn y pendraw. 

“Mae cyd-ddylunio yn broses a arweinir gan ddylunio ac mae’n defnyddio dulliau cyfranogi creadigol. Nid oes un dull sy’n mynd i weithio i 
bawb, na chyfres o restrau gwirio i’w dilyn. Yn hytrach, mae yna gyfres o batrymau ac egwyddorion y gellir eu defnyddio mewn ffyrdd gwahanol 
gyda phobl wahanol. Mae cyd-ddylunwyr yn gwneud penderfyniadau, ac nid awgrymu yn unig.”  https://www.thedesigndivide.com/design-terms o 
https://www.beyondstickynotes.com/what-is-codesign

Cyd-gynhyrchu a chyd-ddylunio 
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Mae cyd-ddylunio yn elfen o broses gyd-gynhyrchu, ond nid yw cyd-ddylunio ar ei ben ei hun yn gyd-gynhyrchu. 

Mae proses gyd-gynhyrchu gyflawn yn gylch sy’n cynnwys cyd-gynllunio (a gallai hyn fod yn cyd-greu neu’n gyd-gomisiynu, gan 

ddibynnu ar y cyd-destun), cyd-ddylunio, a chyd-benderfynu, cyd-gyflwyno (neu gyd-weithredu), a chyd-werthuso. Yn ymarferol, 
mae cyd-ddylunio yn aml yn lle da i ddechrau, er mwyn cyflwyno pobl i ddull cyd-gynhyrchu, gan fod y canlyniadau’n fwy 

sydyn ac yn fwy cyffyrddadwy; a gellir datblygu’r camau eraill oddi yno. 

Cyd-greu,
Cyd-gynllunio neu
Gyd-gomisiynu 

Cyd-werthuso 
Cyd-ddylunio a
Chyd-benderfynu 

Cyd-gyflwyno a
Chyd-weithredu

Yn ddelfrydol, mae angen pob un o’r camau er mwyn sicrhau bod cyd-gynhyrchu cadarn ar waith, fel un cylch parhaus; ond gan ei fod 
yn gofyn am newid sylweddol o ran ffordd o feddwl ac ymarfer, mae’n golygu mynd ar daith, bob tro. Mae cyflawni canlyniadau mewn 
rhai camau, ac ymrwymo i ymarfer a gwella’n barhaus, yn ddull cyd-gynhyrchu dilys ac mi fydd yn cael effaith ac yn arwain at 
drawsnewidiad. 

Cyd-werthuso
Cyd-greu,
Cyd-gynllunio neu
Gyd-gomisiynu 

https://www.thedesigndivide.com/design-terms
https://www.beyondstickynotes.com/what-is-codesign


Mae gwreiddiau cyd-gynhyrchu mewn gwerthoedd, ac felly mae gan gyd-gynhyrchu nifer o 
synergeddau gyda llawer o ddulliau eraill.

Er enghraifft: datblygu cymunedol ar sail asedau, dylunio gwasanaethau ar sail asedau, dulliau gweithredu ar sail asedau / cryfderau yn gyffredinol, 

dulliau gweithredu sy’n ystyriol o drawma / seicoleg, dulliau gweithredu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, dulliau gweithredu sy’n canolbwyntio ar 
berthnasoedd, dulliau gwerthfawrogol ac ymchwiliadau gwerthfawrogol, design justice, gwaith sy’n seiliedig ar hawliau dynol a hawliau plant, 
Cydlyniad Ardal Leol, cynulliadau dinasyddion, dylunio cyfranogol yn y gymuned, cyllidebu cyfranogol, ymgysylltu â’r cyhoedd trwy gyfranogi / 
trafod, charrettes dylunio, theatr fforwm, gwerthuso datblygiadol, ymchwil cyfranogol, comisiynu ar sail canlyniadau, ... i enwi ond ychydig. 
Oherwydd hyn, fe welwch lawer o dir gyffredin a, fwy na thebyg, gwerthoedd cyd-gynhyrchu ar waith, waeth a ydynt wedi eu labelu fel gwerthoedd 
cyd-gynhyrchu ai peidio. Mae cyd-gynhyrchu hefyd yn cyfrannu at gryfhau dulliau arloesi a meddwl trwy systemau / newid systemau, felly 
chwiliwch i weld os allwch chi weld y gwerthoedd cyd-gynhyrchu yn cael eu mynegi wrth galon y broses o drawsnewid sefydliadau. 

Cyd-gynhyrchu a dulliau cyd-gynhyrchiol 
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Mae’n werth gwahaniaethu rhwng cyd-gynhyrchu (fel y disgrifir ar y tudalennau blaenorol) a dulliau cyd-gynhyrchiol, sydd efallai 

ddim yn cynnwys rhai o elfennau cyd-gynhyrchu ond sydd wedi eu hadeiladu ar yr un gwerthoedd.

