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Crynodeb gweithredol 
 

Bydd yr adroddiad hwn yn dadansoddi’r gwerth cymdeithasol a grëwyd gan gyfraniad Grant 

Mantell i Bartneriaeth Maesgeirchen Partnership (PMP), a dderbyniodd swm o £1000 gan 

Mantell Gwynedd fel rhan o’r gronfa gwydnwch Covid-19. 

Grŵp cymunedol yw PMP, sy’n gweithio mewn partneriaeth â Maes Ni, Penrhyn House (NWRC) 

a’r Hive Caffi i ddarparu system gydlynol o gefnogaeth i drigolion Maesgeirchen a Than-y-bryn 

ym Mangor, Gwynedd. Mae hyn yn cynnwys darparu bocsys a bagiau o nwyddau, prydau bwyd, 

pecynnau gweithgareddau i blant, cronfa argyfwng i helpu gyda chyfleustodau, a gwasanaeth 

cadw mewn cysylltiad ar gyfer pobl hŷn na 70 mlwydd oed.  

Oherwydd yr effaith aruthrol a gafodd Covid-19 ar y gymuned leol, bu cynnydd mawr yn y galw 

am gymorth, ac ar yr un pryd roedd rhai gwasanaethau wedi rhoi’r gorau i ddarparu dros dro 

ac yn cymryd amser i ailgydio yn eu darpariaeth. Roedd angen yr adnoddau ychwanegol gan y 

Gronfa Argyfwng Covid-19 er mwyn llenwi’r bwlch hwn.  

Dadansoddwyd y prosiect gan ddefnyddio’r fframwaith Adenillion Cymdeithasol ar 

Fuddsoddiad (Social Return on Investment/SROI) er mwyn deall cyfanswm y gwerth a grëwyd 

i’r unigolion a dderbyniodd ddarpariaeth bwyd. Mae’r canlyniadau’n dangos bod y prosiect 

wedi creu gwerth sylweddol. 

Mae’r canlyniad o £2.17:1 yn mynegi bod £2.17 o Werth Cymdeithasol wedi’i greu am bob £1 

o werth a fuddsoddwyd. 

Mae pryderon cynyddol ynghylch iechyd meddwl, tlodi ac unigedd yn ein cymunedau. 

Llwyddodd y prosiect i gefnogi unigolion ar adeg dyngedfennol i leddfu rhywfaint o’u pryderon 

ac i’w grymuso i wneud dewisiadau cadarnhaol. Y deilliannau a brofwyd gan yr unigolion 
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oherwydd y prosiect hwn yw teimlo’n fwy cadarnhaol/llai pryderus, mae’n dda gwybod fod ots 

gan rywun, teimlo fy mod yn cael fy edrych ar fy ôl, a diolchgar am y caredigrwydd. Mae’r 

deilliannau a brofwyd gan wirfoddolwyr y prosiect yn cynnwys teimlad o bwrpas a gallu helpu’r 

gymuned. 
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Cydnabyddiaeth 
 

Ni fuasai’r adroddiad hwn wedi bod yn bosibl heb gynnwys rhanddeiliaid allweddol er mwyn 

deall pa newidiadau sydd wedi digwydd a deall eu heffaith. Diolch o galon i’r unigolion a 

dderbyniodd y pecynnau bwyd a’r tîm i gyd yn PMP, sy’n amlwg yn angerddol dros eu gwaith 

a’u brwdfrydedd a chefnogaeth i helpu unigolion Maesgeirchen. 

 

Diolch yn fawr i bawb. 

Tîm Social Value Cymru ym Mantell Gwynedd  
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Cyflwyniad 
 

Bydd yr adroddiad hwn yn dadansoddi’r gwerth cymdeithasol a grëwyd gan y grant o £1000 a 

roddwyd i PMP gan Mantell Gwynedd, i gynorthwyo gwirfoddolwyr lleol gyda’r dasg o baratoi 

a dosbarthu bocsys o nwyddau i bobl hŷn a phobl fregus yn ardal Maesgeirchen ym Mangor.  

Ar ddechrau’r pandemig Covid-19, lansiodd Llywodraeth Cymru gronfa £24m i gynorthwyo’r 

sector gwirfoddol yng Nghymru gyda’u hymdrechion yn ystod y pandemig. O’r gronfa hon, 

sefydlwyd tair prif gronfa i gefnogi’r trydydd sector: Cronfa Argyfwng Gwasanaethau 

Gwirfoddol (Voluntary Sector Emergency Fund/VSEF), Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector a’r 

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol. Nod y cyntaf o’r ddwy gronfa oedd galluogi mudiadau yn y 

sector gwirfoddol i ddarparu cefnogaeth hollbwysig yn ystod yr argyfwng coronafeirws i barhau 

ac ehangu eu gwaith, a chrëwyd yr ail i gefnogi’r mudiadau hynny yn y sector gwirfoddol a oedd 

angen cymorth ariannol i oroesi argyfwng y pandemig oherwydd lleihad digynsail mewn incwm 

o godi arian a rhoddion. Roedd y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn cefnogi cyfleusterau 

cymunedol sy’n cael eu defnyddio’n helaeth i wella eu cynaliadwyedd ariannol a/neu 

amgylcheddol. 

Fel rhan o bartneriaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru, dosbarthodd Cynghorau Gwirfoddol 

Sirol yng Nghymru £500k o’r VSEF fel cronfa grantiau bychain. Dynodwyd £25k i Mantell 

Gwynedd o’r VSEF i helpu mudiadau yng Ngwynedd i ddal i fynd neu i ehangu eu gwasanaethau 

yn ystod y pandemig. Gwahoddwyd mudiadau yng Ngwynedd i wneud cais am grant o rhwng 

£100 a £1000. Cefnogwyd 27 o fudiadau o’r trydydd sector yng Ngwynedd gan y grant VSEF 

£25k a reolwyd gan Mantell Gwynedd. Y mudiadau a lwyddodd yn eu ceisiadau ac a 

dderbyniodd grantiau VSEF gan Mantell Gwynedd oedd: 
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Porthi Pawb Caernarfon, GISDA, Crossroads, Help Harlech, Seren Blaenau Ffestiniog, Banc 

Bwyd Nefyn, Prosiect Cymunedol Llandwrog, Gwallgofiaid Blaenau Ffestiniog, Siop Griffiths 

Penygroes, Gweithgor Cymunedol Llanbedr, Egni Abergynolwyn, Prosiect Braich Goch Inn 

Corris, Prosiect Neuadd Llanllyfni, Prosiect Sign, Sight & Sound, Llygaid Maesincla, Datblygiadau 

Egni Gwledig (D.E.G.), Prosiect Peblig, Menter y Plu Llanystumdwy, Menter Fachwen, Grŵp 

Ffermwyr a Garddio, Pecynnau Codi Calon y Groeslon.1 

Bydd yr adroddiad hwn yn dilyn egwyddorion Gwerth Cymdeithasol, fel y’i cyflwynir gan Social 

Value International a Social Value UK2 i lunio adroddiad rhagolwg Enillion Cymdeithasol ar 

Fuddsoddiad (SROI) ar brosiect PMP.  

