Defnyddio
tystiolaeth i wella
gwasanaethau
cyhoeddus
a pholisïau’r
llywodraeth

Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus
Cymru yn galluogi gwasanaethau
cyhoeddus a gweinidogion
Llywodraeth Cymru i gyrchu a
defnyddio tystiolaeth sy’n helpu
i ddatblygu Cymru well.
Rydym ni’n gweithio gydag
arbenigwyr o bob rhan o’r Deyrnas
Unedig ac yn rhyngwladol i ddeall
yr heriau economaidd, cymdeithasol
ac amgylcheddol sy’n wynebu
Cymru a nodi’r ffyrdd gorau o fynd
i’r afael â nhw.
Rydym ni’n gwybod bod defnyddio
tystiolaeth dda yn arwain at
lunio polisïau gwell a darparu
gwasanaethau fwy effeithiol. Felly
rydym ni’n edrych ar beth sydd
angen ei wneud a sut i wneud hynny.

2

Sut rydym ni’n gweithio
Nodi
anghenion
tystiolaeth

Cyflwyno’r ddadl
dros ddefnyddio
tystiolaeth ac
adeiladu capasiti
o ran hyn

Cydgasglu
tystiolaeth ac
arbenigedd

Dealltwriaeth
well o
dystiolaeth
a pholisi
Cyfleu
tystiolaeth

Nodi
• Rydym yn gweithio gyda gweinidogion,
swyddogion ac arweinwyr
gwasanaethau cyhoeddus i nodi eu
hanghenion tystiolaeth.
• Rydym yn nodi arbenigwyr polisïau
blaenllaw sy’n gallu diwallu anghenion
tystiolaeth.
• Rydym yn nodi llunwyr polisïau,
ymarferwyr a rhwydweithiau
academaidd ac yn gweithio gyda nhw
er mwyn rhannu tystiolaeth.
• Rydym yn monitro datblygiadau ym
meysydd polisïau er mwyn inni allu
rhagweld anghenion tystiolaeth yn y
dyfodol.

Ymgynnull

Cyfathrebu

Gwella

• Rydym yn gweithredu fel pont rhwng
cynhyrchwyr tystiolaeth
a llunwyr polisïau.

• Rydym yn cyfathrebu tystiolaeth
sy’n gwella’r gwaith o lunio polisïau a
darparu gwasanaeth cyhoeddus.

• Rydym yn cynnal ymchwil ar sut
y gall tystiolaeth lywio polisïau
ac ymarfer.

• Rydym yn gweithio gydag arbenigwyr
polisïau er mwyn
cyd-osod y dystiolaeth orau sydd
ar gael.

• Rydym yn cyhoeddi adolygiadau
tystiolaeth, adroddiadau a sesiynau
hysbysu am bolisïau.

• Rydym yn gwerthuso sut mae ein
gwaith yn gwneud gwahaniaeth
fel y gallwn barhau i wella’r hyn
a wnawn.

• Rydym yn cefnogi llunwyr polisïau
ac ymarferwyr i gael gafael ar y
dystiolaeth a’i chymhwyso.
• Rydym yn dod ag arbenigwyr a
llunwyr polisïau ynghyd i drafod sut i

gymhwyso’r dystiolaeth yng Nghymru.

• Rydym yn rhannu tystiolaeth trwy
ddigwyddiadau, blogiau a chyfryngau
cymdeithasol.
• Rydym yn rhannu tystiolaeth mewn
fformatau hawdd eu defnyddio sy’n
gallu cysylltu â chynulleidfa eang.

• Rydym yn astudio sut mae
canolfannau tystiolaeth eraill
yn gweithio.
• Rydym yn rhannu’r hyn rydyn
ni’n ei ddysgu trwy rwydweithiau
academaidd a chyfnodolion.

