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Datganiad Sicrwydd     
 

Er mwyn sicrhau bod yr adroddiad a gynhyrchwyd yn adlewyrchu egwyddorion dadansoddiad gwerth 

cymdeithasol effeithiol yn gywir, darparwyd sicrwydd annibynnol i’r adroddiad hwn gan Social Value UK. 

Mae’r datganiad sicrwydd isod yn nodi eu canfyddiadau: 

 

 

“This report has been assured by Social Value UK. The report shows a good 

understanding of, and is consistent with, the Social Value process and principles. 

Assurance here does not include verification of stakeholder engagement, data 

and calculations.” 
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Crynodeb Gweithredol 
Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar y dadansoddiad o’r rhagolwg Canfod Gwerth Buddiant    

Cymdeithasol (SROI) a gynhaliwyd ar Teulu Ni, sef cynllun ymyrraeth gynnar ataliol gwirfoddol ar gyfer 

teuluoedd yng Ngwynedd gydag anghenion ychwanegol neu gymhleth a ariennir gan gronfa Dyfodol 

Gwell y Gronfa Loteri Fawr. Mae’r canlyniadau’n dangos bod gwerth cymdeithasol sylweddol yn cael ei 

greu drwy weithgareddau’r prosiect, gyda chanlyniad SROI o £5.15:1 – sy’n golygu, bod pob £1 a 

fuddsoddir yn creu gwerth o £5.15.                     

Yn sylfaenol i lwyddiant Teulu Ni y mae cyflogi pedwar Cyfaill Teulu i weithio gyda theuluoedd. Yn cyfuno 

brwdfrydedd ac agosatrwydd gyda phroffesiynoldeb penderfynol, mae’r Cyfeillion yn rhoi anghenion 

cyfannol teuluoedd yng nghanol y berthynas. Drwy dreulio digon o amser gyda theuluoedd, gellir mynd 

ati’n effeithiol i herio’r math o ymddygiad a sefyllfaoedd sy’n arwain at fywydau caotig a chymhleth. 

Annibyniaeth y Cyfeillion o’r gwasanaethau statudol sy’n creu’r potensial i deuluoedd ymrwymo i’r 

berthynas, gyda’r hyder bod newidiadau parhaol yn bosib. Drwy wneud i deuluoedd deimlo’n dawelach 

eu meddwl ac yn llai unig yn eu sefyllfa, gall sawl un wneud newidiadau pwysig yn eu bywydau - fel bod 

yn fwy hyderus fel rhieni, cryfhau perthnasoedd teuluol, gwella iechyd meddwl a rhoi mwy o 

gyfleoedd i bobl ifanc fod yn blant.                         

Y cyfuniad penodol o’r deilliannau hyn sy’n cyfrannu at gynyddu gwydnwch cyffredinol teuluoedd i 

fedru wynebu’r heriau a all ddod i’n rhan ni i gyd mewn bywyd. Mae hyn nid yn unig yn darparu gwerth 

arwyddocaol i aelodau teuluoedd, ond hefyd yn creu gwerth sylweddol i amryw asiantaethau gwladol. 

Drwy ddarparu mesurau ataliol, mae teuluoedd yn llai tebygol o fod angen cymorth gan asiantaethau fel 

y gwasanaethau cymdeithasol, Tîm o Amgylch y Teulu Gwynedd, Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, a’r 

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid. Gyda’i gilydd, crëwyd cyfanswm gwerth o £4.3m dros oes y prosiect 

ar gyfer yr ystod o randdeiliaid pwysig.                                            

Mae SROI yn hoelio sylw’r dadansoddiad ar brofiadau rhanddeiliaid allweddol, a thrwy ddeall beth sydd 
wedi newid ym mywydau pobl, gallwn amcangyfrif gwerth y newidiadau hynny. Gan fod rhwystro’r 
clwy yn fwy effeithiol na’i wella, ac oherwydd y newid yn amgylchedd deddfwriaethol Cymru, mae 
angen i ni ddeall a sylweddoli gwerth y gweithgareddau hyn. Mae’r adroddiad hwn yn dangos bod Teulu 

Ni yn  cyd-fynd yn effeithiol iawn â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014), drwy roi 

anghenion teuluoedd wrth wraidd perthynas sy’n integreiddio cymorth i atal anghenion rhag dwysáu. 

Mae hyn yn dod â gwerth sylweddol i fywydau pobl, ac yn darparu cyfleoedd pwysig i lywodraeth leol a’r 

llywodraeth genedlaethol ailddyrannu costau. Mae’r ddwy ohonynt yn darparu’r dystiolaeth bod parhau 

i gyllido Teulu Ni yn hanfodol ar gyfer teuluoedd yng Ngwynedd a thu hwnt.                                                  

Mae Teulu Ni yn rhoi cymorth i deuluoedd wneud newidiadau pwysig eu hunain; newidiadau sy’n 

gwneud teuluoedd yn llai caotig, yn hapusach, ac yn y diwedd yn fwy gwydn. Ni ellir rheoli prosiect yn 

effeithiol ond drwy ddeall ei werth cyfan, ac yn achos bywydau rhieni a’u plant, crynhowyd y gwerth hwn 

yn fedrus gan blentyn a fu’n rhan o’r dadansoddiad: “teulu ydi’r peth pwysicaf yn y byd”.                           

Nid yw’r adroddiad hwn yn rhoi pris ar bopeth; yn hytrach, mae’n amcangyfrif gwerth y pethau hynny 

sy’n bwysig fel y gallwn fod yn fwy atebol am ein penderfyniadau, gwneud penderfyniadau gwell, a 

chreu mwy fyth o werth ym mywydau pobl. 
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Diolchiadau   

Ni fyddai’r adroddiad hwn yn bosibl heb barodrwydd llawer o bobl, a hoffwn ddiolch iddynt am eu 

hamser a’u hymroddiad. Yn gyntaf, bu gweithio efo Eleri Lloyd yn ffantastig – mae hon yn sicr yn ‘geek’ 

gwerth cymdeithasol newydd i’w hychwanegu at y mudiad. Bu cefnogaeth Mair Richards, Bethan Russell 

Williams a phawb arall ym Mantell Gwynedd yn rhyfeddol, ac wrth gwrs y Cyfeillion Teulu, y mae eu 

brwdfrydedd dros eu teuluoedd yn heintus. Mae yr un mor bwysig nodi, heb haelioni teuluoedd o ran ein 

gadael i mewn i’w cartrefi i ofyn bob math o gwestiynau rhyfedd, ni fyddai’r adroddiad hwn mor fanwl ag 

y mae. Ac yn olaf, mae ystod y sefydliadau sydd wedi rhoi mewnbwn yn amhrisiadwy, felly diolch i 

Reolwr Gwasanaeth Gwasanaethau Plant Barnardo’s, Uwch Reolwr Gwasanaethau Plant y 

Gwasanaethau Cymdeithasol, y tîm yn Gyda’n Gilydd, Eleri Powell yr Hyfforddwraig Ymwybyddiaeth 

Ofalgar, Rheolwr Gweithredu Dros Blant, a Chydlynydd Y Bont. 

 

Diolch yn fawr 
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1.0 Cyflwyniad     
Mae hwn yn ddadansoddiad Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol (SROI) rhagolygol ar gyfer prosiect 

Teulu Ni, a gomisiynwyd gan Mantell Gwynedd gyda chyllid Dyfodol Gwell y Gronfa Loteri Fawr. Cynhelir 

y dadansoddiad gydag ystyriaeth ofalus o saith egwyddor sylfaenol SROI – ac mae’r sylfaen hwn wedi 

darparu’r cyfle i roi amcangyfrif onest o werth effeithiau cymdeithasol y prosiect. Mae Teulu Ni wedi’i 

ddylunio i roi teuluoedd a chanddynt anghenion ychwanegol a chymhleth yng nghanol perthynas sy’n 

gweithio i’w gwneud yn fwy gwydn i allu rheoli eu bywydau’n annibynnol ac yn effeithiol. 

Amcanion yr adroddiad hwn fu mynd ati i ymgysylltu’n helaeth â rhanddeiliaid er mwyn deall beth sydd 

wedi newid, neu a fydd yn newid o ganlyniad i Teulu Ni, ac yn y diwedd amcangyfrif gwerth y newidiadau 

hyn. Mae cael dealltwriaeth fwy cyfannol o effeithiau yn caniatáu eu rheoli’n well wedyn - sy’n caniatáu 

clywed llais y rhanddeiliaid pwysicaf hynny, a gwneud penderfyniadau sy’n creu’r effeithiau mwyaf 

cadarnhaol bosibl. Dim ond trwy fesur yr hyn sy’n bwysig y gallwn wneud y gorau o’n sgiliau, ein hamser 

a’n hadnoddau - ac o ran sefydliadau fel Mantell Gwynedd, mae’n ymwneud â deall y gwerth 

cymdeithasol sy’n cael ei greu ar gyfer teuluoedd Gwynedd sydd wedi derbyn cymorth gan Teulu Ni. 

Cyn trafod canlyniadau’r dadansoddiad, mae’r adroddiad hwn yn amlinellu prosiect Teulu Ni yn fanwl. 

Oherwydd newidiadau deddfwriaethol sylweddol a phwysau cyllidol, mae’n bwysig nodi fod yr adroddiad 

yn ystyried y prosiect yn ôl agenda ataliol leol a chenedlaethol Cymru. 

1.1 Cefndir a Gwybodaeth         

1.1.1 Mantell Gwynedd 

Mae Mantell Gwynedd yn elusen gofrestredig (Rhif Elusen 1068851), a hefyd yn gwmni cyfyngedig drwy 

warant a gofrestrwyd yng Nghymru (Rhif Cwmni 3420271). Dyma’r Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC) ar gyfer 

Gwynedd, sef 1 o 19 yng Nghymru, ac mae’n rheoli prosiect Teulu Ni. 

Gyda 2,418 o aelodau cofrestredig a thros 5,000 o ymholiadau wedi’u gwneud iddynt yn 2014/15, prif 

nod Mantell Gwynedd yw hyrwyddo a chefnogi’r trydydd sector yn y sir (www.mantellgwynedd.com). 

Mae’n gwneud hyn drwy ddarparu cymorth uniongyrchol i grwpiau ar faterion cyfansoddiadol yn ogystal 

â materion ariannol a chyfreithiol. Yn ogystal, mae’n darparu hyfforddiant a gwybodaeth, ac yn hwyluso 

ymatebion i ymgynghoriadau ar ran y trydydd sector. Mae’n gweithio i fod yn gorff lobïo cryf ac 

annibynnol sy’n cynrychioli buddiannau’r trydydd sector yng Ngwynedd. Fodd bynnag, fel corff cyfryngol, 

nid yw’n gallu darparu gwasanaethau’n uniongyrchol. Felly, fel y trafodir ymhellach, eu rôl o fewn Teulu 

Ni yw rheoli’r prosiect a sicrhau bod mewnbwn gan amryw bartneriaid strategol yn cael ei gydlynu. 

1.1.2 Teulu Ni 

Ariennir Teulu Ni gan raglen Dyfodol Gwell y Gronfa Loteri Fawr, a dyrannwyd                                                     

£863,832 ar gyfer prosiect 3 blynedd, yn gweithredu rhwng Mehefin 2012 a Mawrth 2016 (yn cynnwys 

estyniad 10 mis). Fodd bynnag, oherwydd newidiadau hwyr yn y prosiect, cafwyd tanwariant, a olygodd 

mai cyfanswm y cyllid a wariwyd ar y prosiect oedd £836,535. Mae’r prosiect yn gweithio’n wirfoddol efo 

teuluoedd lle mae’r plentyn hynaf ym mhob teulu rhwng 5 a 10 mlwydd oed, a lle mae angen mwy o 

gymorth i atal eu sefyllfa rhag gwaethygu i’r graddau bod arnynt angen ymyrraeth statudol. Prif amcan 

Teulu Ni felly yw darparu gwasanaethau rhagweithiol, integredig a phwrpasol i atal teuluoedd rhag 

datblygu problemau dyfnach, mwy cymhleth, sy’n gofyn am ymyriadau dwys, ac yn aml, mwy costus.                               
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Dros gyfnod y prosiect, mae 149 o deuluoedd (190 o oedolion a 381 o blant) wedi cael eu cyfeirio i gael 

cymorth am ddim o amryw sianelau – gweler atodiad 1 am restr lawn o ffynonellau cyfeirio. Fodd 

bynnag, dengys cofnodion mewnol bod 54 o deuluoedd wedi gadael y gwasanaeth cyn pryd, oherwydd 

rhesymau fel symud i ffwrdd o’r ardal, diffyg ymgysylltiad neu eu huwchgyfeirio at wasanaethau 

statudol. Er ei bod yn bosib bod y teuluoedd hyn wedi profi rhai newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau, 

ar gyfer y dadansoddiad hwn, nodir nad ydynt wedi cyflawni newidiadau perthnasol yn eu bywydau. 

Fodd bynnag, yn unol ag egwyddorion SROI (gweler adran 2.0), mae’r teuluoedd hyn yn cael eu cyfrif o 

fewn y dadansoddiad hefyd. Ystyrir fod y 95 teulu sy’n weddill wedi profi ystod o ddeilliannau cadarnhaol 

sydd o ganlyniad yn effeithio 121 o oedolion a 244 o blant. 

Nodwedd allweddol o Teulu Ni yw cyflogi Cyfeillion Teulu. I ddechrau, cyflogwyd tri Chyfaill llawn amser, 

er y cynyddodd hyn i bedwar ar ôl blwyddyn, ac mae eu rôl yn hanfodol i effeithiolrwydd y prosiect. 

Roedd pob Cyfaill Teulu’n gweithio gyda hyd at 10 teulu ar unrhyw adeg, yn rhoi cymorth wedi’i deilwra, 

gyda’r bwriad o roi’r teulu cyfan yng nghanol eu perthynas. Drwy ofyn i bob teulu pa gymorth yr oedd 

arnynt ei angen, yn hytrach na chynnig dewis o opsiynau wedi’u pennu ymlaen llaw, gallai’r Cyfaill 

ddatblygu cynnig pwrpasol gan greu gwir botensial i dorri cylchoedd o ymddygiad negyddol a/neu 

ddibyniaeth ar wasanaethau eraill. Trafodir natur cymorth y Cyfeillion Teulu yn nes ymlaen yn adran 4.4. 

Yn ogystal â Chyfeillion Teulu, sefydlodd Mantell Gwynedd Grŵp Llywio amlddisgyblaethol gyda’r bwriad 

o sicrhau y gall teuluoedd gael mynediad i gymorth ac ymyrraeth gynnar priodol. Canfuwyd partneriaid 

ar gyfer y Grŵp Llywio drwy broses agored, a daeth bob un ohonynt ag arbenigedd gwahanol i sicrhau’r 

deilliannau ar gyfer y prosiect. Nodir y partneriaid yn nhabl 1.                            

Tabl 1 – Partneriaid Grŵp Llywio Teulu Ni  

Barnardo’s 
 
 

Yn gweithio i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc bregus. Y nhw 
yw’r partner allweddol gan y cyflogir pob un o’r Cyfeillion Teulu yn 
uniongyrchol gan Barnardo’s, a lle bo’n bosibl, fe’u lleolir yn eu 
Canolfannau Teulu. 

Groundworks 
 
 

Yn dod ag arbenigedd i sicrhau y gwnaed defnydd da o’r amgylchedd 
naturiol, a lle bo modd, helpu teuluoedd i dyfu llysiau yn eu mannau 
awyr agored eu hunain. Cynhelir miloedd o brosiectau bob blwyddyn, 
gan gynnwys mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, helpu pobl i ddod 
allan o dlodi tanwydd, ac ennyn y gorau mewn pobl ifanc drwy eu 
helpu i wella eu hardal leol. 

Gweithredu Dros Blant / 
Action for Children 
 

Yn cynnig ystod o wasanaethau i deuluoedd a gofalwyr ifanc. Maent 
hefyd yn rhoi cymorth i blant mewn gofal, yn helpu gyda phrosesau 
maethu a mabwysiadu yn ogystal â gweithio gydag ysgolion. 

Cyngor Gwynedd; Gyda’n 
Gilydd 
 

Fel y darparwyr gofal i deuluoedd, plant a phobl ifanc bregus yn y sir, 
roedd y rhan a chwaraewyd gan gydlynwyr Tîm o Amgylch y Teulu yr 
Awdurdod Lleol yn bwysig gan fod ganddynt arbenigedd lleol o ran 
cynorthwyo teuluoedd bregus.                

SNAP Cymru                      
 
 

Yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, plant a phobl ifanc a 
chanddynt, neu y gall fod ganddynt, anghenion addysgol arbennig neu 
anableddau.                           

Y Bont 
 

Yn darparu ystod o wasanaethau o ran anghenion plant sydd naill ai’n 
methu byw adref neu sydd mewn perygl o fethu â gwneud hynny. Yn 
ogystal, darparwyd arbenigedd a hyfforddiant ganddynt er mwyn i’r 
prosiect gael cydnabyddiaeth Nod Barcud Clywed, sy’n dangos 
ymrwymiad i hyrwyddo cyfleoedd i deuluoedd a phlant gyfranogi 
mewn modd effeithiol, ynghyd â gwrando a gweithredu ar eu barnau. 
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I grynhoi, mae Teulu Ni yn canolbwyntio ar wneud teuluoedd yn fwy gwydn, o ran yr “assets and 

resources, within and outside the individual, that assist them in being adaptive to their circumstances” 

(Jones a Hutchins, 2015; t.11). Bydd rhoi cymorth i deuluoedd fel y gallant wynebu’r heriau a all ddod i’n 

rhan mewn bywyd yn atal eu hamgylchiadau rhag gwaethygu i sefyllfa sy’n niweidiol iddynt ac sy’n gofyn 

am ragor o adnoddau cyhoeddus. Er mwyn cyflawni’r nod hwn, mae’r prosiect yn hoelio sylw ar dri 

deilliant penodol, sef: 

 Darparu cymorth dwys sy’n rhagweithiol, yn integredig ac yn bwrpasol. Mae’r prosiect yn cyflogi 

pedwar Cyfaill Teulu a’u cyfrifoldeb, ar ôl asesu angen, yw gweithio gyda’r teulu i ganfod y math 

mwyaf priodol o ymyrraeth gynnar ar eu cyfer. Mae gan y Cyfaill Teulu fynediad i’r rhwydwaith o 

wasanaethau a ddarperir gan bartneriaid a darparwyr lleol eraill, ac mae’n gweithredu fel 

canolbwynt ar gyfer integreiddio gwasanaethau y mae eu hangen ar deuluoedd. 

 Gwella sgiliau rhiantu. Mae’r prosiect wedi rhoi cynlluniau ar waith megis “Y Blynyddoedd 

Rhyfeddol”, a gyflenwyd gan Barnardo’s, er mwyn gwella sgiliau rhiantu’r fam a’r tad. Y nod yw 

gwella eu sgiliau gofalu a magu plant, tra bo’r cynllun yn rhoi pwyslais ychwanegol ar sgiliau 

tadau, a chanfuwyd mudiadau o fewn y bartneriaeth i ddarparu’r cyfleoedd hyn.                

 Mae’r prosiect yn manteisio ar amgylchedd naturiol Gwynedd ar gyfer teuluoedd, ac mae hyn yn 

ei dro’n cynnig cyfle i ddod i adnabod yr ardal yn well a chreu teimlad o berthyn i gymuned. Yn 

ogystal, mae gweithgareddau o’r fath yn cynnig modd o hybu iechyd oedolion. 

1.1.3 Cefndir a Sefydlu’r Angen                

Roedd gan Wynedd boblogaeth o 121,900 yn 2013 ac mae’n sir sy’n ymestyn dros 2,500 cilomedr sgwâr. 

Yn rhanbarthol, mae dros 64% o’r ardaloedd cynnyrch ehangach haen is (ardal o dir a chanddi 

boblogaeth o tua 1,600 o bobl) ymhlith y 50% o rai mwyaf difreintiedig yng Nghymru, ac mae 8% ymhlith 

yr 20% o rai mwyaf difreintiedig (Cyngor Gwynedd, 2014). Mae tua 7,556 o blant rhwng 5 a 10 mlwydd 

oed yn byw yng Ngwynedd, sy’n cynrychioli tua 30% o’r boblogaeth o dan 18. Dyma’r ardal awdurdod 

lleol fwyaf ond un yng Nghymru, ac mae’n gartref i dirweddau naturiol syfrdanol, gan gynnwys Parc 

Cenedlaethol Eryri a Phen Llŷn. Mae natur wledig a thirwedd naturiol Gwynedd yn nodweddion y mae 

sawl un yn iawn i fod yn falch ohonynt, ac er yn deilwng o’u clodfori, maent hefyd yn creu cryn heriau 

ychwanegol o ran cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus a rhai gan y trydydd sector. Yn ogystal, mae 

ganddo’r potensial braidd i guddio gwir sefyllfa ei drigolion, oherwydd er hwyrach nad yw pobl yn byw 

mewn ardal a ddiffiniwyd fel un ddifreintiedig, mae ei natur wledig yn golygu y gall llawer o bobl deimlo 

eu bod ar eu pennau eu hunain a’i chael yn anodd cael mynediad i gymorth priodol. 

Ffactor allweddol mewn cylchoedd o anfantais yw tyfu i fyny mewn tlodi, ac mae lefelau tlodi o 23% yn 

parhau’n gyson, yn uwch na chyfartaleddau’r DU (21%). Nodir yn gyson bod tlodi yn incwm sy’n is na 60% 

o’r canolrif cenedlaethol, a datgelir yr un duedd ar gyfer plant sy’n byw mewn tlodi, gyda 31% yng 

Nghymru’n uwch na chyfartaledd y DU o 28% (Sefydliad Joseph Rowntree, 2015 a & b). Yn yr un modd,  

adroddodd Achub y Plant (2012) yn “Cipolwg ar Dlodi Plant Y darlun lleol yng Nghymru” bod 15% o’r holl 

blant a phobl ifanc yng Ngwynedd yn byw mewn tlodi difrifol (llai na 50% o incwm canolrifol). Y prif 

reswm a nodir am hyn yw diweithdra, ac ym Medi 2015, roedd y gyfradd ddiweithdra yng Ngwynedd yn 

6.6% o gymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol o 6.3% (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2016).  

Mae byw mewn aelwyd ddifreintiedig yn arwain at ystod o ddeilliannau negyddol posibl – er enghraifft, 

mae Oxfam (2016) yn adrodd bod salwch meddwl yn y DU ddwywaith mor gyffredin ymhlith pobl sy’n 

byw yn y cymunedau mwyaf difreintiedig, ac mae’r gyfradd farwolaethau ar gyfer plant, o fewn yr 20% o 

gymunedau mwyaf difreintiedig, yn 70% yn uwch na’r 20% lleiaf difreintiedig. Hefyd, mae cyflawniad 
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addysgol is yn ddeilliant parhaus ar gyfer plant difreintiedig – ac adroddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru 

(2015), yn 2014, bod bwlch o dros 16% rhwng plant 7 oed, sydd â hawl i brydau ysgol am ddim, a’u 

cyfoedion. Dangosir anghydraddoldeb pellach drwy’r ffaith fod achosion o anhwylderau ymddygiad, fel 

anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD), ymhlith teuluoedd incwm isel, mor uchel â 

35%, o gymharu â nifer achosion cyffredinol o 5% (Webster-Stratton a Reid, 2011; NICE, 2013). 

Tra nad nodau penodol Teulu Ni yw cael effaith ar incymau pobl, gall yr agenda gyffredinol i wneud 

teuluoedd a chanddynt broblemau cymhleth yn fwy gwydn ddarparu’r catalydd i dorri cylchoedd 

ymddygiad negyddol. Fel y trafodir yn yr adroddiad hwn, ym aml, dileu’r rhwystrau ychwanegol hyn sy’n 

caniatáu i bobl fynd ati wedyn i fanteisio ar gyfleoedd pellach a all newid dyfodol rhieni a phlant.                                

Er mwyn deall amryw anghenion teuluoedd, mae ‘Continwwm Anghenion’ Llywodraeth Cynulliad Cymru 

yn amlygu pedair lefel, o’r teuluoedd hynny nad oes ganddynt anghenion ychwanegol, i’r rheiny ag 

anghenion cymhleth, ac fe’i dangosir yn ffigur 1. 

Ffigur 1 – Y Continwwm Anghenion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra bo’r Continwwm uchod yn gymorth i nodi’r gwahaniaethau o ran anghenion, cawsom fod yr opsiwn a 

gyflwynir yn adroddiad Capita (2011), ‘Vulnerable Families – The Case for Change’, yn rhoi mwy o 

eglurder o ran lle mae amryw wasanaethau’n ffitio o fewn y Continwwm (ffigur 2). 

Yn genedlaethol, mae Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cynulliad Cymru’n darparu cyllid i 

awdurdodau lleol wella deilliannau ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd sydd mewn tlodi. Maent yn 

nodi eu bod eisiau i Teuluoedd yn Gyntaf helpu teuluoedd sydd mewn tlodi, neu sydd mewn perygl o fod 

mewn tlodi, i gyflawni eu potensial. Mewn ymateb i’r agenda Teuluoedd yn Gyntaf yng Ngwynedd, 

datblygwyd Gyda’n Gilydd / y Tîm o Amgylch y Teulu i gydlynu gwasanaethau cymorth ataliol ac 

amddiffynnol ar gyfer teuluoedd. Tra bo Gyda’n Gilydd yn rhoi cymorth ataliol i deuluoedd a chanddynt 

anghenion ychwanegol, i’r rheiny gydag anghenion dwfn a chymhleth, sy’n golygu bod plentyn mewn 

perygl neu lle bo pryder am eu llesiant, darperir cymorth drwy wasanaethau statudol wedi’u targedu. 

 

 
Teuluoedd heb anghenion 
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yr ysgol ac o ran gofal 

iechyd er enghraifft 

Teuluoedd a fyddai’n 

hoffi cael mwy o gymorth 

Pryderon am iechyd plentyn 

neu byddai bod heb 

wasanaethau’n amharu’n 

sylweddol ar ei ddatblygiad 

Teuluoedd a chanddynt 

anghenion cymhleth – 

yn derbyn gwasanaeth 

statudol neu arbenigol 
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Ffigur 2 – Continwwm Angen Tribal   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

Datblygwyd Teulu Ni yn y lle cyntaf yn ôl argymhellion o’r adroddiad ‘Vulnerable Families - The Case for 

Change’ (2011). Roedd yr adroddiad hwn yn amlygu’r adnoddau cyhoeddus sylweddol a neilltuir ar gyfer 

nifer gymharol fechan o deuluoedd a chanddynt anghenion cymhleth ac sydd dan anfantais, a brofir yn 

aml gan genedlaethau dilynol. Mae tystiolaeth o fewn yr adroddiad yn awgrymu bod teuluoedd bregus 

yn costio o leiaf £23,500 yn ychwanegol y flwyddyn, er mewn rhai achosion y gall hyn fod mor uchel â 

£300,000. Mae’r adroddiad yn nodi:  

“Doing nothing means that we will face an increase in demand for service but with less resource at our 

disposal. More importantly the most vulnerable families in our society will not receive the support they 

need to break the cycle of dependency and disadvantage” (tudalen 1). 

Datblygwyd Teulu Ni i lenwi’r bylchau nad oedd y gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf a gomisiynwyd yn 

darparu ar eu cyfer, mewn modd a ddyluniwyd i roi cyfle i ychwanegu gwerth sylweddol yng Ngwynedd i 

waith Gyda’n Gilydd ar gyfer teuluoedd a chanddynt ystod o anghenion ychwanegol a chymhleth. Mae 

hyn yn amrywio o un mater penodol, i amryw broblemau neu anghenion sy’n achosi bywyd teuluol 

cymhleth iawn. Maent yn cynnwys plant gyda phroblemau ymddygiadol, awtistiaeth neu ADHD, rhieni 

sy’n brwydro i ymdopi, problemau o ran tai, iechyd corfforol gwael, neu broblemau iechyd meddwl gan 

rieni a/neu blant. I grynhoi, mae Teulu Ni’n gweithio gyda theuluoedd o ddechrau’r Continwwm, i’r 

rheiny a chanddynt broblemau cymhleth, er nad ar y lefel lle mae anghenion cymhleth yn ddwfn ac yn 

gofyn am ymyrraeth statudol oherwydd bod plentyn mewn perygl. 
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Strategaeth Ataliol yng Ngwynedd 

Yn 2011, roedd ‘Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu’ 

(Llywodraeth Cynulliad Cymru) yn amlygu sawl her sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Yn yr adroddiad hwn, roedd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol yn nodi: 

“Gwasanaethau cymdeithasol sy’n safonol, sy’n ymateb i anghenion ac sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn – 

mae’r rhain yn hanfodol i lwyddiant Cymru” (t.3). 

Roedd y papur hwn yn amlygu’r heriau a wynebir yng Nghymru, gan gynnwys sut y mae cymdeithas a’i 

hanghenion yn newid, ynghyd â phwysau cynyddol ar wariant cyhoeddus. Rhoddwyd cryn sylw yn y 

papur ar integreiddio gwasanaethau ac roedd yn trafod pwysigrwydd ymyrraeth gynnar. Mewn ymateb, 

datblygwyd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a fydd yn dod i rym yn Ebrill 2016. 

Egwyddorion sylfaenol y Ddeddf yw: 

Llais a rheolaeth – rhoi’r unigolyn a’u hanghenion yng nghanol eu gofal, a rhoi llais iddynt, a rheolaeth 

dros ymgyrraedd at y deilliannau sy’n eu helpu i gyflawni llesiant;                              

Atal ac ymyrryd yn fuan – cynyddu gwasanaethau ataliol o fewn y gymuned i leihau’r cynnydd mewn 

angen difrifol;             

Llesiant – rhoi cymorth i bobl gyflawni eu llesiant eu hunain a mesur llwyddiant gofal a chymorth; 

Cydgynhyrchu – annog unigolion i chwarae mwy o ran mewn dylunio a chyflenwi gwasanaethau;                   

Amlasiantaethol – gwaith partneriaeth cryf rhwng pob asiantaeth a sefydliad.                      

Gyda newidiadau deddfwriaethol ar y gweill a phwysau cyllidebol cyfredol, mae Cyngor Gwynedd (2016), 

yn eu Cynllun Strategol ar gyfer 2013-2017, yn cydnabod pwysigrwydd gwaith ataliol. Mae’r cynllun yn 

nodi:                        

“Wrth fuddsoddi mewn gwaith ataliol/ ymyrraeth gynnar, yn y dyfodol, bydd llai o deuluoedd a 
phlant yn cael eu cyfeirio at ymyriadau cost uchel o fewn y gwasanaethau statudol. Bydd 
deilliannau positif i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd oherwydd bydd modd iddynt fyw yn 

annibynnol a bydd deilliannau busnes i’r gwasanaethau cyhoeddus gan y bydd llai o alw am 
wasanaethau statudol” (p.13). 

 
Sefydlwyd Bwrdd Strategol Ataliol i sicrhau bod cynllun strategol ar gyfer Gwynedd yn cael ei roi ar 

waith. Mae’r Bwrdd yn dod â’r Awdurdod Lleol, y Bwrdd Iechyd a chynrychiolwyr o’r trydydd sector at ei 

gilydd, ac mae’r ymagwedd hon yn cyd-fynd â galwadau cyson am wasanaethau integredig sy’n rhoi 

anghenion y teulu yng nghanol yr ymyrraeth, a gobeithir y bydd yr adroddiad hwn o gymorth i’r  rheiny 

sy’n chwarae rhan yn yr ymdrech i gyflawni hyn. Ein barn ni yw mai gwerth cymdeithasol yw’r cyfrwng 

sy’n darparu cysondeb, o ran iaith a dealltwriaeth, y mae ei angen i helpu i gyflawni’r uchelgais hwn. 

Effeithiau Ymyrraeth Gynnar Ataliol                         

Y dywediad cyffredin y gellir cael mwy o werth drwy atal rhywbeth yn hytrach na’i wella, yw’r egwyddor 

sylfaenol sy’n sail i weithgareddau fel Teulu Ni. Dangoswyd hyn yn yr adroddiad annibynnol gan Graham 

Allen AS, oedd yn disgrifio ymyrraeth gynnar fel a ganlyn: 



11 
 

“a real opportunity to make lasting improvements in the lives of our children, to forestall many persistent 

social problems and end their transmission from one generation to the next” (t. vii). 

Fodd bynnag, mae’r un adroddiad yn amlygu rhwystr cyson i sicrhau gwerth ymagweddau ataliol sef: 

“there remains an overwhelming bias in favour of existing policies of late intervention at a time when 

social problems are well-entrenched – even though these policies are known to be expensive and of 

limited success” (t. vii).  

Yn benodol, o ran Teulu Ni, mae’n bwysig cydnabod bod rhwydweithiau cymorth traddodiadol i 

deuluoedd yn aml yn wannach o achos newidiadau cymdeithasol (Centre for Excellence and Outcomes in 

Children and Young People’s Services (C4EO), 2010), sy’n arwain at ostyngiad yn y wybodaeth a’r profiad 

sy’n cael eu rhannu rhwng y cenedlaethau, ac yn gwneud i rai rhieni deimlo’n fwy unig (Local 

Government Improvement and Development, 2011). Er yn gofyn am newid sylweddol mewn meddwl ar 

lefel polisi, nodir yn gyson bod lleoli’r teulu a’u hanghenion yng nghanol yr ymyriadau cynnar ataliol yn 

fwy effeithiol ar gyfer teuluoedd, a chosteffeithiol ar gyfer asiantaethau gwladol (er enghraifft, gweler, 

Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2012-16 Llywodraeth Cynulliad Cymru, a’r egwyddorion sy’n 

sail i Teuluoedd yn Gyntaf yn ‘Vulnerable Families’). 

Cefnogir hyn gan dystiolaeth Iechyd Cyhoeddus Lloegr (2015) y bydd 1 o bob 10 o blant yn datblygu  

problem iechyd meddwl ac yn cael diagnosis clinigol yn ystod eu plentyndod, ac mae 50% o bob cyflwr 

iechyd meddwl yn dod i’r amlwg cyn i blentyn fod yn 14 oed. Mae’r un adroddiad hefyd yn nodi y gall 

mynd i’r afael â’r pryderon hyn yn gynnar (gyda thystiolaeth y gall 5 mlynedd cyntaf bywyd plentyn gael 

effeithiau parhaol ar eu lles meddyliol) gael effeithiau sylweddol mewn meysydd fel datblygiad 

seicolegol, emosiynol a deallusol, ynghyd â’r gallu i ddatblygu a chynnal perthnasoedd digonol, a 

datblygu synnwyr o beth sy’n iawn a beth sy’n ddrwg. 

Yn yr un modd, mae tystiolaeth yn datblygu y gall ymyriadau cynnar, sy’n gwreiddio’r egwyddorion a 

amlinellir gan Teuluoedd yn Gyntaf, gael effeithiau amlwg ar y teuluoedd dan sylw, ynghyd ag ystod o 

asiantaethau gwladol. Er enghraifft, roedd canfyddiadau o LARC 4 (2012) yn nodi y gall teuluoedd a 

chanddynt anghenion cymhleth wella eu sefyllfa’n ddramatig o ran ystod o ddeilliannau – ac ymhellach, 

mae’r ymyriadau hyn yn eithriadol o gosteffeithiol.  