  

 
1 https://mantellgwynedd.com 
 
2 https://www.socialvalueuk.org/what-is-social-value/the-principles-of-social-value/  

https://mantellgwynedd.com/
https://www.socialvalueuk.org/what-is-social-value/the-principles-of-social-value/
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Egwyddorion Gwerth Cymdeithasol 

1. Cynnwys rhanddeiliaid Deall y ffordd mae’r mudiad yn creu newid drwy ddeialog 

gyda rhanddeiliaid  

2. Deall beth sy’n newid Cydnabod a mynegi holl werthoedd, amcanion a 

rhanddeiliaid y mudiad cyn cytuno pa agweddau o’r mudiad i’w cynnwys o fewn y 

cwmpas; a phenderfynu beth y mae’n rhaid ei gynnwys yn y cyfrif er mwyn i 

randdeiliaid fedru gwneud penderfyniadau rhesymol 

3. Rhoi gwerth ar yr hyn sydd o bwys Defnyddio’r gwerth wedi’i fynegi fel gwerth 

ariannol er mwyn cynnwys gwerthoedd y rhai sydd wedi’u heithrio o farchnadoedd 

yn yr un termau ag a ddefnyddir mewn marchnadoedd 

4. Cynnwys dim ond yr hyn sy’n berthnasol Mynegi’n glir sut mae gweithgareddau’n 

creu newid a gwerthuso hyn drwy’r dystiolaeth a gesglir 

5. Peidiwch â gor-hawlio Gwneud cymariaethau perfformiad ac effaith gan 

ddefnyddio meincnodau, targedau a safonau allanol addas 

6. Byddwch yn dryloyw Dangos ar ba sail ystyrir fod y canfyddiadau’n gywir ac yn 

onest; a dangos y byddan nhw’n cael eu hadrodd i randdeiliaid a’u trafod gyda nhw  

7. Gwiriwch y canlyniad Sicrhau dilysiad annibynnol priodol i’r cyfrif 

(ffynhonnell: socialvalueuk.org) 
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Cefndir, cyd-destun a’r angen am y gwasanaeth 
 

Saif stad dai Maesgeirchen yn ward Marchog ym Mangor, Gwynedd. Gyda phoblogaeth o tua 

4,000 ym mis Mawrth 2020, dyma’r drydedd stad dai fwyaf yng Nghymru (Daily Post, 2020).3 

Mae Maesgeirchen ymysg y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru (Cabinet 

Cyngor Gwynedd, 2020)4 gyda thlodi mawr yn broblem aruthrol i Faesgeirchen a’r cymunedau 

lleol ehangach ers blynyddoedd lawer. Y prif broblemau cyn Covid oedd bwyd, ond hefyd tlodi 

nwy a thrydan. Doedd gan rai pobl ddim trydan, rhai yn byw mewn pebyll neu ddarpariaeth 

frys, a doedd gan rai ddim bwyd i’w hanifeiliaid anwes, clytiau babis, llefrith babis, nwyddau 

hylendid personol ac roeddent yn brin o fwydydd ffres a heb gyfleusterau coginio. 

Grŵp cymunedol yw PMP, sy’n gweithio mewn partneriaeth â Maes Ni, Penrhyn House (NWRC) 

a’r Hive Caffi i ddarparu system gydlynol o gefnogaeth i drigolion Maesgeirchen a Than-y-bryn 

ym Mangor, Gwynedd. Mae hyn yn cynnwys darparu bocsys a bagiau o nwyddau, prydau bwyd, 

pecynnau gweithgareddau i blant, cronfa argyfwng i helpu gyda chyfleustodau, a gwasanaeth 

cadw mewn cysylltiad ar gyfer pobl hŷn na 70 mlwydd oed.  

Roedd PMP yn darparu’r gwasanaethau hyn cyn y pandemig Covid-19. Ond, oherwydd yr 

effaith a gafodd y pandemig a’r cyfyngiadau symud cysylltiedig, bu cynnydd aruthrol yn y galw 

am gymorth. Daeth popeth i stop – doedd dim gwasanaethau cefnogaeth na thriniaeth ar gael. 

Daeth yn amlwg ar ôl yr wythnos gyntaf y byddai rhai pobl sy’n agored i niwed yn methu 

hunanynysu. Roedd pobl ar gontractau “sero awr” angen help gyda biliau bwyd os oedden nhw 

am hunanynysu. Gan nad oedd gwasanaethau cefnogaeth yn weithredol, pe na fyddai PMP a’i 

bartneriaid wedi camu i’r adwy, buasai pobl wedi dioddef mwy – pobl sy’n ddibynnol ar 

 
3 Daily Post. (2020, Mawrth 16). Erthygl “Huge housing estate in Wales is to get a leisure and 

community hub designed by the people who live there.” 

4 Cabinet Cyngor Gwynedd. (2020). Canolfan Integredig Maesgeirchen, Bangor.  
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sylweddau, pobl gyda phroblemau iechyd meddwl a thai, yr henoed a phobl mewn gwaith 

ansicr. 

Mae PMP a’i bartneriaid yn gweithio o ar ryw ffurf o fframwaith cysylltiadau, ac fe aethant ati i 

ystyried sut y gallent ddefnyddio’r fframwaith hwn i fod yn rhan o gynnig cymorth i’r gymuned. 

Fe fuon nhw’n trafod gyda’i gilydd, ac aethant ati i rannu’r neges bod cymorth ar gael. Fe 

wnaethant rannu cyfrifon banc, cyfansoddiadau a strwythurau llywodraethu yn ogystal â 

sgiliau, amser a galluoedd eu staff/gwirfoddolwyr rhwng y grwpiau er mwyn sicrhau bod arian 

a bwyd yn cael ei gyflenwi i’r lle’r oedd yr angen mwyaf amdano. 

Nid oedd taliadau disgresiwn brys a Dechrau’n Deg ar gael ar ddechrau’r cyfnod clo. Roedd yn 

anodd cael bwyd allan i bobl; ac roedd bocsys bwyd i’r rhai oedd yn gwarchod oherwydd Covid 

gan Hostel St Mary’s yn cymryd pythefnos o’r amser cofrestru i gael eu danfon. Roedd yn anodd 

beth bynnag i rai pobl gadw dau ben llinyn ynghyd, ac i bobl ar gontractau “dim oriau”, roedd 

y stop llwyr ar eu hincwm yn eu rhoi mewn sefyllfa bron yn amhosibl.  

Llwyddodd PMP i lenwi’r bwlch pan nad oedd gwasanaethau eraill yn weithredol ac wrth iddyn 

nhw gymryd amser i ailgydio oherwydd Covid – dyma oedd y gwahaniaeth rhwng pobl yn mynd 

yn llwglyd a phobl yn cael eu bwydo.5  

Yn nhermau cyflenwadau bwyd, erbyn Ebrill 2020, roedd PMP a’i bartneriaid wedi darparu 80 

o becynnau hanfodol a 84 cawl/prydau bwyd a chacenni bob wythnos (cyfanswm o 1600) i bobl 

dros 70 mlwydd oed a oedd yn hunanynysu. Mae hwn yn wasanaeth cadw cysylltiad hefyd. 

Roedd 36 o aelwydydd yn derbyn danfoniad bagiau bwyd bob yn ail ddiwrnod. Roeddent hefyd 

wedi danfon mwy nag 800 o brydau bwyd/pecynnau bwyd (cyfanswm o 4915) i bobl sy’n 

agored i niwed. Cafodd mwy na 40 o bobl eu rhoi mewn parau gyda gwirfoddolwyr i gasglu 

 
5https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/how-one-north-wales-poorest-
18763208 

https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/how-one-north-wales-poorest-18763208
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/how-one-north-wales-poorest-18763208
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neges bwyd, presgripsiynau, bagiau banc bwyd a helpu gyda’r biliau. Ar ben hynny, roedd 11 o 

wirfoddolwyr newydd o Ward Marchog, gwirfoddolwyr Penrhyn House a gwirfoddolwyr o ardal 

ehangach Bangor. Y gwirfoddolwyr hyn oedd y craidd moesol a gadwodd y gymuned ynghyd ar 

brydiau. 

Yn ychwanegol i’r cyflenwadau bwyd, mae PMP a’u partneriaid hefyd wedi darparu 330 o 

becynnau gweithgareddau amgylcheddol, pecynnau hwyl, a phecynnau creadigol i deuluoedd, 

a chymorth ariannol argyfwng 217 o weithiau. 

