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Mae data gweinyddol yn 
adnodd amhrisiadwy er 
budd y cyhoedd.  
Rydym yn defnyddio hynny.
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Rhagair Gweinidogol
Yng Nghymru, rydym yn cysylltu data sydd wedi’u dad-adnabod a gesglir gan 
wasanaethau cyhoeddus i helpu i lywio polisi, penderfyniadau gweithredol, 
a’n rhaglen ddeddfwriaethol. Mae’r gwaith hwn yn cael ei yrru ymlaen gan 
Ymchwil Data Gweinyddol (YDG) Cymru – ein partneriaeth addysg uwch 
a Llywodraeth Cymru. Mae cyflawniadau’r cydweithio hwn hyd yn hyn 
yn enghraifft o pam rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’n rhanddeiliaid. 
Gwyddwn y gallwn wneud cymaint yn fwy gyda’n gilydd. 

Mae’r cynllun YDG Cymru 2022-26 hwn yn adeiladu ar raglenni gwaith 
sefydledig mewn meysydd datganoledig, megis addysg a thai, ac yn cyflwyno 
themâu ymchwil newydd i lywio’r argyfwng newid yn yr hinsawdd a materion 
cymdeithasol pwysig, gan gynnwys costau byw. Ategir y rhaglen ymchwil 
hon gan waith ymchwilwyr cymdeithasol y llywodraeth, ystadegwyr, a 
gwyddonwyr data, ynghyd â gwaith tystiolaeth ehangach ar draws y sector 
cyhoeddus, y sector preifat, y trydydd sector a sefydliadau addysg uwch yng 
Nghymru. 

Rydym yn hynod ddiolchgar i Ymchwil ac Arloesi yn y DU a’r Cyngor Ymchwil 
Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) am eu hail-fuddsoddiad yn YDG 
Cymru. Mae hyn wedi bod yn allweddol i lwyddiant ein dull Cymru’n Un o 
arloesi arferion data diogel, ac mae’n dangos y rôl y gall data sydd wedi’u 
dad-adnabod, pan y’u defnyddir yn ddiogel, ei chwarae wrth helpu i wneud 
penderfyniadau. 

Rwy’n hyderus bod buddsoddiad ESRC wedi darparu llwyfan cadarn i’n helpu 
i ddenu buddsoddiad pellach i Gymru ar gyfer ymchwil. Dros amser, rydym 
wedi dangos ein gallu i ddefnyddio data yn ddiogel at ddibenion ymchwil. 
Mae moeseg data, tryloywder ac ymddiriedaeth yn rhan annatod o bopeth 
y mae YDG Cymru yn ei wneud. Gan adeiladu ar strategaeth gyhoeddedig 
YDG Cymru, rwy’n falch o weld y cynllun hwn yn cael ei gyhoeddi i helpu 
i gynyddu ymwybyddiaeth o’r gwaith pwysig hwn fel y gellir gwneud 
cysylltiadau â pherchnogion data, cyllidwyr, ac ar draws ein cymunedau 
dadansoddol. 

Rebecca Evans
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 
Rhagfyr 2022
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1. Cyflwyniad  
Mae Ymchwil Data Gweinyddol Cymru (YDG Cymru) yn 
rhan o’r buddsoddiad £90 miliwn ledled y DU yn Ymchwil 
Data Gweinyddol y DU (ADR y DU) gan y Cyngor Ymchwil 
Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), rhan o Ymchwil ac 
Arloesi yn y DU (UKRI). 

Mae YDG Cymru yn uno arbenigwyr o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe 
a Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD) 
ym Mhrifysgol Caerdydd ag ystadegwyr, gwyddonwyr data ac ymchwilwyr 
cymdeithasol o Lywodraeth Cymru. Mae’r technegau dadansoddi data sy’n 
torri tir newydd a’r rhagoriaeth ymchwil a ddatblygwyd, ynghyd â’r Gronfa 
Ddata SAIL fyd-enwog - sy’n brosesydd ardystiedig yn unol â Deddf yr 
Economi Ddigidol 2017 - yn golygu y gellir darparu ymchwil gadarn, ddiogel 
ac addysgiadol.

Er 2018, mae ein gwaith wedi’i alinio’n strategol i fynd i’r afael â meysydd 
a amlinellir yn y strategaeth genedlaethol Ffyniant i Bawb (2017) a’r 
ymrwymiadau sy’n sail i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015, ac yn fwy diweddar y Rhaglen Lywodraethu yng Nghymru (2021-
2026).

Diolch i’n trefniant unigryw a’n cysylltiad agos â thimau polisi o fewn y 
llywodraeth cyn dechrau gweithio, mae ein rhaglen waith ar gyfer y pedair 
blynedd nesaf yn cyd-fynd yn uniongyrchol â llywio anghenion tystiolaeth 
polisi ym meysydd addysg, y blynyddoedd cynnar, sgiliau a chyflogadwyedd, 
iechyd meddwl, llesiant, tai a digartrefedd, gofal cymdeithasol, newid yn yr 
hinsawdd, a chyfiawnder cymdeithasol. O ganlyniad, rydym yn hyderus bod 
gofynion y tîm ymchwil a’r timau polisi yn cael eu bodloni gan yr holl waith 
ymchwil a wneir, a bod cyfle sylweddol i gael effaith.

Rydym hefyd wedi datblygu adnoddau pwrpasol a fydd yn canolbwyntio ar 
effaith y pandemig a newidiadau mawr eraill ar gymdeithas, ac uwchsgilio’r 
gymuned o ddadansoddwyr ac ymchwilwyr cysylltu data yn y DU.

Mae’r cynllun hwn yn nodi sut y byddwn cyflawni ein strategaeth 
gyhoeddedig. Er bod y cynllun hwn yn gosod ein blaenoriaethau, bydd 
yn parhau i fod yn hyblyg. Gellir gwneud addasiadau yn dibynnu ar 
ddigwyddiadau neu newidiadau polisi nas rhagwelwyd, neu oherwydd 
argaeledd setiau data newydd.
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2. Ein nodau
Mae pedwar nod strategol yn sail i’n rhaglen waith. 

Byddwn yn darparu:

Ymchwil i gefnogi meysydd 
blaenoriaeth Llywodraeth Cymru 

Bydd YDG Cymru yn parhau i 
weithio ar sail tîm ‘Cymru’n Un’ i 
gyflwyno rhaglenni ymchwil sydd 
wedi’u cynllunio i gefnogi’r meysydd 
blaenoriaeth a nodir yn Rhaglen 
Lywodraethu newydd Llywodraeth 
Cymru. Bydd academyddion 
a Llywodraeth Cymru yn nodi 
anghenion gwybodaeth polisi 
allweddol ac yn cynnal ymchwil 
effeithiol drwy Banc Data SAIL.