Yn bwysig, mae C4EO (2010) yn amlygu: “Early intervention may occur at any point in a child or young 

person’s life” (t.1). Er bod potensial i ennill mwy drwy ymyrryd yn gynnar mewn bywyd, mae’r datganiad 

hwn yn amlygu na ddylid cyfyngu ymyrraeth gynnar ataliol yn ôl oedran; dylid hoelio sylw ar ymyrryd i 

atal problemau rhag gwaethygu ymhellach. Yn ei hanfod, mae ymyrraeth gynnar yn ymdrech ar y cyd i 

fynd i’r afael ag achosion problemau, yn hytrach nag ymdrechu’n ddiweddarach i fynd i’r afael â’r 

symptomau’n unig. Eto, problem fawr yw bod ymyrraeth yn aml yn digwydd yn rhy hwyr pan fo 

problemau wedi hen ymsefydlu – ac mae hyn yn golygu bod unigolion yn llai tebygol o lwyddo, ac mae’n 

cynyddu costau iddynt hwy a’r wladwriaeth. Tra gall fod yn anoddach dangos effeithiau atal problemau 

yn hytrach na’u gwella, mae’r dystiolaeth yn glir, y gellir ennill mwy drwy eu hatal, ac fel y dengys yn yr 

adroddiad hwn, mae’n bosibl ac yn hanfodol deall gwerth ymyriadau cynnar o’r fath.               
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2.0 Fframwaith Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol (SROI)  
Mae Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol (SROI) yn fframwaith o egwyddorion sy’n mesur ac yn 

amcangyfrif gwerth effeithiau cymdeithasol gweithgaredd, prosiect neu sefydliad penodol. Nid cysyniad 

newydd mo hwn, ac mae wedi’i adeiladu ar ymagweddau gwerthuso sydd wedi eu hen sefydlu, ac sy’n 

troi o gwmpas y syniad bod gwerth i bopeth yr ydym yn ei ennill neu gyflawni. Eto, yn gyffredinol, ystyrir 

yn aml fod y pethau sydd bwysicaf i ni, fel hyder, iechyd meddwl da, teulu a ffrindiau, yn amhrisiadwy ac 

nad oes ganddynt, yn draddodiadol, werth ariannol. Mae SROI yn ein helpu i fynd i’r afael â hyn er mwyn 

dangos gwerth newidiadau anniriaethol, nad ydynt fel arfer yn ymddangos ar gyfrifon effaith ariannol, 

drwy defnyddio gwerthoedd ariannol fel iaith gyfarwydd yr ydym yn ei deall. 

Mae’n bwysig nodi fod SROI yn ymwneud â gwerth yn hytrach nag arian. Defnyddir amcangyfrifon 

ariannol fel modd cyson o fesur effeithiau sy’n caniatáu cymharu costau a buddion gweithgareddau. Eto, 

tra bydd gennym fel arfer ddealltwriaeth o werth y buddsoddiad a wnaed, ni fydd gennym yn aml yr un 

ymwybyddiaeth o’r newidiadau a grëir o ganlyniad i hynny. Felly, yr hyn sy’n gwahaniaethu SROI o’r 

mwyafrif o fframweithiau effaith eraill yw’r gallu i drosi profiadau pobl sy’n cael effaith ar weithgaredd, 

neu sy’n cael eu heffeithio gan y gweithgaredd, i’r un iaith â’r costau a fuddsoddwyd ynddo. Yn ôl Social 

Value UK (2014):     

“Many can provide some evidence that these activities lead to some sort of change. But very few can 

explain clearly why all this matters. What would happen if they did not exist? What is the real value of 

what they do? Social Return on Investment sets out to redress the balance by looking at value not just 

cost” (t.3). 

Mae cymryd ymagwedd fwy cyfannol tuag at fesur effaith yn golygu y gellir rhoi cyfrif am y newidiadau 

cadarnhaol, negyddol, bwriadol ac anfwriadol ar Fap Gwerth a grëwyd - ac yn y diwedd, pan gymharir y 

rhain â chostau cymharol eu creu, gellir canfod yr SROI. Gwelir y fformiwla a ddefnyddir i gyfrifo’r SROI 

terfynol isod:                

 

 

 

 

 

Fodd bynnag, mae SROI yn llawer mwy na rhif. Mae SROI yn rhoi hanes newid, yn ymgorffori costau a 

buddiannau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd, sy’n gofyn am dystiolaeth feintiol ac ansoddol. 

Ceir dau fath o adroddiadau SROI, gwerthusol a rhagolygol. Mae’r adroddiad hwn yn adroddiad SROI 

rhagolygol. Ar adeg y dadansoddiad, bu’r prosiect yn gweithredu am 3 blynedd a 7 mis ac, fel y cyfryw, 

defnyddiwyd data presennol i gefnogi’r dadansoddiad. Ond gan fod 3 mis yn dal i fynd cyn ei gwblhau, 

roedd y dadansoddiad wedi rhagweld y gwerth sy’n cael ei greu ar gyfer gweddill y teuluoedd ar y 

rhaglen. Nid yw SROI yn gaeth o ran ei ddull o fesur gwerth cymdeithasol ond, yn hytrach, mae’n seiliedig 

ar saith egwyddor ac mae’r rhain yn ategu sut y dylid defnyddio SROI. Defnyddir egwyddorion i sicrhau 

cysondeb, gan hefyd ganiatáu hyblygrwydd i gydnabod ac ymgorffori profiadau amrywiol gwahanol bobl, 

ac amlygir y rhain yn ffigur 3. 

SROI = Gwerth presennol net buddion   

 Gwerth mewnbynnau 

Er enghraifft, mae canlyniad o £4.50:1 

yn dynodi bod pob £1 o werth a 

fuddsoddir yn creu gwerth 

cymdeithasol o £4.50. 

 



13 
 

Ffigur 3 – Saith Egwyddor Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol 

 

Tra bod gwahanol ddadansoddiadau’n gofyn am ddefnyddio amryw dechnegau i gipio data, mae dilyn yr 

egwyddorion arfer da hyn yn hoelio’r sylw ar sut i fesur effaith cymdeithasol. O ganlyniad, ar gyfer bob 

rhanddeiliad perthnasol, bydd cadwyni newid yn cael eu creu ar y Map Gwerth (atodiad 12) sy’n 

cysylltu’r broses drawsnewid o fewnbynnau angenrheidiol, drwy allbynnau uniongyrchol i ddeilliannau 

Cynnwys  
rhanddeiliaid

• Mae ymgysylltu gyda rhanddeiliaid allweddol yn hanfodol ar gyfer unrhyw 
ddadansoddiad SROI. Ceir dealltwriaeth o sut mae newidiadau'n cael eu creu drwy 
ddeialog gyda rhanddeiliaid allweddol.

Deall beth sy'n newid

• Deall beth sy'n newid drwy gynnwys rhanddeiliaid. Drwy ofyn beth sydd wedi 
newid, neu a fydd yn newid, o ganlyniad i weithgareddau, gallwn gyfleu
ymwybyddiaeth fwy cyfannol o newid.

Gwerthfawrogi'r 
pethau sy'n cyfri

• Defnyddio amcangyfrifon ariannol o werth i gyfrif am newidiadau ar gyfer y bobl 
dan sylw ynghyd â newidiadau nad ydynt yn aml yn cael eu cynnwys mewn 
cyfrifyddu a phrosesau penderfynu.

Cynnwys dim ond yr 
hyn sy'n berthnasol

• Defnyddiwch dystiolaeth i ddangos pa newidiadau pwysig sy'n cael eu creu o 
ganlyniad i weithgareddau. 

Peidiwch â hawlio 
gormod 

• Cymharwch berfformiad ac effaith gan ddefnyddio meincnodau, targedau a 
safonau allanol priodol i ddeall effaith arbennig gweithgaredd. 

Byddwch yn dryloyw

• Dangoswch ar ba sail y gellir ystyried bod y canfyddiadau’n gywir ac yn onest, a sut 
y bydd hyn yn cael ei adrodd a'i drafod gyda rhanddeiliaid

Gwiriwch y canlyniad

• Sicrhewch bod y cyfrif yn cael ei wirio'n annibynnol.
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mesuradwy terfynol. Mae ffigur 4 yn amlygu elfennau sylfaenol y gadwyn newid, er yn ddarlun gor-syml 

wrth ystyried newidiadau cymhleth.           

Ffigur 4 – Y Gadwyn Newid   

 

Mewnbynnau yw’r elfennau angenrheidiol sy’n creu’r potensial i newidiadau ddigwydd, ac mae’n bwysig 

nodi y gall y rhain fod yn adnoddau ariannol neu anariannol. Er enghraifft, tra bo angen cyllid 

angenrheidiol ar gyfer prosiect, bydd hefyd yn dibynnu ar amser, arbenigedd ac adnoddau anniriaethol 

eraill pobl i sicrhau ei lwyddiant. 

Yn aml, allbynnau yw’r pethau sy’n cael eu mesur o ganlyniad i weithgareddau, ond mae’n bwysig nodi 

nad yw’r rhain yn dangos llwyddiant neu fethiant gweithgareddau. Er enghraifft, ystyriwch gwrs sy’n 

darparu cyngor a sgiliau i alluogi pobl i ddiogelu cyflogaeth nad ydyw ond yn mesur yr allbwn o ran nifer 

mynychwyr pob cwrs; nid yw hyn yn dangos llwyddiant neu fethiant cymharol y cwrs o ran y deilliant 

pwysig, sef pobl yn diogelu cyflogaeth. Heb ystyried y gweithgaredd, dim ond trwy fesur deilliannau y 

gallwn fod yn hyderus bod ymyrraeth yn gweithio, a dyma brif ganolbwynt SROI. 

Y gwahaniaeth allweddol o ran SROI yw ei fod yn caniatáu amcangyfrif gwerth ariannol deilliannau, ac 

wedyn defnyddir egwyddorion cyfrifyddu cyffredin sy’n gyrru’r dadansoddiad yn ei flaen tuag ystyried 

effeithiau gweithgareddau. Yn unol â’r egwyddor i beidio â gorhawlio, rhaid gofyn cwestiynau allweddol 

ar gyfer bob deilliant er mwyn deall gwerth newid sydd o ganlyniad i ymyrraeth benodol, sef: Pa mor hir 

fydd y newid yn para (hyd)? Pa mor debygol ydyw y gallai’r newid hwn fod wedi digwydd heb yr 

ymyrraeth (difuddiant)? Pwy arall sydd wedi cyfrannu at ei greu (priodoliad)? A yw’r gweithgareddau hyn 

wedi dadleoli deilliannau a fyddai wedi digwydd yn rhywle arall (dadleoli)? A sut y mae gwerth y newid o 

ganlyniad i’r ymyrraeth yn lleihau mewn blynyddoedd i ddod (gostyngiad)? 

Mewnbynnau:

Adnoddau ariannol neu 
anariannol sy'n 

angenrheidiol i greu 
newidiadau

Allbynnau:

Crynodeb tymor byr 
mesuradwy o 

weithgareddau

Canlyniadau: 

Newidiadau cadarnhaol 
neu negyddol tymor 
hwy, bwriadol neu 

anfwriadol
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I grynhoi, gall SROI fod yn gyfrwng i ddeall gwerth cyfannol sy’n cael ei greu a’i ddinistrio o ganlyniad i 

weithgareddau. Drwy ddeall gwerth deilliannau, rydym mewn sefyllfa gryfach i’w rheoli gan fod gennym 

well dealltwriaeth o’u pwysigrwydd cymharol, a gallwn dargedu strategaethau ac adnoddau’n fwy 

effeithiol. Nid ymdrech i roi pris ar bopeth ydyw amcangyfrif gwerth ariannol deilliannau, yn hytrach, fe’i 

cynlluniwyd nid yn unig i ganiatáu mesur effeithiau mewn modd ystyrlon, ond hefyd, yn bwysig, ar gyfer 

eu rheoli wedyn. Mae hyn yn arbennig o berthynol i sefydliadau trydydd sector, gan fod dilyn 

cenhadaeth gymdeithasol yn rhoi dyletswydd foesol ar rai sy’n gwneud penderfyniadau i sicrhau cymaint 

o fuddiant cymdeithasol â phosibl. Mewn gwirionedd, gall SROI bontio’r bwlch atebolrwydd sydd yn aml 

yn digwydd rhwng y rheiny a chanddynt bwerau i wneud penderfyniadau, a’r rheiny y bwriedir i’r 

penderfyniadau eu targedu. 

 

  

Astudiaeth Achos A 

Mae gan Fam A 3 o blant, roedd yr hynaf yn 10 ac roedd ganddi efeilliaid 7 oed. Fe gafodd y teulu ei 
gyfeirio drwy Gyda’n Gilydd. I ddechrau, roedd ar y teulu angen help i symud o’u cartref y tybiwyd ei fod 
yn anniogel. Yn ogystal, roedd Mam A yn disgwyl am lawdriniaeth i dynnu tiwmor canseraidd o’i brest. 

Roedd llawdriniaeth A wedi mynd yn dda, ond tua phythefnos wedyn, fe aeth yn ddifrifol wael efo cyflwr 
prin o’r enw Guillain Barre Syndrome a oedd wedi’i gadael yn methu â cherdded, a bu yn yr ysbyty am 
11 wythnos. Arweiniodd hyn at asesiad Iechyd Galwedigaethol a nododd yr angen i symud i mewn i lety 
mwy addas. 
 
Bu modd i’r Cyfaill Teulu roi cymorth i’r teulu drwy fynd â’r efeilliaid i ddigwyddiadau cymdeithasol ac i 
nofio – gan roi’r cyfle iddynt wneud rhai o’r pethau y maent yn eu mwynhau, ond nad oedd mam yn 
gallu eu helpu â hwy. Roeddynt hefyd yn derbyn cymorth gan Gofalwyr Ifanc unwaith y mis. 
 
Cyn y gallai mam adael yr ysbyty, roedd rhaid asesu ei chartref a’i addasu’n briodol gan nad oedd yn 
gallu cerdded. Penderfynwyd nad oedd ei chartref yn addas i’w hanghenion ac y byddai rhaid iddi symud 
i eiddo mwy addas.                                
 
Ar ôl i’r berthynas rhwng y fam a’r Cyfaill ddatblygu ymhellach, cyfaddefodd y fam bod ganddi bryderon 
am ymddygiad ei phlentyn hynaf. Bu’n brwydro ymlaen o ddydd i ddydd i’w gael i’r ysgol – a byddai 
hefyd yn hunan-niweidio pan fyddai wedi cynhyrfu. Trefnodd y Cyfaill gyfeiriad at CAMHS am asesiad 
gan ei fod yn dangos symptomau Awtistiaeth. Gwnaed cyfeiriad hefyd at SNAP fel un o bartneriaid y 
prosiect, i roi cymorth i’r teulu drwy’r cyfnod diagnosis o 13 mis. Erbyn Ionawr 2014, ni allai mwyach 
ymdopi efo mynd i’r ysgol a dechreuodd gael ei addysgu adref. Ym mis Gorffennaf 2014, fe gafodd 
ddiagnosis o Awtistiaeth. 
 
Yn anffodus, fe adawyd mam A efo anabledd hirdymor. Er gwaethaf hyn, mae’n dal i fod yn gadarnhaol 
ac mae’n ddiolchgar iawn i Teulu Ni am y cymorth. O ran llesiant, mae’r teulu’n well gan bod eu cartref 
newydd yn golygu nad ydynt ar eu pennau eu hunain cymaint ac mae’r tŷ’n fwy addas i’w hanghenion. 
 
Dywedodd Mam A, 
“Dwi ddim yn gwybod yn lle y byddwn i rŵan heb eich cymorth. Mi fyddem ni’n dal yn ein hen dŷ, ar ein 
pennau ein hunain. Ni fyddai fy mab fyth wedi cael ei ddiagnosis; roeddech chi wedi gwrando arna i ac 
wedi rhoi cymorth i ni drwy bopeth.” 
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3.0 Ymgysylltu efo Rhanddeiliaid a Chwmpas y Dadansoddiad 
Pwrpas yr adroddiad SROI hwn yw cynnal dadansoddiad cynhwysfawr o Teulu Ni o Hydref 2012 i Fawrth 

2016. Er y cwblhawyd y dadansoddiad cyn diwedd y prosiect, yn seiliedig ar ddata gan y bobl hynny sydd 

eisoes wedi cwblhau eu cysylltiad efo Teulu Ni, ymgorfforwyd rhagdybiaethau rhesymol o ran newid i’r 

dyfodol.             

Fel y trafodir, roedd Dr Adam Richards ac Eleri Lloyd wedi ymgysylltu’n helaeth â rhanddeiliaid er mwyn 

canfod effeithiau Teulu Ni. Eleri Lloyd yw’r Cydlynydd SROI ym Mantell Gwynedd ac mae Dr Adam 

Richards o dan gytundeb i weithio gyda Mantell Gwynedd am flwyddyn. Yn ogystal â chyllid o raglen 

Dyfodol Gwell y Gronfa Loteri Fawr, darparwyd rhagor o gyllid ganddynt hefyd er mwyn ymgymryd â’r 

dadansoddiad rhagolygol hwn, a sicrhau bod arferion cyfrifyddu cymdeithasol yn cael eu gwreiddio o 

fewn Mantell Gwynedd er budd parhaus ei aelodau.                                     

Fel yr amlygwyd, mae ymrwymo rhanddeiliaid yn ganolog i greu dadansoddiadau SROI, ac mae Social 

Value UK (2012), yn eu dogfen ‘A Guide to Social Return on Investment’, yn disgrifio rhanddeiliaid fel: 

“….people or organisations that experience change or affect the activity, whether positive or negative, as 

a result of the activity being analysed” (t.20).   

Ar ôl sgyrsiau cychwynnol gyda Phrif Swyddog ym Mantell Gwynedd, er mwyn canfod graddfa a 

chwmpas bwriedig y dadansoddiad, ymgynghorwyd gyda’r Rheolwr Prosiect (hefyd ym Mantell 

Gwynedd) i sicrhau dealltwriaeth drylwyr o gymhlethdodau’r prosiect. Lluniwyd rhestr helaeth o 

randdeiliaid ar ôl y sgyrsiau cychwynnol hyn, ac mae tabl 2 yn amlygu bob un o’r rhain ac yn nodi’r 

penderfyniad i gynnwys neu hepgor bob un o’r dadansoddiad (er y cymerwyd y penderfyniadau hyn ar 

adeg amryw iteriadau o’r dadansoddiad). Mae hefyd yn bwysig nodi unrhyw is-grwpiau o randdeiliaid a 

fyddai o bosib yn cael deilliannau gwahanol, ac ar gyfer Teulu Ni roedd hyn yn berthnasol o ran sicrhau 

bod rhieni a phlant yn cael eu hystyried ar wahân - fel y nodir, er bod ganddynt brofiadau tebyg, ceir 

gwahaniaethau pwysig hefyd. Er bod ymchwil o Gymdeithas y Plant (2015) yn amlygu nad yw llesiant 

goddrychol plentyn (sef hynny yr ydym yn ei archwilio bennaf) yn cael ei effeithio’n sylweddol gan 

faterion demograffig fel oedran, rhyw neu strwythur yr aelwyd - yn ystod dadansoddiad, roeddem wedi 

parhau i ganiatáu i’r data ddangos p’un a oedd unrhyw is-grwpiau eraill yn berthnasol. Roedd is-grwpiau 

eraill o randdeiliaid a nodwyd yn perthyn i rieni a phlant o ran dau ddeilliant lle'r oedd asiantaethau eraill 

yn chwarae rhan (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) ar gyfer gwell iechyd 

meddwl, a Gweithredu Dros Blant ar gyfer mwy o gyfleoedd i fod yn blentyn). Yr is-grwpiau olaf o 

randdeiliaid yw’r rhieni a’r plant hynny y byddent yn debygol o fod angen ymyrraeth gan y gwasanaethau 

cymdeithasol o ganlyniad i’w sefyllfaoedd teuluol yn gwaethygu heb gymorth Teulu Ni. Yn ystod y 

dadansoddiad, roedd y posibilrwydd o fod angen ystyried teuluoedd o dri rhanbarth Gwynedd ar wahân 

yn dal i fod yn drafodaeth barhaus. Fodd bynnag, yn seiliedig ar y gwaith ymgysylltu a wnaed, ni 

ddatgelwyd unrhyw wahaniaeth mewn deilliannau neu’r graddau yr oedd teuluoedd yn eu profi, felly nid 

oedd angen dadansoddi rhieni a phlant yn y tri rhanbarth fel is-grwpiau gwahanol o randdeiliaid. 

Mae penderfyniadau i gynnwys rhanddeiliaid a deilliannau yn y dadansoddiad ai peidio yn seiliedig ar 

egwyddor allweddol perthnasedd. I gael dealltwriaeth gyson o’r cysyniad hwn, rydym wedi defnyddio’r 

diffiniad a roddwyd gan AA1000 (2008) sy’n nodi: “Materiality is determining the relevance and 

significance of an issue to an organisation and its stakeholders”. Felly, mae mater yn berthnasol os oes 

ganddo’r potensial i effeithio prosesau penderfynu, gweithrediadau neu berfformiad sefydliad. Cafwyd 

eglurder pellach drwy gael golwg ar bolisi’r FRC Group (2015) ‘Materiality and Stakeholder Engagement 
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Policy’. Mae hyn yn amlygu bod materion perthynol yn rhai a godir gan randdeiliaid fel rhai pwysig, 

ynghyd â’r rheiny, yn seiliedig ar wybodaeth a phrofiad, y byddai’r sefydliad yn disgwyl iddynt fod yn 

berthynol i’r grŵp rhanddeiliaid yn ôl normau cymdeithasol. O ran arwyddocâd, nodir materion sydd naill 

ai’n bwysig iawn i gyfran isel o randdeiliaid, neu sy’n bwysig i nifer uchel o randdeiliaid, gan unwaith eto 

hefyd gynnwys y potensial i gynnwys materion y byddai eraill a chanddynt wybodaeth a phrofiad o 

normau cymdeithasol grwpiau rhanddeiliaid yn disgwyl iddynt fod yn arwyddocaol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egwyddor allweddol: Perthnasedd o ran Teulu Ni 

Perthynol: 

Mae mater yn bwysig i 

ddadansoddiad – wedi’i nodi naill 

ai gan randdeiliaid, neu drwy 

wybodaeth a phrofiad presennol 

o normau cymdeithasol 

rhanddeiliaid.    

 

Arwyddocaol:   

Y graddau y mae mater yn bwysig 

– naill ai o ran bod yn bwysig i 

gyfran fawr o randdeiliaid neu’n 

bwysig iawn i gyfran is o 

randdeiliaid.                     
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Tabl 2 – Rhanddeiliaid sy’n Cael eu Cynnwys a’u Hepgor 

Rhanddeiliaid sy’n Cael 
eu Cynnwys 

Y Rheswm Dros eu Cynnwys 

Rhieni  Prif ganolbwynt Teulu Ni yw cael effaith ar fywydau rhieni mewn teuluoedd a chanddynt 
anghenion ychwanegol neu gymhleth. Felly, bydd newidiadau i rieni yn berthynol ac yn 
arwyddocaol. 

Plant     Fel yn achos rhieni, plant mewn teuluoedd a chanddynt anghenion ychwanegol neu 
gymhleth yw canolbwynt Teulu Ni, ac mae newidiadau a brofir yr un mor berthynol ac 
arwyddocaol. 

Aelodau’r Grŵp Llywio 
(cydweithfa o 
sefydliadau) 

Yn darparu mewnbwn pwysig o ran cyllid, sgiliau ac adnoddau eraill i sicrhau cyfeiriad 
strategol Teulu Ni, felly mae rhaid eu cynnwys. 

Y Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol     

Cydnabuwyd bod cael Cyfeillion Teulu’n rhoi cymorth gydag apwyntiadau meddygol yn 
berthynol ac yn arwyddocaol. Yn yr un modd, bydd newidiadau i iechyd corfforol a 
meddyliol rheini a phlant yn cael effeithiau ar y GIG. 

Gyda’n Gilydd Derbynnir y mwyafrif o gyfeiriadau at Teulu Ni gan Gyda’n Gilydd. Yn yr un modd, maent 
hefyd yn gweithio gyda llawer o’r un teuluoedd â Teulu Ni ac eraill mewn amgylchiadau 
tebyg. 

Adran Gwasanaethau 
Plant y Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Un o amcanion pwysig Teulu Ni yw atal sefyllfaoedd teuluoedd rhag gwaethygu i fod 
angen ymyrraeth statudol. O ganlyniad, heb y prosiect, mae posibilrwydd y byddai’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn profi galw cynyddol perthynol ac arwyddocaol am eu 
gwasanaethau. 

Yr Economi 
Genedlaethol (procsi o 
amryw adrannau’r 
Llywodraeth) 

O ganlyniad i ddeilliannau perthnasol o ran cyflogaeth i rai rhieni, mae’r economi 
genedlaethol yn profi effeithiau perthynol felly mae angen ei chynnwys.  

Adran Dai yr Awdurdod 
Lleol                       

O ganlyniad i ddeilliannau o ran tai i rai rhieni, mae’r Adran Dai’n profi effeithiau 
arwyddocaol felly mae angen ei chynnwys. 

Y System Cyfiawnder 
Ieuenctid  

Mae gan y deilliannau a brofir gan rai plant ganlyniadau arwyddocaol o ran y System 
Cyfiawnder Ieuenctid ac felly mae angen ei chynnwys. 

Rhanddeiliaid sy’n Cael 
eu Hepgor 

Y Rheswm Dros eu Hepgor 

Cyfeillion Teulu Roedd Cyfeillion Teulu’n ganolog i’r broses o greu newid ym mywydau teuluoedd ac, fel 
y cyfryw, bydd eu cyfraniad yn cael ei drafod yn benodol. Fodd bynnag, wrth gyfrifo 
gwerth eu deilliannau, datgelwyd, er yn berthynol i’r Cyfeillion, eu bod yn llai na 1% o 
werth Teulu Ni – felly, roeddynt yn methu’r prawf arwyddocâd.                                      

Aelodau teulu 
ehangach y teuluoedd 
hynny sy’n ymwneud â 
Teulu Ni 

Er y bydd rhai’n profi newidiadau o ganlyniad i ddeilliannau ar gyfer aelodau eu teulu, 
nid ydynt yn grŵp perthnasol o randdeiliaid gan nad yw’r newidiadau hyn yn cael eu 
profi gan nifer berthynol neu arwyddocaol oherwydd natur y mwyafrif o deuluoedd sy’n 
nodi eu bod yn derbyn ychydig iawn, os unrhyw gymorth o gwbl gan eu teuluoedd. 

Plant sydd heb eu geni 
eto i rieni ynghyd â 
phlant sy’n ymwneud â 
Teulu Ni 

Er ei fod yn rhesymol i dybio y bydd newidiadau a brofir gan fuddiolwyr allweddol Teulu 
Ni’n creu newidiadau perthynol ac arwyddocaol ym mywydau’r rheiny a enir wedyn, 
byddai’r rhain yn cael eu gwireddu y tu hwnt i gyfnod amcanol y dadansoddiad.                         

Ysgolion  Er y gall newidiadau mewn ymddygiad plant effeithio’r ysgol, profir y newidiadau gan y 
plant yn bennaf, ac oherwydd nifer gymharol fach y plant sy’n ymwneud â Teulu Ni o 
ysgolion unigol, nid yw’r newidiadau’n arwyddocaol.                

Yr Heddlu a’r 
Gwasanaeth 
Cyfiawnder Troseddol 

O ganlyniad i newidiadau a brofir gan rai plant, mewn blynyddoedd i ddod, ceir buddion 
posibl i’r Gwasanaeth Cyfiawnder Troseddol. Fodd bynnag, byddai’r rhain yn cael eu 
gwireddu y tu hwnt i gyfnod amcanol y dadansoddiad. 

Y Gymuned Leol   O ran newidiadau a brofir gan y gymuned leol mewn agweddau o ran cynnydd mewn 
gwariant gan rieni mewn cyflogaeth, nid ydynt yn berthynol nac yn arwyddocaol i’r 
dadansoddiad hwn. 
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Er mwyn sicrhau dealltwriaeth drylwyr o newidiadau perthnasol o ganlyniad i Teulu Ni, cynhaliwyd 

ymgysylltiad helaeth gyda rhanddeiliaid. Mae Tabl 3 yn dangos faint oedd wedi chwarae rhan a’r dull a 

ddefnyddiwyd. 

Tabl 3 – Ymgysylltu gyda Rhanddeiliaid 

Rhanddeiliad 
 

Cyfanswm y 
nifer oedd yn 
ymwneud â’r 
prosiect 

Faint oedd 
yn rhan o’r 
adroddiad 

Dull Ymgysylltu   

Aelodau’r Grŵp Llywio  
Mantell Gwynedd; Barnardo’s; 
Y Bont; 
Gweithredu Dros Blant; 
Gyda’n Gilydd Cyngor Gwynedd; 
Snap Cymru; 
Groundworks 

7 5 Mynychu Cyfarfod o’r Grŵp Llywio; 
Cyfweliadau wyneb yn wyneb gyda Phrif 
Swyddog Mantell Gwynedd (2 gyfweliad) a’r 
Rheolwr Prosiect; Rheolwr Gwasanaeth 
Gwasanaethau Plant Barnardo’s; Cydlynydd Y 
Bont; Rheolwr Gweithredu Dros Blant; Uwch 
Reolwr Gwasanaethau Plant y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Rheolwr, Cydlynwyr a 
Swyddog Gwybodaeth, Perfformiad ac 
Ansawdd Gyda’n Gilydd 

Rhieni       121 dros 3 
blynedd 

25 teulu * Cyfweliadau manwl wyneb yn wyneb a 
holiaduron   

Plant           244 dros 3 
blynedd 

16 * Grŵp Ffocws / gemau grŵp   
 

Cyfeillion Teulu 4 aelod staff 4 Grŵp Ffocws, presenoldeb mewn cyfarfodydd 
tîm, a chyfathrebu parhaus 

Y GIG 1 
gwasanaeth 

0 Ymchwil eilaidd yn unig 

Gyda’n Gilydd 1 Rheolwr 
Prosiect, 4 
Cydlynydd,            
1 Swyddog 
Monitro Data 
ac Ansawdd                      

6 Cyfweliad wyneb yn wyneb gyda’r Rheolwr 
Prosiect, 2 x gyfweliad wyneb yn wyneb gyda 
2 gydlynydd a 2 gyfweliad wyneb yn wyneb 
gyda’r Swyddog Monitro ac Ansawdd Data                              

Ysgolion 
 

6 ysgol 1 Cyfweliad wyneb yn wyneb gyda Dirprwy 
Bennaeth ysgol leol (Coed Mawr) 

Hyfforddwraig Ymwybyddiaeth 
Ofalgar 

1 1 Cyfweliad wyneb yn wyneb 

* Yn ogystal ag ymgysylltu gyda rhanddeiliaid yn uniongyrchol, edrychwyd ar gofnodion sy’n monitro’r 

newidiadau a brofir gan bob teulu sy’n cael eu cyfeirio gan Gyda’n Gilydd. 

Asiantau Cyfeirio Nid yw asiantau cyfeirio fel Ymwelwyr Iechyd a  Nyrsys Ysgol yn profi newidiadau 
perthnasol neu arwyddocaol. Fodd bynnag, bydd eu mewnbwn yn cael ei gipio drwy 
ffigurau priodoliad.  

Sefydliadau sydd dan 
gytundeb i gyflenwi 
gwasanaethau i 
deuluoedd 

Mae bodolaeth cysylltiadau cytundebol rhwng Teulu ni a sefydliadau sy’n cyflenwi 
gwasanaethau’n dileu’r angen i ystyried eu cynnwys yn y dadansoddiad. Yn yr un modd, 
ni fyddai unrhyw newidiadau a brofir naill ai’n berthnasol neu’n arwyddocaol i’r 
dadansoddiad. 

Y boblogaeth 
gyffredinol ehangach 

Er y gall newidiadau a brofir gan deuluoedd fod â chanlyniadau o ran gwariant 
cyhoeddus sydd wedyn yn effeithio’r boblogaeth yn gyffredinol, nid yw’r newidiadau 
hyn yn arwyddocaol i’r dadansoddiad. 
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Mater allweddol o ran ymchwil ansoddol yw mynd ati i sicrhau ymgysylltiad â chynrychiolaeth deg o 

randdeiliaid er mwyn darparu dealltwriaeth drylwyr o faterion allweddol. Yn wahanol i ymchwil feintiol, 

nid oes rhaid ymgysylltu gyda nifer berthynol o unigolion mewn cyswllt ystadegol; yn hytrach, mae angen 

siarad â niferoedd digonol er mwyn bod mor drylwyr â phosibl (‘saturation point’) – sef pryd nad oes 

unrhyw wybodaeth newydd yn cael ei datgelu. 

Ar ôl cyfweliadau cychwynnol gydag unigolion allweddol ym Mantell Gwynedd, roedd yn hanfodol 

ymgysylltu gyda digon o rieni er mwyn bod yn drylwyr. Oherwydd amrywiaeth y llwybrau cyfeirio, 

lleoliad teuluoedd yn y tri rhanbarth yng Ngwynedd, y pedwar cyfaill teulu, gwahanol amgylchiadau 

teuluol, a’r amrywiaeth o anghenion cymhleth y cafwyd tystiolaeth ohonynt gan deuluoedd, cafwyd rhai 

pryderon cychwynnol y byddem efallai’n wynebu nifer lethol o ddeilliannau. Fodd bynnag, darganfuwyd 

yn weddol fuan y cyflawnwyd darlun trylwyr o ddeilliannau perthnasol, heb ystyried y llwybr cyfeirio, y 

rhanbarth, neu unrhyw rai o’r materion eraill a oedd yn gysylltiedig â’r teuluoedd (mae atodiad 2 yn 

amlygu’r teuluoedd hynny yr ymgysylltwyd â hwy a sut yr oeddem wedi sicrhau cynrychiolaeth resymol 

o’r amryw faterion). Fodd bynnag, roeddem wedi parhau i gyfweld nifer o rieni y tu hwnt i’r pwynt hwn 

er mwyn bod yn fwy hyderus fyth, a gwiriwyd y wybodaeth hon gyda’r Cyfeillion Teulu, y Rheolwr 

Prosiect, partneriaid y Grŵp Llywio, cynrychiolydd ysgol a’r Hyfforddwraig Ymwybyddiaeth Ofalgar, gan 

ofyn a oedd unrhyw faterion pwysig wedi’u hepgor ac i ba raddau yr oeddynt yn cytuno gyda’r rheiny a 

ddatgelwyd - gwelsom hyn hefyd fel modd o wirio’r gwaith yn unol ag egwyddor derfynol SROI. 