Mae cyd-destun y Deyrnas Unedig a Chymru hefyd yn ystyriaeth bwysig wrth asesu gwerth 

prosiect PMP yn ei gyfanrwydd. O ganlyniad uniongyrchol i Covid-19, roedd yr angen am barseli 

bwyd wedi codi’n aruthrol yn 2020, gyda chynnydd o 89% ar ffigurau 2019.6 Mae tlodi bwyd yn 

broblem ledled y Deyrnas Unedig a’r prif resymau y mae pobl yn cael eu cyfeirio at fanc bwyd 

o fewn rhwydwaith y Trussell Trust rhwng Ebrill-Medi 2020 oedd incwm isel (47%), oedi gyda 

budd-daliadau (9%) a salwch/iechyd gwael (6%).7 Yn ôl yr un astudiaeth, darparwyd mwy na 

2,000 o barseli banc bwyd yng Ngwynedd yn yr un cyfnod (gweler Ffigur 1).8 Mae’r niferoedd 

o barseli bwyd a ddosberthir yn uchel ym mhob un o siroedd gogledd Cymru. Roedd tlodi bwyd 

yn broblem gynyddol eisoes mewn blynyddoedd cynt, ac fe waethygodd y broblem yn sgil y 

pandemig.9  

 
6 https://www.trusselltrust.org/  
7 https://www.trusselltrust.org/news/mid-year-stats/ (Cyrchwyd ar 08/01/21) 
8 https://www.northwaleschronicle.co.uk/news/18946904.food-bank-use-rises-third-across-north-wales/  
9 Power, Doherty, Pybus, & Pickett, (2020) – Sut mae COVID-19 wedi amlygu anghydraddoldebau yn system 

fwyd y DU: Achos bwyd a thlodi yn y DU.  

https://www.trusselltrust.org/
https://www.trusselltrust.org/news/mid-year-stats/
https://www.northwaleschronicle.co.uk/news/18946904.food-bank-use-rises-third-across-north-wales/
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Ffigur 1 – Cyfanswm parseli bwyd a roddwyd gan Rwydwaith y Trussell Trust Ebrill 2020 – Medi 

2020 yng Ngogledd Cymru.  

 

Ymgysylltu â rhanddeiliaid 
Cynnwys rhanddeiliaid yw gofyniad sylfaenol SROI, a phrif egwyddor Social Value International. 

Heb i randdeiliaid allweddol gael bod yn rhan o’r broses, nid oes unrhyw ddilysrwydd i’r 

canlyniadau – dim ond drwy ymgysylltu go iawn y gallwn ddeall y gwir newidiadau neu’r 

newidiadau a ragwelir yn eu bywydau. Dim ond wedyn y gall SROI roi gwerth i’r rhai pwysicaf 

oll. Fe ddefnyddiom ddulliau ymchwil meintiol ac ansoddol ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid 

yn yr adroddiad hwn. 

Cyfranogwyr 
 

Ym mis Chwefror 2021, cynhaliwyd 4 cyfweliad teleffon gyda’r cyfranogwyr, ar gyfer grŵp o 40 

o aelwydydd (tua 100 o bobl). Mae hyn yn cynrychioli 10% o’r aelwydydd, sy’n gynrychioliad 

rhesymol ond dim ond yn 4% o gyfanswm grŵp poblogaeth y cyfranogwyr – mae hwn yn ffigur 

isel iawn. Roedd nifer o ffactorau a gyfyngodd ar y gallu i ymgysylltu’n llawn â’r defnyddwyr 
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gwasanaeth: maen nhw’n fregus am sawl rheswm, ond yn enwedig oherwydd diffyg incwm a 

waethygwyd ac a amlygwyd gan y pandemig (gweler Ffigur 2); doedd rhai ohonynt ddim yn 

teimlo’n gyfforddus yn siarad gyda’r ymchwilydd; rhai yn gorfod gwarchod eu hunain. Felly, er 

mwyn cadw at yr egwyddor o ‘fod yn dryloyw’, cafodd y tybiaethau a wnaed drwy gyfrwng y 

cyfweliadau am y deilliannau a brofwyd gan unigolion eu dilysu gan y gwirfoddolwyr a oedd yn 

ymwneud â’r unigolion yn wythnosol. Roedd hyn yn rhoi mwy o ddilysrwydd i’r deilliannau a 

nodwyd a mwy o hyder i’r ymchwilydd yn y canfyddiadau.  

Yn dilyn y cyfweliadau teleffon, anfonwyd arolwg dilynol allan i’r cyfranogwyr a chafwyd 11 o 

ymatebion, felly roedd maint y sampl hwnnw yn cynrychioli 11% o gyfanswm nifer y 

cyfranogwyr (Atodiad 1). Y cam nesaf oedd ffurfio Theori Newid i ganfod y deilliannau a’r 

newidiadau a brofwyd gan y cyfranogwyr o ganlyniad i ddarpariaeth y bocsys gan PMP 

(Atodiad 2). Trafodir y rhain mewn mwy o fanylder yn  rhan ‘Deilliannau’ yr adroddiad hwn.  

Ffigur 2 – Heriau i’r Cyfranogwyr (o arolwg a gynhaliwyd gan y mudiad ym mis Awst 2020) 

  

Y prif faterion i’r cyfranogwyr oedd: 

- Bod ar ffyrlo; 

28.3

20.75

16.98

13.21

Ffactorau

Ar ffyrlo

Dyledion

Credyd Cynhwysol

Colli Swydd

Arall
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- Methu talu dyledion; 

- Ar y Credyd Cynhwysol/Budd-daliadau ond yn dal i gael trafferth cadw dau ben llinyn 

ynghyd; 

- Wedi colli swydd; 

- Materion eraill (hunanynysu ar gontract “dim oriau”; aros am daliadau i’r 

hunangyflogedig; wedi rhoi’r gorau i’w swydd i ddiogelu iechyd y teulu; swydd ansicr; 

wedi colli’r gefnogaeth gan asiantaethau eraill; aros taliadau ffyrlo a’r Credyd 

Cynhwysol). 

 Gwirfoddolwyr 
 

Oherwydd y cyfyngiadau Covid-19, cyfyngwyd ar y gwaith o ymgysylltu gyda gwirfoddolwyr i 

gyfweliadau teleffon yn unig. Cynhaliwyd yr holl gyfweliadau ym mis Rhagfyr 2020 ac Ionawr 

2021. Cafwyd 6 cyfweliad teleffon gyda’r grŵp hwn o randdeiliaid, sy’n cynrychioli 54%. 

Unwaith yr oeddem yn hyderus yn y deilliannau a ganfuwyd o’r cyfweliadau ar gyfer y 

gwirfoddolwyr, anfonwyd arolwg dilynol allan. Roedd y gyfradd ymateb i’r arolwg hwn hefyd 

yn 54%, sef 6/11 o’r gwirfoddolwyr wedi ymateb i’r arolwg (Atodiad 3). Rhoddodd hyn ddigon 

o hygrededd i’r data a gasglwyd, a hyder yn y deilliannau a’r tybiaethau a wnaed, i ffurfio Theori 

Newid ar gyfer y newidiadau a brofwyd gan y gwirfoddolwyr (Atodiad 4).  

Mewnbynnau’r prosiect 
 

Y prif fewnbwn ariannol i PMP yw grantiau a rhoddion. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn asesu’n 

bennaf y grant o £1,000 a roddwyd i PMP gan Mantell Gwynedd fel rhan o’r gronfa gwydnwch 

Covid-19. Pan roedd y cyfnod clo cyntaf yn ei anterth, roedd PMP yn gwario tua £25 ar gynnwys 

pob un o’r bocsys bwyd gyda 40 o deuluoedd yn derbyn bocs bob wythnos. Felly, o safbwynt 
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ariannol yn unig, rydym wedi cyfrifo bod y grant wedi cyflenwi swm cyfwerth â 40 o focsys 

bwyd am 1 wythnos. 