Eirioli
• Rydym yn hyrwyddo’r defnydd
o dystiolaeth trwy ddangos sut
y gall gefnogi llunwyr polisïau
ac ymarferwyr.
• Rydym yn galluogi ymchwilwyr
i ymgysylltu â llunwyr polisïau
ac ymarferwyr.
• Rydym yn annog llunwyr polisïau ac
ymarferwyr i ddefnyddio tystiolaeth.
• Rydym yn noddi Prentisiaethau
Ymchwil a lleoliadau PhD i gynyddu
gallu ar gyfer y dyfodol.
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Nodi
Ein nod yw llywio
polisi ac arfer drwy
ateb pum cwestiwn:
Pa dystiolaeth sydd
ei hangen ar lunwyr
polisi?
Mae nodi pa dystiolaeth sydd ei
hangen yn gam cyntaf pwysig tuag
at wella polisïau a gwasanaethau
cyhoeddus y llywodraeth.
Rydym ni’n gweithio gyda
gweinidogion, swyddogion, ac
arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus
i nodi’r dystiolaeth sydd ei hangen
arnynt i ateb cwestiynau sy’n
rhychwantu ystod eang o feysydd polisi.
Rydym ni hefyd yn monitro
datblygiadau polisi sy’n dod i’r amlwg
yng Nghymru, a thu hwnt, fel y gallwn
ragweld anghenion tystiolaeth yn y
dyfodol ac ymateb iddynt.
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Ymgynnull
Beth mae’r dystiolaeth
yn ei ddweud?
Mae yna lawer o fathau a ffynonellau
tystiolaeth. Rydym ni’n helpu llunwyr
polisi ac arweinwyr gwasanaethau
cyhoeddus i gyrchu a chymhwyso
tystiolaeth trwy syntheseiddio’r
negeseuon allweddol o ymchwil
annibynnol ac arbenigwyr blaenllaw.
Rydym ni am i lunwyr polisi ac
arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus
gael y dystiolaeth orau sydd ar gael.
Felly, ar ôl i ni nodi’r hyn sydd ei angen
arnyn nhw, rydyn ni’n dadansoddi’r
ymchwil bresennol a phwy yw’r
arbenigwyr blaenllaw.
Trwy ddod â thystiolaeth ynghyd
gan arbenigwyr – yng Nghymru,
yng ngweddill y Deyrnas Unedig
ac yn rhyngwladol – rydym ni’n
chwarae rôl ymgynnull bwysig, gan
gefnogi gweinidogion ac arweinwyr
gwasanaethau cyhoeddus i gael
gafael ar dystiolaeth a chyngor
annibynnol, a helpu arbenigwyr
i siarad yn uniongyrchol â nhw.
Rydym ni’n comisiynu arbenigwyr
i ysgrifennu adroddiadau gyda ni ac
yn gwahodd eraill i adolygu ein gwaith
gan gymheiriaid. Rydym ni hefyd
yn trefnu gweithdai fel y gall llunwyr
polisi ac arweinwyr gwasanaethau
cyhoeddus glywed gan arbenigwyr
a defnyddio cyfryngau cymdeithasol
a phodlediadau i rannu’r dystiolaeth
yn ehangach.
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Cyfathrebu
Sut allwn ni gyfathrebu’r
dystiolaeth?
Credwn y dylai tystiolaeth lywio’r broses
o lunio polisïau a gwasanaethau
cyhoeddus ac rydym ni’n cyfathrebu
tystiolaeth mewn ffyrdd sy’n hwyluso hyn.
Dyna pam ein bod yn cynhyrchu
amrywiaeth o allbynnau, mewn ystod
o fformatau, sydd wedi’u teilwra i
gynulleidfaoedd penodol. Mae ein gwaith
yn cael ei ledaenu trwy adroddiadau,
papurau briffio, blogiau, podlediadau,
y wasg a’r cyfryngau traddodiadol,
y cyfryngau cymdeithasol, papurau
ymchwil, cynadleddau, cyfarfodydd bord
gron a digwyddiadau.
Rydym ni’n gwneud ein canfyddiadau
yn hygyrch ac yn sicrhau eu bod yn
cael eu cyfathrebu’n glir i’n llunwyr
polisi ac arweinwyr ein gwasanaethau
cyhoeddus. Mae ein holl adroddiadau a
sesiynau briffio polisi wedi’u hysgrifennu
mewn iaith glir, anarbenigol, a gellir eu
lawrlwytho o’n gwefan.
Ein nod yw bod yn ffynhonnell dystiolaeth
ddibynadwy, annibynnol. Felly, mae
ein cyhoeddiadau yn cael eu gwirio’n
drylwyr i sicrhau eu bod yn gywir ac yn
ddibynadwy.
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Gwella
Sut mae ein t
ystiolaeth yn llywio
polisi ac arfer?
Ein nod yw gwella dealltwriaeth
o sut y gall tystiolaeth lywio polisïau’r
llywodraeth a gwasanaethau
cyhoeddus.
Rydym ni’n gwneud hyn trwy
ddadansoddi’r effaith y mae ein
gwaith yn ei chael ac adlewyrchu ar
beth sydd wedi gweithio a beth sydd
heb. Gan dynnu ar ein profiadau ein
hunain a phrofiadau cynhyrchwyr
tystiolaeth eraill, rydym ni’n cael
mewnwelediadau i sut mae tystiolaeth
yn cael ei defnyddio wrth lunio polisïau
ac ymarfer. Rydym ni’n rhannu’r
hyn a ddysgwn gyda’r Rhwydwaith
What Works ac yn lledaenu ein
canfyddiadau trwy gynadleddau a
chyfnodolion academaidd.
Mae’r astudiaethau achos isod, sy’n
amlinellu ein gwaith ar effaith Brexit,
plant sy’n derbyn gofal, a rhannu arfer
gorau ar draws Rhwydwaith What
Works, yn dangos rhai o’r ffyrdd yr
ydym ni’n olrhain effaith ein hymchwil.
Mae’r rhain yn cynnwys casglu data,
fel sawl gwaith y mae ein gwaith
yn cael ei ddyfynnu yn nogfennau
polisi’r llywodraeth a datganiadau
gweinidogol.
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Eirioli
Sut gallwn ni annog y
defnydd o dystiolaeth
ddibynadwy?
Rydym ni’n bencampwyr dros
ddefnyddio tystiolaeth trwy ddangos
ei ddefnyddioldeb i lunwyr polisi ac
arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus
a helpu ymchwilwyr i ymgysylltu â nhw.
Ein nod yw cynyddu dealltwriaeth
llunwyr polisi ac arweinwyr
gwasanaethau cyhoeddus o werth
tystiolaeth ddibynadwy. Rydym ni’n
gwybod bod llunio polisi yn gymhleth
ac y gall fod yn anodd i’r rhai y tu allan
i’r llywodraeth wybod sut i gyflwyno
eu tystiolaeth. Felly, rydym ni hefyd
yn helpu arbenigwyr i ymgysylltu
â’r broses.
Mae ein rhaglen Prentisiaeth Ymchwil
a’n hinterniaethau PhD yn arfogi
cenhedlaeth newydd o ymchwilwyr i
ymgymryd ag ymchwil sy’n berthnasol
i bolisi, ac i allu cyfathrebu’n effeithiol
â llunwyr polisi ac arweinwyr
gwasanaethau cyhoeddus.