Mae hefyd yn bwysig rhoi ystyriaeth ofalus i natur cyfweld ansoddol, gan ddarparu sbectrwm cyffredin o 

opsiynau strwythuredig, drwodd i rai lled-strwythuredig i rydd. Tra bo cyfweliadau strwythuredig yn cael 

eu cysylltu’n aml gydag ymchwil feintiol, maent yn gymwys i ddulliau ansoddol, ond yn anaddas ar gyfer 

archwilio materion allweddol fel yn achos camau cychwynnol dadansoddiad SROI. Penderfynwyd felly y 

byddid yn defnyddio dull rhydd yn bennaf, er gyda hyblygrwydd ychwanegol cwestiynau treiddgar lled-

strwythuredig, fel gofyn i bobl beth y maent yn ei wneud yn wahanol bellach o ganlyniad i’r newid a 

brofwyd ganddynt. Pa mor hir y maent yn credu y bydd y newid yn para, ac, yn bwysig, p’un a gawsant 

brofiadau negyddol. Yn ymarferol, roedd hyn yn golygu y gofynnwyd i rieni ddweud ‘stori’ eu cysylltiad 

gyda Teulu Ni. Roedd y dadansoddwyr wedi egluro pwrpas cyffredinol yr ymchwil a’u bod yn rhydd i 

siarad am unrhyw faterion yr oeddynt yn dymuno eu trafod, bo’r rheiny’n gadarnhaol neu’n negyddol, ac 

nad oedd ymgysylltu’n orfodol mewn unrhyw fodd. Yn y mwyafrif o achosion, roedd hyn wedi profi i fod 

yn fodd tra effeithiol o ymgysylltu – gan ddarparu cyfle i roi clust i’w llais, ac yn y mwyafrif o achosion, 

roedd rhieni’n fwy na hapus i drafod effeithiau Teulu Ni ar eu hunain a’u plant. Roedd bob cyfweliad 

wedi para tua 1 i 1.5 awr yng nghartrefi’r rhieni, ac roedd dymuniad cryf iawn i egluro sut yr oedd Teulu 

Ni wedi effeithio bywydau pobl – ac er yn ymwybodol o duedd y cyfwelydd i gadarnhau’r hyn yr oedd yn 

ei gredu’n barod (‘confirmation bias’) neu ogwydd y cyfwelydd (‘interviewer bias’), yr adroddiadau cyson 

o ddeilliannau tebyg a’u gwirio gan eraill a chanddynt brofiad ac arbenigedd oedd yn rhoi hyder yn y 

canlyniadau. Yn ogystal, gofynnwyd i’r mwyafrif o’r rhieni flaenoriaethu’r newidiadau perthnasol a 

brofwyd ganddynt gan wedyn amcangyfrif eu gwerth o ran eitemau diriaethol mewn ‘gêm gwerth’ / ar 

restr raddnodi. Trafodir manylion pellach am y gweithgareddau hyn yn adran 7.1, ond yn hytrach na 

defnyddio procsis ariannol, lle bo modd, gofynnwyd i’r rheiny oedd wedi profi’r mwyaf o newidiadau 

amcangyfrif eu gwerth. Ym mhob achos, roedd y ddau ddadansoddwr wedi cadw nodiadau cynhwysfawr 

ac wedi eu geirbrosesu’n annibynnol cyn eu cyfuno a’u hadolygu er cysondeb. 

Ni ddefnyddiwyd yr un dull cwestiynu agored ar gyfer y plant, oherwydd rhwystrau ymarferol o ran eu 

cyfarfod yn ystod oriau ysgol, a gallu plant nad oeddynt yn ddim hŷn na 12 oed i drafod newidiadau 

anniriaethol yn eu bywydau. Fodd bynnag, gofynnwyd i rieni amlinellu newidiadau o ran hwy eu hunain 
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a’u plant, ac unwaith eto, cyflawnwyd darlun trylwyr o ddeilliannau perthnasol yn weddol gyflym. Fe 

gafodd y newidiadau hyn eu gwirio hefyd gyda’r Cyfeillion Teulu, partneriaid y Grŵp Llywio, aelodau o 

Gyda’n Gilydd a’r Hyfforddwraig Ymwybyddiaeth Ofalgar, fel y gwnaed hefyd ar gyfer deilliannau’r rhieni, 

ac roedd pawb yn teimlo ein bod wedi canfod yr holl newidiadau pwysig ym mywydau’r rhieni a’u plant. 

Fodd bynnag, byddai’n groes i egwyddorion SROI ac yn foesol anesgusodol i beidio â chaniatáu i blant 

gael lleisio eu barn ar newidiadau a brofwyd. Felly trefnwyd Diwrnod o Hwyl i’r Teulu yn ystod y gwyliau 

hanner tymor, ar gyfer rhieni a’u plant. Prif ganolbwynt y diwrnod oedd caniatáu i blant fwynhau eu 

hunain, gydag amrywiaeth o weithgareddau wedi’u trefnu, gan hefyd ymgysylltu â hwy, gyda’u caniatâd, 

i drafod eu profiadau o Teulu Ni. Yn adran 7.1, amlinellir natur yr ymgysylltiad â’r plant. 

Yn ogystal ag ymgysylltu’n uniongyrchol â rhanddeiliaid, ymchwiliwyd i ffynonellau eilaidd o wybodaeth, 

a chafwyd mynediad i wybodaeth am samplau mwy drwy Gyda’n Gilydd. Fel y trafodir ymhellach yn 

adran 6, mae Gyda’n Gilydd yn monitro cynnydd yr holl rieni a phlant sy’n ymwneud â’u gweithgareddau 

a Teulu ni, felly cafwyd darlun cynhwysfawr o ddeilliannau perthnasol y prosiect a’r ‘pellter a deithiwyd’.  
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4.0 Mewnbynnau’r Prosiect 
Mae cadwyni newid cyflawn ar gyfer Teulu Ni ar gael yn atodiad 11, sy’n amlygu’r trawsnewid o 

fewnbynnau, drwodd i allbynnau a deilliannau terfynol. Mae’r adran hon o’r adroddiad yn amlinellu’r 

mewnbynnau a fynnir er mwyn i Teulu Ni weithredu a bod yn llwyddiannus. Tra bo rhai’n ariannol, mae 

eraill yn anariannol, ond heb y nifer angenrheidiol o fewnbynnau gan amryw randdeiliaid perthnasol, ni 

fyddai’r prosiect yn bosib. 

4.1 Partneriaid y Grŵp Llywio 

Mae Grŵp Llywio Teulu Ni yn cynnwys saith sefydliad, a thrafodir mewnbwn bob un ohonynt.  

Mantell Gwynedd – darparodd arweinyddiaeth ar gyfer datblygu cais ariannol Teulu Ni ac mae wedi cael 

dylanwad strategol drwy gydol y prosiect. Roedd y Rheolwr Prosiect a leolir o fewn Mantell Gwynedd yn 

gyfrifol am reoli cyfeiriadau newydd, ymweld â theuluoedd i sicrhau eu bod yn deall natur ac amcanion 

Teulu Ni, ynghyd â gwaith monitro parhaus deilliannau’r prosiect, a rheolaeth y Pwyllgor Llywio. Yn 

ogystal, darparodd staff ym Mantell Gwynedd swyddogaethau gweinyddol allweddol ynghyd â rheoli 

cyllid Dyfodol Gwell y Gronfa Loteri Fawr o £863,832, a dalodd am yr holl wasanaethau a ddarparwyd 

gan aelodau’r Pwyllgor Llywio (ac eithrio Gyda’n Gilydd – gweler y drafodaeth isod). Gwariwyd cyfanswm 

o £835,535 o’r cyllid, ac mae hyn yn fodd priodol o ddarparu gwerth mewnbynnau bob aelod o’r 

Pwyllgor Llywio. Ar wahân i Mantell Gwynedd a Barnardo’s, lle bo angen, comisiynwyd aelodau eraill y 

Pwyllgor Llywio i roi cymorth ar gyfer anghenion teulu penodol – roedd hyn hefyd yn wir ar adegau o ran 

sefydliadau eraill, fel yn achos gwasanaethau’r hyfforddwraig ymwybyddiaeth ofalgar (cynhwysir 

dadansoddiad llawn o gostau’r prosiect yn atodiad 3).                   

Barnardo’s – roedd yn gyfrifol am reolaeth linell uniongyrchol ar gyfer y pedwar Cyfaill Teulu, a 

darparodd gymorth arbenigol i deuluoedd drwy gyflenwi cyrsiau rhiantu ‘Y Blynyddoedd Rhyfeddol’. 

Roedd cael mynediad i arbenigedd o’r fath a gwybodaeth am weithio gyda phlant a theuluoedd sydd 

angen cymorth ychwanegol yn darparu manteision pwysig i’r Cyfeillion, ac yn cryfhau eu gallu i roi 

cymorth i deuluoedd. Yn ogystal â gwerth ariannol cyfrifoldebau rheolaeth linell, roedd Barnardo’s dan 

gontract i gyflenwi gwerth £6,467 o wasanaethau i deuluoedd, fel dosbarthiadau rhiantu er enghraifft. 

Cyngor Gwynedd: Gyda’n Gilydd - fel cydlynwyr gwasanaethau cymorth ataliol i deuluoedd Gwynedd, 

mae’n bwysig nodi bod y berthynas rhwng Gyda’n Gilydd a Teulu Ni wedi hwyluso proses ddwyffordd o 

gyfeirio teuluoedd. Cyfeiriwyd 52.5% o holl deuluoedd Teulu Ni o Gyda’n Gilydd, a chyfeiriwyd rhai eraill 

gan Gyfeillion Teulu at Gyda’n Gilydd er mwyn iddynt dderbyn cymorth cydgysylltiedig ychwanegol. O 

ran y rheiny a gyfeiriwyd o Gyda’n Gilydd, fel rhan o becyn cymorth cydgysylltiedig, fe gafodd Fframwaith 

Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF) ei gwblhau a’i rannu gyda Rheolwr Prosiect Teulu Ni i roi gwybod am sefyllfa 

teuluoedd a’u hanghenion posibl. Lle comisiynwyd Teulu Ni fel gwasanaeth sengl, nid oedd hyn yn 

angenrheidiol a byddai Gyda’n Gilydd yn darparu gwybodaeth arall am y teulu. Yn ogystal â chydlynu 

gwasanaethau ar gyfer rhai teuluoedd, roedd Gyda’n Gilydd hefyd yn cadw cofnodion a oedd yn monitro 

cynnydd yr holl oedolion a phlant yn erbyn meysydd allweddol, a phrofodd yr wybodaeth hon i fod yn 

werthfawr ar gyfer y dadansoddiad hwn. Gan nad yw cyllid y prosiect yn talu am fewnbynnau Gyda’n 

Gilydd, mae’n briodol i ystyried gwerth eu cyfraniadau. Os tybiwn fod ar bob teulu a oedd yn gysylltiedig 

â Gyda’n Gilydd (132 o deuluoedd) angen JAFF (goramcan sylweddol), a bod angen 30 munud i gwblhau 

bob un (yn seiliedig ar adborth gan Reolwr Prosiect Teulu Ni sydd â phrofiad helaeth o weithio mewn 

gofal cymdeithasol), gyda chost a amcangyfrifir o £50 yr awr (yn seiliedig ar gost uned PSSRU (2014) 

Gweithiwr Cymorth Teulu t.212), ceir cyfanswm gwerth o £3,297. 
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Cynhwyswyd gweddill y partneriaid ar y Grŵp Llywio i ddechrau gan y rhagwelwyd y gallai eu cyfraniad 

fod yn sylweddol. Fodd bynnag, roedd hyn yn seiliedig ar anghenion tybiedig teuluoedd, ac mewn realiti, 

roedd hyn yn amrywio’n fawr. O ganlyniad, roedd cyfraniad y partneriaid hyn, er ei fod yn dal yn bwysig, 

yn llawer llai arwyddocaol na hynny gan Mantell Gwynedd a Barnardo’s. 

Groundworks – darparodd wasanaethau dan gontract i wella amgylcheddau awyr agored i deuluoedd a 

meithrin gwell perthynas rhwng plant a’u teuluoedd. Derbyniwyd £7,791 ganddynt am eu gwasanaethau. 

Y Bont – cyflenwyd gwasanaethau eiriolaeth ganddynt dan gontract i blant a’u teuluoedd i helpu i 

gryfhau perthnasoedd o fewn teuluoedd, ac roeddynt yn rheoli’r Fforwm Rhieni a oedd yn darparu lle i 

rieni rhoi cymorth i’w gilydd a thrafod eu hanghenion er mwyn hysbysu’r Grŵp Llywio. Gwnaed cyfraniad 

ganddynt hefyd i drefniadau’r Diwrnod o Hwyl i’r Teulu, drwy drefnu’r adloniant i’r plant a rheoli’r gemau 

a ddefnyddiwyd i helpu i ddeall eu profiadau. Derbyniwyd £6,590 ganddynt am eu gwasanaethau. 

Gweithredu Dros Blant / Action for Children – darparodd gymorth arbenigol i blant oedd yn darparu gofal 

i berthnasau. Er yn bartner allweddol yn y prosiect, ni ddefnyddiwyd eu gwasanaethau rhyw lawer gan 

deuluoedd Teulu Ni. Derbyniwyd cyfanswm o £622 ganddynt am eu gwasanaethau.           

Snap Cymru - darparodd gymorth i rai teuluoedd a chanddynt blant ag anghenion addysgol arbennig neu 

anableddau. Derbyniwyd cyfanswm o £1,808 ganddynt am eu gwasanaethau.       

4.2 Rhieni   

Derbyniodd cyfanswm o 190 o rieni gymorth gan Gyfeillion Teulu dros gyfnod y prosiect, ac er bod y 

gwasanaeth am ddim i ddefnyddwyr, heb fewnbynnau priodol gan y rhieni eu hunain, ni fyddai modd i 

Teulu Ni greu newidiadau perthnasol ym mywydau pobl. Elfen allweddol o’r prosiect yw natur wirfoddol 

yr ymrwymiad ag ef, ac fel y cyfryw, roedd rhieni, yn gyson, yn adrodd bod ymagwedd y Cyfeillion Teulu 

yn anawdurdodol ac yn anfygythiol. O ganlyniad, roedd rhieni’n barod i weithio gyda’r Cyfeillion i 

gyflawni gwelliannau yn eu bywydau, ac roedd yr amser a fuddsoddwyd, ynghyd â pharodrwydd i newid, 

yn hanfodol. Er mai’r arfer safonol ar hyn o bryd yw peidio ag amcangyfrif gwerth ariannol mewnbwn 

defnyddwyr gwasanaeth o ran amser, ar gyfartaledd, roedd bob rhiant wedi buddsoddi bron i 54 awr o 

amser mewn cysylltiad uniongyrchol â’r Cyfeillion Teulu. Eto, nid yw hyn yn cynnwys yr amser 

ychwanegol y mae ei angen i roi llawer o’r sgiliau newydd a gafwyd ar waith, ac mewn rhai achosion, i 

fynychu sesiynau ychwanegol ar sgiliau rhiantu a gweithgareddau eraill. 

Roedd llawer o rieni wedi mynegi’n glir eu bod yn teimlo’n ansicr wrth ddechrau’r berthynas â’r Cyfeillion 

Teulu, gyda sawl un ohonynt yn ansicr o ran yr hyn a allai Teulu Ni ei gynnig. Roedd profiadau o 

wasanaethau eraill, yn enwedig darpariaeth statudol, wedi creu amheuon, neu ddrwgdybiaeth hyd yn 

oed ymhlith rhai rhieni, o ran a fyddai’r Cyfeillion Teulu’n gallu cynnig unrhyw gymorth ymarferol a allai 

wneud gwahaniaeth. Felly, roedd mewnbwn rhieni o ran eu hymddiriedaeth yn hanfodol er mwyn 

cyflawni llwyddiant - a dangoswyd hyn gan un fam a eglurodd sut yr oedd, yn flaenorol, yn amharod i 

ganiatáu i unrhyw un dreulio amser gyda’i phlant heb ei goruchwyliaeth agos ac uniongyrchol. Roedd yr 

amharodrwydd hwn wedi parhau ar ôl i Gyfaill Teulu ddechrau rhoi cymorth i’w theulu, ac roedd yn dal i 

fod yn rhwystr i newid hyd nes yr oedd yr amser a dreuliwyd rhwng y fam a’r Cyfaill Teulu wedi creu 

sefyllfa lle’r oedd yn fwy parod i ymddiried. Er, i ryw raddau, y gellid ystyried hyn yn ddeilliant byr dymor 

o’r berthynas, mae hefyd yn bwysig nodi bod hyn yn fewnbwn hanfodol gan rieni - ac yn un y byddai, yn 

ôl Cyfeillion Teulu, yn cymryd dau fis i’w sefydlu ar gyfartaledd. 
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Wrth gwrs, nid oedd modd i bob rhiant gyrraedd y pwynt hwn, ac adlewyrchir hyn gan y teuluoedd hynny 

oedd wedi ymddieithrio o Teulu Ni cyn y gwelwyd newidiadau cadarnhaol. Fodd bynnag, o ran y rhieni 

oedd yn gallu gwerthfawrogi gwerth posibl y prosiect, roedd hyn yn arwain at gydnabod pwysigrwydd eu 

hamser, eu hymddiriedaeth a’u hymroddiad i greu newid yn ystod y prosiect ac wedyn, a ddisgrifiwyd yn 

gryno gan un rhiant: “Mae Teulu Ni yna i roi cymorth i chi, ond dydyn nhw ddim yna i’w wneud o i chi”. 

4.3 Plant     

Yn yr un modd â’u rhieni, heb fewnbynnau anariannol angenrheidiol gan blant, byddai llwyddiant Teulu 

Ni yn llawer llai. Tra nad oedd pob plentyn yn buddsoddi’r un faint o amser a’i rieni, roedd gadael rhywun 

dieithr i mewn i’w bywydau yn beth mawr iddynt, ynghyd â bod yn barod i ymgysylltu ag amryw 

weithgareddau, ac mewn rhai achosion, newid eu hymddygiad yn sylweddol. 

Fel yn achos eu rhieni, roedd angen i blant ymddiried yn yr unigolyn newydd hwn yn eu bywydau er 

mwyn i unrhyw newidiadau fod yn bosibl. Wrth drafod sut yr oeddynt yn teimlo am eu Cyfeillion Teulu, 

cafwyd adborth unfrydol, eu bod nid yn unig yn ymddiried ynddynt, ond yn achos sawl un, eu bod yn 

teimlo cariad tuag atynt. Fel yr eglurir yn adran 6.2.2, tra’r oedd hyn yn golygu bod rhai plant yn cael 

teimladau negyddol eu bod yn cael eu gadael ar ddiwedd y gwasanaeth, roedd y modd yr oedd plant 

wedi gwirioni efo’u Cyfeillion i’w weld yn amlwg yn ystod y Diwrnod o Hwyl i’r Teulu. Mewn sawl achos 

bryd hynny, roedd plant yn gweld eu Cyfaill am y tro cyntaf mewn dros 12 mis. 

4.4 Cyfeillion Teulu  

Cyflogwyd tri o’r pedwar Cyfaill Teulu’n llawn amser drwy gydol cyfnod y prosiect, tra ymunodd y 

pedwerydd ar ôl blwyddyn. Mae dau o’r Cyfeillion yn rhoi cymorth i deuluoedd yn rhanbarth Arfon, tra 

bo un ym Meirionnydd ac un yn Nwyfor, ac mae bob rôl yn hanfodol i weithrediad Teulu Ni. 

Roedd bob Cyfaill yn gweithio gyda hyd at ddeg teulu ar unrhyw adeg, yn darparu cymorth oedd yn rhoi 

eu hanghenion yng nghanol y berthynas. Er bod dealltwriaeth y dylid cau’r mwyafrif o achosion o fewn 

12 mis, dyluniwyd natur y berthynas i ddarparu’r amser angenrheidiol i feithrin ymddiriedaeth er mwyn 

gwneud newidiadau cadarnhaol. Dywedodd sawl rhiant bod gwybod bod rhywun ar gael ar unrhyw adeg 

i roi cymorth, yn bersonol neu ar y ffôn, yn un o fuddion sylweddol y Cyfaill Teulu. Yn ogystal, dywedodd 

y Pennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Plant bod hyn yn hanfodol, ac amlygodd ei fod yn rhywbeth yr 

oedd y gwasanaethau cymdeithasol, yn hanesyddol, wedi bod mewn gwell sefyllfa i’w ddarparu. Eto, fel 

yr amlinellwyd gan y Cyfeillion Teulu, roedd yn bwysig peidio â gorlwytho teulu neu greu dibyniaeth.     

Roedd cael y cydbwysedd anodd o ran darparu anogaeth i newid, wrth gyd-fynd hefyd â sefyllfa’r teulu, 

wedi’i amlygu’n rheolaidd gan rieni fel rhywbeth oedd yn bwysig. Sylw a wnaed yn gyson a ddatgelwyd 

gan rieni oedd: “Fi oedd y bos bob amser” ac mae’n helpu i ddangos rôl bwysig y Cyfeillion. Mae’n bwysig 

nodi yr hwyluswyd hyn gan y ffaith: “gan ei fod yn wirfoddol, mae’r cyfathrebu rhyngon ni’n well” (Cyfaill 

Teulu). Cyfeiriodd sawl rhiant at y gwahaniaeth (oedd naill ai’n gydnabyddedig, neu wedi’i brofi) rhwng y 

Cyfeillion Teulu o gymharu â darparwyr gwasanaeth eraill a ystyriwyd yn awdurdodol, yn feirniadol ac yn 

gyfyngedig o ran eu gallu i ddarparu cymorth effeithiol a chyfannol. 

Nid yw amser ar ei ben ei hun yn ddigonol i greu’r cyfle angenrheidiol i gynnal newidiadau mewn 

teuluoedd cymhleth, ac fel y nodwyd gan un Cyfaill: “rydych yn arwain drwy esiampl”. Roedd arbenigedd, 

sgiliau a gallu Cyfeillion i fod yn empathetig ac yn broffesiynol yn ofyniad parhaus er mwyn i Teulu Ni fod 

yn llwyddiannus. Yn gyson â barnau rhieni, amlygodd Cyfaill Teulu: “mae fel bod yn fam – pasio sgiliau 

ymlaen a ddysgwyd gennych gan eich mam”. Mae sawl achos wedi profi amynedd a gwydnwch y 
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Cyfeillion, gydag amgylchiadau heriol, ond eu gallu arbennig a phenderfynol i wireddu eu dyhead o weld 

newidiadau cadarnhaol ym mywydau rhieni a phlant yw’r peth sylfaenol i unrhyw brosiect fel Teulu Ni, ac 

mae’n bwysig iawn bod yn gwbl ymwybodol o werth yr adnodd hwn. 

Mae’r rôl a chwaraeir gan y Cyfaill Teulu yn fam, yn nain, yn chwaer, yn gyfaill, yn gyfrinachwr ac yn 

weithiwr cymorth proffesiynol, fel y dywedodd y Cyfeillion eu hunain: “[rydyn ni’n] gwisgo gwahanol 

hetiau, cwnselydd, mam, ffrind, tacsi, meddyg. Mae gennym ni gymaint o rolau – mae’n wahanol bob 

dydd”. Oherwydd cymhlethdod sefyllfaoedd teuluol, mae gofyn i Gyfeillion allu darparu cymorth 

cyfannol a phwrpasol sy’n diwallu anghenion bob teulu, er mwyn mynd i’r afael â materion sydd yn aml 

wedi hen ymwreiddio. Eto, hwyrach mai’r modd gorau o grynhoi mewnbynnau’r Cyfeillion Teulu ydyw, 

fel y dywedodd un rhiant: “dydyn nhw ddim yn gwneud llawer i ddweud y gwir, ond y pethau bach sy’n 

cyfri”. 

4.5 Cyngor Gwynedd: Adran Gwasanaethau Plant y Gwasanaethau Cymdeithasol     

Ar ôl cyfnod cychwynnol, pryd cafodd y berthynas rhwng y gwasanaethau cymdeithasol a Teulu Ni ei 

gadarnhau, darparodd yr Adran Gwasanaethau Plant wybodaeth arbenigol am y teuluoedd hynny oedd 

angen cymorth ychwanegol yng Ngwynedd, ynghyd ag arbenigedd o ran sut y gall ymyriadau greu 

newidiadau pwysig ym mywydau teuluoedd. Roeddynt hefyd wedi cyfeirio 5 teulu a oedd yn derbyn 

cymorth statudol, gyda’r bwriad o wella eu sefyllfaoedd.  

4.6 Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, y System Cyfiawnder Ieuenctid a’r Economi Genedlaethol 

Er bod yr asiantaethau gwladol hyn yn derbyn deilliannau perthnasol o ganlyniad i weithgareddau Teulu 

Ni, nid ydynt yn cael unrhyw fewnbynnau uniongyrchol i mewn i’r prosiect.  

Astudiaeth Achos B 

Mae Mam B yn byw yn ardal Dwyfor ac mae ganddi ferch 8 oed yn byw efo hi, a hefyd mab 14 oed sy’n 

byw efo’i dad. Mae Mam yn dioddef iselder difrifol ac roedd pethau wedi bod yn anodd iddi’n 

ddiweddar, felly bu ei merch yn byw efo’i brawd.                 

Wedi’i chyfeirio gan Gyda’n Gilydd a chyda’i hachos yn agored i’r tîm Iechyd Meddwl hefyd, rhoddodd y 

Cyfaill Teulu gymorth i’r fam ailgodi ei hyder a chryfhau’r berthynas efo’i phlant. Fel y dywedodd y fam, 

pan mae’n sâl: “mae’r dasg leiaf yn fynydd anferth”, a byddai’n cael trafferth cyflawni ei rôl fel rhiant.                                  

Bu’r Cyfaill Teulu’n ymwneud â’r teulu am 12 mis, ac yn ystod y cyfnod hwn, fe gafodd y fam gymorth 

emosiynol i reoli ei salwch ac i ailgodi ei hyder, yn ogystal ag anogaeth i fynd ar wahanol gyrsiau 

hyfforddi er mwyn ystyried mynd yn ôl i weithio. 

Dywedodd y fam bod ei hyder fel rhiant a’i hyder yn gyffredinol wedi cynyddu’n sylweddol, ac mae 

bellach yn mynychu cwrs cyn-fynediad ym Mhrifysgol Bangor ddwywaith yr wythnos, ac mae’n edrych 

ymlaen at yrfa’n gweithio yn y sector iechyd meddwl.    

Cyfeiriodd y fam at bwysigrwydd natur y berthynas, gan ddweud: “efo Teulu Ni, roeddwn i’n teimlo bod 

pethau’n fwy personol – yn teimlo’n fwy cartrefol a chysurus”. A’r berthynas hon oedd wedi helpu i 

gryfhau’r berthynas rhwng aelodau’r teulu, a gwelwyd tystiolaeth o hyn yn ystod y Diwrnod o Hwyl i’r 

Teulu, 12 mis ar ôl cau eu hachos efo Teulu Ni – fel y dywedodd y fam: 

 “Roedden nhw wedi rhoi help a chymorth i mi a’m teulu ac wedi gwneud bywyd teuluol yn well. 

Roedden nhw’n helpu efo unrhyw broblemau neu faterion oedd gen i, ac yn rhoi mwy o hyder i mi. Dwi’n 

wirioneddol ddiolchgar am yr holl help a chymorth a dderbyniais gan Teulu Ni”.   
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5.0 Allbynnau 
Fel y byddid yn disgwyl, mae’r mwyafrif o’r allbynnau’n gysylltiedig â rhieni a phlant Teulu Ni. Fodd 

bynnag, mae gweithgareddau’r prosiect hefyd yn creu allbynnau pwysig ar gyfer rhanddeiliaid perthnasol 

eraill, a thrafodir bob un ohonynt isod.                                                       

5.1 Partneriaid y Grŵp Llywio  

Roedd amryw fewnbynnau partneriaid y Grŵp Llywio wedi hwyluso’r allbwn o ran bod 149 o deuluoedd 

yn derbyn 54 awr o gymorth uniongyrchol ar gyfartaledd. Mae hyn yn cyfateb i 190 o oedolion a 381 o 

blant, er bod 54 o deuluoedd (36%) wedi ymddieithrio o’r gwasanaeth am amryw resymau. O ran y 64% 

o deuluoedd nad oeddynt wedi ymddieithrio, roedd y cysylltiad â’r Cyfeillion Teulu, ar gyfartaledd, yn 

uwch, ar 66.5 awr, ac roedd hyd yn oed y rheiny oedd wedi gadael y prosiect heb gydnabod unrhyw 

newidiadau cadarnhaol yn dal i fod wedi derbyn bron i 32 awr ar gyfartaledd. 

5.2 Teuluoedd (rhieni a phlant ar y cyd)       

Roedd cyfanswm o 149 o deuluoedd wedi derbyn cymorth gan brosiect Teulu Ni am gyfnod cyfartalog o 

9 mis. Ar gyfartaledd, derbyniodd bob teulu bron i 54 awr o gymorth pwrpasol gan y Cyfeillion Teulu, er y 

derbyniwyd ystod sylweddol o oriau, o 2 i 418, o ran yr holl deuluoedd dan sylw. 

Un maes o allbynnau allweddol ar gyfer y teuluoedd oedd bod eu gallu i fynychu apwyntiadau meddygol 

wedi gwella’n aruthrol gyda chymorth y Cyfeillion Teulu. Rhoddwyd cymorth i rieni a phlant ar gyfer 

cyfanswm o 193 o apwyntiadau meddygol, ac er ei fod yn glir ei bod o fudd i bobl fynychu apwyntiadau 

ysbyty a meddygon teulu a deintyddion, o ystyried sefyllfaoedd sawl un o deuluoedd Teulu Ni, nid yw 

hyn bob amser yn rhywbeth syml i’w gyflawni. Yn aml, rhoddwyd cyfyngiadau ariannol, rhwystrau 

daearyddol a chyfrifoldebau gofalu am eraill fel rhesymau dros fethu â mynychu. Mewn rhai 

sefyllfaoedd, roedd apwyntiadau mewn ysbytai yn Lerpwl wedi’u trefnu ar gyfer y peth cyntaf yn y bore 

ar gyfer bobl oedd yn byw ym Meirionydd, ac o ystyried y diffyg cludiant cyhoeddus, roeddynt yn aml yn 

anymarferol. 

Nid rhoi cymorth i bobl fynychu apwyntiadau oedd unig destun sylw’r Cyfeillion Teulu, ac o ystyried natur 

Teulu Ni, roedd pob teulu’n derbyn ystod o allbynnau yn ôl eu hanghenion unigol. Roedd hyn yn cynnwys 

dosbarthiadau rhiantu, cyrsiau coginio, dodrefn tŷ, llogi sgipiau i glirio pethau, gwersi a phrofion gyrru, 

gwersi marchogaeth a charate. Yn ogystal â’r ystod o weithgareddau, roedd y Cyfeillion Teulu’n rhoi 

cymorth i’r teulu cyfan fynd ar sawl trip a diwrnod allan, ac i rieni a phlant ar wahân. Ni chofnodwyd pa 

mor aml yr aethpwyd ar y tripiau hyn, ond roeddynt yn rhan sylweddol o’r berthynas rhwng y Cyfeillion 

a’r teuluoedd, ac roeddynt yn cael eu trafod mewn golau cadarnhaol iawn gan y rhieni a’r plant. Yn 

ogystal, gwahoddwyd teuluoedd i fynychu Diwrnodau i’r Teulu lle gallai pawb oedd yn rhan o Teulu Ni ar 

y pryd gael at ei gilydd. Er nad oedd pob teulu’n mynychu’r rhain, ystyriwyd unwaith eto eu bod yn 

wirioneddol werthfawr i’r rheiny oedd yn mynd. O safbwynt arbenigol, amlinellodd Rheolwr 

Gwasanaethau Plant Barnardo’s, sy’n rhan o Grŵp Llywio Teulu Ni ac a oedd yn gweithio’n agos efo’r 

Cyfeillion Teulu, y rheswm am lawer o’r gweithgareddau hyn: “does gan y plant rydyn ni’n gweithio efo 

nhw ddim banc o atgofion da”. Ac er ein bod yn symud tuag at drafod deilliannau’r gweithgareddau hyn, 

hwyrach y cafwyd y crynodeb gorau o’r diwrnodau teulu hyn gan un rhiant o Arfon a fynegodd pa mor 

bwysig yr oeddynt drwy “Sylweddoli bod pobl eraill ar y bws hefyd”.                  

 



27 
 

5.3 Cyfeillion Teulu  

Cyflogwyd y pedwar Cyfaill Teulu’n llawn amser, gydag un yn ymuno ymhen blwyddyn ar ôl i’r prosiect 

gychwyn. Mae’r allbwn o ran cyflogaeth ar gyfer bob un o’r Cyfeillion yn cynrychioli canlyniad 

uniongyrchol eu mewnbynnau angenrheidiol, sef hynny a oedd wedi helpu i ddarparu cymorth i 149 o 

deuluoedd. 

5.4 Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 

Gyda chymorth y Cyfeillion Teulu, mynychodd y teuluoedd 193 o apwyntiadau meddygol, ac o ganlyniad, 

roeddynt wedi osgoi gwastraffu amser ac adnoddau meddygon teulu, deintyddion a gweithwyr iechyd 

proffesiynol eraill. Yn yr un modd, drwy newidiadau i iechyd meddyliol a chorfforol rhieni a phlant, a 

chyflogaeth rhai rhieni, ceir allbynnau tebyg o ran gostyngiad yn y galw posibl ar wasanaethau iechyd. 

5.5 Gyda’n Gilydd 

Mae’r allbynnau ar gyfer Gyda’n Gilydd yn ymwneud yn benodol â’r teuluoedd a gyfeiriwyd ganddynt at 

Teulu Ni am gymorth cydgysylltiedig, ynghyd â’r rheiny a gyfeiriwyd atynt o’r prosiect. Cyfeiriwyd 52.5% 

o deuluoedd Teulu Ni o Gyda’n Gilydd, a chyfeiriwyd 12.5% arall wedyn ar gyfer gwasanaethau 

cydgysylltiedig, sef cyfanswm o 97 o deuluoedd.   

5.6 Adran Gwasanaethau Plant y Gwasanaethau Cymdeithasol 

Mae’r allbwn uniongyrchol o ran gwasanaethau cymdeithasol yn ddeublyg. Yn gyntaf, cyfeiriwyd pum 

teulu at Teulu Ni gyda’r bwriad o helpu i wella eu sefyllfa a chreu’r potensial i leihau’r galw ar  

wasanaethau. Yn ogystal, fel arall, byddai rhai o’r teuluoedd eraill a oedd yn ymwneud â’r prosiect angen 

cymorth pellach gan y gwasanaethau cymdeithasol. 

5.7 Yr Economi Genedlaethol, Adran Dai’r Awdurdod Lleol a’r System Cyfiawnder 

Ieuenctid        

Mae’r tri rhanddeiliad perthnasol sy’n weddill oll yn profi deilliannau o ganlyniad i’r allbynnau a nodwyd 

uchod ar gyfer teuluoedd Teulu Ni, ond nid ydynt yn profi unrhyw allbynnau eu hunain. 
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6.0 Deilliannau a Dangosyddion 
Fel yr amlinellwyd, ni ellir ond bod yn sicr bod gweithgareddau’n effeithiol ar gyfer y rheiny sydd 

bwysicaf i Teulu Ni drwy fesur deilliannau. Mae’r adran hon o’r adroddiad yn amlygu’r deilliannau a 

brofwyd yn ystod cysylltiad teuluoedd â’r prosiect ar gyfer bob rhanddeiliad perthnasol, ac mae hefyd yn 

archwilio’r deilliannau hynny sy’n cynrychioli pwyntiau terfynol yn y cadwyni newid ar gyfer bob 

rhanddeiliad (ac felly fe’u cynhwysir ar y Map Gwerth). Mae nodi deilliannau penodol yn hanfodol i 

ddeall beth sydd wedi newid o ganlyniad i weithgareddau, ond nid yw bob amser yn dasg hawdd canfod 

y cysylltiadau achosol rhwng yr amryw randdeiliaid a’u deilliannau. Mae Atodiad 11 yn dangos y cadwyni 

newid cyffredinol ar gyfer y rheiny sy’n gysylltiedig â Teulu Ni, ac yn amlygu’r rheiny a gynhwyswyd yn y 

drafodaeth hon a’r rheiny na chawsant eu dadansoddi.         