Mae’r gwasanaeth hwn am ddim i’r rhai sy’n ei dderbyn, ond mae angen mewnbynnau 

anariannol hefyd i sicrhau unrhyw newidiadau. Felly, o ystyried yr angen am wirfoddolwyr i 

helpu’r prosiect, mae’n briodol inni gynnwys mewnbwn ychwanegol sy’n rhoi gwerth ar y 

cyfraniad amser hwn. Ceir amcangyfrif o gost amser y gwirfoddolwyr (Tabl 1) ar gyfer yr 1 

wythnos y bu i’r grant helpu’r prosiect yn ariannol.  

 

Tabl 1 – Cost amser a roddwyd gan wirfoddolwyr i’r prosiect 

Gwirfoddolwyr Tasg Gwerth Ffynhonnell 

Gwerth (cost) amser 

y gwirfoddolwyr –  

11 o bobl  

4 gwirfoddolwr yn 

paratoi a phacio,  

7 gwirfoddolwr yn 

gweithio fel 

dosbarthwyr bwyd  

£8.72 x yr awr fesul 

unigolyn (52.5 awr yr 

wythnos ar gyfer yr 

holl wirfoddolwyr x 1 

wythnos) felly, 

cyfanswm o £475.80 

Gov.co.uk 10 

 

Prif bwrpas yr adroddiad hwn yw dadansoddi’r grant o £1,000 a roddwyd i PMP gan Mantell 

Gwynedd. ‘Y grant COVID oedd y sbardun. Ni fuasai wedi digwydd heb hwnnw. Dyna beth 

ddechreuodd pethau.’ (Gwirfoddolwr) 

Elfen hollbwysig yn llwyddiant y prosiect oedd y rhwydweithio hirsefydlog rhwng yr amrywiol 

fudiadau: Penrhyn House, Maes Ni, Hive Caffi ac eraill. Mae’n debygol bod y grant wedi rhoi 

 
10 https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates  

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
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hwb i’r holl weithgareddau eraill a drefnwyd gan PMP; ond nod yr adroddiad hwn yw asesu 

effaith y grant mewn cyfnod hollbwysig yn ystod y pandemig.  

Yn gyfan gwbl, gyda’r 52.5 o oriau (mewn gwerth ariannol) a weithiwyd gan y gwirfoddolwyr, 

cyfanswm y mewnbwn wedi’i fynegi mewn gwerth arian ar gyfer y prosiect darparu 

cyflenwadau bocsys bwyd yng nghyd-destun yr adroddiad hwn yw £1,457.80 (Tabl 2), sy’n 

rhoi cost fesul unigolyn o £14.57 / cost fesul aelwyd o £36.44 

 

Tabl 2 – Cyfanswm Mewnbynnau wedi’u mynegi fel gwerth ariannol 

Rhanddeiliad Mewnbwn 

ariannol 

Mewnbwn anariannol  Cost fesul 

unigolyn / 

aelwyd 

100 o Unigolion 

(40 o Aelwydydd) 

Amherthnasol Bod yn fodlon cymryd rhan yn 

y prosiect a pharatoi prydau 

bwyd i’r teulu 

 

Mantell Gwynedd  Grant £1,000    

11 o wirfoddolwyr  £457.80  £457.80 o werth am yr amser 

a roddwyd i’r prosiect gan y 

gwirfoddolwyr 

 

Cyfansymiau  £1,457.80 £14.57 fesul 

unigolyn 

£36.44 fesul 

aelwyd 
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Sut mae gwirfoddolwyr wedi helpu eraill 

‘Un esiampl yw tri o ddynion sy’n byw mewn pebyll wrth y clawdd. Fuasai ganddyn 

nhw ddim byd i’w fwyta pe na fydden ni’n mynd â bwyd iddyn nhw.’ 

‘Roedd yn wych gallu rhoi ychydig o hapusrwydd i bobl oedd yn gorfod gwarchod 

[oherwydd Covid].’ 

‘Mae yna ddynes mewn oed – 90 mlwydd oed – sy’n byw ar ei phen ei hun mewn 

fflat ar y llawr uchaf – dim lifft – mae hi’n sownd yno mewn gwirionedd. Ni oedd yr 

unig bobl i gael cysylltiad â hi, gan na allai ei theulu fynd yno ar y pryd. Roedd ein 

hangen ni arni. Roedden ni’n cael sbort ac roedd hi’n elwa’n feddyliol. Roedd yn 

rhaid imi alw am ambiwlans iddi unwaith.’ 

‘Yr adborth rydan ni’n ei gael gan bobl ydi ei fod yn amhrisiadwy.’ 

 

Sut mae’r gwirfoddolwyr wedi’u helpu eu hunain  

‘Mae wedi bod yn braf iawn cael gwaith. Mae wedi rhoi pwrpas imi, a rheswm i 

godi yn y bore. Dwi’n gweld pobl mewn ffordd wahanol. Mae’r byd yn fwy positif. 

Mae wedi fy helpu i ddod dros fy mhryder. Dwi wedi newid fel person. Y peth 

pwysicaf sydd wedi dod ohono yw fy mod i’n meddwl mwy am bobl eraill a dwi’n 

meddwl amdanyn nhw mewn ffordd bositif. Mae’r newidiadau yma i aros. Dwi 

ddim yn amheus o bobl eraill rŵan, a dwi’n teimlo’n fwy cyfeillgar tuag atyn nhw. 

Fuaswn i ddim wedi gallu cael yr alwad ffôn yma efo chi o’r blaen, mi fuaswn i wedi 

bod yn rhy bryderus. Dwi’n teimlo’n bositif am y dyfodol.’ 

‘Rwy’n mwynhau gweithio a bod yn brysur, felly pan ddaeth popeth i stop, 

roeddwn i’n dioddef braidd. Mae gallu gwneud y gwaith gwirfoddol hwn yn help 

mawr i fy iechyd meddwl.’ 

‘Roedd yn teimlo’n wych yn gwneud hyn ac yn gwneud rhywbeth da. Fe wnaeth les 

i fy iechyd meddwl drwy wneud rhywbeth gwerth chweil a ddim yn aros yn y tŷ 

drwy’r amser.’ 

‘Roedd pobl yn ddiolchgar iawn; roeddwn i’n hapus i ymwneud â’r prosiect. Fe 

roddodd foddhad mewn llawer o ffyrdd.’ 

‘Roedd fy hunanwerth yn isel iawn o’r blaen – mae hyn wedi fy helpu i weld hwb yn 

fy hunanwerth.’ 

‘Mae fy mywyd yn hollol wahanol. Dydw i ddim yn yfed nac yn cymryd cyffuriau. 

Dwi’n byw bywyd erbyn hyn. Bodoli oeddwn i o’r blaen. Mae’r newidiadau hyn yn 

siŵr o barhau. Efallai y buasai wedi digwydd heb y grant, ond mae gwirfoddoli wedi 

rhoi rhywbeth imi ganolbwyntio arno a fy helpu i gymdeithasu’n gynt.’ 
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Allbynnau’r prosiect  
Allbwn uniongyrchol y prosiect yw’r nifer o ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n derbyn y prydau 

bwyd. Grŵp cymunedol yw PMP, sy’n gweithio mewn partneriaeth â Maes Ni, Penrhyn House 

(NWRC) a’r Hive Caffi i ddarparu system gydlynol o gefnogaeth i drigolion Maesgeirchen a Than-

y-bryn ym Mangor, Gwynedd. Mae hyn yn cynnwys darparu bocsys a bagiau o nwyddau, prydau 

bwyd, pecynnau gweithgareddau i blant, cronfa argyfwng i helpu gyda chyfleustodau, a 

gwasanaeth cadw mewn cysylltiad ar gyfer pobl hŷn na 70 mlwydd oed.  