Ein gwaith ar waith

Canlyniadau gwell i blant sy’n derbyn gofal
Rydym ni’n cynhyrchu tystiolaeth
newydd bwysig am y system ofal
yng Nghymru.
Mae plant a phobl ifanc sy’n dod i
gysylltiad â’r gwasanaethau cymdeithasol
ymhlith y rhai mwyaf agored i niwed yng
Nghymru, ac mae pryderon hirsefydlog
am gostau ac ansawdd y gofal i blant
sy’n derbyn gofal. Rydym ni wedi cynnal
dadansoddiad manwl i ddarganfod: Pam
mae gan Gymru gyfraddau uwch o blant
mewn gofal na chyfartaledd y Deyrnas
Unedig a pham mae cyfraddau’n amrywio
ledled Cymru? Sut brofiad mae plant
a’u teuluoedd yn ei gael mewn gofal?
A beth allwn ni ei ddysgu o sut mae’r
ddarpariaeth lleoliadau yn cael ei
rheoli’n rhyngwladol?
Buom yn gweithio gydag arbenigwyr,
llunwyr polisi cenedlaethol, Cyfarwyddwyr
Gwasanaethau Cymdeithasol a
gweithwyr cymdeithasol, sefydliadau lleol
a chenedlaethol sy’n canolbwyntio ar
faethu, mabwysiadu a gofal cymdeithasol,
a phlant, pobl ifanc a theuluoedd sydd â
phrofiad o’r system ofal.

Rydym ni wedi gwneud argymhellion
ymarferol a all helpu i wella
canlyniadau i blant a phobl ifanc
sy’n agored i niwed. Defnyddiodd y
Comisiwn Cyfiawnder ein gwaith yn
ei ddadansoddiad o’r llysoedd teulu,
ac fe wnaeth ein canfyddiadau lywio
gwaith Grŵp Cynghori’r Gweinidog
ar Wella Canlyniadau i Blant sy’n
Derbyn Gofal, a datblygwyd y
fframwaith ar gyfer uwchgyfeirio/
isgyfeirio effeithiol.
Mae’r cydberthnasau a’r
rhwydweithiau rydym ni wedi helpu
i’w creu, a’n dadansoddiad data a’n
gwaith synthesis tystiolaeth parhaus,
wedi arwain at ddealltwriaeth well o
ofal i blant sy’n derbyn gofal, ac yn
darparu sail i benderfyniadau gwell
yn y dyfodol.
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Ein gwaith ar waith