01. Ymchwil i’r heriau cymdeithasol 
mawr y mae Cymru a’r DU yn eu 
hwynebu

Drwy adeiladu ar yr hyn a 
ddysgwyd o waith YDG Cymru 
ar brosiectau cydweithredol 
blaenllaw yn y DU, byddwn yn 
datblygu cydweithrediadau ymchwil 
pwerus rhwng partneriaid ADR 
UK eraill, sefydliadau allanol a 
chanolfannau a ariennir. Byddwn 
yn datblygu swyddogaeth 
catalydd a fydd yn datblygu ac yn 
cychwyn cydweithredu ar faterion 
cymdeithasol allweddol y DU, megis 
y DU yn ymadael â’r UE ac effaith 
hirdymor pandemig Covid-19. 

02.

Gweithio i gefnogi cynaladwyedd 
hirdymor YDG Cymru 

Rydym yn ceisio gwreiddio ein 
dull partneriaeth o gyfuno’r byd 
academaidd a’r llywodraeth yn 
yr ymagwedd ‘busnes fel arfer’ at 
ymchwil y llywodraeth a gwneud 
penderfyniadau ynghylch polisïau. 
Rydym yn ceisio cyflawni hyn 
drwy gynnal a hyrwyddo gwaith 
llwyddiannus ac ymgysylltu â 
meysydd polisi newydd a rhai sy’n 
datblygu ar draws llywodraeth 
ddatganoledig a lleol.

03. Cynnal ansawdd ac uniondeb 
gwaith YDG Cymru

Cydnabuwyd ein gwaith yn ystod 
cyfnod peilot ADR UK ar gyfer 
cyflawni ymchwil effeithiol sydd 
o safon uchel, yn dderbyniol i’r 
cyhoedd ac yn cael ei weithredu 
gyda’r parch mwyaf at safonau 
deddfwriaethol a moesegol. Byddwn 
yn edrych am gyfleoedd i wella hyn 
hyd yn oed ymhellach.

04.
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Newid yn yr Hinsawdd

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi 
datgan mai newid yn yr hinsawdd yw’r 
bygythiad iechyd unigol mwyaf sy’n 
wynebu dynoliaeth. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi ymateb i’r argyfwng 
hinsawdd â nifer o bolisïau allweddol, 
gan gynnwys Sero Net Cymru (2021-
2025) a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (2015), â’r nod o adeiladu 
Cymru ‘gryfach, gwyrddach a thecach’ 
dros y degawdau nesaf.

Gallai polisïau hinsawdd i leihau ein dibyniaeth 
ar danwydd ffosil achosi risgiau i rai sectorau, 
ond maent hefyd yn cynnig cyfle i ddatblygu 
polisïau a all drawsnewid cymdeithas er gwell. 
Mae’n hanfodol, dros y ‘degawd o weithredu’ 
nesaf, bod gan Lywodraeth Cymru fynediad at 
ddata a thystiolaeth o ansawdd uchel a all nodi 
a gwerthuso’r risgiau a’r cyfleoedd pontio hyn 
yn effeithiol, a sicrhau y blaenoriaethir cyllid 
ar gyfer y datrysiadau hinsawdd mwyaf cost-
effeithiol.

Bydd ein thema’n gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru a rhanddeiliaid eraill i nodi meysydd 
blaenoriaeth a defnyddio potensial data 
gweinyddol heb ei nodi yn SAIL; i gynhyrchu 
tystiolaeth a all lywio polisi a helpu Cymru i 
gyflawni trosglwyddiad teg a chynhwysol i sero 
net, lle mae cymdeithas a natur i gyd yn ffynnu.

Bydd ein rhaglen ymchwil yn canolbwyntio ar dri 
mater dybryd yng Nghymru: effeithiau tywydd 
eithafol ar iechyd; risgiau a chyfleoedd pontio 
newid yn yr hinsawdd; a chysylltiadau rhwng 
bioamrywiaeth, cydnerthedd ecosystemau a 
iechyd.

3. Ein cynllun gwaith

Byddwn yn edrych ar nodweddion cymdeithasol-
ddemograffig ac iechyd pobl sy’n byw mewn 
ardaloedd llifogydd risg uchel, a sut mae 
cyfansoddiad y boblogaeth wedi newid ag amser. 
Byddwn hefyd yn archwilio’r risgiau iechyd a 
llesiant tymor byr a hirdymor sy’n gysylltiedig â 
thywydd eithafol yng Nghymru, a’r posibilrwydd 
o fodelu’r canfyddiadau hyn i lywio datblygiad 
polisi yn y dyfodol.

Byddwn yn helpu Llywodraeth Cymru i fonitro’r 
risgiau a’r cyfleoedd pontio a allai ddeillio o 
bolisïau a gynlluniwyd i ddatgarboneiddio 
Cymru. Byddwn yn canolbwyntio’n benodol ar 
deithio cynaliadwy a seilwaith gwyrdd ac yn 
archwilio’r gallu i: werthuso proses cyflwyno 
deddfwriaeth 20mya yng Nghymru; diffinio a 
nodi cymdogaethau 20 munud a nodweddion 
cymdeithasol-ddemograffig a iechyd cysylltiedig; 
mesur y ‘potensial’ ar gyfer teithio gweithredol a 
chynaliadwy mewn cymunedau ledled Cymru; ac 
ymchwilio i gysylltiadau rhwng mentrau iechyd a 
seilwaith gwyrdd.

Rydym hefyd wedi nodi sawl ffynhonnell 
data bioamrywiaeth/gwytnwch ecosystemau 
yng Nghymru y gellid eu cysylltu â data SAIL 
i ymchwilio i: nodweddion demograffig-
gymdeithasol pobl sy’n byw yn yr ardaloedd 
mwyaf/lleiaf bioamrywiol/ecosystem wydn 
yng Nghymru; y ‘ddamcaniaeth bioamrywiaeth’ 
newydd; ac a yw tyfu i fyny mewn amgylcheddau 
bioamrywiol yn lleihau’r risg o alergeddau, 
asthma a chlefydau llidiol cronig eraill.
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Y Blynyddoedd Cynnar

Mae’r Rhaglen Lywodraethu yn 
cydnabod pwysigrwydd y blynyddoedd 
cynnar ac yn cynnwys ymrwymiadau 
proffil uchel, megis parhau â rhaglenni 
Dechrau’n Deg ac ehangu darpariaeth 
y blynyddoedd cynnar i gynnwys pob 
plentyn 2 oed, o dan yr addewid i 
ddiogelu, ailadeiladu a datblygu ein 
gwasanaethau i bobl agored i niwed. 