Fel yn achos elfennau pwysig eraill o’r dadansoddiad hwn, fe gafodd y canlynol ei gadarnhau gyda’r 

Cyfeillion Teulu, y Rheolwr Prosiect a rhanddeiliaid sefydliadol eraill i sicrhau dealltwriaeth drylwyr o’r 

hyn a oedd wedi newid ar gyfer rhanddeiliaid perthnasol. 

 

6.1 Partneriaid y Grŵp Llywio   

Ni chynhwysir unrhyw ddeilliannau perthnasol ar gyfer amryw Bartneriaid Grŵp Llywio Teulu Ni. Er y 

gallant brofi newidiadau o ran eu hincwm a’u henw da, mae’n rhesymol i nodi nad yw’r rhain yn 

berthynol i’r prosiect. 

6.2 Teuluoedd (rhieni a phlant ar y cyd)      

Er mwyn deall llwyddiant prosiect, dywedir bod angen archwilio’r deilliannau a pheidio â chanolbwyntio 

ar allbynnau. Roedd hon yn farn a rannwyd yn llwyr gan y teuluoedd oedd yn nodi’n gyson mai’r peth 

pwysicaf a dderbyniwyd ganddynt oedd y cymorth gan y Cyfaill Teulu, gan fod hyn yn arwain at 

Astudiaeth Achos C 

Roedd Mam C wedi symud i Wynedd efo’i dau blentyn 9 a 10 oed ar ôl dianc rhag sefyllfa o drais 

domestig. Mae’r plant yn dioddef Syndrom Marfan ac roeddynt yn agored i’r Tîm Integredig ar gyfer 

plant anabl, ond daeth y cyfeiriad ar gyfer Teulu Ni drwy Gyda’n Gilydd. 

Nid oedd y fam yn adnabod unrhyw un mewn gwirionedd, nac yn gwybod lle i gael cymorth a 

gwasanaethau pan gyrhaeddodd yr ardal. Felly rhoddodd y Cyfaill Teulu gymorth i’r teulu ymgartrefu 

drwy helpu’r fam i ddiogelu swydd wirfoddol, rhoddwyd cymorth iddi ymgysylltu’n effeithiol â’r ysgol, ac 

i drefnu gweithgareddau i’r plant a thripiau ar gyfer y teulu cyfan. 

Yn ogystal, roedd y Cyfaill Teulu wedi helpu’r fam i gael trefn ar ei sefyllfa ariannol drwy drefnu i’w 

chyfeirio at y Biwro Cyngor ar Bopeth a oedd wedi ei chynorthwyo efo’i chais ar gyfer y Lwfans Byw i’r 

Anabl. Roedd hyn wedi caniatau i’r fam gael car, oedd yn help  i’r teulu o ran bywyd o ddydd i ddydd, ac 

yn sicrhau y gallent fynychu apwyntiadau meddygol yr oedd eu gwir angen. 

Mae helpu i reoli arian y teulu a llwyddo i fynd i apwyntiadau meddygol wedi helpu i wneud bywyd yn 

llai caotig – fel y dywedodd y fam: “mi fyddem ni wedi mynd i drafferthion mawr heb y Cyfaill Teulu”.                               
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ddeilliannau perthnasol. O ystyried allbynnau’r rhan a chwaraewyd ganddynt, fel mynd i nofio neu i 

atyniad lleol i blant, datganiad cyffredin oedd bod: “gweithgareddau’n fonws”. 

Bydd y deilliannau a brofwyd gan rieni a phlant yn cael eu trafod gyda’i gilydd gan fod sawl un o’r 

deilliannau yr un fath ar gyfer y ddwy is-set o randdeiliaid. Lle nad yw deilliant ond yn berthnasol i un 

grŵp, bydd hynny’n cael ei nodi. Cynhwysir cadwyn weledol ddangosol o newidiadau ar gyfer bob 

deilliant a drafodir sy’n amlygu: deilliant canolraddol - dangosydd ar gyfer y deilliant - deilliant perthnasol 

ar gyfer amcangyfrif ei werth ariannol. Ar gyfer bob deilliant, gofynnwyd i rieni a phlant (yn ogystal â 

rhanddeiliaid perthnasol eraill) sut y gallent ddangos y newid - ac mewn sawl achos, oherwydd natur y 

deilliant, ceir dibyniaeth ar ddangosyddion goddrychol, ond lle’n bosib, cynhwyswyd dangosyddion 

gwrthrychol hefyd. 

6.2.1 Yn ystod Teulu Ni   

Teimlo’n dawelach eu meddwl ac yn llai unig yn eu sefyllfa     

Roedd pwysigrwydd y berthynas rhwng teuluoedd a’u Cyfaill, a feithrinwyd gan eu mewnbynnau, yn cael 

ei nodi fel y catalydd ar gyfer bob newid perthnasol dilynol. Adroddwyd yn gyson gan bob teulu bod 

natur y berthynas yn un a oedd yn werthfawr ynddi ei hun, ac er nad hwn yw diwedd y gadwyn o 

newidiadau i deuluoedd, fel cyfnod penodol o ran cysylltiad teuluoedd, mae’n ddeilliant sy’n berthnasol i 

aelodau teulu yn ystod yr amser y mae eu hachos yn agored i Teulu Ni. Er y defnyddiwyd iaith ychydig yn 

wahanol gan deuluoedd, uwchlaw popeth, roedd rhieni a phlant yn profi ymdeimlad o dawelwch 

meddwl ac nad oeddynt ar eu pennau eu hunain yn eu sefyllfa. Mewn rhai achosion, dywedwyd fod dim 

ond y gallu i gael sgwrs fel oedolyn yn aruthrol o bwysig, ac ar gyfer sawl un arall, dangoswyd arwydd o’r 

newid hwn drwy sylwadau fel: “dim ond gwybod bod gennych chi rywun yna i roi cymorth i chi”. Fodd 

bynnag, yr ymagwedd wahanol yr oedd yn bosib i Gyfeillion Teulu ei chymryd, o gymharu â 

gwasanaethau eraill, oedd yr elfen hollbwysig yn y berthynas. Roedd eu gallu i ganolbwyntio ar 

anghenion y teulu cyfan ac i dreulio’r amser angenrheidiol yn gweithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â 

hwy’n hanfodol, gyda’r dangosyddion gan rieni eu bod “yn gwybod eu bod yn dod yn ôl” a “ddim yn 

teimlo mor unig” a “bod rhywun yna i gredu ynof i”, yn cael eu hadrodd yn gyson yn ystod yr 

ymgysylltiad. Fe gafodd hyn ei amlygu o ran y plant hefyd, gydag adroddiadau, yn achos sawl un lle’r 

oedd dangos emosiwn yn rhwystr iddynt, eu bod yn datblygu perthynas agos ac yn dangos arwyddion o 

hoffter a fyddai wedi bod yn anodd iddynt fel arall. Fel y dywedodd un plentyn: “roedden nhw’n dangos 

eu bod yna i ni ac y bydden nhw’n ein helpu”. 

Cryfhawyd hyn ymhellach gan y digwyddiadau a oedd yn dod â gwahanol deuluoedd at ei gilydd, fel y 

dywedodd un rhiant: “[roedd yn] wirioneddol neis cael clywed storïau a’u rhannu efo pobl oedd ar yr un 

donfedd â fi, ddim yn fy meirniadu”, a dywedodd un arall: “pan ydych chi’n agor i fyny ac yn siarad efo 

pobl, ‘da chi’n ffeindio bod nhw’n helpu pobl eraill,” sy’n dangos ymdeimlad cyffredinol o dawelwch 

meddwl a’u bod yn llai unig, a lle mae’r “Cyfaill yn eich helpu i gymryd y cam cyntaf hwnnw”. 
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6.2.2 Ar ôl Teulu Ni 

Yn fwy hyderus fel rhiant (ddim ond yn berthnasol i rieni)              

Cryfhau hyder oedolion fel rhieni oedd un o amcanion sylfaenol Teulu Ni, ac roedd dysgu gan y Cyfeillion 

Teulu o ran sut i reoli eu teuluoedd yn well yn cael ei nodi’n gyson gan rieni fel budd sylweddol o’u 

cysylltiad â’r prosiect. Unwaith eto, nodwyd fod arbenigedd a natur y Cyfeillion Teulu’n hanfodol ar gyfer 

gwireddu’r newid hwn, gyda’u rôl fel rhieni’n helpu i roi hyder yn eu harweiniad - pan ofynnwyd sut y 

gallent ddangos bod y newid hwn wedi digwydd, dywedodd un rhiant ei bod bellach yn meddwl am sut i 

ddelio â sefyllfa drwy ofyn iddi ei hun: “beth fyddai Iona’n [Cyfaill Teulu] ei wneud?” a “dwi’n dal i wneud 

pob dim yr oedd wedi’i ddysgu i mi”. Roedd rhieni Teulu Ni’n wynebu heriau fel rhieni am bob math o 

resymau, gan gynnwys diffyg modelau rôl, pryderon iechyd, a pherthnasau’n chwalu. Mewn rhai 

achosion, roedd angen ailgodi hyder rhieni a chanddynt brofiad blaenorol o fagu plant, ac o ran eraill, 

roedd angen darparu sicrwydd yn eu galluoedd presennol, fel y dywedodd un rhiant, roedd wedi “newid 

y ffordd dwi’n gweld ein perthynas ni” ac roedd bellach “yn teimlo fel rhiant”. 

Ar gyfer rhieni eraill, roedd yr angen i ddarparu cymorth dwysach, ac mewn rhai achosion roeddynt 

hefyd yn mynychu dosbarthiadau rhiantu fel ‘Y Blynyddoedd Rhyfeddol’. Mae sylwadau rheolaidd o ran 

bod rhieni’n gallu “ymdopi’n well efo’u hymddygiad [y plant]” ac “mae ein hyder wedi codi’n aruthrol 

erbyn hyn”, yn dangos newidiadau o’r fath. Ymhellach i hyn, fel y dywedodd un Cyfaill Teulu: “maen nhw 

[y plant] yn meddwl mai drwg ydi eu henw” gan eu bod yn cael eu galw’n hynny mor aml. Eto drwy helpu 

rhieni i ddeall rhesymau sylfaenol, pwysig yn aml, a oedd yn egluro gwahanol ymddygiad, roedd modd 

iddynt hoelio sylw ar fynd i’r afael â’r materion allweddol gan hefyd leihau pryderon o ran sut yr oedd 

eraill efallai’n eu gweld. Nododd nifer o rieni bod ganddynt barodrwydd newydd i fynd â’u plant allan gan 

fod ganddynt bellach yr hyder i wneud hynny – ac fel y mynegodd un rhiant yn rymus, yr oedd “wedi 

mynd o beidio â gwybod sut i ateb ei gwestiwn [mab] o ran pam ydw i’n wahanol, i wybod nad ydi o’n 

wahanol”. 

Gallai ymestyn y dangosyddion goddrychol niferus a ddarparwyd gan rieni, yr hunanfesuriad o nifer yr 

achlysuron yr oeddynt yn teimlo’n ansicr o ran sut i reoli eu cyfrifoldebau fel rhieni dros gyfnod o amser, 

gynorthwyo wrth werthuso’r deilliant hwn i’r dyfodol. 

 

Gwell perthnasoedd teuluol   

Roedd ymagwedd Teulu Ni tuag at weithio gyda’r teulu cyfan yn arwain at newidiadau pwysig o ran 

ansawdd y berthynas rhwng aelodau teulu. Mewn rhai achosion, roedd Cyfeillion Teulu’n cynorthwyo 

plant i gael asesiadau meddygol a chymorth parhaus, ac roedd hyn yn arwain at reoli cyflyrau seicolegol 

yn well ynghyd â chartref hapusach. Hefyd, mewn sawl achos, anogwyd rhieni i dreulio mwy o amser 

Mwy o wybodaeth 
am sut i ddelio â 

gwahanol 
sefyllfaoedd

Rhieni'n adrodd eu bod 
yn fwy abl i fod yn 

rhiant effeithiol gyda llai 
o achosion o 

ansicrwydd o ran 
gwybod sut i ymddwyn

Mwy o hyder 
fel rhiant 



31 
 

pwrpasol gyda’u plant a manteisio ar yr amgylchedd naturiol fel adnodd sy’n rhad ac am ddim. Yn y 

mwyafrif o achosion, roedd rhieni’n adrodd eu bod yn parhau i wneud y gweithgareddau hyn ac yn nodi 

bod perthnasoedd o fewn eu teulu wedi gwella’n sylweddol. Er enghraifft, dywedodd un teulu eu bod 

wedi cyrraedd pen eu tennyn, a’u bod yn credu y byddant wedi gwahanu fel cwpl heb y newidiadau a 

grëwyd gan Teulu Ni. Roedd yr un rhieni wedi nodi parodrwydd i wneud mwy o bethau fel teulu, ac nid 

yn unig bod eu perthynas yn gryfach a bod y berthynas rhwng y rheini a’r plant wedi gwella, ond bod y 

berthynas rhwng y plant yn iachach hefyd. Mewn achosion eraill, fel yr oedd plant yn gallu deall 

amgylchiadau eu brodyr neu chwiorydd yn well, daethant yn agosach ac roedd rhai’n fwy parod i helpu 

eu brawd neu chwaer i wynebu eu heriau. 

Dangosydd cyffredin a nodwyd gan rieni oedd newid o sefyllfa lle cafwyd “llawer o ffraeo o’r blaen” i rai 

gwell a oedd yn arwain at lai o ffraeo, ac mewn rhai achosion, llai o drais yn cael ei gyflawni gan blentyn. 

Roedd plant eu hunain yn amlygu dealltwriaeth o sut yr oedd eu hymddygiad wedi gwella, ac adroddodd 

rhieni eu bod hwy bellach hefyd yn ymddiheuro am ymddygiad drwg, ac mewn rhai achosion lle byddai 

plant, yn flaenorol, yn mynd ar goll am oriau, maent bellach yn rhoi gwybod i’w rhieni i le maent yn 

mynd. Byddai mesur nifer yr achosion y mae aelodau teulu’n ffraeo yn fodd defnyddiol o gael tystiolaeth 

ar gyfer y deilliant hwn mewn gwerthusiadau i’r dyfodol. 

Roedd effaith perthnasoedd teuluol cryfach yn sylweddol o ran cael gwared â “phellter rhyngom ni”, ac 

ar ôl “ailsefydlu’r berthynas efo nhw; roedd yn fy helpu fi a nhw”. Fel yr oedd un plentyn wedi crynhoi’r 

deilliant hwn yn fedrus iawn “teulu ydi’r peth pwysicaf yn y byd”.                  

 

Mwy o hyder i roi cynnig ar bethau newydd 

Roedd mynd i’r afael ag anghenion cymhleth teuluoedd a’r cymorth parhaus gan y Cyfeillion Teulu wedi 

dileu llawer o’r rhwystrau a oedd yn atal rhieni a phlant rhag ymgymryd â gweithgareddau a phrofiadau 

newydd. Mae’r deilliant o ran mwy o hyder i roi cynnig ar bethau newydd, yn achos rhieni, yn cynnwys 

bob math o bethau fel dychwelyd i addysg, gwirfoddoli, mynd i ddosbarthiadau cadw’n heini, cael gwersi 

gyrru, ymuno â phwyllgorau ysgol a threfnu gweithgareddau codi arian ar gyfer mentrau lleol. Pe byddai 

pob un o’r gweithgareddau hyn yn cael eu mesur ar wahân, ni fyddent yn cael eu hystyried yn berthnasol 

gan na fyddai digon ohonynt i’w hystyried yn berthynol, felly fe’u cyfunir fel deilliant perthnasol. 

Roedd yr arwyddion hyn o hyder cynyddol i roi cynnig ar bethau newydd i’w gweld mewn sawl teulu, ac 

unwaith eto, cymorth arbennig y Cyfaill Teulu oedd yn cael ei amlygu fel yr hyn a oedd yn allweddol i 

wireddu’r deilliant hwn. Mewn sawl achos, roedd rhieni’n adrodd eu bod yn arfer bod yn ofnus o adael y 

tŷ, ynghyd â chanlyniad eu bod yn falch o’u hyder newydd. Ymhellach i hyn yr oedd y cynnydd dilynol yn 

hyder plant i ymgymryd â phrofiadau newydd – roedd rhieni’n dweud eu bod yn arfer colli cyfle i wneud 

pethau fel bod yn barod i chwarae gyda phlant eraill. Anogwyd llawer o’r plant i fynychu gwersi carate 

neu ddringo er enghraifft, ac fel y dywedodd un rhiant: “roedd yn helpu mewn ffordd, drwy weld mam yn 

gwneud pethau, roedd hi eisiau gwneud mwy”. Roedd balchder rhieni yn hyder eu plant yn fwy na hynny 
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yn eu hyder eu hunain. Dangoswyd hyn yn berffaith gan un fam a eglurodd sut yr oedd ei phlentyn, a 

oedd yn arfer teimlo’n wahanol ac yn unig, wedi mynd ati’n llwyddiannus i gyflwyno adroddiad am lyfr 

mewn gwasanaeth yn yr ysgol, sef rhywbeth na fyddai fyth wedi’i wneud yn flaenorol. Byddai mesur nifer 

y gweithgareddau newydd yr oedd aelodau teulu’n eu gwneud, ac yn parhau i’w gwneud, yn fodd 

defnyddiol o ddangos y deilliant hwn mewn gwerthusiadau i’r dyfodol. 

 

Mwy o hyder i roi cynnig ar bethau newydd – Cyflogaeth yn arwain at gynyddu incwm a 

llesiant (ddim ond yn berthnasol i rieni)          

O ganlyniad i newidiadau mewn amgylchiadau teuluol a hyder dilynol i roi cynnig ar bethau newydd, 

roedd nifer o rieni wedi diogelu cyflogaeth newydd. Yn wahanol i ddeilliannau eraill, gellir mesur y newid 

hwn yn hawdd drwy gyfrif nifer y rhieni sydd wedi dod o hyd i waith. Fodd bynnag, nid yw cyflogaeth yn 

ei hun o reidrwydd yn ddeilliant cadarnhaol – mae angen i ni hefyd ystyried math y gwaith a’r hyn y 

mae’n arwain tuag ato o ran y rheiny sy’n profi’r newid.  

Amlygwyd bob math o sefyllfaoedd cyflogaeth gan rieni, o weithio mewn rolau tymhorol sy’n cyd-fynd â 

chyfrifoldebau teuluol, i gyflogaeth lawn amser fel yr oedd pobl bellach yn gallu gyrru car. Roedd pob 

rhiant yn adrodd bod diogelu cyflogaeth yn brofiad cadarnhaol, gyda sylw penodol ar gynnydd mewn 

incwm teuluol a’r budd personol a ennillir. Felly, mae cynnydd mewn incwm teuluol a llesiant yn 

ddeilliannau priodol i gynrychioli’r newid hwn ar gyfer rhai rhieni. 

 

Gwell iechyd meddwl/cyflwr llesiant   

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (2014) yn diffinio iechyd meddwl fel “cyflwr o lesiant pan fo pob unigolyn yn 

gwireddu ei botensial ei hun, yn gallu ymdopi â straen arferol bywyd, yn gallu gweithio’n gynhyrchiol ac 

yn fuddiol, ac yn gallu cyfrannu at ei gymuned”. Prin y byddai rhieni’n defnyddio’r math o iaith sy’n 

disgrifio newidiadau mewn iechyd meddwl, ond un o’r datganiadau mwyaf cyffredin a glywyd oedd eu 

bod, cyn Teulu Ni, “ar ben eu tennyn”. Ceir nifer o ffactorau sy’n dylanwadu ar iechyd meddwl/llesiant 

pobl, a thra nad yw’r Cyfeillion Teulu’n gymwys i fynd i’r afael â chyflyrau difrifol, nodwyd fod eu cymorth 

yn hanfodol i helpu i dawelu pryderon fel straen a gorbryder. Mewn rhai achosion, roedd hyn yn 

ganlyniad i ddelio â phryderon penodol, a ddangoswyd gan un rhiant a oedd wedi cael cymorth i gael 

carpedi ar gyfer ei chartref, gan nodi y byddai, heb ei Chyfaill, “wedi bod yn dan bwysau ar hyd yr adeg” 
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ac rydych yn “dechrau siglo efo chi’ch hun”. Mewn achosion eraill, nid oedd yn ymwneud yn benodol ag 

allbwn gweladwy, ac roedd yn fwy o ganlyniad i’r cymorth a ddarparwyd, tra nodwyd “cyn rŵan roedd 

düwch diddiwedd”, roedd rhieni’n aml yn defnyddio iaith fel: “Dwi’n gall!” – “mae’r lefelau straen 

cymaint yn llai” – “Dwi’n gallu anadlu unwaith eto” – “fel tynnu’r pwysau oddi arnaf” i ddisgrifio eu 

sefyllfa newydd ac mae’n darparu arwydd goddrychol o’r newid yn eu bywydau. Yn ogystal, eglurodd 

nifer o rieni eu bod wedi lleihau, neu ddileu’r angen am gymorth meddygol, fel ymweld â meddyg teulu 

neu fod angen meddyginiaeth, ac mae’r ddau’n fodd o ddarparu tystiolaeth o’r newid mewn 

gwerthusiadau i’r dyfodol.  

Roedd newid llesiant meddyliol plant hefyd yn fater arwyddocaol a godwyd gan sawl rhiant, 

rhanddeiliaid allweddol eraill a gan blant eu hunain. Yn arbennig, nododd yr Hyfforddwraig 

Ymwybyddiaeth Ofalgar bod gallu’r Cyfeillion Teulu i fod yn wrandawyr da yn fodd effeithiol o helpu’r 

plant. Fodd bynnag, roedd ar rai plant angen cymorth ychwanegol gan wasanaethau proffesiynol - a hyd 

yn oed yn achos hynny, ystyriwyd fod rôl y Cyfaill yn hanfodol. Er enghraifft, roedd cael cymorth y Cyfaill i 

yrru i apwyntiadau yn golygu bod gan un plentyn fwy o egni a’i fod yn fwy abl i gofio’r hyn yr oedd eisiau 

ei drafod, a oedd felly’n gwneud y sesiynau’n fwy effeithiol. Yn yr un modd, soniodd un fam am sut y 

mae’n “ddigon i dorri’ch calon pan mae gennych blentyn sy’n meddwl cyn lleied o’i hun ei fod yn dechrau 

niweidio ei hun”. Eto, fel yr amlygwyd ganddi, ar ôl cryfhau ei llesiant meddyliol, fe gafodd hyn effaith 

ganlyniadol ar ei phlentyn, ac roedd wedi gweld gostyngiad mewn achosion o hunan-niweidio a thrais yn 

y cartref (y gallai’r ddau ohonynt fod yn fodd effeithiol o fesur y deilliant) - dealltwriaeth a gefnogir gan 

Iechyd Cyhoeddus Lloegr (2015) sy’n cydnabod natur ddynamig iechyd meddwl a dylanwad iechyd 

seicolegol rhieni ar eu plant.                           

Amlygwyd cydgysylltiad llesiant meddwl o fewn y cartref drwy gydol yr ymgysylltiad efo’r rhanddeiliaid, 

gyda gwelliannau a dargedwyd at un unigolyn yn aml yn arwain at newidiadau cadarnhaol ar gyfer 

aelodau eraill, fel y dywedodd un teulu: “[roedd yn] gwneud i ni deimlo ein bod yn werth rhywbeth 

unwaith eto” ac mae’n “gwneud i chi fod eisiau byw eto”. 

 

Gwell iechyd corfforol 

Roedd sawl ffactor yn dangos bod gwella iechyd corfforol rhieni a phlant yn berthynol. Mewn rhai 

sefyllfaoedd, roedd Cyfeillion Teulu’n rhannu sgiliau coginio gyda rhieni. Mewn achos eithafol, roedd y 

prosiect wedi ariannu’r ddarpariaeth o declynnau ac offer coginio hanfodol i alluogi teulu i dorri cylch o 

ddibyniaeth ar brydau parod a oedd yn pontio’r cenedlaethau. Roedd gan hyn oblygiadau, nid yn unig o 

ran sefyllfa ariannol y teulu, ond roedd hefyd yn effeithio iechyd pawb dan sylw, ac wedyn yn cael effaith 

ar allu’r plant i fynychu’r ysgol ac ymrwymo eu hunain yn effeithiol yno. Mewn teuluoedd eraill, roedd y 

cymorth i fynd i ddosbarthiadau ymarfer ac i’r gym, ac i brynu beics i deuluoedd eu mwynhau gyda’i 
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gilydd, ynghyd ag amlygu’r potensial i fanteisio’n llawn ar yr amgylchedd naturiol lleol, yn darparu 

newidiadau sylweddol. Roedd cryn nifer o rieni wedi amlygu eu bod bellach yn gwneud mwy o 

weithgareddau corfforol gyda’u plant, gyda gweithgareddau, gan cynnwys beicio, nofio a gwibgertio  

rheolaidd yn cael eu rhoi fel enghreifftiau o sut y gallent ddangos y newid. Hefyd, eglurodd rhai rheini eu 

bod bellach yn dal i wneud mwy o weithgaredd corfforol heb eu plant ac yn mynd yn rheolaidd i 

ddosbarthiadau ymarfer fel Swmba. Mae mesur nifer yr achosion o rieni a phlant sy’n parhau efo 

gweithgareddau corfforol yn fodd defnyddiol o ddangos y deilliant hwn ar gyfer gwerthusiadau i’r 

dyfodol. Nid yw dangosyddion eraill fel mynegai màs y corff a phwysedd gwaed yn briodol ar gyfer y 

prosiect hwn. 

Er y cafodd ei drafod gan rai teuluoedd, y Cyfeillion Teulu’n arbennig a oedd wedi sicrhau bod y newid 

hwn yn cael ei gyfrif yn newid perthynol ac arwyddocaol a welwyd ganddynt. Hefyd, mae Gyda’n Gilydd 

yn cadw cofnodion penodol ar y cynnydd a wnaed gan rieni ym maes iechyd corfforol, tra bo’r 

wybodaeth hon yn cael ei chipio hefyd o fewn maes iechyd mwy cyffredinol plant. Felly ystyriwyd fod y 

deilliant hwn yn berthynol ac yn arwyddocaol, yn seiliedig yn bennaf ar gryfder barn rhanddeiliaid 

perthnasol eraill, fel sy’n dderbyniol o fewn egwyddor perthnasedd. 

 

Mwy o gyfeillgarwch / Gwell bywyd cymdeithasol 

O ganlyniad i sefyllfaoedd llawer o deuluoedd, roedd rhai rhieni wedi ymddieithrio o ffrindiau ac yn ei 

chael yn anodd cymdeithasu ag eraill. I rai, roedd hyn yn ymwneud â diffyg hyder personol neu iechyd 

meddwl gwael, tra yn achos eraill, roedd o ganlyniad i berthnasoedd ac ymddygiad teuluol gwael a oedd 

yn creu tueddiad i aros adref. Fodd bynnag, o ganlyniad i Teulu ni, roedd sawl rhiant yn adrodd eu bod yn 

gwella eu bywyd cymdeithasol gyda ffrindiau presennol neu newydd, gyda rhai’n gwneud hynny fel 

canlyniad uniongyrchol i gyfarfod rhieni eraill ar y diwrnodau allan i deuluoedd. 

Soniodd un tad ei fod yn arfer cuddio y tu mewn, ond gyda chymorth Teulu Ni, roedd wedi mynd am 

noson allan gyda ffrindiau yn ddiweddar, am y tro cyntaf mewn 5 mlynedd – ac er yn nerfus, roedd o 

wirioneddol wedi mwynhau’r cyfle. Roedd hyn yn wir hefyd ar gyfer nifer o blant, lle’r oedd gan rai 

ohonynt resymau penodol dros beidio â chael perthnasoedd cymdeithasol effeithiol. Darparwyd un 

enghraifft gan riant a eglurodd sut yr oedd cyflwr ei phlentyn wedi ei atal rhag gwneud ffrindiau yn yr 

ysgol, i’r graddau bod ei gyfoedion yn ei ystyried yn fwli. Roedd yn ddealladwy ei bod yn emosiynol am y 

cyfyngiadau yn sgil rhwystrau o’r fath, ond pan ofynnwyd sut yr oedd yn meddwl bod y sefyllfa hon wedi 

newid ar gyfer ei mab dywedodd, yn fyr, “mae ganddo fo ffrindiau rŵan”. Gall mesur pa mor aml y mae 

rhieni a phlant yn cyfarfod ag eraill yn gymdeithasol dros gyfnod o amser fod yn ddangosydd ar gyfer y 

deilliant hwn ar gyfer gwerthusiadau i’r dyfodol. 
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Yn fwy diogel / cysurus oherwydd gwell trefniadau byw               

Am bob math o resymau, roedd angen mynd i’r afael â sefyllfaoedd rhai teuluoedd o ran tai. Roedd hyn 

yn amrywio o deuluoedd yn byw mewn tai gorlawn, yr angen i symud i eiddo newydd i ffwrdd o 

drais/troseddu, neu’r angen i glirio anrhefn neu lanhau eu cartref. 

Eglurodd sawl teulu bod dylanwad uniongyrchol y Cyfaill Teulu wedi eu helpu i symud i gartref mwy 

addas yn gynt nag yr oeddynt yn ei gredu y byddai wedi digwydd fel arall. Roedd diffyg hyder, neu 

barodrwydd/gallu i ddelio â sefydliadau’n effeithiol, wedi arwain at nifer o deuluoedd ar restrau aros am 

dai am gyfnod sylweddol o amser - gyda sylwadau fel “wrthi am byth yn trio symud” yn cael eu gwneud 

yn gyson yn ystod yr ymgysylltu. Roedd gallu a dyfalbarhad y Cyfaill Teulu a oedd, mewn rhai achosion, 

wedi rhoi cymorth i’r aelod teulu wneud trefniadau, ac mewn eraill yn gwneud y galwadau ffôn 

angenrheidiol eu hunain, wedi helpu i wneud pethau’n fwy diogel/cysurus i holl aelodau’r teulu sy’n cael 

eu heffeithio. 

Mae’n bosibl i’r deilliant hwn gynnwys dangosyddion gwrthrychol yn seiliedig ar nifer y teuluoedd a oedd 

yn symud i eiddo newydd. Er enghraifft, adroddodd un teulu eu bod wedi bod ar y rhestr aros am dŷ am 

6 blynedd, a’u bod mewn sefyllfa lle’r oeddynt yn ofnus am ddiogelwch eu plant oherwydd troseddu 

lleol. Fel y dywedodd y tad, ar ôl y symud hir ddisgwyliedig, “does dim rhaid eu gwylio [y plant] 24 awr y 

dydd” ac mae’r symud, yn gyffredinol, yn “golygu’r byd”. Tra bo hwn yn achos gweddol eithafol, nid oedd 

yn unigryw o bell ffordd, gydag un fam yn dweud, heb gymorth ei Chyfaill Teulu i ddianc mewn 

gwirionedd rhag cynbartner camdriniol, byddai wedi colli ei hannibyniaeth ac wedi symud gyda’i phlant i 

dŷ ei rhieni. Dywedodd “doedd y tŷ arall erioed wedi teimlo fel cartref” - “dyma’r lle cyntaf sy’n teimlo fel 

cartref”. Yn yr un modd, roedd Cyfeillion Teulu’n gallu cyfeirio pobl at wasanaethau eraill a allai 

gynorthwyo i osod dyfeisiadau diogelwch yn y cartref a sicrhau bod awdurdodau priodol yn ymwybodol o 

sefyllfaoedd ac y byddent yn ymateb yn unol â hynny. 

Mewn achosion eraill, roedd angen clirio anrhefn a glanhau rhai cartrefi’n drylwyr. Tra bo rhai pobl 

efallai’n amau gwerth Teulu Ni o ran ymgymryd â gweithgareddau fel llogi sgipiau a helpu i lanhau, 

nodwyd fod y dangosyddion gwrthrychol hyn yn rhwystrau sylweddol i deuluoedd o ran eu gallu eu 

hunain fel teuluoedd  i wneud newidiadau diweddarach i’w bywydau, a chynhwyswyd ystod o gymorth 

proffesiynol fel rhan o’r ymgysylltiad â hwy.                            
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Gwella llesiant o achos teuluoedd yn osgoi cael eu troi allan 

Canlyniad o ran rhai teuluoedd sy’n gwella cyflwr eu cartrefi, neu’n gwella eu gallu i barhau i dalu eu 

rhent, oedd dileu bygythiadau o gael eu troi allan. Mae defnyddio’r dangosyddion gwrthrychol o ran nifer 

y tai yr adroddwyd i’r gwasanaethau cymdeithasol eu bod angen sylw, ynghyd â’r teuluoedd hynny nad 

oes ganddynt bellach ôl-ddyledion rhent, yn caniatáu mesur y newid hwn. Hwn fydd y cam terfynol i’r 

darparwr tai bob amser, ond byddai’r golled o ran llesiant a brofid gan rieni a phlant yn achos hyn yn 

sylweddol. Pan ofynnwyd am effaith peidio â gorfod wynebu’r bygythiad o’u troi allan mwyach, 

amlygodd y rhieni eu bod yn teimlo’n llawer tawelach eu meddwl a bod eu sefyllfa eu hunain a’u plant yn 

llawer gwell, heb y bygythiad blaenorol o golli eu cartref yn bryder iddynt. Pan holwyd ymhellach am 

effeithiau posibl gorfod gadael eu cartref yn erbyn eu dymuniadau, adroddodd rhieni y byddai hyn wedi 

bod yn brofiad niweidiol o ran eu hunain a’u plant, a fyddai’n arwain at ddirywiad sylweddol o ran 

llesiant. Yn ogystal, gallai’r canlyniadau posibl fod yn ddifrifol hefyd ar gyfer yr unigolion dan sylw, 

fyddai’n arwain at golli cysylltiad â theulu a ffrindiau a cholli dilyniant o ran addysg, er bod y deilliannau 

ychwanegol hyn y tu hwnt i gwmpas y dadansoddiad hwn.                       

 

Gwell perthynas â’r ysgol (rhieni) ac yn cael mwy o fwynhad o fynd i’r ysgol (plant) 

Er bod y ddau ddeilliant yma ar wahân i’w gilydd, ceir rhesymeg sy’n golygu y gellir eu trafod gyda’i 

gilydd yn yr adran hon. Yn y lle cyntaf, o ran llawer o deuluoedd sy’n gysylltiedig â Teulu Ni, trafodwyd yr 

agwedd negyddol a etifeddwyd ganddynt o ran mynd i’r ysgol, lle’r oedd eu profiadau fel plant wedi 

cyfyngu ar eu parodrwydd a’u gallu i ymgysylltu â’r ysgol yn effeithiol. Trafodwyd hyn hefyd gan yr ystod 

o randdeiliaid proffesiynol yr ymgynghorwyd â hwy, ac roedd Rheolwr Gwasanaethau Plant Barnardo’s 

yn nodi fod rôl y Cyfeillion Teulu, o ran “helpu i roi llais i rieni”, yn allweddol. Er y tu hwnt i gwmpas y 

dadansoddiad hwn, amlygwyd hefyd gan y rheiny a chanddynt brofiad a gwybodaeth o’r materion hyn, y 

byddai rhwystrau o’r fath rhwng ysgol a rhieni’n aml yn cael effeithiau dilynol negyddol ar argraff plentyn 

o’r ysgol a’i phwysigrwydd o ran cyfleoedd bywyd a datblygiad.                                                           

Amlygodd sawl rhiant y bu’r Cyfeillion Teulu’n wrthi’n eu cefnogi i fynychu cyfarfodydd ysgol, gyda llawer 

o achosion o Gyfeillion yn mynd i gyfarfodydd hefyd ac yn rhoi cymorth i rieni ymgysylltu’n effeithiol. Yn 

yr achos mwyaf eithafol y cawsom glywed amdano, fe gafodd un fam nad oedd yn siarad Cymraeg ei 

chyfyngu’n ddifrifol rhag cymryd rhan mewn trafodaethau oherwydd eu bod wedi’u cynnal yn gyfan gwbl 

drwy gyfrwng y Gymraeg, fel yr oedd y cofnodion dilynol. Yn yr achos hwn ac eraill, roedd y rôl 

weithredol a chwaraewyd gan y Cyfeillion Teulu wedi caniatáu i rieni ddatblygu eu hyder a’u gallu eu 

hunain i wneud pethau. Roedd sawl un yn dangos parodrwydd newydd i ofyn cwestiynau, ac mewn rhai 

achosion mae rhieni wedyn wedi ymuno â Chymdeithasau Rhieni ac Athrawon a grwpiau tebyg eraill. 