Roedd PMP yn darparu’r gwasanaethau hyn cyn y pandemig Covid-19. Ond, oherwydd yr 

effaith a gafodd y pandemig a’r cyfyngiadau symud cysylltiedig, bu cynnydd aruthrol yn y galw 

am gymorth. Darparwyd y grant Covid i helpu i ehangu’r cynllun bocsys bwyd i helpu i fynd i’r 

afael â’r galw cynyddol am ddarpariaeth bwyd. Defnyddiwyd yr arian i brynu cynnyrch ffres, 

bwydydd tun, a chynhwysion nad oedd angen eu coginio ynghyd â chynhwysion i’w gwneud yn 

bosibl i bobl goginio a bwyta gyda’i gilydd fel aelwyd. Roedd aelodau PMP wedi adnabod yr 

angen am hyn yn gynnar yn y pandemig. Galluogodd yr arian grant iddynt ddarparu swm 

cyfwerth â 40 o focsys cyflenwad bwyd ar gost gyfartalog o £25 yr un. Cafodd y bocsys eu 

paratoi a’u dosbarthu gan 11 o wirfoddolwyr. 

Y dull o bennu gwerth 
 

Y dull o bennu gwerth a ddefnyddiwyd i roi gwerth ariannol i’r deilliannau a brofwyd gan y 

defnyddwyr gwasanaeth yw ‘datgelu dewisiad’. Yn syml, mae hyn yn golygu faint fuasai wedi’i 

gostio i dalu am wasanaeth sy’n darparu prydau bwyd. Yn yr achos hwn, paratowyd y bocsys 

bwyd gan wirfoddolwyr fel bwyd heb ei goginio. Yna, câi’r prydau bwyd eu coginio gan y 

teuluoedd (nid yw’r agwedd hon ar gyfraniad ‘gwirfoddoli’ wedi’i gynnwys gan mai’r teuluoedd 

eu hunain oedd yn gwneud hyn). Aseswyd mai’r nifer o brydau bwyd a gafwyd o bob bocs oedd 

5 prif bryd i 4 o bobl, yn ôl yr hyn a awgrymwyd gan yr unigolion a gyfwelwyd. Darparodd y 
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grant a roddwyd gan Mantell Gwynedd 40 o focsys, sef tua 800 o brydau bwyd. Amcangyfrifir 

2.5 o bobl ar gyfer pob aelwyd ar gyfartaledd – felly dyma gyfanswm o 100 o unigolion. 

Defnyddiwyd gwerthusiad y dull ‘dewisiad llesiant’ ar gyfer y deilliannau a ganfuwyd ar gyfer 

gwirfoddolwyr. Ar gyfer yr adroddiad hwn, defnyddiwyd y gronfa ddata HACT.11  Er mwyn cadw 

at yr egwyddor o beidio â gor-hawlio’r ffigur SROI mae’r holl ddeilliannau wedi cael eu cyfrifo 

gan ddefnyddio’r dull ‘pellter a deithiwyd’. Mae’r pellter a deithiwyd yn cyfeirio at wir fesur y 

newid a brofwyd gan yr unigolion, yn cynnwys y defnyddwyr gwasanaeth a’r gwirfoddolwyr fel 

ei gilydd. Er enghraifft: 

Dim newid = 0% 

Ychydig bach o newid = 12.5% 

Rhywfaint o newid = 37.5% 

Cryn dipyn o newid = 62.5% 

Llawer o newid = 87.5% 

 

Deilliannau 
 

Dim ond drwy fesur deilliannau y gallwn fod yn siŵr fod gweithgareddau’n effeithiol yn 

nhermau’r hyn sydd fwyaf o bwys i’r unigolion a’r gwirfoddolwyr. Drwy gynnal y cyfweliadau 

gydag unigolion a gwirfoddolwyr, a chynnal arolwg dilynol, roeddem yn gallu canfod y 

newidiadau i fywydau pobl o ganlyniad i’r gwaith a wnaed gan PMP. Mae’r holl ddeilliannau a 

ganfuwyd ac a drafodir isod yn cysylltu’n agos â gwell iechyd meddwl i’r unigolion.   

Unigolion 

• Dwi’n teimlo’n fwy cadarnhaol/llai pryderus 

• Mae’n dda gwybod fod ots gan rywun 

• Dwi’n teimlo fy mod yn cael fy edrych ar fy ôl  

 
11 https://www.hact.org.uk/value-calculator  

https://www.hact.org.uk/value-calculator
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• Yn ddiolchgar am y caredigrwydd 

Gwirfoddolwyr 

• Teimlad o bwrpas 

• Gallu helpu’r gymuned 

Unigolion 

Yn y mewnbwn ar gyfer y map gwerth, caiff pob un o’r 100 o unigolion eu cynnwys ar gyfer pob 

deilliant a ganfuwyd. Mae hyn wedi’i seilio ar 11 o holiaduron a gwblhawyd sy’n cynrychioli 

maint sampl o 11% o gyfanswm y grŵp rhanddeiliaid (maint sampl o 27% o’r grŵp aelwydydd). 

Mae hyn yn rhoi lefel resymol o hyder inni yn y data a’r tybiaethau a wnaed yn yr adroddiad 

sy’n cyd-fynd â’r trafodaethau a gafwyd gyda’r unigolion yn ystod y broses o ymgysylltu gyda 

rhanddeiliaid.  

a) Dwi’n teimlo’n fwy cadarnhaol/llai pryderus. 

Mae adroddiad gan y Sefydliad Iechyd Meddwl (Kousoulis & McDaid, 2020)12 – Mynd i’r afael 

ag anghydraddoldebau cymdeithasol er mwyn lleihau problemau iechyd meddwl yn datgan: 

‘Mae’r dystiolaeth yn glir. Gall anghydraddoldebau ddylanwadu ar broblemau iechyd meddwl 

ac weithiau eu hachosi’n uniongyrchol. Mae profi tlodi a byw mewn cymdeithas gyda mwy o 

anghydraddoldeb incwm yn cynyddu’r siawns y bydd rhywun yn cael problem iechyd meddwl.’ 

Mae tlodi bwyd yn uchel yng Ngwynedd ac ategir y datganiad hwn gan ymchwil a gomisiynwyd 

gan Lywodraeth Cymru yn 2018, ac a ddiweddarwyd yn 2019.13 

 
12 https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/MHF-tackling-inequalities-report_WEB.pdf 
13 https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-02/national-survey-wales  

https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/MHF-tackling-inequalities-report_WEB.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-02/national-survey-wales
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O allu lleihau’r straen a’r pwysau sy’n gysylltiedig â’r pandemig yn arbennig yn nhermau lleihad 

mewn incwm a thlodi bwyd yn yr achos hwn, cyfrannodd bocsys bwyd PMP at leddfu’r pwysau 

hyn drwy gan wneud i bobl deimlo’n fwy cadarnhaol ac yn llai pryderus.   

“Mae wedi bod yn help mawr i mi. Mae’n wirioneddol yn helpu. Alla i ddim mynd allan. Alla i 

ddim mynd i siopa gan fy mod ar feddyginiaeth.’ 

Wedi’i seilio ar ganlyniadau’r holiadur, teimlai 92% (10/11 o ymatebwyr yr arolwg) o’r unigolion 

yn y sampl bod newid cadarnhaol mewn teimlo’n fwy cadarnhaol ac yn llai pryderus diolch i 

PMP. Mae hyn yn trosi i 92 o gyfanswm y boblogaeth dan sylw. Adroddodd yr unigolion bellter 

a deithiwyd (sef lefel y newid a brofwyd; po uchaf y rhif, yna po fwyaf yr effaith ar yr unigolion) 

o 57%. Dyma arwydd o rywfaint o newid/cryn dipyn o newid. Mae’r ffigurau hyn yn dangos bod 

y prosiect wedi cael effaith gadarnhaol a chryf ar wneud i bobl deimlo’n fwy cadarnhaol ac yn 

llai pryderus yn ystod y pandemig. Mae hyn yn cyd-fynd â’r thema o’r cyfweliadau, ac felly mae 

lefel resymol o hyder yn y data sy’n cefnogi’r deilliant hwn. 