Byddwn yn gwneud gwaith sy’n cysylltu data 
mamolaeth, iechyd plant, iechyd y cyhoedd a 
gweinyddol i archwilio effaith galwedigaeth 
rhieni a iechyd yn ystod beichiogrwydd, y 
1,000 diwrnod cyntaf a phrofiadau cyn-ysgol 
ar iechyd, cyrhaeddiad a llesiant y plentyn yn y 
blynyddoedd cynnar. Caiff y gwaith hwn ei lywio 
gan gyngor a mewnbwn gan rieni teuluoedd 
ifanc (rhieni sy’n disgwyl a’r rhai â phlant cyn 
oed ysgol), bydwragedd, ac ymwelwyr iechyd 
i sicrhau ein bod yn archwilio’r cwestiynau 
sydd bwysicaf i deuluoedd a gweithwyr iechyd 
proffesiynol.  Mae rhaglen y blynyddoedd 
cynnar hefyd yn gweithio gyda rhaglenni gofal 
cymdeithasol, iechyd meddwl (i rieni), a llesiant 
YDG Cymru (yn arbennig yr amgylchedd 
adeiledig a mynediad at chwarae).

Byddwn yn parhau i weithio gyda Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru ac awdurdodau lleol 
i helpu i ddangos tystiolaeth o anghenion 
llywodraeth leol i lywio penderfyniadau. Mae 
hyn yn cynnwys cefnogi awdurdodau lleol i rannu 
a chysylltu data ar raglenni blynyddoedd cynnar, 
gan gynnwys y Cynnig Gofal Plant a rhaglenni 
Dechrau’n Deg.
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Addysg

Mae addysg yng Nghymru yn newid. 
Mae diwygiadau ysgolion yn digwydd, 
gan gynnwys ffyrdd newydd o hyfforddi 
a chefnogi staff, a bydd cwricwlwm 
newydd yn cael ei gyflwyno i bob 
dysgwr erbyn 2026. Golyga hyn bod yr 
angen am dystiolaeth, a gwerth posib 
ymchwil data gweinyddol, yn hynod 
bwysig. Gall y newidiadau hyn greu 
heriau o ran y gallu i gymharu setiau 
data ac argaeledd data cyrhaeddiad, a 
byddwn yn gweithio gyda swyddogion 
a’r sector i fynd i’r afael â hyn.

Bydd ein gwaith yn y maes hwn yn edrych 
ar faterion sy’n canolbwyntio ar y disgybl 
a’r gweithlu. Byddwn yn astudio patrymau 
gwaharddiadau ysgolion yng Nghymru a Lloegr, 
gan edrych ar ddiffyg presenoldeb a gofnodwyd 
fel gwaharddiadau a’r ffactorau disgyblion ac 
ysgolion sy’n gysylltiedig â gwaharddiadau. 
Byddwn hefyd yn edrych ar batrymau diffyg 
presenoldeb nad ydynt yn gysylltiedig â 
gwaharddiad, gan nodweddu eto gwahaniaethau 
mewn presenoldeb sy’n gysylltiedig â disgyblion 
ar wahanol gamau o’u haddysg. 

Byddwn yn archwilio dewis pynciau yng 
nghyfnodau allweddol 4 a 5, yn enwedig 
nodweddion disgyblion sy’n dewis pynciau 
ieithoedd tramor, ac yn archwilio graddau’r 
anghydraddoldebau o ran argaeledd pynciau.

Byddwn yn edrych ar effeithiau lleol Covid-19 
ar ddeilliannau disgyblion a materion staffio, a 
sut y gellid eu hesbonio gan ffactorau lleol neu 
gymunedol. Byddwn yn astudio’r defnydd o 

blatfform dysgu Llywodraeth Cymru, Hwb, a rôl 
technoleg mewn ysgolion cyn ac ers Covid-19.

Byddwn yn edrych ar Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (ADY) mewn addysg orfodol a sut 
mae ADY yn effeithio ar bresenoldeb, cynllunio 
gyrfa a chyrhaeddiad Cyfnodau Allweddol.

Byddwn yn archwilio rôl y teulu mewn 
deilliannau addysgol, gan gynnwys effaith 
dangosyddion economaidd-gymdeithasol ac 
effaith brodyr a chwiorydd a’r amgylchedd dysgu 
yn y cartref.

Byddwn yn ystyried rôl sgiliau Cymraeg a 
defnydd ymhlith y gweithlu addysgu, gan 
ganolbwyntio ar athrawon dosbarth a rolau 
cymorth dysgu i nodi lefel bresennol sgiliau 
Cymraeg staff addysgu a chymorth.

Byddwn hefyd yn edrych ar ddyraniad amser 
cwricwlwm fesul pwnc yng nghyfnodau 
allweddol 3-5.

Byddwn yn archwilio gwahaniaethau cyflog 
a dilyniant rhwng athrawon gwrywaidd a 
benywaidd ac amrywiaeth ethnig ymhlith 
y gweithlu addysgu, yn ogystal â chyflogau, 
contractau, recriwtio a chadw athrawon a staff 
cymorth addysgu.

Byddwn hefyd yn edrych ar arweinyddiaeth 
ysgolion a’i heffaith ar ddeilliannau disgyblion, 
yn enwedig dosbarthiad a chyfran y staff mewn 
rolau uwch reolwyr a rheolwyr canol a’r effaith 
y mae hyn yn ei chael ar ddeilliannau TGAU, 
presenoldeb disgyblion a dilyniant i addysg 
bellach a hyfforddiant.
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Iechyd a Lles

Mae deddfu Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
yn amlinellu ymrwymiad Llywodraeth 
Cymru i iechyd a llesiant unigolion 
ledled Cymru. O ystyried natur eang y 
pwnc hwn, rydym yn disgwyl i waith 
dorri ar draws sawl maes ymchwil 
thematig. Yn benodol, rydym wedi 
cynllunio ein hymagwedd i weithio’n 
agos gyda meysydd ymchwil thematig 
newid yn yr hinsawdd a chyfiawnder 
cymdeithasol.

Rydym yn cynllunio nifer o brosiectau 
methodolegol i’w defnyddio mewn prosiectau 
ymchwil annibynnol, ond hefyd i’w gwneud ar 
gael ar gyfer defnydd ehangach.Mae prosiectau 
o’r fath yn cynnwys creu set ddata amgylchedd 
y cartref; dichonoldeb cysylltu â’r gweithle; a 
datblygu mesur llesiant gan ddefnyddio data 
arferol.

Mae’r set ddata amgylchedd y cartref yn 
ymwneud â chreu, cyfuno a dadansoddi 
ffactorau aelwyd lluosog i greu ‘mynegai straen 
yn yr aelwyd’.Byddai nodweddion ffisegol ac 
amgylcheddol megis y math o dai, a chysylltiadau 
â llygredd aer (modelau cyfrifiadurol pwrpasol 
o’r amgylcheddau adeiledig a naturiol sy’n 
gysylltiedig ar lefel aelwydydd), yn cael eu cyfuno 
â lluniadau cymdeithasol megis cyfansoddiad 
y teulu, gorlenwi a cydafiachedd aelwydydd.
Byddai ymgorffori profiadau pob deiliad tŷ 
yn ychwanegu dyfnder ychwanegol at ein 
hymchwil, gan alluogi ymchwil i gyfrif am straen 
ar lefel aelwyd o fewn cartref teuluol, megis 
cyfrifoldebau gofalu.Defnyddir hyn i ddeall 

cysylltiadau â iechyd a lles, yn enwedig o fewn 
grwpiau agored i niwed.