Mae hyn yn helpu i ddarparu dangosyddion gwrthrychol o’r newid, yn ogystal ag arwyddion goddrychol 

hunangofnodedig. 
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Mae’r rôl a chwaraeir gan ysgol yn natblygiad plentyn wedi’i hen sefydlu, felly rhaid sylweddoli 

pwysigrwydd yr elfen hon o’i fywyd. Eto, oherwydd amryw resymau, roedd llawer o blant yn anfodlon 

mynd i’r ysgol, neu’n ei chael yn anodd mwynhau’r profiad. Unwaith eto, nodwyd fod rôl y Cyfeillion 

Teulu’n hanfodol o ran gwella’r sefyllfa hon i rai plant. Adroddwyd fod gweithio gyda’r plant eu hunain, a 

chysylltu ag awdurdodau a mudiadau perthnasol o gymorth aruthrol. Er enghraifft, eglurodd un rhiant y 

rhoddwyd gwybod iddi y byddai rhaid i’w mab, sy’n dioddef ADHD, fynychu ysgol uwchradd arbenigol, 

eto ar ôl ymdrechion y Cyfaill yn ei helpu gyda throsglwyddiad ei mab, mae o bellach yn hoffi mynd i’r 

ysgol yn fuan i gael diod o siocled poeth a thost. Nododd rhieni eraill bod eu plant, a oedd yn arfer bod 

yn anfodlon mynd i’r ysgol, yn llawer hapusach i wneud hynny erbyn hyn, ac mewn sawl achos roeddynt 

yn cael cydnabyddiaeth reolaidd (e.e. gwobr ‘Seren yr Wythnos’ i ddisgyblion) am eu presenoldeb a’u 

hymrwymiad.                                  

 

 

 

 

Osgoi dirywiad o ran llesiant (hyder fel rhiant, dirywiad o ran perthnasoedd teuluol ac iechyd 

meddwl) 

O ganlyniad i deuluoedd yn mynd i’r afael ag ystod o faterion, y byddent fel arall efallai wedi arwain at 

waethygu eu sefyllfaoedd i’r graddau eu bod angen ymyrraeth statudol, mae’n rhesymol i ddweud bod yr 

aelodau teulu hynny dan sylw wedi osgoi dirywiad o ran eu llesiant. Mae’n bwysig sicrhau nad oes 

unrhyw beth yn cael ei gyfrif ddwywaith mewn unrhyw ddadansoddiad, a thra efallai nad oedd y deilliant 

hwn ac eraill sy’n ymwneud ag osgoi dirywiad mewn llesiant mor amlwg â rhai eraill a drafodwyd yn 

flaenorol, mae yr un mor bwysig i’w archwilio. Os ystyriwn werth yn erbyn echelin graff efallai bod modd 

ei amcangyfrif yn gliriach. O ran y deilliannau hynny fel mwy o hyder fel rhiant, gallwn ystyried y rhain fel 

achosion o werth cadarnhaol sydd wedi’i greu; tra bo materion o ran osgoi dirywiad mewn llesiant yn 

achosion o osgoi gwerth negyddol. Mae ffigwr 5 yn dangos hyn - dychmygwch mai amser yw echelin-x, ac 

echelin-y yw’r lefel o lesiant; yn dechrau o safle ‘0’ tybiedig, mae’r llinell soled yn cynrychioli’r 

newidiadau cadarnhaol o ran llesiant o ganlyniad i ymyriadau’r Cyfeillion Teulu sy’n digwydd yn achos 

sawl rhiant. Mae’r llinell ddotiog yn dangos lefel y gwerth y byddid wedi’i golli fel arall ar gyfer is-set 

llawer llai o rieni heb yr ymyriadau, a phe bai sefyllfaoedd wedi gwaethygu i’r graddau eu bod angen 
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ymyrraeth statudol. Tra efallai nad yw’r cyfraddau o reidrwydd yn union yr un fath â hynny sy’n 

ymddangos yn yr enghraifft hon, mae’n dangos nad ydym yn dymuno cyfrif unrhyw werth ddwywaith; yn 

hytrach, mae angen i ni ddeall y darlun cyfan o ran gwerth Teulu Ni. 

Ffigwr 5 – Enghraifft o werth cyfannol  

 

O achos natur gymhleth llawer o’r teuluoedd sy’n gysylltiedig â Teulu Ni, roedd nifer sylweddol o rieni 

wedi cael y profiad bod eu plentyn, neu blant, yn destun ymchwiliad gan y gwasanaethau cymdeithasol. 

Nodwyd fod tri phosibilrwydd o ran cysylltiad â’r gwasanaethau cymdeithasol (a amlinellir yn fanylach yn 

adran 6.3), sef adolygiad cychwynnol, uwchgyfeirio fel bod plentyn yn cael ei ganfod fel un sydd mewn 

angen, neu yn yr achosion mwyaf difrifol, lle ystyrir fod plentyn mewn perygl. Pan ofynnwyd sut yr oedd 

cysylltiad o’r fath â’r gwasanaethau cymdeithasol yn gwneud iddynt deimlo, eglurwyd ganddynt ei fod yn 

effeithio eu hyder fel rhieni, eu hiechyd meddwl ac roedd o hefyd yn cael effaith ar eu perthynas â’u 

perthnasau teuluol agosaf. Mewn achosion mwy eithafol, adroddodd rhieni eu bod yn destun mwy nag 

un achos bob blwyddyn o’u plant yn cael eu hymchwilio gan y gwasanaethau cymdeithasol, yn aml gyda’r 

broses yn cael ei therfynu ar ôl adolygiad cychwynnol, er mewn rhai achosion, roedd plant yn cael eu 

huwchgyfeirio fel rhai oedd mewn angen neu mewn perygl. 

O ran teuluoedd eraill hefyd, nad oedd ganddynt brofiad uniongyrchol, ond a oedd dan fygythiad 

deilliannau o’r fath, gofynnwyd iddynt sut y byddent yn teimlo ynghyd â beth fyddai’r effeithiau tebygol 

pe baent yn y sefyllfa hon. Unwaith eto, nodwyd yn gyson, oherwydd y gred eu bod wedi ‘methu’ fel 

rhieni, byddent yn dioddef dirywiad sylweddol o ran llesiant. Dywedwyd y byddent yn teimlo’n llai sicr 

o’u galluoedd fel rhieni gan yr ymddengys eu bod yn cael trafferth ymdopi, tra byddent yr un mor 

bryderus ac yn teimlo dan bwysau oherwydd deilliannau posibl y broses. Wrth holi a stilio, datgelwyd 

bod hyn yn creu effeithiau posibl arwyddocaol ar berthnasoedd â’u plant, a lle’n briodol, rhwng y rhieni. 

Pan ofynnwyd i’r rhieni hynny a chanddynt brofiad o gysylltiad â’r gwasanaethau cymdeithasol am yr 

effaith ar eu plant, nodwyd yn ogystal eu bod hefyd yn profi effeithiau negyddol o ran eu llesiant. Yn 

wahanol i’w rhieni, nid oeddynt yn colli hyder fel rhiant, ond adroddwyd eu bod hwy hefyd yn ddioddef 

dirywiad o ran llesiant meddyliol ac mewn perthnasoedd teuluol. Fel yr amlygwyd yn flaenorol, mae 

tystiolaeth gan rieni wedi adrodd yn gyson bod iechyd meddwl plant yn gysylltiedig ag iechyd meddwl eu 

rhiant, ac os oedd rhieni’n teimlo effeithiau negyddol cysylltiad â’r gwasanaethau cymdeithasol, bydd 

hyn yn cael effaith ar y plentyn - fel yn achos y berthynas rhwng y teulu. Fodd bynnag, adroddwyd gan 

rieni a chanddynt brofiad o sefyllfaoedd o’r fath, mewn achosion lle nad oedd ond adolygiad cychwynnol, 

nid oedd hyn yn cael effaith ar y plentyn, gan nad oeddynt yn aml yn ymwybodol o’r sefyllfa. Eto, pe bai 

eu hamgylchiadau’n cael eu huwchgyfeirio o ran eu bod mewn angen, neu mewn perygl, byddai’r plant 
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yn dod yn fwy ymwybodol fel yr oedd y cysylltiad â’r gwasanaethau cymdeithasol yn cynyddu, ac roedd 

rhieni’n profi cyfnodau hirach o ddirywiad o ran llesiant. 

Mae’n eithriadol o anodd profi y byddai aelodau teulu’n sicr o ddioddef dirywiad o ran llesiant yn sgil 

cysylltiad â’r gwasanaethau cymdeithasol. Fodd bynnag, ceir tystiolaeth helaeth o’r effeithiau ar blant 

sy’n derbyn gofal. Tra mai cam terfynol yw ymyrraeth wladol, ac yn enwedig, symud plentyn oddi wrth ei 

rieni yw canlyniad bod pob opsiwn arall wedi methu, mae’n glir mai’r cymhelliad i wneud hyn yw diogelu 

buddiannau’r plentyn. Eto, mae’n amlwg mewn sawl achos, os nad pob un ohonynt, y gallai hyn gael 

effaith niweidiol ar yr aelodau teulu dan sylw. Mae tystiolaeth gan Clausen et al. (1998) yn dweud bod 

plant mewn gofal maeth yn fwy tebygol o ddatblygu pryderon iechyd meddwl na’u cyfoedion oherwydd 

eu bod wedi’u gwahanu o’u teulu, ac yn yr un modd, roedd astudiaeth hydredol fawr gan             

Henderson et al. (2014) wedi adrodd, o ran cysylltiad â’r gwasanaethau cymdeithasol yn achos plant a 

chanddynt broblemau ymddygiad, nid oedd yn cael effeithiau cadarnhaol ar eu hiechyd meddwl, ond yn 

hytrach yn cael naill ai ddim effaith, neu effaith negyddol. Mae tystiolaeth bellach gan Achub y Plant 

(Tolfree, 2003) yn amlinellu deg effaith negyddol nodweddiadol yn sgil gofal sefydliadol, gan gynnwys llai 

o gysylltiad â’r teulu, unigrwydd, a diffyg ysgogiad a datblygiad dilynol. Felly, er nad oes tystiolaeth 

uniongyrchol o effeithiau negyddol cysylltiad y gwasanaethau cymdeithasol â theuluoedd, ac eithrio pan 

fo plant yn derbyn gofal - mae’r dadansoddiad rhagolygol hwn yn seilio ei adroddiad ar sylwadau 

uniongyrchol gan randdeiliaid, ynghyd â’r data sydd ar gael ar gyfer deilliannau tebyg i gyfrif am werth y 

deilliannau negyddol sydd wedi’u hosgoi ym mywydau teuluoedd. Roedd rhieni’n nodi’n gyson eu bod yn 

ofnus o gysylltiad â’r gwasanaethau cymdeithasol, ac roedd pawb yn ystyried ei fod yn brofiad negyddol, 

gyda chanlyniadau a deimlid gan rieni a hefyd gan eu plant. 

Er mwyn mesur y deilliant hwn mewn dadansoddiadau i’r dyfodol, mae’n bwysig cymharu tystiolaeth o’r 

adroddiadau JAFF ar deuluoedd – byddai hyn yn nodi’r dull gweithredu tebygol heb ymyrraeth addas, ac 

er ei fod yn ddangosydd goddrychol, mae’n un sydd wedi’i greu gan weithwyr proffesiynol addas.     

        
Osgoi dirywiad o ran iechyd corfforol 

Fel yn achos y deilliannau uchod, mae osgoi dirywiad mewn iechyd yn ddeilliant sy’n berthnasol i’r 

dadansoddiad hwn. Fel y trafodwyd yn flaenorol, roedd y Cyfeillion Teulu’n chwarae rôl sylweddol o ran 

rhoi cymorth i deuluoedd fynd i ystod o apwyntiadau meddygol. Rhoddwyd cymorth i fynd i gyfanswm o 

193 o apwyntiadau, a thra na fyddai pob apwyntiad a gollwyd wedi arwain at ddirywiad mewn iechyd, 

heb gymorth o ran cludiant, gofal plant a chymorth emosiynol, ni fyddai sawl un o’r teuluoedd wedi 

medru eu mynychu, a byddai hyn wedi arwain at ddeilliannau negyddol o ran iechyd. 

Er hwyrach ei fod yn anodd mesur y deilliant hwn a gellid fod angen defnyddio grwpiau cymharu, o 

ystyried natur y deilliant, mae’n rhesymol i nodi bod gan y rhanddeiliaid ddealltwriaeth dda o effaith 

debygol peidio â mynychu apwyntiadau meddygol pan fo angen. Pan ofynnwyd iddynt am ddeilliant 

tebygol peidio â mynychu, roedd rhieni’n glir nad oedd dwywaith y byddai eu hiechyd eu hunain a’u 

plant wedi dirywio heb gymorth y Cyfaill Teulu. I rai, byddai hyn wedi achosi dirywiad yn iechyd y geg, ac 

o ran eraill, parhad neu ddatblygiad anhwylderau y byddid wedi’u datrys fel arall. 
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Mwy o gyfleoedd i fod yn blentyn       

Mae’n glir nad yw’r deilliant hwn ond yn berthnasol i blant, ac nid pawb sy’n gysylltiedig â Teulu Ni. O ran 

rhai plant a chanddynt gyfrifoldebau gofalu, neu lle bo rhiant neu frawd neu chwaer angen llawer o sylw, 

roedd hwn yn fater allweddol a godwyd gan rai rhanddeiliaid, gan gynnwys yr Hyfforddwraig 

Ymwybyddiaeth Ofalgar a’r Rheolwr Gwasanaeth yn Gweithredu Dros Blant. Yn ogystal, fel y dywedodd 

un rhiant, o ran ei phlentyn nad oedd yn destun sylw gan gymorth arbenigol arall, roedd y cyfle i gael 

profiadau nad fyddent yn eu cael fel arall yn “rhoi dipyn o seibiant iddo fo”. Ymhellach, nodwyd fod y 

deilliant hwn hefyd yn berthynol ac yn arwyddocaol i lawer o blant nad oedd ganddynt gyfrifoldebau 

gofalu ychwanegol o fewn eu teulu. O achos bod bywyd teuluol yn llai cymhleth, roedd llawer o rieni a 

phlant yn adrodd newid cyffredinol oedd yn golygu bod y plant yn cael mwy o amser a chyfleoedd i 

chwarae a gwneud pethau y maent yn eu mwynhau. Roedd yr amser y gallai’r Cyfeillion ei dreulio â 

phlant yn unigol yn allweddol i gyflawni’r deilliant hwn, ac roedd yr un rhiant â’r uchod yn egluro bod ei 

phlentyn “wrth ei bodd - dim ond yn cael mynd allan”. Roedd llawer o rieni a phlant yn adrodd bod y 

plant eu hunain bellach yn gwneud y pethau y maent yn eu mwynhau’n fwy rheolaidd, fel chwarae efo 

ffrindiau, mynd i’r parc ac ymwneud ag aelodau eu teuluoedd. Y dangosyddion hyn sy’n helpu i ddangos 

y newid hwn ar gyfer plant, a gellid eu mesur yn effeithiol mewn gwerthusiadau i’r dyfodol. Heb ystyried 

amgylchiadau gwahanol deuluoedd, deilliant a ddatgelwyd gan lawer oedd bod y plant dan sylw yn “cael 

bod yn blant” (rhiant). 

 

Deilliant negyddol: mwy dibynnol        

Yn ogystal â bod y catalydd ar gyfer pob deilliant perthnasol arall ar gyfer teuluoedd, mae’r sicrwydd a 

theimlo’n llai unig yn eu sefyllfaoedd o ganlyniad i gymorth gan y Cyfeillion Teulu wedi cael ei amlygu fel 

deilliant perthnasol ynddo ei hun. Eto, yn ogystal, rhaid i bob dadansoddiad o effeithiau ofyn yn benodol 

i randdeiliaid p’un a oedd unrhyw ddeilliannau negyddol, er mwyn llwyr ddeall beth sydd wedi newid. O 

ran Teulu Ni, yr unig fater a godwyd gan y teuluoedd oedd y ffaith fod y berthynas â’r Cyfaill Teulu yn dod 

i ben. Roedd sylwadau fel: “mae’n wirioneddol dda – mi fasa’n dda gen i tasa Iona’n [Cyfaill Teulu] dal i 

ddod yma” a “mi faswn wedi bod wrth fy modd ei chadw” yn gyffredin. Roedd dealltwriaeth gyffredinol y 

byddai, ac y dylai teuluoedd eraill gael budd o’u sgiliau a’u harbenigedd, fel y dywedodd un rhiant: “Ddim 

angen y cymorth oeddwn i [mwyach], ond eisiau’r cyfeillgarwch”. 

Fodd bynnag, rôl hanfodol teimlo’n fwy sicr ac yn llai unig yw hwyluso deilliannau dilynol sy’n helpu i 

wella gwydnwch y teulu. Ond, o ran rhai teuluoedd, ni chafodd hyn ei wireddu o achos eu bod wedi 

Mynychu 
apwyntiadau 

meddygol 

Llai o achosion o 
golli 

apwyntiadau 
meddygol

Osgoi dirywiad 
o ran iechyd 

corfforol

Mwy o gyfleoedd i 
wneud rhagor o 

weithgareddau ac 
mae bywyd yn llai 

caotig

Mae plant yn gwneud 
mwy o'r pethau y 

maent yn mwynhau 
eu gwneud  

Mwy o 
gyfleoedd i fod 

yn blentyn



41 
 

mynd yn ddibynnol ar y Cyfaill. Dangoswyd hyn drwy sylwadau gan dad a oedd yn cael trafferth gadael y 

tŷ am resymau seicolegol, gan ddweud, er bod y cymorth yn ffantastig, yr oedd o a’i deulu wedi mynd yn 

ôl bellach i’w ‘rhigol’. Roedd teuluoedd eraill hefyd yn adrodd bod diffyg parhad o ran rhai o’r 

gweithgareddau a’r arferion cadarnhaol a sefydlwyd efo’r Cyfaill. Y dangosyddion hyn yw’r rhai y gellir eu 

mesur ar ôl dirwyn perthynas y teulu gyda Teulu Ni i ben, er mwyn mesur graddau’r ddibyniaeth.                                                

Er yr aethpwyd ati i ddirwyn y berthynas i ben yn raddol, yn aml gyda gwasanaethau eraill yn cael eu 

cyflwyno er mwyn i ryw ddarpariaeth gwasanaeth benodol barhau, ni fyddai rhai plant o reidrwydd yn 

deall pam nad oedd y Cyfaill yn rhan o’u bywyd mwyach. Yn yr achos mwyaf eithafol efallai, dywedodd 

un plentyn ei bod yn teimlo’n flin ar ôl i’r Cyfaill adael – gan ddweud ei bod yna un diwrnod, ac wedi 

mynd y diwrnod wedyn. Roedd y teimladau negyddol a nodwyd yn ystod yr ymgysylltiad â’r teulu’n 

amrywio, ond i rai rhieni a phlant, roedd y berthynas wedi creu dibyniaeth a oedd yn golygu bod 

ymadawiad y Cyfaill o’u bywyd yn brofiad niweidiol. 

 

Y teuluoedd hynny sydd heb ddeilliannau cadarnhaol 

Mae angen i ddadansoddiad SROI effeithiol ystyried yr holl randdeiliaid perthynol posib er mwyn cael 

gwerthusiad onest o effaith. Ar gyfer Teulu Ni, mae hyn yn cynnwys y 36% o deuluoedd nad oeddynt 

wedi cael unrhyw ddeilliannau cadarnhaol o ganlyniad i’w cysylltiad â’r prosiect. 

Ar gyfartaledd, roedd y teuluoedd hyn yn dal i dderbyn 32 awr o gymorth gan Gyfeillion Teulu, ac er y 

gobeithir yr enillwyd rhyw fath o brofiad cadarnhaol, am amryw resymau, nid ystyrir fod y teuluoedd 

hynny wedi cyflawni unrhyw ddeilliannau cadarnhaol ar gyfer y dadansoddiad hwn. Roedd rhai 

teuluoedd wedi symud i ffwrdd o’r ardal ac eraill wedi ymddieithrio o’r gwasanaeth am resymau 

anhysbys. Tra cedwid cofnodion am y teuluoedd hyn, byddid yn gorhawlio gwerth wrth dybio bod 

unrhyw newidiadau parhaol, gan eu bod mewn gwirionedd wedi gadael y cymorth cyn pryd. Ceir 

teuluoedd hefyd a oedd wedi terfynu eu perthynas efo Teulu Ni oherwydd bod eu sefyllfa wedi dirywio 

i’r graddau bod angen ymyrraeth statudol, ac mae’n amlwg fod hwn yn ddeilliant negyddol i bawb dan 

sylw. Gall ceisio deall pam nad oedd Teulu Ni wedi gweithio i rai teuluoedd fod yn fodd defnyddiol o 

ddysgu er mwyn gwella pethau i’r dyfodol – a dylai hyn fod yn rhan o unrhyw agenda welliant barhaus. 

Mae’r ddwy sefyllfa, o ran dim newid, a bod amgylchiadau teulu’n gwaethygu, yn cael eu cynnwys ar y 

Map Gwerth – fodd bynnag, yn y bôn, nid ydynt yn cael eu hystyried yn ddeilliant perthynol oherwydd, o 

ystyried cymhlethdod teuluoedd, mae’n fwyaf tebygol y byddai’r deilliannau hyn wedi digwydd heb 

ymgais y Cyfeillion Teulu i ddarparu cymorth, ac ni ellir eu priodoli i Teulu Ni fel pethau sydd wedi 

dinistrio gwerth. 

Deilliannau teuluol sydd wedi’u hepgor 

Yn ogystal â’r deilliannau a drafodwyd a gynhwyswyd yn y dadansoddiad, mae’n bwysig egluro’n glir pam 

y cafodd eraill eu hepgor. Mae tabl 4 yn dangos y deilliannau teuluol sydd wedi’u hepgor wrth eu hasesu 

Yn teimlo ar 
goll heb y 

Cyfaill Teulu 

Dim newidiadau 
parhaus i wneud 
bywyd teulol yn 

llai cymhleth

Yn fwy 
dibynnol
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yn erbyn yr egwyddorion perthnasedd perthynol ac arwyddocaol – gwnaed rhai o’r penderfyniadau hyn 

yn ddiweddarach yn y dadansoddiad pryd y cyfrifwyd gwerth deilliannau. 

Tabl 4 – Deilliannau Teuluol sydd wedi’u Hepgor 

Deilliant Prawf       Perthnasedd 
Perthynol     

Prawf          Perthnasedd 
Arwyddocaol     

Cynnwys/Hepgor                
Deilliant            

    

Sefyllfaoedd teuluol yn 
dirywio ar gyfer y rheiny 
nad oeddynt yn profi 
deilliannau cadarnhaol 

Mater pwysig i 
deuluoedd, ond nid 
yw’n berthynol gan ei 
fod yn fwyaf tebygol o 
fod wedi digwydd beth 
bynnag 

Gwerth arwyddocaol i 
bob teulu a’r 
gwasanaethau statudol  

Wedi’i hepgor 

Mwy o incwm drwy 
gynorthwyo i ddiogelu 
budd-daliadau priodol         

Ddim yn berthynol i 
lawer o deuluoedd 

Gwerth arwyddocaol 
posibl i bob teulu, ond 
ddim gwerth  
arwyddocaol oherwydd 
nifer isel o achosion o’r 
deilliant 

Wedi’i hepgor 

Mwy parod i ymddiried 
mewn pobl eraill 

Perthynol i lawer o 
deuluoedd 

Gwerth  arwyddocaol  
posibl i bob teulu 

Wedi’i hepgor i osgoi ei 
gyfrif ddwywaith – Wedi’i 
gynnwys yn y gadwyn 
newid ar gyfer deilliannau 
eraill 

Mwy ymwybodol o 
wasanaethau eraill 

Ddim yn berthynol i 
lawer o deuluoedd 

Dim gwerth  
arwyddocaol oherwydd 
nifer isel o achosion o’r 
deilliant  

Wedi’i hepgor 

Mwy agored i 
wasanaethau eraill      

Ddim yn berthynol i 
lawer o deuluoedd 

Dim gwerth  
arwyddocaol oherwydd 
nifer isel o achosion o’r 
deilliant 

Wedi’i hepgor 

Mwy annibynnol          Ddim yn berthynol i 
lawer o deuluoedd 

Dim gwerth  
arwyddocaol oherwydd 
nifer isel o achosion o’r 
deilliant 

Wedi’i hepgor 

Mwy diogel oherwydd 
dianc o sefyllfaoedd 
treisgar    

Yn bwysig iawn i rai 
teuluoedd   

O werth arwyddocaol, 
ond nid oedd y Cyfaill 
Teulu ond wedi dechrau 
rhoi  cymorth ar ôl 
datrys y sefyllfa, felly ni 
ellir priodoli gwerth i 
Teulu Ni 

Wedi’i hepgor 

Gwella llesiant drwy 
wirfoddoli          

Yn bwysig i nifer fechan 
o deuluoedd yn unig 

Dim gwerth  
arwyddocaol oherwydd 
nifer isel o achosion o’r 
deilliant  

Wedi’i hepgor – ond mae’r 
gwerth wedi’i gipio drwy 
ddeilliant blaenorol yn y 
gadwyn o newidiadau  

Gwella llesiant drwy 
addysg/hyfforddiant        

Yn bwysig i nifer fechan 
o deuluoedd yn unig 

Dim gwerth  
arwyddocaol oherwydd 
nifer isel o achosion o’r 
deilliant   

Wedi’i hepgor – ond mae’r 
gwerth wedi’i gipio drwy 
ddeilliant blaenorol yn y 
gadwyn o newidiadau 
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6.3 Deilliannau o ran Asiantaethau Gwladol 

O ganlyniad i sawl deilliant ar gyfer teuluoedd, nodwyd gan ystod o randdeiliaid y byddai’n debygol i 

asiantaethau gwladol brofi deilliannau perthnasol mewn perthynas â llai o alw am wasanaethau. Mae’r 

newidiadau hyn yn ffurf cyfleoedd posibl i ailddyrannu costau – mae hyn yn golygu, er na fyddai unrhyw 

arbedion uniongyrchol yn ffurf arian o ganlyniad i Teulu Ni, gallai’r asiantaethau gwladol ailgyfeirio arian i 

wasanaethu pobl neu flaenoriaethau eraill. Er enghraifft, mae Gyda’n Gilydd yn adrodd bod y prosiect 

wedi lleihau’r angen am gymorth un-i-un (Prifysgol Oxford Brookes, 2014), tra bydd osgoi gwaethygu 

sefyllfaoedd teuluoedd yn lleihau’r angen am ymyrraeth gan y gwasanaethau cymdeithasol, ac yn yr un 

modd, bydd gwella iechyd meddwl rhieni a phlant yn arwain at osgoi galwadau ar y Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol. Mae Tabl 5 yn nodi’r deilliannau sydd wedi’u cynnwys a’u hepgor yn seiliedig ar y profion 

perthnasedd perthynol ac arwyddocaol, ac mae’r drafodaeth isod yn amlygu rhagor o fanylion am rai o’r 

materion pwysig a gynhwyswyd. 

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 

Adroddwyd gan rieni a rhanddeiliaid proffesiynol yr ymgynghorwyd â hwy y byddid wedi colli nifer 

sylweddol o apwyntiadau meddygol heb gymorth ymarferol ac emosiynol y Cyfeillion Teulu. Cadwyd 

cofnodion cywir o’r apwyntiadau y darparwyd cymorth ar eu cyfer, ac maent yn darparu tystiolaeth glir 

Cyflawniad addysgol is o 
ran plant mewn gofal, a 
llai o gyfleoedd bywyd o 
ganlyniad   

Yn bwysig i nifer fechan 
o blant yn unig 

O werth  arwyddocaol  
i’r unigolyn, ond 
oherwydd nifer isel o 
achosion, nid oes 
gwerth  arwyddocaol  ar 
gyfer y dadansoddiad 
hwn 

Wedi’i hepgor 

Llesiant plant yn gwella 
oherwydd bod rhieni 
bellach yn gweithio  

Mater pwysig i rai plant           Gwerth arwyddocaol     Wedi’i hepgor i osgoi ei 
gyfrif ddwywaith – yn cael 
ei ddadleoli gan ddeilliant 
diweddarach yn y gadwyn 
newid 

Plant yn osgoi eu 
gwahardd o’r ysgol o 
ganlyniad i fwynhau 
mynd i’r ysgol yn fwy  

Yn bwysig i nifer fechan 
o blant yn unig 

Gwerth arwyddocaol 
posibl  

Wedi’i hepgor 

Cyflawniad plant yn yr 
ysgol yn gwella o 
ganlyniad i fwynhau 
mynd i’r ysgol yn fwy   

Yn bwysig i nifer fechan 
o blant yn unig 

Gwerth  arwyddocaol  
posibl  

Wedi’i hepgor 

Deilliannau dilynol i 
blant lle mae eu 
cyflawniad addysgol 
wedi gwella - gwell 
potensial o ran enillion, 
iechyd a llesiant, yn llai 
tebygol o ymgymryd â 
gweithgaredd troseddol 
a chamddefnyddio 
sylweddau ac ati 

Ddim yn berthynol i’r 
dadansoddiad hwn gan 
ei fod y tu hwnt i 
gwmpas y 
dadansoddiad 

Gwerth arwyddocaol 
posibl  

Wedi’i hepgor 
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o’r deilliant o ran osgoi colli apwyntiadau meddygol – er wedi’i rhannu’n briodol yn ôl y tair elfen, 

meddygon teulu, deintyddol ac ysbyty. 

Yn yr un modd, o ran nifer o rieni a phlant a brofodd welliannau i’w hiechyd meddwl, ceir goblygiadau ar 

gyfer y GIG. Siaradodd sawl rhiant am ofynion parhaus i ymweld â gweithwyr iechyd proffesiynol, ac am 

ddibyniaeth ar ystod o feddyginiaeth ar bresgripsiwn cyn gweld newidiadau cadarnhaol i’w hiechyd 

meddwl. Mae’n amlwg na fyddai pawb sy’n dioddef pryderon am iechyd meddwl yn defnyddio 

gwasanaethau iechyd, felly, yn seiliedig ar yr ymgysylltu â theuluoedd a barnau unigolion cysylltiedig 

eraill, amcangyfrifir bod 50% o rieni a 25% o blant wedi adrodd newidiadau cadarnhaol i’w llesiant 

meddyliol, ac ystyrir bod hyn felly wedi creu deilliant ar gyfer y GIG. 

Ceir cysylltiad cyffredinol rhwng cyflogaeth a deilliannau iechyd cadarnhaol (gweler, er enghraifft, yr 

Adran Gwaith a Phensiynau 2010, t.38) sydd, yn ei hanfod, yn dangos bod pobl sydd mewn cyflogaeth yn 

fwy tebygol o fod mewn cyflwr gwell o ran iechyd na phe baent yn ddi-waith. Felly, i adlewyrchu hyn, 

mae’r bobl hynny sydd bellach mewn cyflogaeth o ganlyniad i gymorth Teulu Ni, yn cael eu cynnwys fel 

rhai sydd wedi creu’r deilliant hwn ar gyfer y GIG. 

 

Gyda’n Gilydd 

Trwy fodolaeth Teulu Ni a’r Cyfeillion Teulu, mae’n glir bod Gyda’n Gilydd wedi osgoi galw ychwanegol ar 

eu gwasanaethau. Roedd y rheolwr ac aelodau’r tîm wedi nodi’n benodol yn ystod cyfweliadau y byddai 

eu llwyth gwaith wedi cynyddu’n sylweddol heb y Cyfeillion – a thra byddai maint eu llwythi gwaith wedi 

cynyddu, roedd cyfyngiadau arnynt o ran eu gallu i ddarparu’r un lefel o wasanaeth i deuluoedd. 

Cefnogwyd hyn gan ymchwil annibynnol Prifysgol Oxford Brookes (2014) a nododd bod yr angen am 

gymorth un-i-un gan Gyda’n Gilydd wedi lleihau o ganlyniad i Teulu Ni. 

 

Adran Gwasanaethau Plant y Gwasanaethau Cymdeithasol 

O ganlyniad i newidiadau ar gyfer teuluoedd, profir ystod o ddeilliannau gan y gwasanaethau 

cymdeithasol sy’n troi o gylch osgoi galw ar eu gwasanaethau o ganlyniad i sefyllfaoedd teuluoedd yn 

gwaethygu. Rôl sylfaenol yr adran hon yw diogelu plant rhag cael eu cam-drin a’u hesgeuluso. Yn 

seiliedig ar Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (Byrddau Lleol ar gyfer Diogelu Plant yng 

Nghymru, 2008), mae’r diffiniad o gam-drin ac esgeuluso plant yn cynnwys camdriniaeth gorfforol, 

emosiynol a rhywiol, ac esgeulustod (tudalennau 57-59). O ran y teuluoedd hynny sy’n gysylltiedig â 

Teulu ni, cafwyd sawl achos lle’r oedd plant yn flaenorol wedi cael eu huwchgyfeirio i’w canfod i fod 

mewn angen neu mewn perygl, ac i rai, yn seiliedig ar eu hadroddiadau JAFF a barn wybodus y 

rhanddeiliaid proffesiynol a oedd yn gysylltiedig â’r dadansoddiad hwn, roedd hyn yn bosibilrwydd 

gwirioneddol. Bydd yr adroddiad hwn yn mynd ati yn awr i amlinellu, yn eu tro, pob deilliant penodol ar 

gyfer y gwasanaethau cymdeithasol.   