Efallai bod prosiectau a rhaglenni sydd ddim yn cyd-gynhyrchu (oherwydd diffyg ymgyfraniad gan ddinasyddion a defnyddwyr 

gwasanaethau) yn dal i fabwysiadu dull cyd-gynhyrchiol, h.y. yn cofleidio gwerthoedd cyd-gynhyrchu. Er enghraifft, bydd gweithio 
gyda chydweithwyr mewn timau eraill neu sefydliadau eraill sy’n defnyddio’r 5 gwerth, yn arwain at gysylltiadau cydweithredol 
cadarn ac arferion gweithio effeithiol. Er nad cyd-gynhyrchu yw hyn, mae’n cynnig nifer o fuddion, ac un pwysig o’r rheiny yw’r newid 
yn neinameg y pŵer tuag at mwy o gyfraniad, cefnogaeth ac ymrwymiad, rhannu perchnogaeth a mwy. 

Gallwch ddefnyddio gwerthoedd cyd-gynhyrchu, a mynd ati mewn ffordd gyd-gynhyrchiol, wrth wneud unrhyw beth. Er enghraifft, gallech 
gynnal ymgynghoriad trwy anfon holiadur allan, ac wrth wneud hynny gallech fod yn:
● gwerthfawrogi pobl, trwy sicrhau eich bod yn holi cwestiynau ystyrlon mewn dewis o ffyrdd hygyrch
● gweithio mewn rhwydweithiau, er mwyn cyrraedd y bobl hynny na fyddai’n cyfranogi fel arall
● canolbwyntio ar ganlyniadau, trwy adnabod a chydnabod beth sy’n ysgogi pobl i gymryd rhan
● meithrin cysylltiadau a seilir ar ffydd, trwy gau’r ddolen gyfathrebu ac adrodd yn ôl am ganlyniadau
● galluogi pobl i weld eu cyfraniad at unrhyw newidiadau.



Ymgysylltu cyhoeddus mewn ymchwil: Nid oes un diffiniad pendant y mae pawb yn cytuno arno, ond fel arfer mae’n golygu bod sefydliad 

academaidd yn rhannu gwybodaeth ymchwil gyda chymunedau sy’n lleol iddynt neu gymunedau y maent wedi ymchwilio iddynt. Mae’r NCCPE (National 
Co-ordinating Centre for Public Engagement) yn diffinio ymgysylltu cyhoeddus fel: ”y ffyrdd niferus o rannu’r gweithgaredd a buddion addysg uwch ac ymchwil 
gyda’r cyhoedd. Trwy ddiffiniad, mae ymgysylltu yn broses ddwy ffordd, sy’n cynnwys rhyngweithio a gwrando, gyda’r nod o sicrhau cyd-fuddion." Enghreifftiau o 

ymgysylltu cyhoeddus yw gwyliau gwyddoniaeth sy’n agored i’r cyhoedd a lle mae’r cyhoedd yn gallu ymuno mewn trafodaethau am yr ymchwil, neu 

ymgysylltu ag ysgolion lleol i rannu canfyddiadau astudiaeth yn eu cymuned. Er bod gan y ffordd hon o weithio nifer o fuddion, ni ellir ei gweld fel ymchwil 

cyd-gynhyrchiol oherwydd nid yw’r dinasyddion yn cymryd rhan o ddechrau’r broses ymchwilio i’r diwedd.  

Ymchwil ansoddol 
Nid yw cynnal ymchwil ansoddol gyda dinasyddion sydd â phrofiadau bywyd yn ymwneud â mater penodol, trwy gyfweliadau, grwpiau 
ffocws, ethnograffeg, arsylwadau, neu holiaduron ansoddol, yn cyfrif fel cyd-gynhyrchu ynddo’i hun (er bod y technegau a ddefnyddir 
yn gallu edrych yr un peth â’r rheiny a ddefnyddir mewn dulliau cyd-gynhyrchu weithiau). Nid yw’r pŵer yn cael ei rannu o gwbl pan 
fydd yr arbenigedd a’r penderfyniadau yn aros gyda chomisiynwyr ac ymchwilwyr. Nid cyd-gynhyrchu yw ymchwil ansoddol … onid 
ydych yn gwneud ymchwil cyd-gynhyrchiol. 