Fel prosiect galluogi ar gyfer y maes ymchwil 
thematig newid yn yr hinsawdd, byddwn yn 
ceisio datblygu methodolegau dichonoldeb 
cysylltu gweithleoedd. Bydd hyn yn hwyluso 
cysylltu a dadansoddi amlygiadau amgylcheddol 
gweithwyr unigol gartref ac yn y gwaith, 
metrigau teithio llesol posib (e.e. pellteroedd 
cymudo), ynghyd â chofnodion iechyd.

Ar y cyd â’n gwaith cyfiawnder cymdeithasol 
byddwn yn disgrifio iechyd a lles grwpiau 
agored i niwed yng Nghymru o ran anawsterau 
cymharol o gymharu â’r boblogaeth gyffredinol, 
neu grwpiau o bobl ar gamau bywyd tebyg. 
Byddwn yn darparu mewnwelediadau i ddangos 
gwendidau ac anghenion rhai grwpiau o’u 
cymharu â’r boblogaeth yn gyffredinol, gan 
amlygu a hyrwyddo’r angen am gymorth gan 
asiantaethau amrywiol.

Byddwn yn ymchwilio i ddichonoldeb adeiladu 
ar ddysgu presennol i greu mesur llesiant unigol 
gyda’r nod o ddeall llesiant lefel poblogaeth 
Cymru gan ddefnyddio data a gesglir yn 
rheolaidd.
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Tai a Digartrefedd

Caiff ein gwaith yn y maes ymchwil 
hwn ei arwain gan gynllun gweithredu 
lefel uchel y llywodraeth a gyhoeddwyd 
yn 2021 i sicrhau Cymru lle mae 
digartrefedd yn brin, am gyfnod fyr, 
ac nid yw’n cael ei ailadrodd. Cawn ein 
harwain hefyd gan y gydnabyddiaeth 
bod digartrefedd yn aml yn ganlyniad 
i dai sy’n ansicr, o ansawdd gwael, ac 
yn rhy ddrud, ac er mwyn mynd i’r 
afael â digartrefedd, rhaid i ni felly 
fynd i’r afael â materion ehangach sy’n 
ymwneud â thai.

Rhan fawr o’n gwaith fydd cydweithio â’r tîm 
polisi digartrefedd yn Llywodraeth Cymru a’r 
sector ehangach sy’n ymwneud â chymorth tai 
yng Nghymru, er mwyn gwella proses casglu 
data digartrefedd gan awdurdodau lleol a rhoi 
data hanesyddol ym Manc Data SAIL er mwyn 
hwyluso ymchwil sy’n seiliedig ar gysylltedd.

Byddwn yn darparu tystiolaeth o effeithiau 
digartrefedd ac ansicrwydd tai ar ystod 
o ganlyniadau, gan gynnwys defnyddio 
gwasanaethau gofal iechyd a thriniaeth 
camddefnyddio sylweddau.

Byddwn yn hyrwyddo nodau’r llywodraeth 
i gynyddu atal digartrefedd drwy ddarparu 
tystiolaeth ar ba gamau gweithredu awdurdodau 
lleol sy’n gweithio i atal a rhoi diwedd ar 
ddychwelyd i ddigartrefedd, ac ar gyfer pa 
grwpiau o bobl.

Bydd ein gwaith yn cyfrannu at yr agenda 
‘ailgartrefu cyflym’ yng Nghymru, fel yr amlinellir 
yn y Rhaglen Lywodraethu, drwy archwilio 
faint o amser mae’n ei gymryd ar hyn o bryd i 

ailgartrefu pobl sy’n profi digartrefedd, a yw 
darparu llety sefydlog i bobl yn arwain yn gyflym 
at ganlyniadau tai hirdymor sefydlog, ac a ellir 
creu meincnod o ran pa mor gyflym y dylid 
ailgartrefu pobl.

Trwy gysylltiad rhwng ffynonellau data o feysydd 
polisi sydd fel arall yn wahanol, byddwn yn 
archwilio i ba raddau y mae digartrefedd yn 
gorgyffwrdd â mathau eraill o anfantais ddifrifol 
megis problemau iechyd meddwl, defnyddio 
sylweddau, dibyniaeth ar alcohol, a rhyngweithio 
â’r system cyfiawnder troseddol. Drwy gyfuno 
data ar draws meysydd polisi, byddwn hefyd yn 
cymryd rhan mewn ymchwil i ddangos yr effaith 
bosib y gall gweithio’n well ar draws sectorau 
ei chael ar ymdrechion atal digartrefedd (ac 
ehangach). Er enghraifft, byddwn yn archwilio a 
ellir defnyddio rhyngweithiadau gyda’r heddlu fel 
arwydd ar gyfer nodi’n gynnar y bobl sy’n mynd 
at dimau tai awdurdodau lleol oherwydd trais 
domestig.

Byddwn yn edrych ar farchnadoedd rhentu a 
fforddiadwyedd, gan gynnwys y sector rhentu 
preifat yng Nghymru, cyfraddau lwfans tai lleol, a 
budd-daliadau tai.

Byddwn yn parhau â’r gwaith a ddechreuwyd o 
dan YDG Cymru 2019-21 ar effaith Covid-19 
ar y boblogaeth ddigartref yng Nghymru, gan 
gynnwys y nifer sy’n cael y brechiad Covid-19.

Rydym yn cydnabod y bydd ein gwaith ar 
ddigartrefedd a thai yn croestorri â llawer 
o’r meysydd ymchwil thematig, yn enwedig y 
rheini sy’n ymwneud â llesiant a chyfiawnder 
cymdeithasol, a byddwn yn gweithio ar y cyd lle 
bo’n briodol ac yn fuddiol i effaith ein gwaith.
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Heriau Cymdeithasol Mawr 

O’r pandemig Covid-19 i newid yn 
yr hinsawdd a chostau byw, mae 
cymdeithas fodern yn wynebu heriau 
digynsail, a bydd yr effeithiau yn cael 
eu teimlo gan genedlaethau i ddod. 
Er mwyn mynd i’r afael â meysydd 
blaenoriaeth presennol a meysydd 
newydd sy’n dod i’r amlwg ar gyfer 
y llywodraeth, mae YDG Cymru wedi 
creu ffrwd waith Heriau Cymdeithasol 
Mawr, a fydd yn monitro, yn gwerthuso 
ac yn ymchwilio i effeithiau heriau 
cymdeithasol mawr dros amser ac 
ar draws cenedlaethau ar gyfer y 
boblogaeth gyfan.