 

Osgoi galw ychwanegol am adolygiad cychwynnol sy’n arwain at gyfleoedd posibl i ailddyrannu costau 

(yn seiliedig ar apwyntiadau meddygol a gollwyd) - y trothwy swyddogol ar gyfer ymyrraeth statudol yw 

‘niwed arwyddocaol’. Fodd bynnag, fel y dywedir yng Ngweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 
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(2008), nid oes meini prawf absoliwt y gellir eu defnyddio i farnu hyn. Fodd bynnag, gall esgeulustod 

gynnwys “methiant i sicrhau mynediad i ofal neu driniaeth feddygol” (t.59), ac o ystyried ei bod yn 

ddyletswydd ar weithwyr meddygol proffesiynol i adrodd ynghylch unrhyw bryderon sydd ganddynt am 

esgeulustod, gall colli apwyntiadau meddygol achosi ymateb o’r fath. Canlyniad di-oed cyfeiriad o’r fath 

fyddai adolygiad cychwynnol gan y gwasanaethau cymdeithasol, sef y sail ar gyfer penderfynu beth yw 

natur y pryderon o ran y plentyn, pa newidiadau sydd eu hangen, ynghyd â’r dull gweithredu priodol 

(t.61). Er ei fod yn rhesymol i dybio, mewn rhai achosion, y byddai hyn yn arwain at uwchgyfeirio wedyn i 

statws plentyn mewn angen, neu mewn perygl, gan nad oes unrhyw ddata ar gael ar gyfer hyn, er mwyn 

osgoi gorhawlio, mae’r deilliant o ran y gwasanaethau cymdeithasol wedi’i gyfyngu dim ond i’r galw am 

adolygiad cychwynnol o’r sefyllfaoedd. Ar gyfer y dadansoddiad hwn, cynhwyswyd amcangyfrifon 

ceidwadol hefyd o ran niferoedd achosion o’r fath. Yn seiliedig ar farn y rhanddeiliaid proffesiynol yr 

ymgynghorwyd â hwy, byddai wedi bod angen gweithredu o’r fath ar gyfer bob un o apwyntiadau’r plant 

a gollwyd, a dim ond 25% o’r rheiny gyda meddygon teulu - lle mae’r tebygolrwydd o bryder am ‘niwed 

arwyddocaol’ yn llai, ac mewn gwirionedd, mae’n fwy tebygol y byddid wedi gwneud cyfeiriadau ar ôl 

colli sawl apwyntiad ar gyfer yr un plentyn. 

 

Osgoi galw ychwanegol am adolygiad cychwynnol sy’n arwain at gyfleoedd posibl i ailddyrannu costau 

(yn seiliedig ar ddirywiad cyffredinol o ran amgylchiadau teuluoedd) - yn ogystal â’r plant hynny a all 

fod angen asesiad cychwynnol o achos colli apwyntiadau meddygol, yn seiliedig ar adroddiadau JAFF a 

barn wybodus rhanddeiliaid proffesiynol yr ymgysylltwyd â hwy, roedd nifer o asesiadau cychwynnol, a 

oedd yn seiliedig ar bryderon llai penodol (ond nad oeddynt yn llai arwyddocaol), wedi cael eu hosgoi. 

Roedd y rhain yn cynnwys achos pryder am gam-drin emosiynol sy’n cynnwys “peri i blentyn deimlo’n 

ofnus neu mewn perygl yn aml, er enghraifft, trwy orfod bod yn dyst o fewn y cartref i gam-drin 

domestig neu trwy gael ei fwlio” (Byrddau Lleol Diogelu Plant yng Nghymru, 2008, t.59) ac achosion o 

esgeulustod posibl. Fel rhan o’u rôl, roedd y Cyfeillion Teulu’n adolygu pob adroddiad JAFF cychwynnol 

ar deuluoedd. Roeddynt mewn sefyllfa eithriadol o dda i asesu’r cynnydd a wnaed o ran darparu barn 

wybodus y byddai 8 teulu, fel arall, wedi cael eu cyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol, ac y byddid 

wedi bod angen o leiaf adolygiad cychwynnol. Osgoi galw ychwanegol i ystyried bod plant mewn angen, 

sy’n arwain at gyfleoedd posibl i ailddyrannu costau – unwaith eto, yn seiliedig ar farnau gwybodus y 

Cyfeillion Teulu, mewn perthynas â’r adroddiadau JAFF a’u profiad o deuluoedd, mae’n rhesymol i 

gynnwys deilliant o ran osgoi galw ar y gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas ag uwchgyfeirio 

sefyllfa i un lle ystyrir fod ar blentyn angen gwasanaethau o dan adran 17 o Ddeddf Plant 1989 oherwydd 

eu bod mewn angen. Byddai’r deilliant hwn wedi bod yn debygol ar gyfer 12 teulu (31 o blant) yn 

seiliedig ar adroddiadau JAFF a’r cynnydd a wnaed i osgoi eu huwchgyfeirio yn y modd hwn. Osgoi galw 

ychwanegol o ran plant yr ystyrir eu bod mewn perygl, sy’n arwain at gyfleoedd posibl i ailddyrannu 

costau – o ran yr achosion hynny lle bo bygythiad o niwed arwyddocaol uniongyrchol i blentyn, mae gan 

y gwasanaethau cymdeithasol plant y gallu i ganfod bod y plentyn mewn perygl o dan adran 47 o Ddeddf 

Plant 1989. Mae hyn yn rhoi’r plentyn yng ngofal yr awdurdod lleol, er, fel y trafodir yn adran 7.2, nid yw 

hyn o reidrwydd yn golygu y bydd plentyn yn derbyn gofal gan y wladwriaeth. Yn seiliedig ar dystiolaeth 

o’r adroddiadau JAFF a phrofiad y Cyfeillion Teulu, barnwyd bod y deilliant hwn yn berthynol i 11 teulu 

(28 o blant). 
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Osgoi galw ychwanegol o ran plant sydd o dan statws adolygiad cychwynnol, oherwydd eu bod mewn 

angen neu’n cael eu hystyried i fod mewn perygl – yn arwain at gyfleoedd posibl i ailddyrannu costau – 

mae’r deilliant terfynol ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol yn seiliedig ar dystiolaeth o adolygiad o’r 

gwerthusiad o wasanaethau cymdeithasol Gwynedd (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Cymru (2015)) bod 26% o achosion yn cael eu hailgyfeirio’n flynyddol. Felly, yn seiliedig ar nifer yr 

achosion sydd wedi’u hosgoi (74 o adolygiadau cychwynnol, 31 o blant mewn angen a 28 o blant mewn 

perygl), rhagwelir bod 35 o achosion wedi osgoi cael eu hailgyfeirio at wasanaethau cymdeithasol 

Gwynedd. 

Tabl 5 – Deilliannau ar gyfer Asiantaethau Gwladol sy’n cael eu Cynnwys a’u Hepgor 

Rhanddeiliad a’r Deilliant Prawf       Perthnasedd 
Perthynol     

Prawf       Perthnasedd 
Arwyddocaol       

Cynnwys/Hepgor 
Deilliant    

 

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol  
 
Colli llai o apwyntiadau meddygol  
– yn arwain at osgoi gwastraffu 
amser ac adnoddau 

Mater pwysig i deuluoedd 
ac yn arwain at y 
potensial i’r wladwriaeth  
ailddyrannu costau  

Gwerth Arwyddocaol   Wedi’i gynnwys 

Osgoi costau meddygon teulu a 
phresgripsiynau oherwydd bod 
iechyd meddwl teuluoedd yn 
gwella 

Mater pwysig i’r GIG o 
ganlyniad i ddeilliannau 
teuluoedd  

Gwerth Arwyddocaol   Wedi’i gynnwys 

Llai o alw ar wasanaethau iechyd yn 
gysylltiedig â chyflogaeth         

Mater pwysig i deuluoedd 
ac yn arwain at y 
potensial i’r wladwriaeth  
ailddyrannu costau 

Gwerth Arwyddocaol   Wedi’i gynnwys 

Llai o alw ar wasanaethau iechyd 
gan genedlaethau teuluoedd Teulu 
Ni i’r dyfodol o ganlyniad i fod yn 
fwy gwydn  

Ddim yn berthynol i’r 
dadansoddiad hwn gan ei 
fod y tu hwnt i gwmpas y 
dadansoddiad 

Gwerth arwyddocaol 
posibl     

Wedi’i hepgor 

  

Gyda’n Gilydd 
 
Osgoi galw ychwanegol ar 
wasanaethau o achos bod 
teuluoedd yn derbyn cymorth gan 
Teulu Ni 

Mater pwysig i deuluoedd 
ac yn arwain at y 
potensial i’r wladwriaeth  
ailddyrannu costau 

Gwerth Arwyddocaol   Wedi’i gynnwys 

Llai o alw ar wasanaethau 
cydgysylltiedig gan genedlaethau 
teuluoedd Teulu Ni i’r dyfodol o 
ganlyniad i fod yn fwy gwydn 

Ddim yn berthynol i’r 
dadansoddiad hwn gan ei 
fod y tu hwnt i gwmpas y 
dadansoddiad 

Gwerth arwyddocaol 
posibl      

Wedi’i hepgor 

 

Adran Gwasanaethau Plant y Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Osgoi galw ychwanegol ar 
wasanaethau o ganlyniad i 
deuluoedd yn osgoi dirywiad yn eu 
sefyllfaoedd 

Mater pwysig i deuluoedd 
ac yn arwain at y potensial 
i’r wladwriaeth  
ailddyrannu costau 

Gwerth Arwyddocaol   Wedi’i gynnwys 
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6.4 Cyfeillion Teulu  

Roedd gwerth y deilliannau yr oedd Cyfeillion Teulu wedi nodi eu bod yn berthnasol iddynt hwy eu 

hunain yn cyfateb i lai na 1% o gyfanswm y gwerth a grëwyd. Fel y cyfryw, dyna pryd y cafodd y Cyfeillion 

Teulu eu hepgor o’r dadansoddiad fel rhanddeiliad perthnasol. 

Amlinellodd y Cyfeillion, o achos natur unigryw y gwaith a oedd yn darparu’r cyfle i ddod i adnabod y 

teuluoedd yn wirioneddol dda, roedd yn darparu rhai newidiadau perthnasol na fyddai gwaith arall 

wedi’i wneud i’r un graddau. Roeddynt wedi nodi ac amcangyfrif gwerth tri deilliant allweddol sef: yn fwy 

bodlon yn sgil gweld newidiadau mewn pobl eraill, dysgu sgiliau a gwybodaeth newydd, a mwy o hyder 

Llai o alw ar wasanaethau 
cymdeithasol gan genedlaethau 
Teuluoedd Teulu Ni i’r dyfodol 
oherwydd eu bod yn fwy gwydn 

Ddim yn berthynol i’r 
dadansoddiad hwn gan ei 
fod y tu hwnt i gwmpas y 
dadansoddiad 

Gwerth arwyddocaol 
posibl      

Wedi’i hepgor 

 

Yr Economi Genedlaethol   
    
Llai o wariant ar les oherwydd bod 
mwy o bobl mewn cyflogaeth                   

Mater pwysig i’r 
wladwriaeth o ganlyniad i 
ddeilliannau rhieni  

Gwerth Arwyddocaol   Wedi’i gynnwys 

Cynnydd mewn refeniw treth a llai 
o wariant ar les o ran cenedlaethau 
teuluoedd Teulu Ni i’r dyfodol 
oherwydd eu bod yn fwy gwydn 

Ddim yn berthynol i’r 
dadansoddiad hwn gan ei 
fod y tu hwnt i gwmpas y 
dadansoddiad 

Gwerth arwyddocaol 
posibl     

Wedi’i hepgor 

 

Adran Dai yr Awdurdod Lleol     
 
Llai o gostau posibl / ailddyrannu 
costau o achos llai o deuluoedd yn 
cael eu troi allan 

Mater pwysig i’r 
wladwriaeth o ganlyniad i 
ddeilliannau rhieni 

Gwerth Arwyddocaol   Wedi’i gynnwys 

Osgoi costau eiddo gwag   Ddim yn berthynol i’r 
dadansoddiad hwn 
oherwydd nifer isel yr 
achosion 

Gwerth arwyddocaol 
posibl   

Wedi’i hepgor 

Llai o alw ar yr Adran Dai gan 
genedlaethau teuluoedd Teulu Ni 
i’r dyfodol oherwydd eu bod yn fwy 
gwydn 

Ddim yn berthynol i’r 
dadansoddiad hwn gan ei 
fod y tu hwnt i gwmpas y 
dadansoddiad 

Gwerth arwyddocaol 
posibl      

Wedi’i hepgor 

 

Y System Cyfiawnder Ieuenctid 
 
Llai o gostau posibl / ailddyrannu 
costau o achos bod llai o blant yn 
ymgymryd â gweithgareddau 
troseddol    

Mater pwysig i’r 
wladwriaeth o ganlyniad i 
ddeilliannau rhieni 

Gwerth Arwyddocaol   Wedi’i gynnwys 

Llai o alw ar wasanaethau gan 
genedlaethau teuluoedd Teulu Ni 
i’r dyfodol oherwydd eu bod yn fwy 
gwydn 

Ddim yn berthynol i’r 
dadansoddiad hwn gan ei 
fod y tu hwnt i gwmpas y 
dadansoddiad 

Gwerth arwyddocaol 
posibl      

Wedi’i hepgor 
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fel rhiant. Fodd bynnag, o achos niferoedd isel y Cyfeillion a mesurau effaith arwyddocaol ar gyfer y ddau 

ddeilliant olaf, nid oedd eu deilliannau o werth arwyddocaol ac fe gawsant eu hepgor wedyn. 

7.0 Amcangyfrif Gwerth Deilliannau 
Gallu SROI i amcangyfrif gwerth ariannol deilliannau yw hynny sy’n ei wahaniaethu o lawer o 

fframweithiau effaith eraill – a thrwy wneud hynny, gallwn flaenoriaethu deilliannau a chymharu 

buddion a chostau ymyrraeth mewn iaith gyson. Mae’r adran hon o’r adroddiad yn amlinellu’r amryw 

ddulliau a ddefnyddiwyd i amcangyfrif gwerth newidiadau perthnasol ar gyfer y rhanddeiliaid a 

gynhwyswyd. 

7.1 Teuluoedd 

Ceir ystod o ddulliau o amcangyfrif gwerth ariannol deilliannau gan gynnwys defnyddio procsis ariannol - 

sef defnyddio rhywbeth arall ar y farchnad fel bras amcan o werth rhanddeiliad. Fodd bynnag, byddai 

rhai’n dadlau nad yw’r rhain yn cynrychioli’r gwerth y byddai’r rhanddeiliad penodol a chanddo brofiad 

o’r newid yn ei briodoli iddo. Felly, lle’n bosibl, mae’r dadansoddiad hwn wedi defnyddio egwyddor 

gyntaf SROI i gynnwys rhanddeiliaid gymaint ag y bo modd. Felly, ar ôl i rieni nodi eu deilliannau 

perthnasol, gofynnwyd iddynt hefyd eu blaenoriaethu, ac wedyn amcangyfrif eu gwerth yn erbyn rhestr 

o nwyddau neu wasanaethau sydd ar gael i’w prynu ar y farchnad. Er mwyn ei gwneud yn haws cymharu, 

rhoddwyd gwybod i bob rhiant na fyddai’r deilliant a’r nwyddau perthnasol ar eu rhestr ond yn para am 

flwyddyn. Roedd hyn wedi cynhyrchu rhestrau graddnodi ar gyfer bob rhiant a oedd yn rhan o’r 

ymgysylltiad, ym mhob un ond dau gyfweliad. Roedd un rhiant heb gwblhau’r ‘gêm gwerth’ oherwydd ei 

bod yn emosiynol iawn yn ystod y cyfweliad, ac roeddem yn teimlo na fyddai wedi bod yn briodol, tra 

bod mam a thad a chanddynt anawsterau dysgu yn ei chael yn anodd deall pwrpas yr ymarfer. 

Clywyd rhieni’n dweud yn aml fod y cymorth a dderbyniwyd ganddynt yn “amhrisiadwy” neu’n 

“werthfawr” - ac nid dyma’r peth mwyaf defnyddiol wrth geisio deall gwerth deilliannau. Er hynny, pan 

ofynnwyd iddynt greu’r ddwy restr o ddeilliannau a nwyddau/gwasanaethau, bu modd i rieni ddarparu 

tystiolaeth feddylgar o bwysigrwydd gwaith Teulu Ni. Nid oedd cynnal y sgyrsiau â rhieni yn eu cartrefi yn 

cyfyngu ar eu gallu i ymgymryd â ‘gemau gwerth’. Roedd ysgrifennu ar nodiadau ‘post-it’ a’u gosod o’u 

blaenau’n caniatáu i rieni weld eu meddyliau, ac mewn rhai achosion, newid eu blaenoriaethau wrth gael 

y cyfle i’w cymharu â phethau o werth cyfarwydd. 

Mewn sawl achos, nodwyd fod deilliannau cysylltiad â Teulu Ni yn fwy gwerthfawr nag unrhyw beth y 

gellid ei brynu - a hyd yn oed ar ôl cael cynnig yr eitemau o’r rhestr raddnodi am sawl blwyddyn, nodwyd 

yn gyson bod y deilliannau’n fwy gwerthfawr. Fodd bynnag, er mwyn cadw golwg cyson ar beidio â 

gorhawlio gwerth, ystyriwyd fod unrhyw ddeilliant y nodwyd ei fod yn fwy gwerthfawr na phob un o’r 

eitemau ar y rhestr, o werth cyfartal i’r eitem uchaf. Beth mae hyn yn ei olygu yw nad ydym yn llwyr 

ddeall gwerth newidiadau, ond gallwn ddweud bod y gwerth y mae rhanddeiliaid yn ei roi iddynt o leiaf 

cymaint ag eitem benodedig ar y farchnad. Ymhellach, lle bo modd darparu cymhariaeth resymol o 

ddeilliannau yn erbyn y rheiny o fewn dulliau presennol o amcangyfrif gwerth llesiant (h.y. lefel uchel o 

hyder, rhyddhad o iselder/gorbryder a theimlo bod bywyd dan reolaeth), canfuwyd fod gan y dewisiadau 

eraill hyn werth ariannol uwch - ac fel y cyfryw, rydym wedi osgoi gor-hawlio drwy beidio â defnyddio’r 

ffynhonnell hon. Er enghraifft, y gwerth a roir i lefel uchel o hyder o ran oedolion yw £13,065 ar Gyfrifwr 

Gwerth Cymdeithasol HACT (fersiwn 2), sy’n gryn dipyn yn uwch na hynny a ddefnyddir ar gyfer naill ai 

mwy o hyder fel rhiant, neu o ran rhoi cynnig ar bethau newydd. Mae hyn yn wir hefyd ar gyfer y gwerth 

a roir gan y Cyfrifwr Gwerth Cymdeithasol ar gyfer rhyddhad o iselder/gorbryder (oedolyn) lle mae’r 
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gwerth yn £36,827, sef dros bedair gwaith y gwerth a ddefnyddir ar gyfer gwell iechyd meddwl ar gyfer 

rhieni. Yn yr un modd, mae gwerth HACT o £9,455, ar gyfer mwy o hyder o ran pobl ifanc, yn fwy na dwbl 

y gwerth a nodwyd gan y plant eu hunain, ac mae’r gwerth ar gyfer iechyd meddwl yn fwy na theirgwaith 

y gwerth a nodwyd gan blant. Eto, yn bwysicach, nid yw’r amcangyfrifon gwerth hyn ar gyfer llesiant, 

tra’n ddefnyddiol mewn rhai achosion, yn cynrychioli’r union newid a brofwyd gan y rheiny oedd yn rhan 

o Teulu Ni. Felly, ni ellir fyth ond eu gweld fel opsiwn pan fo’n anymarferol i gael amcangyfrifon gwerth 

uniongyrchol a arweinir gan randdeiliaid. Mae hyn yn wir hefyd ar gyfer defnyddio rhai eraill sy’n seiliedig 

ar y farchnad (mae rhai enghreifftiau defnyddiol ar gael ar y Global Value Exchange), fel cyrsiau hyder fel 

procsis ariannol ar gyfer mwy o hyder - tra mewn rhai achosion, hwyrach mai’r rhain yw’r unig opsiwn 

sydd ar gael ac maent yn helpu i greu dealltwriaeth, maent yn cynrychioli’r gwerth y byddai’r 

rhanddeiliad o reidrwydd yn ei roi ar y deilliant sydd ganddynt, neu y byddant yn ei brofi.                                     

Fel yr amlygwyd, er bod ymgysylltiad â rhieni a rhanddeiliaid perthnasol eraill wedi datgelu deilliannau ar 

gyfer plant, roedd hefyd yn bwysig i ni ymgysylltu â hwy’n uniongyrchol fel grŵp rhanddeiliaid. Felly, yn 

ystod y Diwrnod o Hwyl i’r Teulu, defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau i ganiatáu clywed llais y plant a 

chaniatáu i ni ddeall eu barnau. Un opsiwn oedd defnyddio baner fawr gyda thempledi ar ffurf brics, a 

oedd ar gael i unrhyw un a oedd yn dymuno darparu sylw, neu wneud llun o’u profiadau. Hefyd, crëwyd 

dail papur fel modd arall o gipio data gan blant, ac fe arddangoswyd y rhain ar goeden ffug. Roedd y 

ddau opsiwn hyn yn llwyddiannus o ran rhoi rhyddid i blant wneud sylwadau - ac roedd presenoldeb y 

Cyfeillion Teulu’n atgoffa sawl un o’r plant am eu profiadau. Nid oedd y plant wedi datgelu unrhyw 

ddeilliannau newydd nad oedd wedi’u nodi’n flaenorol, ond eto roedd yn briodol rhoi’r cyfle iddynt 

ddylanwadu ar y gwaith, ac fe gafodd yr ystod o ddeilliannau eu profi wedyn i weld a oeddynt yn 

berthynol drwy ofyn i’r plant, yn ystod gêm ryngweithiol, i ba raddau yr oeddynt wedi profi deilliannau 

penodol. Nid oedd rhieni a Chyfeillion Teulu’n bresennol ar y pryd, gan y teimlid y byddai hyn yn lleihau 

dylanwad posibl y plant, a gofynnwyd i 15 o blant 7 i 12 oed (mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr (2015) yn 

adrodd ar dystiolaeth bod plant o 7 neu 8 oed yn gallu mewnsyllu’n briodol ynghylch materion fel eu 

llesiant meddyliol) bleidleisio’n ddienw ynghylch eu profiadau yn defnyddio clicwyr electronig (mae 

atodiad 4 yn dangos yr holl gwestiynau a chanlyniadau).                                                                                                  

Yn olaf, gofynnwyd i’r plant hynny a oedd yn dymuno aros (dewisodd 14 o blant aros) chwarae ‘gêm 

gwerth’ yn defnyddio pethau gweledol a oedd yn cynrychioli eu deilliannau perthnasol, ynghyd ag ystod 

o eitemau eraill ar restr raddnodi. Er yn ymarfer grŵp, fel yn achos eu rhieni, gofynnwyd iddynt 

flaenoriaethu eu deilliannau yn gyntaf (a gofynnwyd i’r plant ystyried dim ond y deilliannau hynny a 

nodwyd ganddynt a oedd yn briodol iddynt hwy eu hunain), ac wedyn eu cymharu â rhestr ddymuniadau 

o eitemau. Aeth dau grŵp o blant ati i wneud y gêm gwerth, a hyd yn oed wrth ystyried eitemau a oedd 

yn amlwg o ddiddordeb (h.y. gwyliau i’r teulu neu anifail anwes newydd), roedd y drafodaeth rhwng y 

plant wedi caniatáu iddynt ystyried yn ofalus gwerth cymharol yr opsiynau a oedd ar gael iddynt. 

Mae hefyd yn bwysig cofio mai anaml y mae newid yn ddeuaidd - er enghraifft, nid oedd y rhieni hynny a 

oedd wedi nodi fod ganddynt fwy o hyder wedi mynd o sefyllfa o ddim hyder, i un o fod yn berffaith. Y 

sefyllfa fwy realistig yw bod pethau wedi gwella i ryw raddau, a’r pellter hwn a deithiwyd sy’n darparu 

gwell dealltwriaeth o werth cymharol deilliannau. Un modd a ddefnyddiwyd i asesu hyn oedd drwy 

ddefnyddio holiadur yn ystod y Diwrnod o Hwyl i’r Teulu (atodiad 5), a ofynnodd i rieni nodi deilliannau 

perthynol ar eu cyfer eu hunain a’u plant, tra hefyd yn amlygu’r graddau yr oeddynt wedi newid. Ar gyfer 

bob deilliant, yr opsiynau o ran y graddau yr oedd y newid wedi digwydd oedd: ‘Ddim yn berthnasol i mi’, 

‘Ychydig o newid’, ‘Rhywfaint o newid’, ‘Dipyn go lew wedi newid’, a ‘Llawer o newid’. Drwy ddim ond 

mesur y rheiny a oedd wedi nodi naill ai ‘tipyn’ neu ‘lawer’ o newid, caniataodd hyn asesiad i weld a oedd 
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pob deilliant yn berthynol ac yn arwyddocaol. Fodd bynnag, gyda dim ond deuddeg o ymatebion (er yn 

cynrychioli 14 o rieni), penderfynwyd nad oedd y data’n ddigonol i’w ddefnyddio’n hyderus. Fodd 

bynnag, roedd yn cadarnhau nad oedd unrhyw ddeilliannau eraill i’w canfod gan na ddarparwyd unrhyw 

awgrymiadau eraill. 

Fel darparwr y sir o wasanaethau cydgysylltiedig ar gyfer teuluoedd a chanddynt anghenion ychwanegol, 

mae Gyda’n Gilydd yn coladu data ardderchog ar bob oedolyn a phlentyn sy’n agored i’w gwasanaethau 

ar draws 11 ac 8 maes, yn y drefn honno. Gall neilltuo’r gyfran berthynol o oedolion a phlant sydd wedi 

profi pob maes deilliant, ynghyd â’r pellter a deithiwyd gan bob un. Tra cydnabyddir nad oes modd i’r 

data hwn neilltuo dylanwad Teulu Ni’n benodol, gan y gall teuluoedd fod yn agored i gymorth 

ychwanegol, a rhoir ystyriaeth briodol i hyn drwy ffigyrau priodoliad, ystyriwyd fod y data hwn yn 

rhagorol. Fe’i casglwyd yn annibynnol ac mae’n cynrychioli cyfartaleddau ar gyfer pob teulu a gyfeiriwyd 

gan, neu i Gyda’n Gilydd, a oedd yn gysylltiedig â’r prosiect hyd yma yn 2015-16. Roedd y data hwn yn 

cynrychioli 18 o deuluoedd, ac er yn ffigwr gweddol fach, mae’n cynrychioli 36% o nifer flynyddol y 

teuluoedd a oedd yn gysylltiedig. Hefyd, gan fod y data hwn yn darparu tystiolaeth o gynnydd yn erbyn 

llinell sylfaen, yr oedd hefyd yn dileu’r angen am grŵp cymharu, sef grŵp o randdeiliaid unffurf nad oes 

ganddynt unrhyw brofiad o Teulu Ni i’w galluogi i ddeall y gwahaniaeth o ran y newid rhyngddynt a’r 

teuluoedd a oedd yn rhan o’r prosiect. 

Hyd yn oed gyda’r meysydd a amlygwyd, yn hytrach na dechrau gyda’r rheiny a gofyn i deuluoedd p’un a 

oeddynt wedi eu profi, mae arfer SROI da yn gofyn am roi’r rhyddid i randdeiliaid nodi eu deilliannau eu 

hunain. Mewn sawl achos, ceir cysylltiad clir rhwng y deilliannau a nodwyd ar gyfer y dadansoddiad hwn 

a’r meysydd a fesurwyd ar gyfer Gyda’n Gilydd - eto, lle nad oes cysylltiad clir, defnyddiwyd y nifer 

gyfartalog a’r pellter a deithiwyd. Fel gwiriad pellach nad ydym yn gorhawlio gwerth effaith Teulu Ni, 

mae’n bwysig amlygu bod cofnodion Gyda’n Gilydd hefyd yn nodi bod y cynnydd a wneir gan deuluoedd 

sy’n derbyn cymorth Teulu Ni, yn gyson, yn fwy sylweddol na’r rheiny nad ydynt yn gweithio â Chyfeillion 

Teulu. 

Mae Atodiad 6 yn amlygu enghreifftiau o’r ‘gemau gwerth’ a gynhaliwyd gyda rhieni a’r rheiny gyda 

phlant, ynghyd â’r canlyniadau cyfartalog. Mae tabl 6 yn dangos enghreifftiau o’r gwerthoedd a 

ddefnyddiwyd ar gyfer deilliannau perthnasol i deuluoedd, y nifer berthynol sy’n profi’r newid a 

graddau’r newid - mae atodiad 7 yn dangos amlinelliad cynhwysfawr o’r holl wybodaeth berthynol. Tra 

bo Gyda’n Gilydd yn darparu nifer y rhanddeiliaid sy’n profi newid, mae’n bwysig cofio hefyd bod 

cofnodion ym Mantell Gwynedd yn nodi fod 36% o’r teuluoedd wedi gadael y prosiect heb weld unrhyw 

newid cadarnhaol - felly, o ran niferoedd y rhieni neu blant, dim ond y rheiny o fewn y 64% oedd wedi 

profi newidiadau cadarnhaol sy’n cael eu cynnwys. Tra bo gwerth yn cael ei gyfrifo ar gyfer cyfran y rhieni 

a’r plant a oedd wedi profi newid, nid yw hynny’n golygu bod y rhieni a’r plant sy’n weddill wedi methu â 

chyflawni’r deilliant - o ystyried natur amrywiol teuluoedd, tra hwyrach bo hynny’n wir yn achos rhai, i 

eraill, hwyrach nad oedd yn angen a oedd wedi’i nodi ar eu cyfer, ac wrth gwrs mae bob amser yn bosibl 

bod sefyllfaoedd rhai wedi dirywio hyd yn oed (mae’r defnydd o gyfartaledd y pellter a deithiwyd yn 

cyfrif am hyn). 

Yn olaf, wrth ystyried gwerth osgoi dirywiad o ran llesiant mewn perthynas â hyder fel rhiant, iechyd 

meddwl neu berthnasoedd teuluol, ni chafodd gwerth y deilliant hwn ei ddatgelu drwy ‘gemau gwerth’ 

drwy ofyn sut y byddai rhanddeiliaid yn amcangyfrif gwerth y deilliant posibl hwn (nad oeddynt wedi’i 

brofi). Yn hytrach, er cysondeb, defnyddiwyd gwerth y llesiant a gafwyd drwy well iechyd meddwl ac ati, 
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a gellir ystyried bod hyn yn rhoi amcan rhy isel o werth y deilliannau hyn, gan fod dealltwriaeth gyffredin 

bod pobl, at ei gilydd, yn rhoi mwy o werth i brofiad negyddol, yn hytrach na rhai cyfatebol cadarnhaol. 

Yn ogystal, mae’r deilliannau hyn yn wahanol i’r mwyafrif o’r newidiadau perthnasol eraill o ran pa mor 

hir y maent yn para. Tra ei bod yn arferol ystyried nifer y blynyddoedd y bydd gwerth yn cael ei greu neu 

ei ddinistrio, nid yw hyn mor glir o’r deilliannau mewn perthynas ag osgoi dirywiad mewn llesiant. Er 

mwyn atgrynhoi, mae’r deilliannau hyn yn troi o gylch teulu’n osgoi cysylltiad â’r gwasanaethau 

cymdeithasol, bo hynny o ran adolygiad cychwynnol yn unig, uwchgyfeirio i ganfod bod plentyn mewn 

angen, neu’n fwy difrifol, mewn perygl. Yn seiliedig ar ymgysylltiad â’r gwasanaethau cymdeithasol a 

thystiolaeth bresennol, datgelwyd bras amcan o’r cyfnod y byddai bob un o’r tri opsiwn yn para. 

Hyd adolygiad cychwynnol – Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (2015) yn 

adrodd bod Gwasanaethau Cymdeithasol Gwynedd wedi cwblhau 70% o’i adolygiadau cychwynnol o 

fewn cyfnod o 1 wythnos yn 2014/15. Cadarnhawyd bod y cyfnod hwn yn briodol drwy’r ymgysylltiad 

uniongyrchol â rhanddeiliaid rhwng y gwasanaethau cymdeithasol a Rheolwr Prosiect Teulu Ni, a chanddi 

dros dri degawd o brofiad o waith cymdeithasol. Felly, cyfrifir fod y dirywiad yn llesiant rhieni mewn 

perthynas â bod yn destun adolygiad cychwynnol yn para 1 wythnos (fel yr amlygwyd yn flaenorol, nid 

yw’r deilliannau mewn perthynas ag adolygiad cychwynnol y gwasanaethau cymdeithasol ond yn ddilys 

ar gyfer rhieni, ac nid eu plant). Er bod hwn yn gyfnod gymharol fyr o amser, mae’n bwysig cipio’r gwerth 

hwn, ac o ran rhai teuluoedd, mae hwn yn brofiad a fyddai o bosib wedi digwydd mwy nag unwaith y 

flwyddyn. Mae hyn yn seiliedig ar ymgysylltiad â theuluoedd pryd eglurodd rhai rhieni sut y buont yn 

flaenorol yn destun mwy nag un adolygiad cychwynnol o fewn cyfnod o flwyddyn. Felly, mae’r nifer ar 

gyfer y deilliant hwn o 74 yn ymwneud â nifer yr achosion o’r digwyddiad hwn, nid niferoedd y 

teuluoedd. 

Hyd y cyfnod y mae plentyn mewn angen - Mae’n anodd dweud pa mor hir yr ystyrir y bydd plentyn 

mewn angen, gyda phob achos yn cyflwyno gwahanol faterion a chymhlethdodau. Fodd bynnag, mae’r 

data o adroddiad PSSRU, ‘Unit Costs of Health & Social Care 2014’, o ran plentyn mewn angen 

(tudalennau   150 - 153), yn darparu ystod o astudiaethau achos ar blant mewn angen, ac ym mhob un 

ohonynt mae’r costau wedi’u cyfrifo ar gyfer cyfnod o 6 mis. Fe gafodd hyn ei gadarnhau wedyn, yn 

ystod ymgysylltiad â’r holl randdeiliaid proffesiynol, fel cyfnod amser addas. Defnyddiwyd hyn felly fel y 

cyfnod amser cyfartalog y byddai rhieni a phlant yn profi dirywiad mewn llesiant o ganlyniad i’r 

gwasanaethau cymdeithasol yn canfod eu bod mewn angen. 

Hyd y cyfnod y mae plentyn mewn perygl – Fel yn achos plentyn mewn angen, mae’n amhosibl dweud 

yn gwbl sicr pa mor hir y bydd y gwasanaethau cymdeithasol yn ystyried y bydd plentyn mewn perygl. 

Unwaith eto, mae adroddiad PSSRU yn darparu ystod o astudiaethau achos (tudalennau 145-149) ar 

gyfer plant mewn perygl, er y cyflwynir sawl cyfnod amser (9, 14, 18.5 a 20 mis). Felly, yn seiliedig ar y 

wybodaeth hon a barn wybodus y rhanddeiliaid proffesiynol yr ymgynghorwyd â hwy, defnyddiwyd 

cyfnod o 12 mis i gynrychioli’r cyfnod amser y rhagwelwyd y byddai rhieni a phlant yn profi dirywiad 

mewn llesiant o ganlyniad i’w canfod i fod mewn perygl.
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Tabl 6 – Enghreifftiau o Amcangyfrifon Gwerth Deilliannau Teuluoedd 

Deilliant       Gwerth a Nodwyd   Gwerth y pellter cyfartalog a deithiwyd                Nifer y rhanddeiliaid sy’n profi’r deilliant           

Rhieni: Yn teimlo’n 
dawelach eu 
meddwl ac yn llai 
unig yn eu sefyllfa 

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu 
gwerth o £7,146.   
Cyfartaledd y cysylltiad â theuluoedd oedd 9 mis; 
nododd y Cyfeillion Teulu gyfartaledd o 2 fis cyn 
medru ymddiried yn llawn yn y berthynas, felly 
cyfnod y gwerth hwn yw 7 mis = £4,169 

Gan gymryd y pwynt isaf o ran graddfa ein holiadur      
(ychydig o newid =0%, rhywfaint o newid = 25%, dipyn 
go lew = 50%, llawer o newid = 75%) – dengys y 
canlyniadau (7*50) + (5*75)/12) = 60.42%. Mae’n 
cyfateb i werth o £2,519 
Er yn seiliedig ar sampl bach o ran maint, roedd y 
canlyniadau’n cyd-fynd â thôn y sylwadau yn y 
cyfweliadau – nodwyd fod hwn yn newid eithriadol o 
arwyddocaol. 

