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Trosolwg 
 

Mae'r safon hon ar gyfer y rhai sy'n gyfrifol am gomisiynu ymchwil.  

 

Mae hyn yn cynnwys asesu a blaenoriaethu gofynion data, gan arwain at 

bennu gofynion yr ymchwil; wedyn caiff ymchwilwyr eu comisiynu a'u briffio. 

Bydd cynnydd yr ymchwil a gomisiynwyd yn cael ei fonitro a chaiff y 

deilliannau eu gwirio yn erbyn y brîff ar ddiwedd y rhaglen.  
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Meini Prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 
 

 

Pennu gofynion yr ymchwil  

 

P1 egluro diben, cwmpas a pharamedrau arfaethedig gwaith ymchwil 

gyda'r partïon sydd â diddordeb  

P2 asesu, cyfiawnhau a blaenoriaethu  gofynion data fel sy'n ofynnol ar 

gyfer y prosiect 

P3 nodi ac asesu ffynonellau data a allai fod yn arwyddocaol 

P4 archwilio moddau a dulliau dilys a moesegol o gaffael data  a nodi'r 

opsiynau arfer gorau 

P5 ceisio barn arbenigol, lle bo hynny'n briodol, i helpu i baratoi'r fanyleb 

ymchwil 

P6 tystiolaeth  bod y gofynion o ran adnoddau ar gyfer ymchwil yn cael eu 

hamcangyfrif yn gywir, eu crynhoi a'u cyfiawnhau 

P7 cyflwyno'r fanyleb gofynion ymchwil mewn fformat addas ar gyfer y 

gynulleidfa, yn unol â gofynion sefydliadol 

 

Comisiynu a briffio ymchwilydd/ymchwilwyr  

 

P8 dangos bod manylebau prosiectau yn cyfateb i ofynion sefydliadol 

P9 darparu gwybodaeth gywir i alluogi darpar ymchwilwyr i baratoi a 

chyflwyno cynigion priodol  

P10 datblygu meini prawf cytunedig ar gyfer  dethol ymchwilwyr a sicrhau 

bod y meini prawf hynny ar gael i ddarpar ymchwilwyr 

P11 nodi ymchwilwyr a allai fod yn addas a chyflwyno manylebau prosiect yn 

unol â gweithdrefnau sefydliadol 

P12 ymateb i ymholiadau gan ddarpar ymchwilwyr yn unol â gweithdrefnau 

sefydliadol 

P13 defnyddio gweithdrefnau dethol teg a chyfiawn, fel bod modd dethol y 

rhai sydd yn y sefyllfa orau i fedru cyflawni'r brîff ymchwil 

P14 paratoi trefniadau contractio a fydd yn cynnwys manylion cywir am y 

gofynion mae'n rhaid i'r ymchwilydd eu bodloni a hefyd yr amodau 

cyflogaeth  

P15 sefydlu trefn o gadarnhau penodiadau mewn pryd i ganiatáu i'r gwaith 

fynd rhagddo yn unol â gofynion sefydliadol 

P16 darparu gwybodaeth a chefnogaeth briodol i ymchwilwyr i'w galluogi i 

gynllunio'r prosiect ac ymgorffori arfer gorau 

P17 cadarnhau bod ymchwilwyr a gomisiynwyd yn ymwybodol o sut a phryd 

y byddant yn cael eu gwerthuso yn erbyn y contract 

 

Monitro cynnydd y rhaglen ymchwil  

 

P18 diffinio'r meini prawf ar gyfer gwerthuso cyflawniadau yn unol â 

gweithdrefnau sefydliadol 

P.18.1 sefydlu gweithdrefnau monitro a cherrig milltir ar gyfer adrodd ar 
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Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 

gynnydd 

P19 darparu'r data angenrheidiol i ymchwilwyr ar yr adegau cywir i'w galluogi 

i gyflawni'r amcanion a sicrhau'r deilliannau gofynnol 

P20 cynnig adborth priodol a chywir i ymchwilwyr ar eu gwaith er mwyn 

annog arfer da a chynyddu'r symbyliad  

P21 cynnal perthnasoedd gydag ymchwilwyr i gynnal gwaith y sefydliad a'i 

alluogi i gyflawni ei amcanion  

P22 cyfleu amrywiadau i fanylebau i'r ymchwilwyr yn gywir yn unol â'r 

terfynau amser gofynnol 

P23 datrys anghydfodau yn unol â'r terfynau amser gofynnol ac yn unol ag 

amodau contract a gweithdrefnau sefydliadol  

P24 paratoi adroddiadau ar gynnydd yn ôl y galw i bartïon â diddordeb  

 