Covid-19 fydd ffocws cychwynnol y ffrwd waith 
hon, gyda ffocws cynnar ar y prosiect Pandemig 
| Ymchwil Data Gweinyddol (PAND|AR). Bydd 
PAND|AR yn canolbwyntio ar y dull pum niwed, 
gan edrych yn fanwl ar y niwed uniongyrchol 
ac anuniongyrchol sy’n deillio o’r pandemig 
Covid-19 ar unigolion, gwasanaethau, ac 
anghydraddoldebau ar raddfa poblogaeth, 
ac adferiad o’r pandemig. Byddwn yn astudio 
niwed sy’n deillio o heintiau, megis mynd i’r 
ysbyty, cyfraddau ail-heintio a chanlyniadau 
andwyol eraill yn dilyn heintiad Covid-19. Caiff 
anghydraddoldebau cysylltiedig sy’n deillio 
o’r pandemig Covid-19 eu gwerthuso, gan 
gynnwys mynediad at wasanaethau neu oedi 
ac unrhyw risgiau cysylltiedig, ynghyd â niwed 
anuniongyrchol pwysau ar y system iechyd a 
gofal cymdeithasol. Byddwn yn edrych ar niwed 
sy’n deillio o fesurau diogelu iechyd ar lefel 
y boblogaeth, megis niwed addysgol, niwed 

seicolegol ac ynysu rhag gwarchod a mesurau 
eraill.

Byddwn yn edrych ar y niweidiau economaidd, 
megis diweithdra a llai o incwm busnes, sy’n 
deillio yn uniongyrchol o Covid-19, a mesurau 
rheoli poblogaeth, megis cyfyngiadau symud. 
Byddwn yn edrych ar y niwed sy’n deillio 
o’r ffordd y mae Covid-19 wedi gwaethygu 
anghydraddoldebau presennol neu newydd 
yn ein cymdeithas, megis anghydraddoldebau 
daearyddol a gofodol, anfantais groestoriadol, 
anghydraddoldebau addysg a waethygwyd 
gan Covid-19, a bregusrwydd economaidd. 
Byddwn yn gwerthuso ymyriadau posib a 
dulliau cenedlaethol o wella o’r pandemig 
Covid-19, gan gynnwys y rhaglen frechu, y nifer 
sy’n cael eu brechu, diogelwch, y dirywiad a’r 
digwyddiadau andwyol a allai ddeillio o frechu, 
ac unrhyw anghydraddoldebau posib o ran 
mynediad at frechiadau a ddylai gael ymyriadau 
wedi’u targedu’n well. Caiff manteision posib yr 
ymyriadau hyn eu hystyried hefyd.

Rydym yn bwriadu datblygu cyfres o asedau data 
parod ar gyfer ymchwil (RRDA) a phiblinellau 
ymchwil y gellir eu hatgynhyrchu a fydd 
yn gwasanaethu, yn y tymor hwy, i fonitro, 
gwerthuso ac ymchwilio i effeithiau heriau 
cymdeithasol mawr eraill sy’n codi ar draws y 
cenedlaethau.
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Iechyd Meddwl

Mae’r Rhaglen Lywodraethu yn 
cydnabod pwysigrwydd darparu 
gwasanaethau iechyd meddwl effeithiol 
a chynaliadwy o ansawdd uchel. 
Bydd y thema ymchwil hon yn ceisio 
darparu tystiolaeth i lywio, diwygio a 
blaenoriaethu buddsoddiadau.

Bydd ein gwaith ym maes iechyd meddwl yn 
cwmpasu pum maes: cyfraddau absenoldeb 
o’r ysgol a gwahardd unigolion â diagnosis 
iechyd meddwl; effeithiolrwydd gwasanaethau 
trawsnewid iechyd meddwl amrywiol (os bydd 
data’n caniatáu); edrych ar y rhai sy’n cael eu 
haddysg y tu allan i’r ysgol; iechyd meddwl 
grwpiau economaidd-gymdeithasol, lleiafrifoedd 
ethnig a grwpiau nas gwasanaethir yn ddigonol; a 
charcharorion a hunan-niweidio.

Byddwn yn ymchwilio i effaith Covid-19 ar 
gyfraddau absenoldeb o’r ysgol a gwaharddiadau 
plant a’r glasoed â diagnosis iechyd meddwl gofal 
sylfaenol ac eilaidd. Byddwn yn adeiladu ar waith 
blaenorol yn edrych ar iechyd meddwl disgyblion 
sy’n absennol neu wedi’u gwahardd o’r ysgol, gan 
edrych nawr ar y rhai sy’n cael eu haddysg y tu 
allan i’r ysgol (EOTAS).

Byddwn yn cysylltu data carchardai ledled 
Cymru i nodi hanes blaenorol a llwybrau 
carcharorion sy’n hunan-niweidio er mwyn asesu 
angen a ffactorau risg.

Byddwn yn archwilio sut y gall ymchwil 
cysylltu data helpu i werthuso, llywio a 
mireinio gwasanaethau trawsnewid iechyd 
meddwl. Byddwn hefyd yn nodweddu iechyd 

meddwl grwpiau economaidd-gymdeithasol, 
lleiafrifoedd ethnig a grwpiau nas gwasanaethir 
yn ddigonol, yn asesu eu tegwch o ran mynediad 
at wasanaethau ar gyfer iechyd meddwl a 
chanlyniadau i’r rheini lle mae problemau iechyd 
meddwl yn croestorri.
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Sgiliau a Chyflogadwyedd

Mae ein thema ymchwil sgiliau a 
chyflogadwyedd wedi’i datblygu i gyd-
fynd â’r blaenoriaethau allweddol yn 
Cymru Gryfach, Decach a Gwyrddach: 
Cynllun ar gyfer Cyflogadwyedd a 
Sgiliau, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 
2022.

Bydd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar dri maes: 
gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd; 
cyfranogiad a dilyniant addysg uwch; a’r 
farchnad lafur yng Nghymru.

Gan ddatblygu ein cydweithrediad â Gyrfa 
Cymru ymhellach, byddwn yn edrych ar y 
llwybrau gyrfa a’r dyheadau a fwriedir ar 
gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol. Byddwn yn 
ystyried a yw gwahanol grwpiau, megis y rhai â 
chyrhaeddiad addysgol is, yn dilyn eu llwybrau 
a’u dyheadau arfaethedig gan ddefnyddio data 
arolwg a gweinyddol cysylltiedig.

Byddwn hefyd yn archwilio’r berthynas rhwng 
arweiniad ar yrfaoedd a dilyniant i addysg uwch, 
gan ymestyn gwaith blaenorol a ddangosodd 
effaith arweiniad ar barhau mewn addysg ôl-
orfodol yn 16 oed.