121 o rieni (100%) – Yn seiliedig ar y gyfran 
sy’n adrodd y newid mewn cyfweliadau a 
holiaduron, barnau rhanddeiliaid eraill, a’r 
maes ‘arall’ gan Gyda’n Gilydd     

Plant: Yn teimlo’n 
dawelach eu 
meddwl ac yn llai 
unig yn eu sefyllfa        

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu 
gwerth o £6,402.   
Cyfartaledd y cysylltiad â theuluoedd oedd 9 mis; 
nododd y Cyfeillion Teulu gyfartaledd o 2 fis cyn 
medru ymddiried yn llawn yn y berthynas, felly 
cyfnod y gwerth hwn yw 7 mis = £3,735 

Nid yw cofnodion Gyda’n Gilydd yn cynnwys maes sy’n 
cynrychioli’r newid hwn, ac er yn dal i fod yn eithriadol 
o arwyddocaol, nodwyd yn gyson ei fod yn bwysicach i 
rieni - felly defnyddiwyd graddau cyfartalog y newid a 
gyflawnwyd o 38.4%, sy’n creu gwerth o £1,434 

204 o blant (83%) – Yn seiliedig ar y 
cyfartaledd sy’n profi newid ar draws holl 
feysydd Gyda’n Gilydd 

Rhieni: Yn fwy 
hyderus fel rhiant                          

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu 
gwerth o £8,301 

Graddau cyfartalog y newid a gyflawnwyd gan rieni yn y 
maes hwn, yn ôl cofnodion Gyda’n Gilydd, oedd 24%, 
sy’n creu gwerth o £1,992 
 

65 o rieni (53%) – Yn seiliedig ar ddata 
Gyda’n Gilydd. Roedd 11% o rieni (9%) 
hefyd wedi cael cymorth drwy 
ddosbarthiadau Y Blynyddoedd Rhyfeddol, 
felly ystyriwyd eu bod yn is-set yn ystod y 
cyfnod mesur effaith 

Plant: Gwell 
perthnasoedd 
teuluol                               

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu 
gwerth o £6,402 

Graddau cyfartalog y newid a gyflawnwyd gan blant yn 
y maes hwn, yn ôl cofnodion Gyda’n Gilydd, oedd 36%, 
sy’n creu gwerth o £2,305 

164 o blant (67%) – Yn seiliedig ar ddata 
Gyda’n Gilydd 

Rhieni: Mwy o 
hyder i roi cynnig ar 
bethau newydd. 
Mwy o hyder i roi 
cynnig ar bethau 
newydd sy’n arwain 
at gyflogaeth, ac at 
fwy o incwm 

Mae gwerth cyflogaeth yn darparu newid 
mewn incwm personol. Drwy ddefnyddio 
entitledto.co.uk ar gyfer rhiant sengl gyda 3 o 
blant sydd bellach yn gweithio 20 awr yr 
wythnos, gwelwyd bod y newid mewn incwm 
blynyddol yn £5,431.92 

Amherthnasol – mae ennill incwm yn newid 
gwirioneddol yn seiliedig ar newid deuaidd o ran 
cyflogaeth    

49 o rieni (40%) – Yn seiliedig ar ddata 
Gyda’n Gilydd 
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7.2 Asiantaethau Gwladol          

Nodwyd, o ganlyniad i newidiadau a brofwyd gan deuluoedd, y ceir deilliannau wedyn ar gyfer ystod o 

asiantaethau gwladol. Er enghraifft, pan fo rhieni a phlant yn gwella eu hiechyd meddwl, bydd arnynt 

angen llai o wasanaeth gan eu meddyg teulu; mae osgoi cael eu troi allan o’u cartref yn effeithio ar adran 

dai’r awdurdod lleol, ac mae atal plant rhag gorfod derbyn gofal yn effeithio Adran Gwasanaethau Plant y 

Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’n bosibl amcangyfrif gwerth newidiadau o’r fath drwy edrych ar 

gyhoeddiadau credadwy sy’n darparu costau cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus - mae adroddiad PSSRU, 

‘Unit Costs of Health & Social Care 2014’, yn arbennig, yn cynnwys dadansoddiad cynhwysfawr o gostau 

diweddar. 

Fel asiantaeth wladol, y rhanddeiliad mwyaf perthynol ac arwyddocaol ar gyfer y dadansoddiad hwn yw 

Cyngor Gwynedd – yn enwedig Adran Gwasanaethau Plant y Gwasanaethau Cymdeithasol, ac i raddau 

llai, Gyda’n Gilydd. Mae Tabl 7 yn amlygu rhai enghreifftiau o amcangyfrifon allweddol ar gyfer y ddau 

randdeiliad o fewn Cyngor Gwynedd, ac mae atodiad 8 yn cynnwys gwybodaeth gyflawn am ddeilliannau 

pob un o’r asiantaethau gwladol. 

Mae’n bwysig nodi bod y deilliannau mewn perthynas ag osgoi’r galw ar y gwasanaethau cymdeithasol 

yn seiliedig ar yr un cyfnodau amser a amlygwyd yn flaenorol ar gyfer rhieni a phlant, lle, o ran plant 

mewn angen, mae’r costau’n seiliedig ar 6 mis, a 12 mis ar gyfer plant mewn perygl. 

Tabl 7 – Enghreifftiau o Amcangyfrifon Gwerth Deilliannau Cyngor Gwynedd 

Deilliant y Rhanddeiliad Nifer    Gwybodaeth o ran yr 
Amcangyfrifiad fesul Digwyddiad 

Adran Gwasanaethau Plant y Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Osgoi asesiadau cychwynnol – yn 
arwain at gau’r achos yn syth. O 
ganlyniad i osgoi colli 
apwyntiadau meddygol 

54 o blant – yn cynrychioli holl 
apwyntiadau ysbyty’r plant a 25% 
o apwyntiadau meddyg teulu y 
byddid fel arall wedi’u colli – yn 
seiliedig ar adroddiadau JAFF a 
barn wybodus rhanddeiliaid, gan 
gynnwys y Cyfeillion Teulu, 
Rheolwr Prosiect sydd â phrofiad 
blaenorol  o waith cymdeithasol, a 
Rheolwr Gwasanaeth 
Gwasanaethau Plant Barnardo’s 

£62.50 – Amcangyfrifir bod ar bob 
asesiad cychwynnol angen 30 
munud gan y Gweithiwr 
Cymdeithasol Gwasanaethau Plant 
a rheolwr. Mae gan y Gweithiwr 
Cymdeithasol gostau cysylltiedig o 
£55 a’r rheolwr £70 yr awr,                             
PSSRU (2014) Tudalennau 205 a 207  

Osgoi uwchgyfeirio achosion i 
statws plentyn mewn perygl – 
osgoi’r angen i roi cymorth i 
blentyn sy’n aros gyda’i rieni 
 

21 o blant – yn seiliedig ar farnau 
Cyfeillion Teulu am y deilliannau 
disgwyliedig heb ymyrraeth, 
ynghyd â barnau y byddai angen i 
75% o blant mewn angen aros yn 
eu cartref 

£1,261 – Cyfanswm y costau 
(costau y tu allan i Lundain) i roi 
cymorth i blentyn mewn angen heb 
anghenion ychwanegol am gyfnod o 
6 mis (hwn yw’r opsiwn cost isaf) 
PSSRU (2014) Tudalen 150 

Osgoi uwchgyfeirio achosion i 
statws plentyn mewn perygl – 
osgoi angen i roi cymorth i 
blentyn mewn gofal maeth 
 

5 o blant – yn seiliedig ar farnau 
Cyfeillion Teulu am y deilliannau 
disgwyliedig heb ymyrraeth, 
ynghyd â barnau bod 75% o blant 
sy’n derbyn gofal mewn gofal 
maeth (Adran Addysg, 2014 
Tudalen 4) 

£17,680 – Cyfanswm costau daprau 
9 mis o ofal maeth. Mae hyn yn 
cynrychioli’r opsiwn cost isel ar 
gyfer plentyn heb anghenion 
ychwanegol     
PSSRU (2014) Tudalen 146 
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Osgoi uwchgyfeirio achosion i 
statws plentyn mewn perygl -
osgoi’r angen i roi cymorth i 
blentyn mewn gofal preswyl 
 

2 o blant – yn seiliedig ar farnau 
Cyfeillion Teulu ar y deilliannau 
disgwyliedig, a thystiolaeth y bydd 
y 25% o blant sy’n derbyn gofal 
sy’n weddill mewn gofal preswyl 
(Adran Addysg, 2014)  

£122,000 - Y gost isaf a ganfuwyd ar 
gyfer lleoliad gofal preswyl (Adran 
Addysg, 2014) ‘Children in Care’ 
Mewn Gofal, Tudalen 10). Mae hyn 
hefyd yn gweithredu fel procsi 
oherwydd natur y lleoliad ei fod y tu 
allan i’r sir oherwydd diffyg 
darpariaeth yng Ngwynedd 

Gyda’n Gilydd 
 
Osgoi galw ychwanegol ar 
wasanaethau – teuluoedd sydd 
angen cymorth gan Gyda’n Gilydd 
 

Cyfeiriwyd 78 o deuluoedd o 
Gyda’n Gilydd at Teulu Ni, a 54 o 
deuluoedd (36% o’r cyfanswm) 
sy’n cynrychioli’r rheiny y byddent 
fel arall wedi bod angen 
gwasanaethau Gyda’n Gilydd – nid 
yw hyn yn cynnwys y bobl a oedd 
wedi hunangyfeirio gan eu bod yn 
llai tebygol o gyfeirio eu hunain at 
wasanaethau cymorth swyddogol 

£3,800 – Tybir, pe na bai Teulu Ni ar 
gael, y byddai’r holl deuluoedd 
hynny a gyfeiriwyd at Teulu Ni o 
Gyda’n Gilydd wedi bod angen lefel 
uwch o ddarpariaeth gwasanaeth. 
Yn seiliedig ar yr oriau cyfartalog y 
bu pob Cyfaill Teulu’n eu gweithio 
gyda theulu (76 awr), ynghyd â 
chost Gweithiwr Cymorth Teulu 
fesul awr (£50) 
PSSRU (2014) Tudalen 212 

 

 

 

Yn ogystal, mae rhanddeiliaid ychwanegol o asiantaethau gwladol yn profi deilliannau perthynol ac 

arwyddocaol, ac mae tabl 8 yn dangos enghreifftiau o’r rhain – mae atodiad 8 yn cynnwys rhestr gyflawn 

ar gyfer bob asiantaeth wladol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Tabl 8 – Enghreifftiau o Amcangyfrifon Gwerth Ychwanegol Deilliannau Asiantaethau Gwladol  

Deilliant y Rhanddeiliad Nifer    Gwybodaeth o ran yr Amcangyfrifiad 

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
Osgoi colli apwyntiadau 
deintyddol 

32 o rieni  
17 o blant  

£41 – Tybir y byddai pob apwyntiad yn para 30 munud – 
ac yn cael eu cyflenwi gan ddeintyddion sy’n perfformio’r 
gwaith yn unig (y rheiny nad ydynt yn dal cytundeb efo’r 
Bwrdd Iechyd Lleol neu PCT) gan mai’r rhain yw’r 
darparwr mwyaf amlwg a chost isel, PSSRU (2014) 
Tudalen 197  

Osgoi colli apwyntiadau 
cleifion allanol yn yr 
ysbyty  

21 o rieni  
44 o blant   

£109 – Cyfartaledd cenedlaethol pwysedig ar gyfer pob 
claf allanol sy’n mynd i’r ysbyty. Rhoddwyd cymorth i 
rieni a phlant fynd i amryw apwyntiadau, a thra bo gan 
rai ohonynt gost cysylltiedig sy’n is na’r cyfartaledd, mae 
hefyd yn wir y byddai llawer wedi bod cryn dipyn yn 
ddrytach PSSRU (2014) Tudalen 111 

Yr Economi Genedlaethol                
Llai o wariant ar les           49 o rieni  £1,536 - Yn seiliedig ar riant sengl gyda 3 o blant (fel yr 

opsiwn agosaf sydd ar gael i broffil teuluoedd Teulu Ni), 
yn gweithio 20 awr yr wythnos entitledto.co.uk 

Deilliant ar gyfer Adran Dai yr Awdurdod Lleol 
Gostyngiad mewn costau 
posibl / ailddyrannu 
costau oherwydd llai o 
alw ar wasanaethau 

3 teulu      
£12,000 – Arbedion cost uniongyrchol ar gyfer proses 
droi allan lawn. Swindon Family LIFE Programme, 2011 

Deilliant ar gyfer y System Cyfiawnder Ieuenctid 
Gostyngiad mewn costau 
posibl / ailddyrannu 
costau oherwydd llai o 
alw ar wasanaethau 

15 o blant – Yn 
seiliedig ar farnau 
Cyfeillion Teulu ar y 
deilliannau 
disgwyliedig heb 
ymyrraeth 

 
£8,000 – Costau cyfartalog darparu gwasanaethau i bob 
plentyn. Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol – Y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder (2011) – ‘The cost of a cohort 
of young offenders to the Criminal Justice Service’ 
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8.0 Cadarnhau Effaith           
Er mwyn asesu gwerth cyffredinol deilliannau Teulu Ni, mae angen i ni gadarnhau faint sydd o ganlyniad 

penodol i’r prosiect. Yn unol â hynny, mae SROI yn defnyddio egwyddorion cyfrifyddu cyffredin i amau’r 

gwerth, drwy ofyn: Beth fyddai wedi digwydd beth bynnag (difuddiant)? Beth yw cyfraniad pobl eraill 

(priodoliad)? A yw’r gweithgareddau hyn wedi dadleoli gwerth o rywle arall (dadleoliad)? Os rhagwelir y 

bydd deilliant yn para mwy nag 1 flwyddyn, pa mor gyflym y mae gwerth a grëwyd gan brosiect yn 

lleihau dros flynyddoedd i ddod (gostyngiad)? Bydd gweithredu’r pedwar mesur yma yn creu 

dealltwriaeth o gyfanswm gwerth net y deilliannau ac yn helpu i gadw at yr egwyddor o beidio â 

gorhawlio. 

 

8.1 Difuddiant 

Defnyddir difuddiant i fesur faint o newid a allai fod wedi digwydd heb ystyried ymyrraeth - felly, i ganfod 

y ffigwr hwn, mae angen i ni ystyried pa mor debygol ydyw y byddai deilliannau’n dal i fod wedi’u 

gwireddu heb gysylltiad Teulu Ni â bywydau teuluoedd. O ystyried natur y teuluoedd sy’n profi 

amrywiaeth o faterion cymhleth fel problemau ymddygiadol plant, pryderon iechyd meddwl, rhieni’n 

cael trafferth ymdopi, problemau tai, ac anawsterau gyda’r ysgol, mae’n annhebygol y byddai 

sefyllfaoedd wedi newid heb unrhyw ymyrraeth. Felly, roedd yn bwysig deall pwy arall a allai fod wedi 

chwarae rhan pe na bai Teulu Ni’n bodoli. Er enghraifft, gallai Gyda’n Gilydd, y gwasanaethau 

cymdeithasol, y GIG, Cymorth i Ferched, ysgolion, ffrindiau ac aelodau teulu fod wedi darparu rhyw lefel 

o newid. 

Mae’n eithriadol o anodd darparu union ffigyrau ar gyfer materion fel difuddiant o ystyried natur 

benodol Teulu Ni. Fodd bynnag, cynhaliwyd ymchwil helaeth er mwyn deall pa dystiolaeth a oedd ar gael 

- ac mae hyn wedi’i chynnwys yn nhablau 9 a 10 lle bo modd. Felly, tra mai amcangyfrifon yw’r ffigyrau a 

gynhwyswyd, gofynnwyd i’r holl randdeiliaid dan sylw y cwestion penodol o ran beth fyddai’r sefyllfa 

wedi bod heb Teulu Ni, i gael dealltwriaeth o debygolrwydd priodol y gallai pethau fod wedi newid heb 

ystyried yr ymyrraeth, neu drwy fodd arall. Fel gwiriad terfynol, cynhaliwyd cyfarfod gyda Chyfeillion 

Teulu a’r Rheolwr Prosiect, pryd cafodd yr holl ddifuddiant (a rhagdybiaethau eraill) eu trafod yn fanwl 

a’u diwygio lle bo angen. Er mwyn profi effaith unrhyw ragdybiaethau fel difuddiant er enghraifft, 

cynhaliwyd dadansoddiad sensitifrwydd trylwyr a cheir y drafodaeth am hwn yn adran 10. 

Roedd y mwyafrif o’r rhieni wedi nodi’n gyson eu bod yn credu na fyddai’r deilliannau a brofwyd 

ganddynt wedi digwydd heb Teulu Ni, gyda sylwadau fel: “wneith o ddim digwydd heb Teulu Ni”, 

“Fyddwn i fyth wedi dod mor bell hebddyn nhw” ac “mae o wedi newid fy mywyd, wir rŵan” yn 

nodweddiadol o’r hyn a ddywedwyd yn ystod yr ymgysylltu. Dywedodd un rhiant, “heb Dawn [Cyfaill 

Teulu] mi fyddai fy nerfau wedi chwalu”, tra bo un cwpl wedi dweud yn hollol bendant y byddai eu 

perthynas wedi dod i ben heb y cymorth. Yn un o’r achosion mwy eithafol, dywedodd un rhiant am ei 

mab: “Roedden ni’n meddwl, erbyn iddo fod yn 16, y byddai yn y jêl”, tra bod nifer sylweddol o rieni wedi 

dod i’r farn eithafol y byddai eu plant wedi cael eu cymryd i mewn i ofal. Mae hyn yn cyd-fynd ag 

ymchwil arall, ac mae LARC (2012) yn dweud, heb ymyrraeth briodol, y gall deilliannau disgwyliedig 

gynnwys cyrhaeddiad addysgol gwael, pryderon o ran iechyd emosiynol a chorfforol, cyfeiriadau i ofal 

cymdeithasol a chysylltiad â’r heddlu. Yn ogystal, ymgynghorwyd â’r holl randdeiliaid proffesiynol 

ynghylch y mater hwn, ac unwaith eto, amlinellwyd ystod o opsiynau. Ni chafwyd unrhyw un yn dweud 
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eu bod yn hyderus y byddai newidiadau wedi digwydd heb ymyrraeth Teulu Ni, tra yn achos y mwyafrif, 

dywedwyd y byddai eu sefyllfaoedd wedi parhau i droi yn yr un cylchoedd negyddol neu wedi dirywio 

hyd yn oed ymhellach, gyda lleiafrif yn gwaethygu i fod angen cryn dipyn o ymyrraeth statudol. 

Cefnogwyd hyn hefyd gan y data a gasglwyd gan Gyda’n Gilydd ar gyfer Llywodraeth Cymru, a oedd yn 

amlygu bod teuluoedd a oedd yn gysylltiedig â Teulu Ni yn gwneud llawer mwy o gynnydd na’r rheiny a 

oedd yn derbyn cymorth arall a ddarparwyd yn lleol (Jones a Hutchings, 2015).   

Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni gydnabod, i deuluoedd, hwyrach mai eu canfyddiad nhw o’u sefyllfa yw’r 

senarios i’r dyfodol, a heb gymorth Teulu Ni mae’n bosibl y gallai gwasanaethau eraill fod wedi eu helpu i 

gyflawni’r deilliannau hyn. Felly, er yn groes i nifer o sylwadau gan rieni na ellid fod wedi gwireddu 

deilliannau fel arall, cynhwyswyd ffigyrau difuddiant priodol ar gyfer bob un o’r deilliannau. Tra 

sylweddolir bod gwasanaethau eraill ar gael yng Ngwynedd i fynd i’r afael â rhai o bryderon teuluoedd, 

nodwyd yn gyson gan bob rhanddeiliad bod natur Teulu Ni yn creu gwerth na fyddai eraill yn gallu ei 

ddarparu. Yn yr un modd, mae mesurau cyni cyllidol lleol wedi gweld lleihad sylweddol yn y ddarpariaeth 

o gymorth statudol a gwirfoddol. Mae’r gallu i weithio dros gyfnod amser pendant gyda niferoedd 

sylweddol o deuluoedd i fynd i’r afael â’u hanghenion cyfannol yn dangos tasg unigryw'r prosiect, ac fel y 

cyfryw, cynhwyswyd ffigyrau difuddiant cymharol isel. Cynhwyswyd difuddiant cyson o 25% ar gyfer 

deilliannau sawl rhiant, sy’n adlewyrchu bodolaeth gwasanaethau eraill, ond hefyd yn cydnabod y 

gwasanaeth unigryw a gynigir gan Teulu Ni - mae tabl 9 yn amlygu lle mae ffigyrau difuddiant yn amrywio 

o’r ffigwr hwn ar gyfer rhieni (mae atodiad 9 yn dangos yr holl ystyriaethau o ran difuddiant), ac mae tabl 

10 yn dangos yr holl ffigyrau difuddiant ar gyfer deilliannau plant. 

Tabl 9 – Ffigyrau Difuddiant Rhieni – drwy Eithriad o ffigwr cyson o 25%               

Deilliant Difuddiant Cyfiawnhad              

Teimlo’n dawelach eu 
meddwl / yn llai unig 
yn eu sefyllfa 

 

20% Cydnabuwyd bod cael cymorth y Cyfaill Teulu’n aruthrol o bwysig i 
lawer o’r teuluoedd. Adroddodd sawl un y buont yn cael 
trafferthion ers peth amser ac nad oeddynt yn gallu cael y cymorth 
yr oedd ei angen arnynt. Er bod posibilrwydd y gellid fod wedi 
darparu gwasanaethau amgen, ni fyddai’r rhain cystal â natur 
unigryw Teulu Ni ac yn enwedig y Cyfeillion Teulu.            
 

Gwell iechyd meddwl 
(cyffredinol) 
 

15% Mae Teulu Ni wedi helpu i wneud bywyd yn llai caotig ac felly wedi 
helpu gyda straen a materion cyffredinol o ran iechyd meddwl. Fodd 
bynnag, heb y prosiect, gallai eraill fod wedi helpu, fel meddygon 
teulu, cwnselwyr, teulu a ffrindiau. Tra dengys tystiolaeth mai dim 
ond ychydig dros 6% o gleifion yng Nghymru sy’n gorfod disgwyl 
dros 36 wythnos am gymorth (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2016), 
mae’n rhesymol hefyd i gyfrif am y rhieni hynny na fyddent wedi 
ceisio cael cymorth, neu nad oedd eu cyflwr yn ddigon difrifol i gael 
cymorth – ond sydd er hynny wedi profi gwelliannau i’w hiechyd 
meddwl o ganlyniad i Teulu Ni. 
 

Gwell iechyd meddwl 
(plentyn wedi mynychu 
CAMHS) 
 

15% Gellid fod wedi gwneud cyfeiriadau at CAMHS heb Teulu Ni. Roedd 
cael y Cyfaill Teulu i roi cymorth iddynt wneud hyn, ac mewn sawl 
achos i sicrhau bod asesiad yn cael ei wneud (neu o leiaf yn gynt), yn 
gwella llesiant meddyliol y rhieni yn sylweddol. Ymhellach,  
amlinellwyd gan y Cyfeillion Teulu, mewn sawl achos, y bu 
teuluoedd yn disgwyl am flynyddoedd am gyfeiriadau at 
wasanaethau priodol o achos rhestr aros hir ar draws y sir. Am ragor 
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o gymorth, gweler y deilliant isod ar gyfer plant o ran gwella/cynnal 
eu hiechyd meddwl (mewn perthynas â CAMHS) 
 

Gwella llesiant o achos  
osgoi cael eu troi allan 

50% 
 
 

Mae ffigwr difuddiant cymharol uwch yn dangos y potensial i 
deuluoedd gydnabod difrifoldeb y sefyllfa a’i gwella mewn pryd i 
osgoi eu troi allan. Mae’n anodd lleoli tystiolaeth a allai gefnogi’r 
ffigwr difuddiant hwn, fodd bynnag, mae tystiolaeth o’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder (2015) yn dangos bod y data diweddaraf 
yn dangos y cyfraddau blynyddol uchaf o adfeddiannau er 2000. 
 

Mwy o ddibyniaeth             
 
 

20% Gall cael cymorth y Cyfaill fod wedi creu dibyniaeth. Fodd bynnag, 
heb y prosiect, gallai’r teulu fod yn ddibynnol ar wasanaethau eraill 
hefyd. Mae hwn hefyd yn ffigwr cyson gyda’r deilliant cadarnhaol o 
deimlo’n dawelach eu meddwl / yn llai unig yn eu sefyllfa. 
 

Osgoi dirywiad mewn 
iechyd o achos peidio â 
cholli apwyntiadau 
meddygol 

10% Roedd rhieni a Chyfeillion Teulu’n dweud yn gyson y byddid, fel 
arall, wedi colli’r mwyafrif helaeth o’r apwyntiadau meddygol y 
rhoddwyd cymorth ar eu cyfer. Fodd bynnag, gellid fod wedi 
cyflawni rhai ohonynt drwy fodd arall. O dystiolaeth bresennol, 
mae’n anodd amcangyfrif yn union beth yw’r ffigwr difuddiant ar 
gyfer apwyntiadau a gollwyd - fodd bynnag, mae tystiolaeth yn 
amlygu y gall statws economaidd-gymdeithasol is, a rhwystrau 
addysgol a daearyddol gael effaith arwyddocaol (Wickramasingh, 
2000 a Humphreys et al. 2000). 
 

 

Tabl 10 – Ffigyrau Difuddiant Plant     

Deilliant Difuddiant Cyfiawnhad              

Teimlo’n dawelach eu 
meddwl / yn llai unig yn 
eu sefyllfa 
 

20% Cydnabuwyd bod cael cymorth y Cyfaill Teulu’n aruthrol o bwysig 
i lawer o’r teuluoedd. Adroddodd sawl un y buont yn cael 
trafferthion ers peth amser ac nad oeddynt yn gallu cael y 
cymorth yr oedd ei angen arnynt. Er bod posibilrwydd y gellid 
fod wedi darparu gwasanaethau amgen, ni fyddai’r rhain cystal â 
natur unigryw Teulu Ni ac yn enwedig y Cyfeillion Teulu.            

Gwell perthnasoedd 
teuluol (yr un fath ag ar 
gyfer osgoi dirywiad 
mewn perthnasoedd 
teuluol) 

25% Roedd cael rhywun i roi cymorth i’r teulu cyfan, ac a oedd yn 
gallu treulio amser gyda hwy, yn cyfrannu tuag at well 
perthnasoedd teuluol ac nid yw’n debygol iawn y gall 
gwasanaethau eraill ddarparu yn yr un modd. 

Mwy o hyder i roi cynnig 
ar bethau newydd 
 

50% Gallai asiantaethau eraill fod wedi annog hyn hefyd, ond gyda llai 
o amser a gallu i wneud hynny i’r un graddau. Eto, gan fod plant 
at ei gilydd yn fwy parod i roi cynnig ar bethau newydd 
oherwydd eu bod yn llai swil nag oedolion, mae’r ffigwr 
difuddiant yn uwch nag ar gyfer rhieni. 

Gwell iechyd meddwl/yn 
cael ei gynnal (cyffredinol) 
(yr un fath ag ar gyfer 
osgoi colli iechyd meddwl)               

25% Mae Teulu Ni wedi helpu i wneud bywyd yn llai caotig ac felly 
wedi helpu gyda straen a materion cyffredinol o ran iechyd 
meddwl. Fodd bynnag, heb y prosiect, gallai eraill fod wedi 
helpu, fel meddygon teulu, cwnselwyr, teulu a ffrindiau.  

Gwell iechyd meddwl/yn 
cael ei gynnal (plentyn 
wedi mynychu CAMHS) 

20% Gellid fod wedi gwneud cyfeiriadau at CAMHS heb Teulu Ni. 
Roedd cael y Cyfaill Teulu i roi cymorth iddynt wneud hyn, ac 
mewn sawl achos i sicrhau bod asesiad yn cael ei wneud (neu o 
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 leiaf yn gynt), yn gwella llesiant meddyliol y rhieni yn sylweddol. 
O fewn Gwynedd, mae cryn ddiffyg o ran mynediad amserol i 
wasanaethau CAMHS. Adroddir hyn gan yr holl randdeiliaid 
cysylltiedig, ac fe’i cefnogir gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg (2014) Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n adrodd 
cynnydd o 100% mewn galw dros 4 blynedd, ynghyd â chynnydd 
cyson mewn targedau sy’n cael eu methu o ran rhoi cymorth i 
bobl ifanc o fewn cyfnod amser rhesymol.                   

Gwell bywyd 
cymdeithasol / 
cyfeillgarwch    
 

50% Mae gwneud ffrindiau newydd bob amser yn bosibilrwydd heb 
ymyrraeth gynnar fel Teulu Ni. Fodd bynnag, heb y pecyn 
cymorth cyfan, byddai cael yr hyder i fanteisio’n llawn ar 
gyfleoedd yn anoddach - er unwaith eto mae difuddiant yn uwch 
nag ar gyfer rhieni i adlewyrchu’r ffaith bod plant at ei gilydd yn 
fwy parod i wneud ffrindiau. 

Mwy o gyfleoedd i fod yn 
blentyn (cyffredinol) 

50% Roedd nifer o blant wedi derbyn cymorth gan Gyfeillion Teulu a 
oedd wedi darparu cyfleoedd unigryw i fod yn blentyn. Fodd 
bynnag, o achos bod plant yn cael cyfleoedd i gyflawni’r deilliant 
hwn mewn mannau eraill fel yr ysgol, cynhwysir ffigwr cymharol 
uchel. 

Mwy o gyfleoedd i fod yn 
blentyn (ar ôl derbyn 
cymorth gan Gweithredu 
dros Blant hefyd)   

25% Mae’r ffigwr difuddiant hwn yn is na’r deilliant cyffredinol uchod 
i adlewyrchu’r rhwystrau ychwanegol yr oedd rhai plant a 
chanddynt gyfrifoldebau gofalu yn gorfod eu hwynebu. 

Yn fwy diogel / cysurus             
oherwydd gwell 
trefniadau byw  

25% Gallai asiantaethau eraill fod wedi rhoi cymorth i deuluoedd 
gyflawni’r deilliant hwn fel Derwen, y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Gyda’n GIlydd neu’r teulu eu hunain. Fodd 
bynnag, roedd rhieni’n adrodd yn gyson bod pethau wedi 
digwydd yn llawer cynt o ganlyniad i Teulu Ni. Hefyd, gallai’r 
teulu fod wedi penderfynu cael trefn ar eu cartref, a gallai teulu 
a ffrindiau fod wedi helpu. 

Gwella llesiant oherwydd 
yn osgoi cael eu troi allan 

50% 
 
 

Mae ffigwr difuddiant cymharol uwch yn dangos y potensial i 
deuluoedd gydnabod difrifoldeb y sefyllfa a’i gwella mewn pryd i 
osgoi eu troi allan. 

Cael mwy o fwynhad o 
fynd i’r ysgol  

50% Mae ymchwil (er enghraifft, LARC, 2012) yn dangos mai’r ysgol 
yw un o’r ffactorau pwysicaf ym mywyd plentyn, ac fel y cyfryw, 
gallai profiadau yno gael effaith arwyddocaol ar y deilliant hwn 
heb ystyried ymyrraeth gynnar gan Teulu Ni.      

Osgoi dirywiad mewn 
iechyd o achos peidio â 
cholli apwyntiadau 
meddygol 

10% Roedd rhieni a Chyfeillion Teulu’n dweud yn gyson y byddid, fel 
arall, wedi colli’r mwyafrif helaeth o’r apwyntiadau meddygol y 
rhoddwyd cymorth ar eu cyfer. Fodd bynnag, gellid fod wedi 
cyflawni rhai ohonynt drwy fodd arall. Fel yn achos eu rhieni, 
mae’n anodd darganfod tystiolaeth bresennol o ran y 
tebygolrwydd y byddid yn cyflawni’r deilliant hwn heb ystyried 
Teulu Ni – er bod tystiolaeth am y rhesymau tebygol am golli 
apwyntiadau’n darparu mwy o hyder yn y ffigwr a gynhwyswyd.  

Mwy o ddibyniaeth     
 
 

20% Gallai cael cymorth y Cyfaill fod wedi creu dibyniaeth. Fodd 
bynnag, heb y prosiect, gallai’r teulu fod yn ddibynnol ar 
wasanaethau eraill hefyd. Mae hwn hefyd yn ffigwr cyson gyda’r 
deilliant cadarnhaol o deimlo’n dawelach eu meddwl / yn llai 
unig yn eu sefyllfa. 
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Mae’r ffigurau difuddiant a gynhwysir ar gyfer rhieni a phlant yn cael eu hadlewyrchu hefyd o ran 

deilliannau cyfatebol ar gyfer asiantaethau gwladol - er enghraifft, mae’r tebygolrwydd o 10% y gallai 

teuluoedd fynychu apwyntiadau meddygol eu hunain heb gymorth gan Teulu Ni yn cael ei ymgorffori 

hefyd ar gyfer ailddyrannu costau posibl ar gyfer y GIG, ynghyd ag asesiadau cychwynnol gan y 

gwasanaethau cymdeithasol sydd wedi’u hosgoi o ganlyniad i fynychu apwyntiadau. Yr unig ddeilliant ar 

gyfer asiantaeth wladol nad yw’r cysondeb hwn yn mynd i’r afael ag ef yw’r potensial i’r System 

Cyfiawnder Ieuenctid ailddyrannu costau o ganlyniad i blant yn newid trywydd eu bywyd i ffwrdd o fod 

angen eu gwasanaethau. Cynhwysir ffigwr o 50% i adlewyrchu gweithgareddau amgen y byddid wedi’u 

defnyddio i osgoi’r deilliant hwn. 

 

8.2 Priodoliad 

O achos natur gymhleth amgylchiadau llawer o deuluoedd, gall ystod o wasanaethau ddarparu cymorth 

hefyd (fel CAMHS, y System Cyfiawnder Ieuenctid ac ysgolion), fel y bydd pobl eraill yn eu bywydau’n 

gwneud, fel teulu a ffrindiau efallai. Felly, gofynnwyd i’r holl randdeiliaid yr ymgysylltwyd â hwy ystyried 

pwy arall oedd yn ymwneud â rhoi cymorth i deuluoedd, er mwyn diystyru effeithiau yn seiliedig ar eu 

cyfraniad at greu deilliannau perthnasol. 

Yn ystod yr ymgysylltiad, datgelwyd gan rai teuluoedd mai ychydig o gymorth, os o gwbl, a dderbyniwyd 

ganddynt gan asiantaethau neu unigolion eraill. Mewn rhai achosion, roedd rhieni’n adrodd, o achos eu 

hamgylchiadau, eu bod wedi dihysbyddu parodrwydd a chymorth teulu a ffrindiau, ac na fyddent yn 

gymwys i gael rhagor o gymorth. Fodd bynnag, mewn achosion eraill, roedd rhwydweithiau cymdeithasol 

cryf yn helpu, fel yr oedd gwasanaethau eraill, ac roedd gan dros hanner y teuluoedd ryw fath o 

gysylltiad efo Gyda’n Gilydd. Felly, mae gan bob deilliant a nodir ffigwr priodoliad o o leiaf 20% (roedd 

holiaduron y rhieni’n dangos cred gyfartalog bod Teulu Ni’n gyfrifol am o leiaf 87% o’r gwerth), a 

dangosir y rhain yn nhabl 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Tabl 11 – Ffigyrau Priodoliad Rhieni  

Deilliant       Priodoliad Cyfiawnhad     

Teimlo’n dawelach eu 
meddwl / yn llai unig 
 

20% Mae’r rhan fwyaf o’r deilliant hwn o ganlyniad i Teulu Ni; roedd cael 
y berthynas â’r Cyfaill yn hanfodol a nodwyd hynny yn y cyfweliadau 
ac yn yr ymgysylltiad â rhanddeiliaid. Fodd bynnag, rhaid priodoli 
rhywfaint o werth i aelodau teulu, ffrindiau a sefydliadau eraill a all 
fod yn gysylltiedig â hwy. 