Cyd-gynhyrchu ac ymchwil ansoddol 
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Ymchwil cyd-gynhyrchiol 
Dull cyd-gynhyrchiol o ymchwilio, neu ymgyfraniad cyhoeddus mewn ymchwil, yw ymchwil sy’n cael ei wneud ‘gyda’ neu ‘gan’ 
ddinasyddion yn lle ‘i’, ‘am’ neu ‘ar ran’ dinasyddion. Mae hyn yn seiliedig ar y gred mai’r bobl y mae testun yr ymchwil, a’r wybodaeth a 
gynhyrchir gan yr ymchwil, yn effeithio arnynt, sydd yn y lle gorau i ddylunio, cyflwyno a dadansoddi’r ymchwil, a bod ganddynt 
wybodaeth a sgiliau sy’n werthfawr i’r ymchwil. Mae dinasyddion yn ymgyfrannu mewn ffordd gydradd ym mhob agwedd ar yr 
ymchwil. Efallai bod y gweithgareddau’n cynnwys gweithio ochr yn ochr â dylunwyr neu ymchwilwyr, er mwyn penderfynu pa 
brosiectau ymchwil i’w blaenoriaethu, mowldio nodau’r ymchwil a’r cwestiynau, datblygu deunyddiau ar gyfer yr ymchwil, cynnal 
cyfweliadau, casglu data a’u dadansoddi, ffurfio mewnwelediadau o’r data,... a chael eu henwi fel rhan o’r tîm pan fydd y canlyniadau’n 
cael eu cyhoeddi. 

“Mae cyd-gynhyrchu prosiect ymchwil yn ddull lle mae ymchwilwyr, ymarferwyr a’r cyhoedd yn cydweithio, ac yn rhannu’r pŵer a’r cyfrifoldeb, 
o ddechrau’r prosiect i’r diwedd, gan gynnwys cynhyrchu’r wybodaeth.” (NIHR INVOLVE, 2018) 

Weithiau, gellir cyfeirio at ddull cyd-gynhyrchiol o ymchwilio fel ymchwil cyfoedion, ymchwil cymunedol neu ymchwil cyfranogol. 
Efallai ei fod yn ddull o ymchwilio sy’n sefyll ar ei ben ei hun, mewn sefydliad academaidd neu sefydliadau ymchwil; neu  gallai fod yn 
elfen ddefnyddiol yn ystod camau gwahanol cyd-gynhyrchu (er enghraifft, yn ystod cyd-ddylunio wrth geisio archwilio materion cyn 
dylunio datrysiadau, neu yn ystod cyd-werthuso wrth geisio darganfod beth sydd wedi gweithio a beth sydd heb weithio). 

Canllawiau ar gyd-gynhyrchu prosiect ymchwil, NIHR INVOLVE, 2018  https://www.invo.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Copro_Guidance_Feb19.pdf

https://www.invo.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Copro_Guidance_Feb19.pdf


Os ydych yn gor-gynrychioli’r lleisiau sy’n cael eu tan-gynrychioli yn eich prosesau cyd-gynhyrchu a chyd-ddylunio, yna ry’ch chi’n dylunio 

o’r ymylon, ac mae hynny’n beth da. Bydd eich datrysiadau yn gallu cael eu cyffredinoli ar gyfer y bobl sydd â mwy o fraint ac anghenion llai 
cymhleth. Yn wir, mae dylunio cynhwysol o fudd i bawb, oherwydd bydd gan lawer ohonom anghenion ychwanegol ar ryw adeg yn ein bywydau, 
waeth a ydy’r rheiny’n codi oherwydd sefyllfa (e.e. cario baban ar un fraich), yn rhai dros dro (e.e. torri eich braich), neu yn newid parhaol yn ein 
hamgylchiadau (e.e. colli’r defnydd o un fraich).  

Cyd-gynhyrchu a’r ymylon 
Gallwch ymgysylltu â phobl am lawer o resymau  gwahanol; dim ond dau o’r rhesymau hyn yw ymchwil ansoddol a chyd-gynhyrchu. Nid 
ymchwil ansoddol yw cyd-gynhyrchu; ond ym maes polisi a gwasanaethau cyhoeddus, gall cyd-gynhyrchu ychwanegu at ganfyddiadau eich 
ymchwil (waeth a ydyw’n deillio o ymchwil cyd-gynhyrchiol neu ymchwil traddodiadol). 
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Meithrin gwybodaeth
Gydag ymchwil ansoddol, yn gyffredinol ry’ch chi’n ceisio adeiladu darlun cyflawn o sefyllfa. Mae eich samplu yn bwysig, oherwydd efallai 
na fyddwch chi’n cyrraedd pob un yn eich cynulleidfa darged, a rhaid i chi sicrhau bod eich sampl yn gynrychiadol fel bod eich data a’ch 
mewnwelediadau yn gadarn. 