Byddwn yn archwilio pwy sy’n symud ymlaen 
i addysg uwch a phwy sy’n fwy tebygol o roi’r 
gorau iddi. Byddwn yn edrych ar bwysigrwydd 
cefndir teuluol a phwy sydd fwyaf tebygol 
o gael mynediad at sefydliad addysg uwch 
mawreddog. Byddwn hefyd yn archwilio a yw’r 
trawsnewidiadau hyn yn amrywio ar gyfer 
siaradwyr Cymraeg a’r rhai a addysgwyd drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Byddwn yn edrych ar lwybrau a chadw 
graddedigion yn y farchnad lafur yng Nghymru, 
a byddwn yn cysylltu data addysg â chofrestri’r 
gweithluoedd gofal cymdeithasol ac addysgu, 
gan nodi llwybrau mynediad a nodweddion y rhai 
sy’n ymuno â’r meysydd cyflogaeth penodol hyn.  
Byddwn hefyd yn archwilio cyfranogiad mewn 
hyfforddiant cysylltiedig â gwaith ac effeithiau 
rhaglenni a gynlluniwyd i gefnogi cyfranogiad a 
dilyniant yn y farchnad lafur.
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Gofal Cymdeithasol

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i 
fod yn ymrwymedig i’r weledigaeth o 
sicrhau llesiant pobl sy’n cyrchu gofal 
a chymorth ac i ofalwyr sydd angen 
cymorth.

Rydym yn falch o fod mewn trafodaethau â Gofal 
Cymdeithasol Cymru ynghylch eu rôl weithredol 
yng ngweithgareddau gofal cymdeithasol YDG 
Cymru.
 
Yn y cyfnod cyllido blaenorol i YDG Cymru, 
llwyddwyd i gaffael ffynonellau data gofal 
cymdeithasol plant ar gyfer dadansoddi 
data cysylltiedig. Mae’r ffynonellau data hyn 
yn galluogi nifer o weithgareddau ymchwil 
pwysig ym maes cysylltedd data (e.e. o Arsyllfa 
Cyfiawnder Teuluol Nuffield a’r Ganolfan 
Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant).
 
Yn y cyfnod newydd hwn, mae ein sylw yn troi at 
ofal cymdeithasol oedolion. Byddwn yn gweithio 
gyda rhanddeiliaid gofal cymdeithasol, gan 
gynnwys awdurdodau lleol a darparwyr gofal 
yn y sector annibynnol, i nodi blaenoriaethau 
ymchwil a dylunio prosiectau ymchwil ar ofal 
cymdeithasol oedolion.
 
Byddwn yn cefnogi datblygiad y cyfrifiad gofal 
cymdeithasol oedolion er mwyn sicrhau, pan 
fydd wedi’i gwblhau, y bydd ar gael ar gyfer 
dadansoddi data cysylltiedig.  Yn y cyfamser, 
byddwn yn gweithio gydag awdurdodau lleol i 
ddatblygu prosiectau cam cyflym ymlaen gan 
weithio gyda’u data.
 
Byddwn yn anelu at ysgogi syniadau ar gyfer 

prosiect dadansoddi data cysylltiedig ar 
ofal cymdeithasol oedolion yn y gymuned 
academaidd ehangach.
 
Er mai gofal cymdeithasol oedolion fydd y 
prif ffocws yn y maes hwn, byddwn yn parhau 
i hwyluso’r broses o gyflenwi data gofal 
cymdeithasol plant wedi’u diweddaru a, os bydd 
angen blaenoriaethol o ran tystiolaeth yn dod 
i’r amlwg ar ofal cymdeithasol plant nad yw’n 
cael sylw mewn man arall, byddwn yn symud hyn 
ymlaen o dan y thema gofal cymdeithasol.
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Cyfiawnder Cymdeithasol

Bydd y thema ymchwil trawsbynciol 
hon yn canolbwyntio ar ymdrin ag 
anghydraddoldebau mewn canlyniadau 
iechyd, triniaeth, hygyrchedd 
gwasanaethau, cyfleoedd, ac addysg 
i boblogaeth Cymru. Bydd allbynnau 
ymchwil sy’n berthnasol i bolisi yn 
darparu tystiolaeth i helpu i nodi, deall 
yn well a dileu anghydraddoldeb ym 
mhob ffurf.

Cyfrannodd YDG Cymru at strategaeth a 
blaenoriaethau newydd yr Unedau Tystiolaeth 
Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd (2022-2027), 
sy’n cydnabod gwerth cysylltu data i fynd i’r 
afael â heriau ynghylch gwelededd poblogaethau 
lleiafrifol. Disgwyliwn barhau i gydweithio’n agos 
i ddeall a nodweddu poblogaeth Cymru yn well o 
ran cyfiawnder cymdeithasol.

Byddwn yn edrych ar grwpiau difreintiedig a 
chanlyniadau iechyd, gan nodi’r rhyngberthynas 
a’r anghydraddoldebau rhwng grwpiau 
economaidd-gymdeithasol, ethnig ac ymylol a 
chanlyniadau iechyd. Byddwn yn defnyddio data 
i werthuso, llywio a mireinio ymyriadau a gofal 
i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd. 
Byddwn yn edrych ar anghydraddoldebau o 
ran triniaeth rhwng grwpiau o bobl a thegwch 
mynediad at driniaethau. Byddwn yn defnyddio 
data i lywio a mireinio hygyrchedd a thegwch 
i wasanaethau a chyfleoedd, a byddwn yn 
edrych ar anghydraddoldebau mewn addysg ac 
anghydraddoldebau mewn gwaith a dilyniant.

Byddwn yn edrych ar effaith heriau cymdeithasol 
mawr yng Nghymru a’r effaith ar unigolion 

agored i niwed ac ymylol. Byddwn yn archwilio 
effaith yr argyfwng costau byw ar deuluoedd 
ac unigolion sy’n ei chael yn anodd, effeithiau 
tlodi tanwydd yn ôl gwahanol is-grwpiau o’r 
boblogaeth, a gwerthuso’r argyfwng costau 
byw yng Nghymru gan ddefnyddio data tlodi 
tanwydd. Rydym hefyd yn anelu at werthuso 
ymyriadau cenedlaethol a chynlluniau sy’n 
hyrwyddo tegwch a llesiant megis y Cynllun 
Incwm Sylfaenol ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal.

Ar ben hynny, byddwn yn archwilio trais a 
adroddir yn erbyn grwpiau lleiafrifoedd ethnig, 
pobl anabl, LGBQTIA+, menywod a phobl 
anneuaidd.
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4. Yr Iaith  
 Gymraeg
Mae pwysigrwydd a gwerth ymchwil cysylltu 
data yn cael ei gydnabod yn y strategaeth 
werthuso Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. 
Bydd y Gymraeg yn cael ei hystyried ar draws ein 
meysydd thematig ymchwil. Disgwylir i Gyfrifiad 
2021 fod yn ffynhonnell allweddol i ddangos 
gallu unigolion yn y Gymraeg.