Mae’r tri deilliant arall a ganfuwyd ar gyfer yr unigolion yn debyg iawn, ond eto mae 

gwahaniaeth cynnil rhyngddynt, felly maent wedi cael eu cynnwys er mwyn ategu pwysigrwydd 

gwneud y pethau bychain a’r gefnogaeth mewn cyfnod o lefelau pryder arbennig o uchel 

oherwydd y pandemig. 

Dyma ddirnadaeth sylfaenol ynghylch y deilliannau hyn mewn trafodaeth gan Hanson, 2020,14 

yn y cylchgrawn poblogaidd Psychology Today; 

“Mae astudiaethau’n dangos bod teimlo fod ots gan rywun amdanoch yn gweithio fel byffer yn 

erbyn straen, yn cynyddu emosiynau cadarnhaol, yn hybu gwydnwch ac yn cynyddu’r gofal am 

bobl eraill. Hefyd, mae’n deimlad braf iawn. A thros gyfnod o amser, mae teimlo heddiw bod 

 
14 Hanson, D. R. (2020). The Importance of Feeling Cared For. 
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ots gan rywun amdanom yn gallu llenwi, fesul tipyn, unrhyw dyllau yn eich calon o ganlyniad i 

blentyndod (neu hen swydd, neu cyn-briodas) pan roedd y gofal yn teimlo fel cawl dyfrllyd.” 

b) Mae’n dda gwybod fod ots gan rywun 

Mae ffigurau’r holiadur yn dangos bod 100% o’r unigolion yn y sampl yn dangos bod newid 

cadarnhaol yn sgil gwybod fod ots gan rywun o ganlyniad i PMP. Mae hyn yn trosi i 100 o’r 

boblogaeth gyfan. Adroddodd unigolion bellter a deithiwyd o 69%. Mae hyn yn dangos cryn 

dipyn o newid/llawer o newid. Dengys hyn fod y prosiect a’r gwasanaeth a ddarparwyd wedi 

cael effaith glir, gadarnhaol a chryf ar yr unigolion pan roedd y pandemig yn ei anterth. 

c) Dwi’n teimlo fy mod yn cael fy edrych ar fy ôl 

Teimlai 92% (10/11 o ymatebion i’r arolwg) o’r unigolion yn y sampl bod newid cadarnhaol o 

ganlyniad i gael y gwirfoddolwyr yn edrych ar eu holau. Mae hyn yn cynrychioli 92 o gyfanswm 

y boblogaeth. Adroddodd unigolion bellter a deithiwyd o 55%. Mae hyn yn dangos rhywfaint o 

newid, yr isaf o’r pedwar deilliant a ganfuwyd, fodd bynnag, mae’n newid cadarnhaol o hyd.  

d) Yn ddiolchgar am y caredigrwydd 

Teimlai 83% (9/11 o ymatebion i’r arolwg) o’r unigolion  yn y sampl bod newid cadarnhaol gan 

eu bod yn ddiolchgar am y caredigrwydd. Mae hyn yn cynrychioli 83 o’r boblogaeth gyfan, yr 

isaf o blith y pedwar deilliant, ond adroddodd yr Unigolion bellter a deithiwyd o 69%. Mae hyn 

yn dangos cryn dipyn o newid/llawer o newid, felly saif yn gyfartal â’r uchaf o blith y pedwar 

deilliant a ganfuwyd. 
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Gwirfoddolwyr 

Yn y map mewnbwn ar gyfer y map gwerth, cynhwysir bob un o’r 11 gwirfoddolwr ar gyfer pob 

deilliant a ganfuwyd. Wedi’i seilio ar 6 arolwg a ddychwelwyd gan y gwirfoddolwyr, mae hyn yn 

cynrychioli maint sampl o 54% o gyfanswm y grŵp hwn o randdeiliaid. 

Mae gwirfoddolwyr PMP yn grŵp rhanddeiliaid allweddol ym mhrosiect PMP. Heb y 

gwirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser i helpu a chefnogi’r prosiect, ni allai weithio cystal, ac o 

ganlyniad, mae gwirfoddolwyr yn meithrin teimlad o foddhad mewn bywyd. Mae hyn yn werth 

cymdeithasol sy’n deillio o brofiadau yn ôl Holmes, 2009.15 Felly, mae’n iawn iddynt gael eu 

cynnwys yn yr adroddiad hwn gan fod mewnbynnau a deilliannau perthnasol ill dau yn perthyn 

iddynt.  

e) Teimlad o bwrpas 

“Mae mwy a mwy o lenyddiaeth yn y maes yn awgrymu bod meddu ar deimlad o bwrpas 

mewn bywyd yn gysylltiedig ag iechyd corfforol a meddyliol ac ansawdd bywyd yn 

gyffredinol” (Alimujiang A, 2019)16 

Mae ffigurau’r holiadur yn dangos bod 100% o’r gwirfoddolwyr yn sampl (6/11) wedi adrodd 

teimlad o bwrpas. Pan holwyd nhw am y lefel o newid a brofwyd ganddynt, adroddodd y sampl 

bellter a deithiwyd o 79%. Mae hyn yn dangos ‘llawer o newid’ ar gyfer y deilliant hwn wedi’i 

seilio ar faint sampl da o’r boblogaeth.  

‘Roedd yn wych. Dyna wnaeth fy nghael i drwy’r cyfnod clo. Dwi’n teimlo fy mod wedi elwa’n 

arw o’r cyfnod clo.’ 

 
15 Holmes, K. (2009). The Value of Volunteering: The Volunteer's Story. Australian Journal on 

Volunteering, 14. 

16 Alimujiang A, W. A. (2019). Association Between Life Purpose and Mortality Among US Adults 

Older Than 50 Years. JAMA Netw Open. 
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f)  Gallu helpu’r gymuned 

Mae ffigurau’r holiadur yn dangos bod 100% o’r gwirfoddolwyr yn y sampl wedi adrodd 

teimladau cadarnhaol ynghylch gallu helpu’r gymuned. Pan holwyd nhw am y lefel o newid a 

brofwyd, adroddodd y sampl bellter a deithiwyd o 79%. Mae hyn eto yn dangos ‘llawer o newid’ 

ar gyfer y deilliant hwn wedi’i seilio ar faint sampl da o’r boblogaeth.  

Gwerth 
 

Y gwahaniaeth wrth ddefnyddio SROI o’i gymharu â fframweithiau eraill yw ei fod yn rhoi 

gwerth ariannol ar ddeilliannau. Drwy ddefnyddio gwerth ariannol, mae’n caniatáu nid yn unig 

inni adrodd stori’r hyn sydd wedi newid ym mywydau pobl, ond mae hefyd yn ei gwneud yn 

bosibl inni roi gwerth ar y newidiadau hyn fel bod modd inni gymharu costau a deilliannau. Nid 

mater o roi pris ar bopeth mo hyn, ond mae’n ein galluogi i ddangos pa effaith mae’r 

gwasanaeth yn ei gael ar randdeiliaid eraill a’r arbedion posibl gall ymyrraeth eu creu. Mae 

hefyd yn mynd y tu hwnt i fesur, ac mae’n galluogi mudiadau i reoli eu gweithgareddau i sicrhau 

bod yr effaith fwyaf bosibl yn cael ei chreu i’r rhai pwysicaf oll, yr unigolion. Mae’r tabl isod yn 

dangos y pwysoliad cyfartalog a roddwyd i’r deilliannau, ac mae’n dangos mai newidiadau i 

iechyd meddwl oedd y mwyaf gwerthfawr i ddefnyddwyr gwasanaeth, gyda chyfartaledd o 

9.5/10 ar gyfer ‘yn ddiolchgar am y caredigrwydd’ a ‘teimlad o bwrpas’ ill dau.  
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Tabl 3 – Gwerth pob deilliant  

Rhanddeiliad  Deilliant Pa mor bwysig yw’r newid 

hwn allan o 10?  