Datrys heriau gyda’n gilydd
Wrth gyd-gynhyrchu, ac yn enwedig ar y cam cyd-ddylunio, nid casglu gwybodaeth yw’r nod ond datrys problemau. Daw pobl sydd â 

phersbectifau gwahanol, gan gynnwys dinasyddion a gweithwyr proffesiynol, at ei gilydd, i dasgu syniadau, eu profi, ac adeiladu 
gwasanaethau gwell gyda’i gilydd. Yn y fan hon, nid niferoedd sampl mawr a chyfrannedd o gymharu â’r boblogaeth gyfan, sy’n bwysig,  ond 
cael y “bobl iawn" yn yr ystafell: pobl broffesiynol sy’n barod i roi tro ar bethau newydd, a dinasyddion â phrofiadau bywyd sy’n ymroddgar, 
ac eisiau dod i’r cyfarfodydd, ac sy’n dod â’u hegni gyda nhw ac sy’n gyffrous am y posibiliadau. Mae’n iawn gweithio gyda niferoedd bach. 
Os yw un unigolyn yn cael syniad gwych, yna dydy’r syniad ddim yn llai gwych am mai un unigolyn sydd wedi cael y syniad. 

Cyd-ddylunio cynhwysol: dylunio o’r ymylon
Fwy na thebyg y bydd y rheiny sy’n cymryd rhan yn dewis eu hunain, ac mae hyn yn wych o ran eu parodrwydd i gymryd rhan. Ond 
archwiliwch ddemograffeg a chefndir eich cyfranogwyr yn ofalus: fel arfer, mae’r bobl sy’n ei gweld yn haws i ddewis eu hunain, yn 
gyffredinol, yn bobl wyn, ddosbarth canol ac yn hŷn. Er mwyn sicrhau bod eich cyd-gynhyrchu yn effeithiol, rhaid i chi gynnwys pobl o 
gynulleidfaoedd lleiafrifol, sy’n cael eu tangynrychioli neu sydd ar yr ymylon; y rheiny sy’n teimlo’r effaith fwyaf, neu nad ydynt yn cael eu 
cefnogi’n ddigonol yn y sefyllfa hon. (Bydd hwn yn gyfuniad gwahanol o bobl ymhob prosiect.) Sicrhewch eich bod chi’n cael  gwared ar 
bethau sy’n atal pobl rhag ymgyfrannu ac yn eu galluogi i gymryd rhan yn llawn. 

“Datrys i un – ehangu i lawer”:  https://www.oxfordcc.co.uk/our-thinking/solve-for-one-extend-to-many-inclusive-design-and-why-it-matters/

https://www.oxfordcc.co.uk/our-thinking/solve-for-one-extend-to-many-inclusive-design-and-why-it-matters/


Canllawiau arfer da 

Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru 
Maent yn cynnig canllawiau i gefnogi ac i annog gweithgarwch ymgysylltu cyson, o ansawdd da, gyda defnyddwyr gwasanaethau a’r 
cyhoedd, ar gyfer y trydydd sector a’r sector cyhoeddus. Maent ar gael ar fformat hawdd ei ddarllen ac mae yna Lawlyfr Ymgysylltu i 
Ymarferwyr.
Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru - Cefnogi Trydydd Sector Cymru (thirdsectorsupport.wales) 
(Mae angen cofrestru a mewngofnodi i ddefnyddio adnoddau Cefnogi Trydydd Sector Cymru ond mae hwn yn rhad ac am ddim.) 
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Safonau Cenedlaethol Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru 
Maent yn cynnig canllawiau penodol ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc.
Safonau cyfranogi ar gyfer plant a phobl ifanc: canllaw arferion da | LLYW.CYMRU

Mae Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru yn cynnig dewis o adnoddau a chymorth 
ar gyfer eich siwrnai gyd-gynhyrchu ac ymgyfraniad. 
https://cydgynhyrchu.cymru
https://copronet.cymru
https://gwyb.copronet.cymru
@copronetwales

https://thirdsectorsupport.wales/cy/resources/egwyddorion-cenedlaethol-ar-gyfer-ymgysylltu-ar-cyhoedd-yng-nghymru/
https://llyw.cymru/safonau-cyfranogi-ar-gyfer-plant-phobl-ifanc-canllaw-arferion-da?_ga=2.62206380.1832020831.1662444285-643503170.1659000143
https://cydgynhyrchu.cymru
https://copronet.cymru
https://gwyb.copronet.cymru


Mae Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru yn gymuned 
o ymarferwyr sy’n dysgu, yn rhannu ac yn gwella gyda’i gilydd. 
Mae yna ddewis o adnoddau a digwyddiadau ar gael i’ch cefnogi. 

Gall unigolion ymaelodi yn rhad ac am ddim.
Mae aelodaeth sefydliad ar gael i dîmau. 

copronetwales | cydgynhyrchu.cymru

Rydym yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i wella canlyniadau 
i bobl trwy gyd-gynhyrchu ac ymgyfraniad. 

Mae Lab Cyd-gynhyrchu Cymru yn cynnig dewis o hyfforddiant, hwyluso a chymorth gyda 
phrosiectau. Sefydliad nid-er-elw ydyw ac mae ein gwarged yn cyfrannu at gyllido gwaith 
Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru. 