Gwirio deilliannau ymchwil yn erbyn y brîff  

 

P25 cymharu'n wrthrychol ddeilliannau ymchwil yn erbyn y gofynion a 

bennwyd ym manyleb y prosiect 

P26 adolygu'r canfyddiadau yng nghyd-destun astudiaethau cymaradwy 

P27 asesu ansawdd data ac adolygu'r fethodoleg a ddefnyddiwyd i gasglu a  

gwerthuso  data, gan herio sefyllfaoedd lle na chadwyd at yr arfer gorau 

cydnabyddedig 

P28 gwirio dehongliad canfyddiadau ymchwil a herio rhagdybiaethau sydd fel 

petaent yn cefnu ar y normau cydnabyddedig 

P29 adolygu cyflwyniad, cynnwys a strwythur yr adroddiad ymchwil  

P29.1 cynghori ar unrhyw addasiadau angenrheidiol i fodloni'r gofynion 

sefydliadol a sicrhau adroddiad terfynol 

P30 nodi cyfleoedd i gyhoeddi a lledaenu deilliannau ymchwil, lle bo hynny'n 

briodol 
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Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

Mae angen i chi wybod 

a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae angen i chi wybod 

a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae angen i chi wybod 

a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pennu gofynion yr ymchwil  

 
K1 gofynion data penodol 

K2 sut mae gwerthuso a blaenoriaethu anghenion ymchwil 

K3 sut mae amcangyfrif y gofynion o ran adnoddau ar gyfer ymchwil 

K4 polisïau cyfredol perthnasol sy'n effeithio ar faes yr ymchwil  

K5 ffynonellau data presennol  

K6 dulliau ymchwil  

K7 mathau o ofynion o ran adnoddau  

 

y gwahanol ffyrdd o gyflwyno ymchwil 

Comisiynu a briffio ymchwilydd/ymchwilwyr  

 

K8 sut mae datblygu manylebau prosiect clir a chryno a fydd yn galluogi 

darpar gontractwyr i asesu eu haddasrwydd ar gyfer y gwaith ac yn 

galluogi'r sefydliad i asesu'r rhai sy'n debygol o gyflawni'r fanyleb  

K9 sut mae sefydlu gweithdrefnau dethol ar gyfer ymchwilwyr 

K10 strategaeth a pholisi'r sefydliad a'r berthynas rhwng hynny a'r prosiect 

dan sylw,  

K11 pam mae'n bwysig egluro a chynnwys ym manyleb y prosiect wybodaeth 

ynghylch diben, amcanion, dulliau, deddfwriaeth, paramedrau, 

deilliannau, cyllideb  

K12 y meini prawf ar gyfer dethol ymchwilwyr  

K13 cyfraith gontractau berthnasol  

K14 pa gontractau safonol sydd ar gael  

K15 sut ac ymhle mae hysbysebu am ymchwilwyr  

 

Monitro cynnydd y rhaglen ymchwil  

 

K16 gwybodaeth y gallai fod ei hangen ar gontractwyr i'w galluogi i 

weithredu'n effeithiol  

K17 hawliau contractwyr i wybodaeth sefydliadol a lle gall fod angen amlygu 

ei natur gyfrinachol  

K18 rôl aelodau eraill y tîm o ran cynnig cefnogaeth i gontractwyr a'r 

berthynas rhwng hynny a chyflawni amcanion  

K19 sut mae darparu adborth adeiladol (o'i gymharu ag adborth cadarnhaol) i 

gontractwyr a'r berthynas rhwng hynny a chyflawni deilliannau 

prosiectau a symbyliad contractwyr  

K20 amodau contract  

K21 gweithdrefnau sefydliadol o ran contractau a rheoli contractau  
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Mae angen i chi wybod 

a deall: 

Gwirio deilliannau ymchwil yn erbyn y brîff  

 

K22   sut mae beirniadu allbynnau'r ymchwilydd mewn modd adeiladol  
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Gwybodaeth Ychwanegol  
 
Cwmpas/Ystod  
 
 
 
 
 
 
 

 

Pennu gofynion yr ymchwil  

 