5. Ymgysylltu â’r  
 Cyhoedd 
Mae YDG Cymru yn gweithio’n agos gyda 
chydweithwyr ym mhob rhan o bartneriaeth 
ADR UK, gan anelu at ragoriaeth ac ymdrechu i 
wneud hynny yn unol â Strategaeth Ymgysylltu 
â’r Cyhoedd ADR UK. Rydym wedi ymrwymo i 
ymgysylltu parhaus a thryloyw â’r boblogaeth 
ynghylch y defnydd eilaidd o ddata gweinyddol.  
Bydd ein dysgu yn parhau i fwydo i mewn i ac 
arwain ein rhaglen ymchwil. Trwy gyfuniad o 
ddigwyddiadau cyhoeddus, paneli rhanddeiliaid 
a grwpiau, a Phanel Defnyddwyr SAIL, rydym yn 

ymdrechu i sicrhau cyfathrebu agored am ein 
gwaith, ei ddyluniad, ein hymdrechion i sicrhau 
preifatrwydd a sut rydym yn cyfathrebu ein 
canfyddiadau.

Bydd ein rhaglen ymchwil yn parhau i gael 
mynediad at Banel Defnyddwyr SAIL, a disgwylir 
rhagor o weithgareddau penodol i brosiectau, 
fel yr amlygir gan yr ymgysylltu parhaus a 
ddangoswyd mewn prosiectau megis AD|ARC ac 
EUSS.



14

6. Ein harlwy Hyfforddiant a  
 Meithrin Gallu 
Mae gwella ein harlwy hyfforddi a chapasiti yn ffocws allweddol ar gyfer ein 
gwaith hyd at 2026. Ar adegau, rydym wedi’i chael hi’n anodd recriwtio a chadw 
dadansoddwyr, am fod y galw am staff â sgiliau meintiol cryf wedi cynyddu ar 
draws y sector cyhoeddus, y sector preifat, y trydydd sector a’r byd academaidd 
mewn blynyddoedd diweddar. Gwyddom fod angen mwy o ddadansoddwyr 
arbenigol arnom i helpu i gyflawni’r uchelgeisiau a nodir yn ein strategaeth.

Rydym yn rhoi sylw sylweddol i ymchwilwyr 
newydd i archwilio eu harbenigedd ymhellach 
ac adeiladu lefelau sgiliau o fewn y tîm ac ar 
draws rhwydwaith ADR UK. Bydd ein harlwy 
hyfforddiant a meithrin gallu newydd yn ceisio 
efelychu’r rhannu gwybodaeth hyn, gan ddarparu 
cyfleoedd sylweddol i uwchsgilio a datblygu’r 
wybodaeth sydd ar gael i bob lefel o’r gymuned 
ymchwil ym maes cysylltedd data.

Rydym wedi datblygu sylfaen wybodaeth eang 
mewn sawl maes ymchwil data cysylltiedig o 
fewn amgylchedd ymchwil dibynadwy, ynghyd 
â llawer o ddatblygiadau arloesol yn ymwneud 
â methodolegau, offer a thechnegau. Fel rhan 
o’r buddsoddiad newydd ar gyfer 2022-2026, 
bydd YDG Cymru yn ymgysylltu â phartneriaid 
ADR UK i rannu gwybodaeth, uwchsgilio, a nodi 
a chyfathrebu datblygiadau newydd mewn data 
cysylltiedig.

Byddwn yn cyflawni amcan strategol ADR UK 
i hybu y nifer o ymchwilwyr hyfforddedig sydd 
â’r sgiliau i ddadansoddi setiau data gweinyddol 
cysylltiedig cymhleth yn y DU. Byddwn yn 
gweithio ar y cyd ag eraill ledled y DU ac yn 
rhyngwladol i:

• ddarparu hyfforddiant sy’n benodol i setiau 
data cysylltiedig ag ADR UK;

• cydlynu’r buddsoddiad ehangach i nodi ac 
ymgysylltu â darpar ddysgwyr, pennu eu 
hanghenion hyfforddi a gweithio gyda nhw 
i gyflwyno’r hyfforddiant mwyaf priodol ac 
effeithiol.
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Cyflwynir ein rhaglen hyfforddiant a meithrin gallu drwy ‘Datacise Open 
Learning & Resources’ mewn partneriaeth â chydweithwyr gwyddor data 
poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe a sefydliadau eraill yn y DU ac yn 
rhyngwladol.

Mae Datacise Open Learning & Resources yn anelu at ddarparu hyfforddiant 
o safon fyd-eang, hyblyg ac arloesol ar gyfer ystod o ddisgyblaethau ym maes 
gwyddor data. I unrhyw un sy’n defnyddio neu sydd â diddordeb mewn data 
gweinyddol ‘mawr’, bydd Datacise Open Learning & Resources yn cefnogi 
eu sgiliau a’u datblygiad dysgu i wella ymdrechion ymchwil yn y dyfodol ar 
draws y gwyddorau cymdeithasol, iechyd a gofal cymdeithasol, gofal iechyd 
ac ymchwil clinigol.’

Drwy ychwanegu at gapasiti, sgiliau ac ymgysylltiad y gweithlu â gwyddor 
data-ddwys, gallwn ddechrau datgloi potensial enfawr data i:

• Greu newidiadau cymdeithasol drwy ddatrys rhai o faterion 
cymdeithasol mwyaf hanfodol yr oes sydd ohoni, o iechyd byd-eang i 
newid yn yr hinsawdd, drwy’r sgiliau a’r defnydd o gysylltedd data sy’n 
ofynnol gan arbenigedd uwch.

• Sbarduno datblygiadau newydd sy’n sail i esblygiad technolegau 
aflonyddgar, i driniaethau o fewn y maes gofal iechyd. Mae hyn yn 
cynnwys y broses darganfod cyffuriau (yn arbennig o berthnasol 
o ystyried y pandemig Covid-19 presennol) drwy ddefnyddio 
Deallusrwydd Artiffisial (AI) ac efelychu cyfrifiadurol gyda data treialon 
clinigol.

• Trawsnewid gofal iechyd gyda diagnosis cyflym a chywir, gan 
ddefnyddio delweddu meddygol a modelau newydd a yrrir gan ddata, a 
strategaethau atal clefydau sy’n dibynnu ar synthesis data a dysgu dwfn.
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7. Cynaladwyedd
Yn ogystal ag adeiladu cynaladwyedd drwy hyfforddiant a meithrin gallu, rydym 
yn awyddus i amrywio ein sylfaen ariannu a dod â mwy o gyllid i Gymru ar gyfer 
ymchwil. Rydym yn gwneud hyn drwy ein Tîm Datblygu Prosiectau Blaenoriaeth 
yn Llywodraeth Cymru, sydd wrthi’n nodi bylchau tystiolaeth blaenoriaeth ar 
gyfer Cymru.