Unigolion Mwy cadarnhaol/llai pryderus 8.5 

Mae’n dda gwybod fod ots gan rywun 9 

Cael fy edrych ar fy ôl 8.5 

Yn ddiolchgar am y caredigrwydd 9.5 

Gwirfoddolwyr  Teimlad o bwrpas 9.5 

Gallu helpu’r gymuned 9 

 

Canlyniadau SROI 
 

Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn cyflwyno canlyniadau cyflawn y dadansoddiad SROI ar brosiect 

PMP. Yn tanategu’r canlyniadau hyn mae saith egwyddor SROI, sydd wedi’u cymhwyso’n ofalus 

i bob un o’r meysydd yn y dadansoddiad hwn. Mae’r canlyniadau yn Nhabl 4 yn dangos enillion 

positif i unigolion a gwirfoddolwyr a gafodd ddeilliannau cadarnhaol.  

Tabl 4 - Gwerth Presennol a Grëwyd fesul Unigolyn a oedd yn Rhan o’r Prosiect 

 

 

 

 

 

Rhanddeiliad Gwerth cyfartalog ar 

gyfer pob unigolyn a 

oedd yn rhan o’r prosiect 

Unigolion £31.63 

Aelwydydd £79.09 
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Mae’r canlyniadau cyflawn yn Nhabl 5 yn dangos cyfanswm y gwerth a grëwyd (wedi’i 

ddisgowntio gan 3.5%), y gwerth presennol net, ac yn y pen draw, y gymhareb SROI. 

 

Tabl 5 – Prif Ganlyniadau SROI 
 

Cyfanswm y gwerth a grëwyd £ 

 

Cyfanswm y gwerth presennol £3,164 

 

Gwerth y buddsoddiad £1,458 

 

Gwerth presennol net (gwerth presennol 
minws y buddsoddiad) 

£1,706 

 

Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad £2.17 

 

 

Mae’r canlyniad o £2.17:1 yn mynegi bod £2.17 o Werth Cymdeithasol wedi’i greu am bob 

£1 o werth a fuddsoddwyd yn PMP. 
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Dadansoddiad sensitifrwydd 
 

Mae’r canlyniadau’n dangos y gwerth sylweddol a grëwyd gan gyfraniad Grant Covid Mantell i 

waith PMP ac mae wedi’i seilio ar gymhwyso egwyddorion y fframwaith SROI. Er bod tybiaethau 

cynhenid o fewn y dadansoddiad, mae cymhwyso’r egwyddor o beidio â gor-hawlio yn arwain 

at y posibilrwydd o danbrisio rhai o’r deilliannau perthnasol wedi’i seilio ar faterion fel parhad 

yr effaith.  

Bwriad cynnal dadansoddiad sensitifrwydd yw asesu unrhyw dybiaethau a gafodd eu cynnwys 

yn y dadansoddiad. Mae rhoi un newidyn ar brawf ar y tro, fel nifer, parhad, difuddiant neu 

ostyngiad yn ein galluogi i ganfod unrhyw faterion sy’n cael effaith sylweddol ar y canlyniad. Os 

canfyddir fod unrhyw fater yn cael effaith berthnasol, gellid ystyried a rheoli’r dybiaeth hon yn 

ofalus wrth symud ymlaen. I roi’r tybiaethau yn y dadansoddiad hwn ar brawf, addaswyd 

amrywiaeth o faterion yn sylweddol er mwyn gallu deall eu heffaith. Cyflwynir crynodeb o’r 

canlyniadau yn Nhabl 6. 
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Tabl 6 – dadansoddiad sensitifrwydd SROI 
Newidyn Tybiaeth bresennol Tybiaeth wedi’i 

adolygu 
SROI wedi’i 

adolygu 
Cyfran y 
newid 

Unigolion 

Teimlo’n fwy 
cadarnhaol ac yn 
llai pryderus  

Nifer: 92 Nifer: 120 £2.20 1.4% 

Difuddiant: 60% Difuddiant: 30% £2.25 3.6% 

Priodoliad: 75% Priodoliad: 30% £2.36 8.3% 

 

Mae’n dda 
gwybod fod ots 
gan rywun 

Nifer: 100 

 

Nifer: 80 £2.15 - 0.9% 

Difuddiant: 60% 

 

Difuddiant: 90% £2.10 -3.3% 

Priodoliad: 75% Priodoliad: 30% £2.38 

 

9.67% 

Dwi’n teimlo fy 
mod yn cael fy 
edrych ar fy ôl 

Nifer: 92 

 

Nifer: 50 £2.34 7.8% 

Difuddiant: 60% 

 

Difuddiant: 30% £2.25 3.6% 

Priodoliad: 30% Priodoliad: 90% 

 

£2.11 -2.8% 

Yn ddiolchgar am y 
caredigrwydd 

Nifer: 83 

 

Nifer: 60 £2.14 -1.4% 

Difuddiant: 60% 

 

Difuddiant: 90% £2.09 -3.7% 

Priodoliad: 75% Priodoliad: 90% £2.11 

 

-2.8% 

Gwirfoddolwyr  

Teimlad o bwrpas Nifer: 11 

 

Nifer: 5 £1.93 -11.1% 

Difuddiant: 60% 

 

Difuddiant: 75% £1.83 -15.7% 

Priodoliad: 90% Priodoliad: 75% £3.51 

 

61.8% 

Gallu helpu’r 
gymuned 

Nifer: 11 

 

Nifer: 4 £1.63 -24.9% 

Difuddiant: 60% 

 

Difuddiant: 30% £2.81 28.2% 

Priodoliad: 90%  Priodoliad: 75% £3.44 58.5% 
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O’r tabl dadansoddiad sensitifrwydd, gellir amcangyfrif bod y gwerth cymdeithasol rhwng £1.63 

a hyd at £3.51 ar gyfer pob £1 a fuddsoddwyd. Mae’r tybiaethau a ddefnyddiwyd yn y map 

gwerth yn amcangyfrif mai £2.17 yw’r gwerth cymdeithasol. Er bod rhai o’r profion 

sensitifrwydd yn awgrymu newid yn y canlyniad, mae’r canlyniadau’n dal i ddangos pe byddai 

un newidyn yn newid yn sylweddol, buasai’r canlyniadau cyffredinol yn parhau i fod yn 

gadarnhaol dros ben. Y newidiadau mwyaf sylweddol yw i’r Gwirfoddolwyr, ble’r oedd y gwerth 

yn amrywio rhwng £1.63 a £3.51 o’i gymharu ag Unigolion, a oedd yn amrywio o £2.09 i £2.38 

am bob £1 a fuddsoddwyd. 

Effaith SROI y grant o’i gymharu â mudiadau eraill  

Fel y nodwyd yng nghyflwyniad yr adroddiad, dyrannwyd £25K i Mantell Gwynedd gan Gronfa 

Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol i helpu mudiadau yng Ngwynedd i ddal ati neu i ehangu 

eu gwasanaethau yn ystod y pandemig. Mae Social Value Cymru bellach wedi rhoi adroddiad 

ar ddau fudiad a dderbyniodd grantiau gan y Gronfa hon: PMP ym Mangor, gydag SROI o £2.17 

a Porthi Pawb (prosiect coginio, yn helpu’r bobl fwyaf agored i niwed) yng Nghaernarfon gydag 

SROI o £4.78. 