Helpu Cymru i baratoi ar gyfer Brexit
Gwnaethom gynnal sawl prosiect
i ddadansoddi effaith polisi ymfudo
ôl-Brexit ar Gymru a sut y gallai
Llywodraeth Cymru a gwasanaethau
cyhoeddus ymateb.
Mae gan Brexit oblygiadau mawr
i bolisi mewnfudo a’r farchnad lafur.
Gofynnodd Llywodraeth Cymru
a Chonffederasiwn y GIG i ni am
dystiolaeth i lywio eu hymatebion,
felly gweithiom gydag arbenigwyr
yng Ngholeg y Brenin, Llundain i ganfod
pa sectorau sy’n dibynnu ar weithwyr
mudol ac effeithiau amrywiaeth o
bolisïau mewnfudo ôl-Brexit posibl
ar economi Cymru a’r farchnad lafur.

Ar sail y dystiolaeth o ansawdd
hon, gwnaethom argymell
strategaethau a pholisïau a fyddai’n
dod â’r budd mwyaf i Gymru yn
yr hirdymor. Cafodd y gwaith hwn
effaith sylweddol ar syniadau
Llywodraeth Cymru gan lywio ei dull
o gynllunio ôl-Brexit, gan gynnwys
ei thrafodaethau â Llywodraeth y
Deyrnas Unedig.
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Ein gwaith ar waith

Cynyddu polisïau ac arferion seiliedig ar
dystiolaeth ledled y Deyrnas Unedig
Ni yw prif gyswllt Cymru â Rhwydwaith
What Works y Deyrnas Unedig ac
rydym ni’n gweithio’n galed i sicrhau
bod llunwyr polisi a gwasanaethau
cyhoeddus yma yn ymwybodol
o dystiolaeth a gynhyrchwyd gan
Ganolfannau What Works eraill.
Rydym ni am i dystiolaeth fod yn
rhan o’r sgwrs ar bob lefel o wneud
penderfyniadau ledled Cymru. Dyna
pam rydym ni’n aelod gweithgar o’r
Rhwydwaith What Works – cymuned
o sefydliadau ymchwil ac ymarferwyr
ledled y Deyrnas Unedig sy’n ein helpu
i rannu arferion gorau ac archwilio ein
gwaith ein hunain i yrru’r maes ymlaen,
gan ddysgu a dangos sut i gynhyrchu a
defnyddio tystiolaeth well.

Fe wnaethom arwain prosiect a
ariannwyd gan ESRC i gynyddu
cyrhaeddiad ac effaith y Rhwydwaith
yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a
Chymru ac rydym ni wedi gweithio
gyda Chanolfannau What Works
i ysgogi tystiolaeth ar ddigartrefedd
ymhlith pobl ifanc, iechyd meddwl
ieuenctid, canlyniadau plant a phobl
ifanc, a thwf economaidd lleol.
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Amdanom ni
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn helpu i wella’r broses o lunio polisïau a
gwasanaethau cyhoeddus trwy gefnogi gweinidogion Llywodraeth Cymru ac arweinwyr
gwasanaethau cyhoeddus i gael mynediad at a defnyddio tystiolaeth annibynnol
drylwyr ynghylch yr hyn sy’n gweithio. Mae’r Ganolfan yn gweithio mewn partneriaeth
ag ymchwilwyr ac arbenigwyr polisi blaenllaw i gyfuno a defnyddio tystiolaeth sy’n bodoli
eisoes a nodi bylchau lle mae gofyn cynhyrchu gwybodaeth newydd.
Mae’r Ganolfan yn annibynnol i’r Llywodraeth ond mae’n gweithio’n agos gyda llunwyr
polisïau ac ymarferwyr ar lefel genedlaethol a lleol i ddatblygu syniadau o’r newydd am
sut i fynd i’r afael â rhai o’r heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol allweddol
sy’n wynebu Cymru.
Mae gwaith y Ganolfan yn cwmpasu ystod eang o bolisïau, ond ar hyn o bryd, mae’n
canolbwyntio’n benodol ar y canlynol:
•
•
•
•
•
•

Mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysu cymdeithasol
Iechyd a gofal cymdeithasol oedolion
Llywodraethu a gweithredu effeithiol
Hyrwyddo cydraddoldeb
Economi a sgiliau
Plant sy’n derbyn gofal

I gael rhagor o wybodaeth ac i lawrlwytho ein hadroddiadau a’n sesiynau briffio polisi
ar y pynciau hyn a phynciau eraill, ewch i www.wcpp.org.uk.
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