Bydd y tîm yn nodi meysydd blaenoriaeth nas gwasanaethir yn ddigonol gan ymchwil data 
gweinyddol, ac yn datblygu cynigion prosiect â ffocws y gellir eu cyflawni i’w cyflwyno i gyllidwyr 
ymchwil. Lle mae’r meysydd hyn hefyd yn flaenoriaethau ar gyfer llywodraethau datganoledig eraill 
neu adrannau llywodraeth y DU, rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar ein llwyddiant wrth ddatblygu 
prosiect pedair gwlad cyntaf ADR UK, sef Data Gweinyddol | Casgliad Ymchwil Amaethyddol 
(AD|ARC), drwy adeiladu clymbleidiau cynnig cryf ar draws y DU.

Yn ogystal ag AD|ARC, mae’r Tîm Datblygu Prosiectau Blaenoriaeth yn gweithio ar hyn o bryd ar 
brosiectau cysylltu data y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS), yn ogystal ag 
arwain ar ffrwd gwaith PAND|AR. 

Data Gweinyddol | Casgliad Ymchwil 
Amaethyddol (AD|ARC)

Mae’r tîm AD|ARC o fewn YDG Cymru yn arwain partneriaeth o chwe adran 
o’r llywodraeth a thri sefydliad ymchwil, i greu’r casgliad cyntaf ar draws y 
DU o setiau data parod ar gyfer ymchwil. Bydd y setiau data hyn yn cysylltu 
data ar fusnesau fferm, ffermwyr ac aelodau eraill o aelwydydd fferm i lywio 
datblygiad polisi yn y dyfodol i gefnogi ffermwyr. Bydd y casgliad yn cael ei 
gynllunio i ddiwallu anghenion rhanddeiliaid presennol ac sy’n dod i’r amlwg, 
gan ddechrau gyda setiau data craidd a fydd ar gael mewn amgylcheddau 
ymchwil dibynadwy partneriaethau ADR UK erbyn mis Mawrth 2023 ar 
gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon gyda’r Alban i ddilyn yng nghanol 
2023.

Yn ddiweddar, dyfarnwyd enillodd prosiect AD|ARC y prosiect mwyaf 
arloesol yng ngwobrau ADR UK eleni. Cyllid ar gyfer cam 2 y prosiect a fydd 
yn dechrau ym mis Mawrth 2023. Byddwn yn diweddaru’r holl setiau data yn 
yr adnoddau AD|ARC presennol yn seiliedig ar Gyfrifiad Poblogaeth 2021 
ym mhob un o’r amgylcheddau ymchwil dibynadwy. Byddwn yn ymchwilio 
i ddod â data economaidd, amgylcheddol a iechyd anifeiliaid ychwanegol o 
adrannau eraill Llywodraeth y DU.
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Prosiect Cysylltu Data y Cynllun Preswylio’n 
Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS)

Mae Prosiect Cysylltu Data y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion 
yr UE (EUSS) yn fenter YDG Cymru a ddeilliodd o’r angen i wella’r sylfaen 
dystiolaeth ar ddinasyddion yr UE yng Nghymru sy’n rhan o’r EUSS. Mae’r 
prosiect EUSS yn ceisio darparu data sy’n ymwneud â dinasyddion yr UE 
sy’n byw yng Nghymru, yn y tymor byr gan alluogi ymchwilwyr a llunwyr 
polisi i ddeall yn well profiadau dinasyddion yr UE sydd â Statws Preswylydd 
Sefydlog, ac felly i ddatblygu polisïau a gwasanaethau mwy gwybodus sy’n 
mynd i’r afael ag anghenion y boblogaeth hon a allai fod yn agored i niwed. 
Amcan tymor hwy yw hwyluso trafodaethau ar gaffael data EUSS ar gyfer 
YDG Cymru gan y Swyddfa Gartref.

Bydd cyflwyno’r set ddata sy’n barod ar gyfer ymchwil:

• yn llywio datblygiad polisi hanfodol a fyddai’n galluogi darparu polisi 
gwell a gwasanaethau gwell i amddiffyn a chefnogi dinasyddion yr UE

• yn helpu i ragweld y galw am wasanaethau a gwella’r ddarpariaeth i’r rhai 
sy’n defnyddio gwasanaethau lleol

• yn cynnig set ddata a charfan o ddiddordeb mawr i academyddion
• fudd i fusnesau o ran cynllunio’r gweithlu a sut y maent yn cefnogi eu 

gweithwyr yn yr UE

Gwell Canlyniadau drwy Ddata Cysylltiol 
(BOLD)

Mae’r rhaglen BOLD, a arweinir gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, wedi’i 
chreu i ddangos sut y gellir cefnogi pobl ag anghenion cymhleth yn well 
drwy gysylltu a gwella data’r llywodraeth a gedwir amdanynt mewn ffordd 
ddiogel a sicr. Bydd BOLD yn canolbwyntio i ddechrau ar leihau digartrefedd, 
cefnogi dioddefwyr troseddau, lleihau camddefnyddio sylweddau a lleihau 
aildroseddu. Mae’r tîm dadansoddol yng Nghymru wedi’i leoli ar draws 
Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a SAIL, ac mae’n dadansoddi 
setiau data cysylltiedig i ateb cwestiynau dybryd am gamddefnyddio 
sylweddau yng Nghymru. Mae pedair thema i’r cwestiynau:

• Atal dwysáu/ymgysylltu cynnar â gwasanaethau camddefnyddio 
sylweddau

• Lleihau aildroseddu
• Camddefnyddio sylweddau rhwng y cenedlaethau
• Effeithiolrwydd triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau.
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Medical School
Ysgol Feddygaeth

Partneriaid YDG Cymru

Mae YDG Cymru yn dwyn timau arbenigol, arbenigwyr  
gwyddor data ac ystadegwyr ynghyd fel rhan o ADR UK, a 
ariennir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol 
(rhan o UK Research and Innovation). Mae ein tîm yn cynnwys 
arbenigwyr yn eu maes o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, 
Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru 
(WISERD) ym Mhrifysgol Caerdydd a Banc Data SAIL ym 
Mhrifysgol Abertawe, gydag ystadegwyr, economegwyr ac 
ymchwilwyr cymdeithasol o Lywodraeth Cymru. Gyda’i gilydd, 
mae YDG Cymru yn datblygu tystiolaeth newydd sy’n cefnogi 
strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb, 
er mwyn gwella bywyd pobl yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth, ewch i ADRWales.org

 @ADR_Wales

https://adrwales.org/
https://twitter.com/ADR_Wales