Mae nifer o ffactorau sy’n cyfrannu at y ffigur SROI ar gyfer y ddau fudiad. Roedd y 

rhwydweithio hirsefydlog rhwng yr amrywiol fudiadau: Penrhyn House, Maes Ni, Hive Caffi ac 

eraill, yn un o’r prif elfennau yn llwyddiant y prosiect. Mae’n debygol bod y grant wedi rhoi hwb 

i’r holl weithgareddau eraill a drefnir gan PMP. Yn achos Porthi Pawb, sefydlwyd y mudiad ar 

ddechrau’r pandemig yn 2020 ac felly roedd y grant a roddwyd iddynt gan Mantell Gwynedd 

yn hanfodol i’r prosiect ar yr adeg. Gyda’r ddau fudiad ar lefelau gwahanol o ran aeddfedrwydd 

ariannol ac adnoddau, mae’n anorfod y buasai hyn yn cael effaith ar yr SROI a grëwyd gan y 

grant.  
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Ffactor arall allweddol i’w ystyried wrth asesu’r SROI yw’r nifer o unigolion/gwirfoddolwyr a 

effeithiwyd arnynt yn y ddau fudiad oherwydd y grant. Ar gyfer PMP, effeithiwyd ar gyfanswm 

o 111 o unigolion, sef 100 o unigolion yn derbyn y bocsys bwyd ac 11 o wirfoddolwyr. Yn sefyllfa 

Porthi Pawb, effeithiwyd ar gyfanswm o 385 o bobl gan y grant, sef 350 o ddefnyddwyr 

gwasanaeth a 35 o wirfoddolwyr. Eto, mae cael niferoedd gwahanol o bobl a effeithir arnynt 

yn siŵr o gael effaith uniongyrchol ar yr SROI. Mae’r dadansoddiad sensitifrwydd yn yr 

adroddiad yn dangos, pe byddai PMP wedi cefnogi mwy o unigolion gyda’r grant, buasai’r SROI 

yn fwy i’r mudiad. Felly, gellid dweud, pe byddai’r un nifer o bobl yn cael eu heffeithio arnynt 

gan y ddau fudiad, buasai’r ffigur SROI yn agos at fod yn gyfartal. Damcaniaethol yw hyn, wrth 

gwrs.  

Fodd bynnag, o fod wedi cymharu SROI’r ddau fudiad, er bod SROI Porthi Pawb yn uwch, mae’r 

ddau fudiad wedi cael effaith gadarnhaol wych ar eu cymunedau lleol drwy’r grant VSEF a 

ddarparwyd gan Mantell Gwynedd. 
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Casgliad a chanfyddiadau allweddol 
 

Mae’r adroddiad hwn wedi dangos bod y grant a ddarparwyd gan Mantell Gwynedd i 

Bartneriaeth Maesgeirchen Partnership (PMP) wedi creu mwy na £3,000 o Werth 

Cymdeithasol i’r gymuned leol, ac am bob £1 a fuddsoddwyd, crëwyd £2.17 o werth. 

Yn ymarferol, golyga hyn fod newid cadarnhaol wedi bod ym mywydau pobl. 

Oherwydd yr effaith aruthrol a gafodd Covid-19 ar y gymuned leol, bu cynnydd mawr yn y galw 

am gymorth, ac ar yr un pryd roedd rhai gwasanaethau wedi rhoi’r gorau i ddarparu dros dro 

ac yn cymryd amser i ailgydio yn eu darpariaeth.  

Mae’r adroddiad hwn yn dangos bod targedu cyfraniad ariannol cymharol fach ar yr adeg iawn 

ar ffurf adnoddau ychwanegol o Gronfa Argyfwng Covid-19 Mantell Gwynedd wedi galluogi 

PMP i gynyddu ei gapasiti mewn cyfnod hollbwysig yn y pandemig ac felly wedi gallu helpu i 

lenwi’r bwlch, a chaniatáu i’r prosiect barhau i gefnogi’r gymuned.   

Canfyddiadau allweddol: 

• £2.17 o Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad 

• 92% o unigolion yn teimlo’n fwy cadarnhaol ac yn llai pryderus  

• 100% o unigolion wedi elwa o wybod fod ots gan rywun amdanyn nhw 

• 92% o unigolion teimlo eu bod yn cael eu hedrych ar eu hôl mewn cyfnod llawn straen 

• 83% o unigolion wedi mynegi eu gwerthfawrogiad a dweud bod y teimlad hwn wedi’u 

helpu  

• 100% o wirfoddolwyr wedi adrodd fod ganddynt deimlad o bwrpas a bod gallu helpu’r 

gymuned yn gwneud iddyn nhw deimlo’n dda. 
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Argymhellion 

Casglu data: Mae casglu data’n hollbwysig mewn unrhyw adroddiad SROI er mwyn gallu asesu’r 

newidiadau a’r effeithiau a grëwyd gan grŵp/gweithgaredd yn llawn. Fel y nodwyd yn y rhan 

‘ymgysylltu â rhanddeiliaid’, dim ond 4% o gyfanswm y boblogaeth a gafodd eu cyfweld. Felly, 

oherwydd y niferoedd bach, gellid gwella ar y deilliannau a ganfuwyd yn yr adroddiad hwn. Dim 

ond drwy siarad gyda mwy o bobl mae hyn yn bosibl. Fodd bynnag, o ystyried y sefyllfa sydd 

ohoni, buasai’n anodd cael mwy o ddata ar gyfer y prosiect o ystyried y cyfyngiadau presennol 

yn sgil y pandemig a natur fregus nifer o’r unigolion. Gyda gwell sampl data gallem fesur a 

rheoli’r deilliannau ac yna canfod unrhyw fylchau posibl yn y prosiect a chanfod ffyrdd o wella’r 

Gwerth Cymdeithasol a grëir i bob unigolyn sy’n ymwneud â’r prosiect. 
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Atodiadau 
Atodiad 1 – Holiadur unigolion 

 

 

Holiadur Unigolion Prosiect Covid Maes G 

 

Bydd eich holl atebion yn aros yn gyfrinachol ac yn anhysbys - diolch 

1. Beth yw dy enw? (Dewisol)  

 

2. Beth yw eich rhyw? (Dewisol)  

 Benyw 

 Gwryw 

 Arall 

 Mae'n well gen i beidio â dweud 

3. Dewiswch eich categori oedran (Dewisol)  

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65-74 

 75+ 
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Atodiad 2 – Theori Newid – Unigolion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gwarchod 

oherwydd 

Covid 

Gwybod fod ots gan rywun amdanoch chi 

Ymlacio ychydig mwy oherwydd y bocsys  

Llawer llai o straen 

Rhywbeth i edrych ymlaen ato 

Neis cael dweud helo’n sydyn wrth y criw sy’n danfon y nwyddau 

Ffrwythau a llysiau ffres 

 

 

Mwy cadarnhaol  

Teimlo eu bod yn 

cael eu hedrych ar 

eu holau yn y 

gymuned 

Mae’n dda 

gwybod fod help 

ar gael 

Angen help oherwydd y pandemig 

Methu 

mynd allan 

i siopa 

Ddim yn 

gweld 

unrhyw un 

Colli swydd – 

lleihad mewn 

incwm 

Yn ddiolchgar am y 

caredigrwydd 
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Atodiad 3 – Holiadur gwirfoddolwyr 

Holiadur Gwirfoddolwyr Prosiect Covid Maes G 

 

Bydd eich holl atebion yn aros yn gyfrinachol ac yn anhysbys - diolch 

1. Beth yw dy enw? (Dewisol)  

 

2. Beth yw eich rhyw? (Dewisol)  

 Benyw 

 Gwryw 

 Arall 

 Mae'n well gen i beidio â dweud 

3. Dewiswch eich categori oedran (Dewisol)  

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65-74 

 75+ 
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Atodiad 4 – Theori Newid Gwirfoddolwyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Eisiau cefnogi eraill yn ystod y pandemig 

Teimlo’n gadarnhaol 

Cael hwyl a theimlo’n dda 

Gwneud rhywbeth defnyddiol 

Llai aflonydd 

Teimlad o gyflawni rhywbeth 

Lleihad mewn pryder 

Hyder yn gweithio gydag eraill  

Teimlo’n fwy iach a heini  

 

Hapus yn helpu eraill 

Teimlad o berthyn 

Teimlo’n ddiogel a ddim yn cael eu 

beirniadu 

Cymryd rhan 

Gwell sgiliau cymdeithasol  

Gweld pobl mewn ffordd wahanol, 

gadarnhaol  

Cael eu gwerthfawrogi 

 

Teimlad o bwrpas

   

Teimlo’n dda’n 

helpu’r gymuned  