1 Ymchwil (gall fod yn gysylltiedig â) 

1.1 ffurfio polisi  

1.2 gweithredu polisi  

1.3 dylunio prosiect  

1.4 gweithredu rhaglen  

1.5 gwerthuso prosiect  

 

2 Gofynion data (gall gynnwys)  

2.1 polisi (lleol, rhanbarthol, cenedlaethol, 

rhyngwladol) 

2.2 cyfreithiol a rheoliadol 

2.3 cymdeithasol ac economaidd  

2.4 hanesyddol  

2.5 archaeolegol  

2.6 amgylchedd naturiol ac adeiledig  

2.7 isadeiledd   

2.8 adnoddau   

2.9 barn gyhoeddus  

 

3 Adnoddau   

3.1 dynol  

3.2 ariannol  

3.3 dogfennau a chofnodion  

3.4 data  

3.5 amser  

 

Comisiynu a briffio ymchwilydd/ymchwilwyr  

 

4 Manylebau  

4.1 diben  

4.2 amcanion  

4.3 dulliau  

4.4 deddfwriaeth  

4.5 paramedrau  

4.6 deilliannau  

4.7 cyllideb  

 

5 Meini Prawf  

5.1 gofynion  

5.2 dewisiadau a ffafrir  

5.3 paramedrau  
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6 Contractau  

6.1 cyflogaeth  

6.2 ar gyfer gwasanaethau  

 

7 Gwybodaeth a chefnogaeth briodol  

7.1 ar y sefydliad a'r dulliau gweithio mae'n eu 

ffafrio  

7.2 ar faterion sy'n codi yn ystod comisiynu  

7.3 ar sut mae ymdrin â sefyllfaoedd 

annisgwyl sy'n codi yn ystod y contract  

 

Monitro cynnydd y rhaglen ymchwil  

 

8 Data  

8.1 gofynion sefydliadol a rheoliadol 

8.2 manylebau ac amserlenni prosiectau 

8.3 cyd-destunol ac yn ymwneud â'r prosiect 

 

9 Amrywiadau  

9.1 gofynion sefydliadol  

9.2 manylebau ac amserlenni 

9.3 cyd-destunol ac yn ymwneud â'r prosiect  

9.4 amgylchiadau newidiol a phersonél 

 

10 Anghydfodau yng nghyswllt  

10.1 amodau gwaith  

10.2 ansawdd y gwaith  

10.3 y gefnogaeth a ddarperir  

10.4 amserlennu  

10.5 amodau cyflogaeth  

 

Gwirio deilliannau ymchwil yn erbyn y brîff  

 

11 Partïon â diddordeb  

11.1 cleientiaid comisiynu  

11.2 cyhoeddwyr  

11.3 cyrff lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sydd 

â diddordeb  
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Sgiliau 
 

 

1 Pennu gofynion yr ymchwil  

1.1 paratoi manylebau ymchwil 

 

2 Comisiynu a briffio ymchwilydd/ymchwilwyr  

2.1 sut mae ysgrifennu manylebau ymchwil clir 

2.2 sut mae briffio ymchwilwyr 

2.3 sut mae rhwydweithio a chyfathrebu â gweithwyr proffesiynol eraill  

 

3 Monitro cynnydd y rhaglen ymchwil  

3.1 sut mae sefydlu amserlenni gwaith 

3.2 ysgrifennu adroddiadau  

3.3 eich gallu i ymdrin yn ddiplomatig ac yn amyneddgar â 

chwestiynau a phroblemau ymchwilwyr 

3.4 sut mae monitro ansawdd gwaith ymchwilwyr 

 

4 Gwirio deilliannau ymchwil yn erbyn y brîff  

4.1 sut mae beirniadu allbwn ymchwilydd yn adeiladol 
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Datblygwyd gan Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Rhif y fersiwn 1 

 

Dyddiad 
Cymeradwyo 

Ionawr 2013 

 

Dyddiad adolygu 
dangosol 
 

Ionawr 2018 

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Statws Gwreiddiol 

 

Sefydliad deilliadol 
 

Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Cyfeirnod Unigryw 
(URN) Gwreiddiol 

SFJLG2 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

Ymchwilydd; Rheolwr Busnes; Rheolwr y Prosiect; Gweithiwr Proffesiynol 

ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus  

 

Cyfres Sgiliau Llywodraeth Leol 

 

Geiriau allweddol Ymchwil; comisiynu; contractio; gwybodaeth; data; manylebau 

 

 