Mwy o hyder fel rhiant 
(cyffredinol)         
 

25% Roedd Cyfeillion Teulu’n gweithio’n agos â rhieni ac yn mynd gyda 
hwy i ddosbarthiadau, apwyntiadau, cyfarfodydd ysgol ac ati. 
Adroddodd sawl un bod cael y Cyfaill yno i ddangos iddynt sut i 
ddelio â sefyllfaoedd yn wirioneddol werthfawr. Fodd bynnag, rhaid 
cydnabod rôl pobl eraill. 

Mwy o hyder fel rhiant (ac 
wedi mynychu cwrs ‘Y 
Blynyddoedd Rhyfeddol’) 

50% Fel yr uchod, ond mae’r ffigwr hwn hefyd yn cynnwys mewnbwn 
dosbarthiadau ‘Y Blynyddoedd Rhyfeddol’ Barnardo’s, nad oeddynt, 
yn y mwyafrif o achosion, yn cael eu hariannu gan Teulu Ni. 

Perthnasoedd teuluol 
cryfach  
 

25% Nodwyd fod cael y Cyfaill yno i siarad â hwy ac i drefnu diwrnodau 
allan i’r teulu yn hanfodol. Fodd bynnag, roedd gan rai teuluoedd 
gysylltiadau ag eraill fel gweithwyr chwarae.    

Mwy o hyder i roi cynnig 
ar bethau newydd  
 

25% Yn ogystal â Chyfeillion Teulu’n rhoi cymorth i rieni gyflawni’r 
deilliant hwn, rhaid cyfrif am gymorth posibl gan eraill fel aelodau 
teulu a ffrindiau. 

Mwy o incwm a gwelliant 
o ran llesiant drwy 
gyflogaeth 

50% Tra’r oedd y Cyfaill Teulu’n helpu i leihau llawer o’r rhwystrau 
angenrheidiol i gyflawni’r deilliant hwn, rhaid cyfrif am rôl 
gwasanaethau cyflogaeth yn enwedig. 

Gwell iechyd meddwl / yn 
cael ei gynnal (cyffredinol) 
 

25% Mae Teulu Ni wedi helpu i wneud bywyd yn llai caotig ac felly wedi 
helpu gyda straen a materion iechyd meddwl yn gyffredinol, er rhaid 
cyfrif am gymorth posibl gan eraill fel aelodau teulu a ffrindiau. 

Gwell iechyd meddwl / yn 
cael ei gynnal (plentyn 
wedi mynychu CAMHS) 

50% Mae cyngor ac arweiniad Teulu Ni o ran asesu’r plant yn hanfodol. 
Fodd bynnag, rhaid i’r newidiadau o ran yr is-set hon ar gyfer 
rhanddeiliaid gyfrif am waith CAMHS hefyd. 

Gwell bywyd cymdeithasol 
/ cyfeillgarwch 
 

25% Mae Teulu Ni yn helpu teuluoedd i gynyddu eu hyder a hefyd yn 
helpu i wneud bywyd yn llai caotig fel bod ganddynt amser i gyfarfod 
â ffrindiau. Fodd bynnag, gall sefydliadau eraill ac aelodau teulu 
ychwanegol helpu a rhoi anogaeth hefyd. 

Yn fwy diogel / cysurus o 
achos gwell trefniadau 
byw          

50% Roedd Teulu Ni yn helpu i hwyluso pethau o ran y broses o symud tŷ 
neu wneud trefniadau byw yn fwy cyfforddus. Fodd bynnag, byddai 
eraill, fel y darparwr tai, yn cyfrannu at hyn. 

Gwelliant mewn llesiant o 
achos osgoi cael eu troi 
allan 

50% Fel yr uchod, rhaid cyfrif am ddylanwad eraill fel darparwyr tai ac 
aelodau teulu a ffrindiau. Hefyd, amlygwyd bod rôl cynghorwyr fel 
Cyngor ar Bopeth, o ran darparu cymorth ariannol, yn bwysig i rai 
teuluoedd.                   

Gwelliant mewn llesiant o 
achos perthynas gryfach 
gyda’r ysgol   

25% Roedd Cyfeillion Teulu’n gweithio gyda rhai teuluoedd i ymgysylltu 
ag ysgolion, mynychu cyfarfodydd gyda’r rhieni a’u hannog i 
gyfathrebu. Er rhaid cyfrif am rôl yr ysgolion ac eraill.                          

Osgoi dirywiad mewn 
iechyd o achos peidio â 
cholli apwyntiadau 
meddygol 

50% Adlewyrchir rôl darparwyr gofal iechyd yn y lefel briodoliad hon. 

Yn fwy dibynnol    
 
 

20% Fel y nodwyd, mae angen cyfrif am y posibiliadau o ran rhieni’n 
derbyn gwasanaethau gan ddarparwyr eraill, ac fel y cyfryw gallai 
hefyd arwain at ddibyniaeth o ganlyniad i’w darpariaeth. 
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Yn wahanol i ddifuddiant, mae ffigyrau priodoliad ar gyfer plant yr un fath ag ar gyfer rhieni o achos bod 

dylanwad rhanddeiliaid eraill ym mywydau teuluoedd yn eithaf tebyg. Fodd bynnag, mae tabl 12 yn 

amlygu’r eithriadau i hyn a chynhwysir rhestr lawn o’r holl ddifuddiant a lefelau priodoliad ar gyfer 

asiantaethau gwladol yn atodiad 8. 

 

Tabl 12 – Lefelau Priodoliad Plant      

Deilliant Priodoliad   Cyfiawnhad    

Mwy o hyder i roi cynnig 
ar bethau newydd  
 

50% Yn uwch na rhieni i adlewyrchu dylanwad arwyddocaol 
posibl yr ysgol a ffrindiau. 

Gwell bywyd 
cymdeithasol / 
cyfeillgarwch 
 

50% Fel yr uchod – yn gyffredinol, mae’n haws i blant gael 
cysylltiad â chyfoedion. 

Mwy o gyfleoedd i fod yn 
blentyn (cyffredinol)    

25% Tra’r oedd Cyfeillion Teulu’n rhoi cymorth i blant, rhaid 
cyfrif am ddylanwad pobl eraill. Nid oes gwahaniaeth o ran 
priodoliad os oedd y plentyn wedi derbyn cymorth gan 
Gweithredu dros Blant oherwydd y comisiynwyd y 
gwasanaeth hwn fel rhan o Teulu Ni. 

Mwy o gyfleoedd i fod yn 
blentyn (ar ôl derbyn 
cymorth gan Gweithredu 
dros Blant hefyd)         

25% 

Mwynhau mynd i’r ysgol 
yn fwy     

50% Fel yr amlygwyd yn y drafodaeth am ddifuddiant, mae rôl 
yr ysgol a chyd-ddisgyblion mewn bywyd plentyn yn 
arbennig o bwysig ac, fel y cyfryw, mae angen cyfrif am 
hyn. 

 

8.3 Dadleoli    

Dadleoli yw trosglwyddiad gwerth o rywle arall o ganlyniad i’w greu ar gyfer rhanddeiliad. Er enghraifft, 

os yw cynllun gwarchod cymdogaeth yn llwyddo i ddileu trosedd o un stryd, ond y ceir bod cynnydd i’r un 

lefel yn y stryd nesaf, nid oes unrhyw werth gwirioneddol wedi’i greu - nid yw ond wedi symud o un 

ffynhonnell i un arall. O ran Teulu Ni, mae’n rhesymol i ddweud nad oedd y gwerth a grëwyd ar gyfer 

teuluoedd yn atal teuluoedd eraill rhag cael eu cynnwys (mewn gwirionedd, darparu lefel uwch o 

ddarpariaeth ar gyfer Gwynedd), ac felly nid yw wedi dadleoli gwerth gan eraill na allent fanteisio ar y 

prosiect o ganlyniad i hynny. Fodd bynnag, wrth ystyried deilliannau o ran cyflogaeth, mae hyn yn 

wahanol. Gellid ystyried fod pobl sy’n diogelu swydd, ac eithrio mewn amgylchiadau lle crëwyd cyfleoedd 

cyflogaeth ‘newydd’ o ganlyniad i weithgaredd penodol, wedi atal pobl eraill rhag diogelu’r swydd 

honno. Fodd bynnag, yn hytrach na dweud bod 100% o’r gwerth wedi’i ddadleoli, mae’n fwy priodol i 

gymhwyso ffactor ddadleoli o 13%, yn unol ag ymchwil gan English Partnerships (2008) mewn perthynas 

ag effeithiau ar ‘fod heb waith’ (‘worklessness’). 

8.4 Hyd a Gostyngiad     

Gofynnwyd i bob teulu pa mor hir y teimlent y byddai eu deilliannau’n para, ac roedd y mwyafrif llethol 

yn credu y byddant yn parhau am gyfnod sylweddol o amser, gyda sylwadau fel: ‘mi wnawn nhw bara am 

byth” a “Fedra i ddim gweld ei fod o am stopio” yn cael eu gwneud yn gyson yn ystod yr ymgysylltiad â 

hwy. Roedd bob un o’r rhieni a oedd yn rhan o’r ymgysylltu wedi gorffen gweithio â Teulu Ni ers o leiaf 6 
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mis, ac roedd hyn yn help iddynt ystyried pa mor hir y byddai’r deilliannau’n para - ac mae’r barnau a 

fynegwyd yn gyson â gwerthusiad blaenorol o’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf (mae Gyda’n Gilydd yn 

gweithredu fel y cyswllt canolog ar gyfer teuluoedd) a amlygodd fod y mwyafrif o deuluoedd yn parhau i 

gynyddu’r pellter a deithiwyd ganddynt ar ôl i’w cysylltiad â’r cymorth ddod i ben (Jones a Hutchings, 

2015). Roedd y ffaith bod rhieni a phlant yn credu, yn bwysicach na dim arall, y byddai’r deilliannau a 

brofwyd ganddynt yn para am flynyddoedd lawer yn amlwg hefyd mewn sylwadau a ddefnyddiwyd i 

egluro’r gwerth uwch a briodolwyd ganddynt i’w deilliannau, o ran pethau eraill y gellid eu prynu ar y 

farchnad fel: “mi wneith hyder bara’n llawer hirach na char”. Yn ogystal, gofynnwyd yn benodol i bob un 

o’r rhanddeiliaid proffesiynol, pa mor hir y credant y byddai newidiadau’n para, ac er yn ymwybodol o 

natur amrywiol teuluoedd, roeddent yn credu, o ran sawl un a oedd wedi cyflawni deilliannau, bod cryn 

obaith y byddai’r rhain yn parhau. 

Bydd gwerth sawl deilliant yn para mwy nag un flwyddyn. Fodd bynnag, er mwyn osgoi gorhawlio, mae’n 

rhaid i ni hefyd ystyried ar ba gyfradd y mae’r gwerth a briodolir i’r ymyrraeth wreiddiol yn lleihau. Er 

enghraifft, dylai teuluoedd sydd wedi profi ‘perthnasoedd teuluol cryfach’ yn sgil ymyrraeth Teulu Ni 

barhau i fod yn deulu cryfach am flynyddoedd lawer wedi hynny. Fodd bynnag, bydd ffactorau eraill 

hefyd yn dylanwadu ar hyn dros amser, fel eu hymddygiad eu hunain a chysylltiad posibl â phrosiectau 

eraill. Felly, cynhwysir cyfradd leihau i adlewyrchu effaith ostyngol Teulu Ni dros gyfnod o flynyddoedd. 

O ran rhieni a phlant, ni ragwelir y bydd unrhyw ddeilliant yn para am fwy na 2 flynedd. Fodd bynnag, 

gellir ystyried bod hyn efallai’n diystyru effaith sawl un o’r deilliannau, ac mae ymchwil arall (gweler 

LARC, 2011 er enghraifft) wedi ystyried deilliannau tebyg ar gyfer cyfnodau o 10-15 mlynedd. Nid yw’r 

teimlad cychwynnol eu bod yn dawelach eu meddwl / ddim yn unig yn eu sefyllfa ond yn cael ei gyfrifo ar 

gyfer y 7 mis yn ystod y prosiect lle ystyriwyd bod y berthynas â’r Cyfaill yn effeithiol, tra rhagwelir bod 

deilliannau dilynol yn dechrau ar ôl cwblhau perthynas Teulu Ni â theuluoedd. Mae’r deilliannau hynny 

mewn perthynas â newidiadau cadarnhaol ym mywydau teuluoedd yn cael eu rhagamcanu ar gyfer 2 

flynedd, ac mae’r rheiny sy’n ymwneud ag osgoi dirywiad mewn llesiant sy’n gysylltiedig ag amgylchiadau 

teuluol nad ydynt yn gwaethygu yn cael eu cyfrifo am 1 wythnos, 6 mis neu 1 flwyddyn, fel yr amlygir yn 

atodiad 7. Mae’r deilliannau ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â phlant mewn 

angen/mewn perygl yn cael eu rhagamcanu i ddechrau yn ystod y prosiect ac i bara am 2 flynedd arall, i 

ddangos y gwerth sy’n cael ei greu yn ystod yr amser y mae’r Cyfaill Teulu’n gweithio efo teuluoedd, a 

thu hwnt. Yn achos hyd yn oed y rhagamcanion hyn hefyd, dylid ystyried eu bod efallai’n rhoi amcan rhy 

isel o werth gwirioneddol y newidiadau hyn, gan nad yw’r gwerth yn cynnwys yr holl gostau ychwanegol 

yn sgil gweithio â theuluoedd a chanddynt broblemau mor gymhleth – yn enwedig lle bo angen gofal y tu 

allan i’r sir. 

Lle rhagamcanwyd y bydd deilliannau’n para am fwy nag 1 flwyddyn, cynhwyswyd cyfradd leihau o 50% 

(sydd, yn arbennig, yn adlewyrchu pwysigrwydd ymrwymiad parhaus teuluoedd i gynnal y newidiadau) 

yn achos bob deilliant ac eithrio dau. Mae’r eithriadau’n ymwneud â phlant yn meithrin mwy o hyder i 

roi cynnig ar bethau newydd, ynghyd â chynyddu nifer eu ffrindiau/gwella eu bywyd cymdeithasol - y 

mae gan y ddau gyfraddau lleihau o 75%, sy’n adlewyrchu oedran y plant a’r dylanwadau parhaus a brofir 

ganddynt mewn bywyd yng nghyswllt y deilliannau hyn. 
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9.0 Canlyniadau SROI 
Yn yr adran hon o’r adroddiad, cyflwynir canlyniadau cyffredinol y dadansoddiad SROI hwn o Teulu Ni. 

Mae’r canlyniadau hyn yn ffrwyth y gwaith gofalus o gymhwyso’r egwyddorion sy’n sail i’r fframwaith 

SROI. Mae’r dadansoddiad yn dangos proffesiynoldeb ac arbenigedd y Cyfeillion Teulu o ran y modd y 

maent yn mynd ati’n effeithiol i roi’r teulu yng nghanol ymyrraeth gynnar ataliol, er mwyn mynd i’r afael 

ag anghenion holistig - a’r berthynas hon sy’n ganolog i newidiadau cadarnhaol ym mywydau teuluoedd. 

Drwy ymddiried yn ei gilydd, mae teuluoedd yn teimlo’n dawelach eu meddwl ac yn llai unig yn eu 

sefyllfa - sefyllfa a olygodd bod llawer o deuluoedd wedi cyrraedd “pen eu tennyn”, a’r sylfaen hon sy’n 

rhoi’r gallu i deuluoedd wneud newidiadau pwysig i’w bywydau. Mae cryfhau asedau ac adnoddau 

teuluoedd yn eu gwneud yn fwy gwydn fel y gallant dorri cylchoedd negyddol o ymddygiad - ac mae hyn 

yn creu gwerth sylweddol i rieni a phlant, ac yn lleihau eu hangen am gymorth ychwanegol. 

Mae tabl 13 yn dangos y gwerth presennol sydd wedi’i greu ar gyfer bob un o’r rhanddeiliaid a 

gynhwyswyd sy’n profi newidiadau perthnasol. Mae’r cyfrifiadau o werth presennol yn ystyried y gyfradd 

leihau o 3.5%, fel yr awgrymir gan Lyfr Gwyrdd y Trysorlys. 

 

Tabl 13 – Cyfanswm y Gwerth Presennol sy’n Cael ei Greu gan y Rhanddeiliad  

Rhanddeiliad Y gwerth sy’n cael ei greu 
o ganlyniad i Teulu Ni 

Y gyfran o gyfanswm y 
gwerth sy’n cael ei greu 

Rhieni  £1,882,965 43.6% 
Plant     £1,422,684 32.9% 
Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol £68,954 1.6% 
Gyda’n Gilydd £290,121 6.7% 
Gwasanaethau Plant y Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

£559,270 12.9% 

Yr Economi Genedlaethol £34,896 0.8% 
Adran Dai yr Awdurdod Lleol  £19,968 0.5% 
Y System Cyfiawnder Ieuenctid  £42,988 1.0% 

 

Mae’r ffigyrau’n dangos bod y rhan fwyaf o werth Teulu Ni’n cael ei greu ar gyfer y rhieni a’r plant sy’n 

gysylltiedig - sy’n dod i gyfanswm o dros £3m (76.5%) o’r gwerth cyffredinol. Tra yr ymddengys bod rhai 

rhanddeiliaid yn profi gwerth cymharol isel na fyddai’n pasio prawf arwyddocâd, mae’n bwysig cofio bod 

y gwasanaethau cymdeithasol, Gyda’n Gilydd a’r adran dai i gyd yn elfennau cyfansoddol o Gyngor 

Gwynedd. Er yn gweithredu gyda chyllidebau ar wahân, efo’i gilydd, maent yn cynrychioli gwerth 

cyffredinol o bron i £870,000 (20%). Mae’r un peth yn wir am y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yr economi 

genedlaethol a’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, sy’n creu gwerth o bron i £147,000 (3.4%) i’r 

llywodraeth genedlaethol. Mae tabl 14 yn amlygu’r gwerth sy’n cael ei greu ar gyfer rhieni a phlant fesul 

unigolyn cysylltiedig.            

 

 

 



65 
 

Tabl 14 – Cyfanswm y Gwerth sy’n Cael ei Greu Fesul Unigolyn Cysylltiedig 

Rhanddeiliad Gwerth cyfartalog ar 
gyfer teuluoedd sydd 
wedi gwneud newidiadau 
cadarnhaol (95 teulu) 
 

Gwerth cyfartalog ar gyfer 
yr holl deuluoedd sy’n 
gysylltiedig â Teulu Ni (149 
teulu) 

Teulu  £34,796 £22,186 
 

Rhieni £15,562 £9,910 
 

Plant     £5,831 £3,734 
 

 

 

Mae’r canlyniadau uchod yn dangos enillion cadarnhaol iawn ar gyfer rhieni a phlant sy’n gysylltiedig â 

Teulu Ni. Er bod rhieni’n ennill cryn dipyn mwy o werth na phlant yn ystod y cyfnod y rhoir cyfrif amdano, 

pe baem hefyd yn cynnwys deilliannau a geir dros oes plentyn, byddai eu gwerth yn sylweddol fwy. 

Mae’r canlyniadau hefyd yn dangos y gwerth posibl arwyddocaol y gellid ei greu pe bai rhagor o 

deuluoedd yn ennill deilliannau llwyddiannus drwy ymwneud â’r prosiect. Mae’r canlyniadau cyffredinol 

yn nhabl 15 yn amlygu cyfanswm y gwerth sy’n cael ei greu, cyfanswm y gwerth presennol (gyda 

gostyngiad o 3.5%), y gwerth presennol net, ac yn y pendraw, y gymhareb SROI. 

 

 

Tabl 15 – Prif Ganlyniadau SROI 

Cyfanswm y gwerth a grëwyd £4,440,070 
 

Cyfanswm y gwerth presennol £4,321,848 
 

Gwerth y buddsoddiad  £839,832 
 

Gwerth presennol net 
(gwerth presennol heb y buddsoddiad) 

£3,482,016 
 

Gwerth Buddiant Cymdeithasol (SROI) £5.15:1 
 

 

 

Mae’r canlyniad o £5.15:1 yn dangos bod pob £1 a fuddsoddir yn Teulu Ni yn 

creu cyfanswm gwerth o £5.15. 
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Mae’r canlyniad yn dangos y gwerth arwyddocaol iawn sy’n cael ei greu o ganlyniad i Teulu Ni, ac mae’n 

seiliedig ar gymhwyso egwyddorion y fframwaith SROI. Er bod rhagdybiaethau ynghlwm wrth y 

dadansoddiad hwn, mae cymhwysiad cyson yr egwyddor o beidio â gorhawlio yn arwain at roi amcan rhy 

isel o rai deilliannau perthnasol yn seiliedig ar faterion fel hyd yr effaith. 

 

Roedd amcangyfrif gwerth deilliannau’n defnyddio amryw ddulliau o amcangyfrif gwerth ariannol, gan 

gynnwys dewis datganedig (‘stated preference’) mewn ‘gemau gwerth’, defnyddio amcangyfrifon llesiant 

presennol a phrocsis ailddyrannu costau. Mae felly’n ddefnyddiol dangos canlyniadau’n seiliedig ar y 

gwahanol ffurfiau hyn. 

Tabl 16 – Dull Amcangyfrif Gwerth Mewn Termau Ariannol  

Dull amcangyfrif gwerth    Gwerth Cyfran y gwerth      

Dewis datganedig   £2,859,354 66.2% 
 

Amcangyfrifon Llesiant £322,423 7.5% 
 

Procsis ailddyrannu costau £981,302 22.7% 
 

Newidiadau i incwm  £158,770 3.7% 
 

 

Y modd terfynol o gyflwyno’r canlyniadau yw ystyried y cyfnod ad-dalu – sef yr adeg pryd y mae cost y 

buddsoddiad wedi’i ad-dalu’n llawn. Yn seiliedig ar swm ariannu llawn a chan dybio bod y gwerth yn 

cronni’n gyson, y cyfnod ad-dalu yw 8.9 mis. Wrth gyfrifo cost flynyddol y buddsoddiad yn erbyn y 

gwerth blynyddol a grëwyd, nid yw’r cyfnod ad-dalu blynyddol ond yn 2.3 mis.                      
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10.0 Dadansoddiad Sensitifrwydd 
Pwrpas cynnal dadansoddiad sensitifrwydd yw asesu unrhyw ragdybiaethau a gynhwyswyd yn y 

dadansoddiad. Mae profi un newidyn ar y tro fel nifer, hyd, difuddiant neu ostyngiad, yn caniatáu canfod 

unrhyw faterion sy’n cael effaith arwyddocaol ar y canlyniad. Os ystyrir bod gan unrhyw fater effaith 

perthnasol, dylid ystyried a rheoli’r rhagdybiaeth hon wrth fynd ymlaen. Mae Atodiad 10 yn darparu’r 

dadansoddiad sensitifrwydd llawn, ac mae canlyniadau dethol yn cael eu hamlygu a’u trafod yn nhabl 17 

(mae’r tabl wedi’i rannu’n wahanol randdeiliaid). Er mwyn profi’r wybodaeth a gynhwysir yn y map 

gwerth, mae’r newidiadau a wneir i’r gwahanol newidynnau’n arwyddocaol – er enghraifft, mwy na 

dyblu’r ffactorau effaith fel difuddiant a phriodoliad a haneru’r gwerthoedd. 

 

Tabl 17 – Crynodeb o’r Dadansoddiad Sensitifrwydd 

Newidyn   Rhagdybiaeth 
bresennol 

Rhagdybiaeth 
ddiwygiedig 

SROI 
Diwygiedig 

Cyfran y 
newid        

 
 
 
 
Rhieni: teimlo’n dawelach eu 
meddwl/yn llai unig yn eu 
sefyllfa 

Nifer: 121 Nifer: 61 5.03 2.3% 

Difuddiant: 20% Difuddiant: 75% 4.99 3.1% 

Priodoliad: 20% Priodoliad: 75% 4.99 3.1% 

Gwerth: £2,519 Gwerth: £1,259.5 5.03 2.3% 

 
 
 
Rhieni: gwell perthnasoedd â’u 
plant / perthynas deuluol 
gryfach  
 
 

Nifer: 94 Nifer: 47 5.05 1.9% 
 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 
 

5.02 2.5% 

Priodoliad: 25% Priodoliad: 75% 5.02 
 

2.5% 

Gostyngiad: 50% Gostyngiad: 75% 5.11 0.8% 
 

Gwerth: £2,173 Gwerth: £1,086.5 
 

5.05 1.9% 

 
 
 
 
 
Rhieni: mwy o hyder i roi cynnig 
ar bethau newydd sy’n arwain at 
gyflogaeth; yn arwain at 
gynyddu incwm a gwella llesiant 
 
 
 
(Wedi’i gyfuno â’r economi 
genedlaethol) 

Nifer: 49 Nifer: 24 5.01 
 

2.7% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 
 

4.96 3.7% 

Priodoliad: 50% Priodoliad: 90% 
 

4.92 4.4% 

Dadleoli: 13% 
 

Dadleoli: 75% 4.95 3.9% 

Gostyngiad: 50% Gostyngiad: 75% 5.10 
 

1.0% 

Gwerth: £5,453 
(incwm) 

Gwerth: £2,726.5 
 

5.07 1.5% 

Gwerth: £4,796 
(llesiant) 

Gwerth: £2,398 
 

5.08 1.4% 

Dadleoli: 13% Dadleoli: 75% 4.92 
 

4.4% 
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Rhieni: gwell iechyd meddwl / 
llesiant  

Nifer: 84 Nifer: 42 5.04 2.1% 

Difuddiant: 15% Difuddiant: 75% 
 

5.02 2.5% 

Priodoliad: 25% a 
50% 

Priodoliad: 75% 5.03 2.3% 

Gostyngiad: 50% Gostyngiad: 75% 5.12 0.6% 

Gwerth: £2,020 Gwerth: £1,010 
 

5.06 1.7% 

 
 
 
 
Rhieni: gwell iechyd meddwl o 
achos nad ydynt mwyach yn 
wynebu eu troi allan 

Nifer: 4 Nifer: 2 5.14 0.2% 

Difuddiant: 50% Difuddiant: 90% 
 

5.14 0.2% 

Priodoliad: 50% Priodoliad: 90% 5.14 0.2% 

Gostyngiad: 50% Gostyngiad: 75% 5.15 0% 

Gwerth: £2,397 Gwerth: £1,198.5 
 

5.14 0.2% 

 
 
 
 
Rhieni: yn teimlo’n fwy dibynnol            

Nifer: 12 Nifer: 24 5.09 1.2% 

Difuddiant: 20% Difuddiant: 0% 5.13 0.4% 

Priodoliad: 20% Priodoliad: 0% 5.13 0.4% 

Gostyngiad: 50% Gostyngiad: 0% 5.13 0.4% 

Gwerth: £-4,318 Gwerth: £-9,833 
 

5.07 1.5% 

 
 
Rhieni: osgoi colli hyder fel 
rhiant ynghyd â pherthnasoedd 
teuluol ac iechyd meddwl yn 
gwaethygu oherwydd osgoi 
asesiad cychwynnol 

Nifer: 37 Nifer: 18 5.13 0.4% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 5.14 0.2% 

Priodoliad: 25% Priodoliad: 75% 5.13 0.4% 

Gwerth: £471 
(cyfunol) 

Gwerth: £235.5 
 

5.13 0.4% 

 

 

Mae’r dadansoddiad sensitifrwydd ar gyfer deilliannau rhieni’n amlygu effeithiau cymharol isel ar y 

canlyniad SROI. O ran y mwyafrif o ddeilliannau, profir y newid mwyaf arwyddocaol wrth ddiwygio’r 

ffigyrau difuddiant neu briodoliad - ac mae hyn yn dangos pwysigrwydd archwilio’r ffigyrau hyn yn ofalus 

wrth ymgysylltu â rhanddeiliaid a defnyddio tystiolaeth ac ymchwil bresennol. Ar gyfer y deilliannau o 

ran mwy o incwm a gwelliant mewn llesiant o ganlyniad i gyflogaeth, mae effaith newid y ffigwr dadleoli 

hefyd yn cael effaith gweddol arwyddocaol ar y canlyniadau - fodd bynnag, mae’r newid o 13 - 75% yn 
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eithaf mawr ac yn annhebygol o fod yn gywir - fodd bynnag, nid yw hyn yn esgusodi ystyriaeth ofalus o’r 

ffactor effaith hwn. Mewn rhai achosion, mae nifer y rhieni sy’n profi newid yn cael effaith debyg ar y 

canlyniadau (h.y. gwell iechyd meddwl a theimlo’n fwy dibynnol), ac mae hyn eto’n dangos pwysigrwydd 

sicrhau cywirdeb y ffigyrau hyn. Fodd bynnag, oherwydd bod y data hwn wedi’i gasglu’n annibynnol ar 

gyfer sampl cymharol fawr o rieni, mae mwy o hyder yn y ffigyrau hyn. Mae gwerth deilliannau’n cael llai 

o effaith ar y canlyniadau yn y mwyafrif o achosion, er bod hyn yn fwy lle defnyddir gwerthoedd mwy - 

sydd unwaith eto’n gofyn am ystyriaeth ofalus, ond yn gyffredinol, cywirdeb y ffigyrau difuddiant a 

phriodoliad sy’n cael yr effaith fwyaf arwyddocaol, ac felly sy’n gofyn am ddiwydrwydd gofalus. 

 

Mae ystyried deilliant osgoi colli llesiant mewn perthynas ag osgoi asesiad cychwynnol gan y 

gwasanaethau cymdeithasol yn dangos effaith gyfyngedig y deilliant hwn ar y canlyniad cyffredinol (ceir 

trafodaeth isod am y colledion yr oeddid wedi eu hosgoi ar gyfer rhieni a phlant). Mae’r deilliant hwn, yn 

wahanol i’r mwyafrif o’r rhai eraill yn y dadansoddiad, yn anoddach i’w gadarnhau - eto, mae’r 

dadansoddiad sensitifrwydd yn rhoi hyder nad yw cynnwys o leiaf y deilliant penodol hwn mewn 

perthynas â pheidio â bod yn destun asesiad cychwynnol gan y gwasanaethau cymdeithasol yn cael 

effaith arwyddocaol ar y canlyniadau. 

 

 
 
 
 
Plant: teimlo’n dawelach eu 
meddwl/yn llai unig yn eu 
sefyllfa 

Nifer:202 Nifer: 101 5.04 2.1% 

Difuddiant: 20%  Difuddiant: 75% 4.99 3.1% 

Priodoliad: 20% Priodoliad: 75% 4.99 3.1% 

Gwerth: £1,434 Gwerth: £717 
 

5.04 2.1% 

 
 
 
 
Plant: gwell perthnasoedd 
teuluol     
 

Nifer: 163  Nifer: 81 4.96 3.7% 

Difuddiant: 25%  Difuddiant: 75% 4.90 4.8% 

Priodoliad: 25% Priodoliad: 75% 4.90 4.8% 

Gostyngiad: 50% Gostyngiad: 75% 5.09 1.2% 

Gwerth: £2,305 Gwerth: £1,152.5 
 

4.96 3.7% 

 
 
 
 
 
Plant: mwy o hyder i roi cynnig 
ar bethau newydd 

Nifer: 202 Nifer: 101 5.09 1.2% 

Difuddiant: 50%  Difuddiant: 75% 5.09 1.2% 

Priodoliad: 50% Priodoliad: 75% 5.09 1.2% 

Gostyngiad: 75% Gostyngiad: 90% 5.13 0.4% 

Gwerth: £1,540 Gwerth: £770 
 

5.09 1.2% 
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Plant: yn mwynhau mynd i’r 
ysgol yn fwy 

Nifer: 144 Nifer: 72 5.10 1.0% 

Difuddiant: 50%  Difuddiant: 90% 5.08 1.4% 

Priodoliad: 50% Priodoliad: 90% 5.08 1.4% 

Gostyngiad: 50% Gostyngiad: 75% 5.13 0.4% 

Gwerth: £1,421 Gwerth: £710.5 
 

5.10 1.0% 

 
 
 
 
Plant: yn teimlo’n fwy dibynnol                 

Nifer: 37 Nifer: 74 5.08 1.4% 

Difuddiant: 20%  Difuddiant: 0% 5.13 0.4% 

Priodoliad: 20% Priodoliad: 0% 5.13 0.4% 

Gwerth: £-2,458 Gwerth: -£4,916 
 

5.08 1.4% 

 
 
 
Plant: osgoi perthnasoedd 
teuluol ac iechyd meddwl yn 
dirywio oherwydd atal pethau 
rhag gwaethygu 

Nifer: 59 Nifer: 0 4.84 6.0% 

Difuddiant: 25% a 
15%  

Difuddiant: 75% 4.94 4.1% 

Priodoliad: 25% Priodoliad: 75% 4.94 4.1% 

Gwerth: £15,155 
(cyfunol) 

Gwerth: £7,577.5 
 

4.99 3.1% 

 

Mae’r dadansoddiad sensitifrwydd ar gyfer deilliannau plant yn dangos, yn gyffredinol, eu bod yn cael 

effaith mwy arwyddocaol ar y canlyniadau na’r rheiny ar gyfer rhieni. Gellir priodoli hyn yn bennaf i’r 

niferoedd uwch o blant, ac adlewyrchir hyn gan newidiadau i’r niferoedd sy’n cael mwy o effaith na 

materion eraill. Tra bo lefel sylweddol o hyder yn y niferoedd, unwaith eto, o achos casglu’r data hwn yn 

annibynnol, mae llai o feysydd yn null Gyda’n Gilydd sy’n uniongyrchol berthnasol i blant, felly mewn 

mwy o achosion nag o ran rhieni, defnyddiwyd y cyfartaledd ar draws yr amryw feysydd. Mae hyn yn 

dangos pwysigrwydd casglu data cywir ar gyfer niferoedd y plant sydd wedi (neu a fydd yn) profi bob 

deilliant, yn enwedig y rheiny nad ydynt yn cyd-fynd yn daclus â’r meysydd a gofnodwyd gan Gyda’n 

Gilydd. Wrth fynd ymlaen, o ran unrhyw ddadansoddiad rhagolygol o’r math hwn, mae angen cymryd 

gofal wrth ddylunio gweithdrefnau casglu data er mwyn cipio a choladu’r data hwn yn ddigonol. 

Gan ystyried effaith benodol osgoi dirywiad mewn llesiant o ran plant, mewn perthynas â pheidio â chael 

eu canfod i fod mewn angen neu mewn perygl gan y gwasanaethau cymdeithasol, dileu nifer y plant sy’n 

profi’r deilliant hwn sy’n cael yr effaith fwyaf un ar y canlyniadau - er o ystyried natur y deilliant a’r 

dystiolaeth a gynhwyswyd i’w gefnogi, mae’n annhebygol na fyddai unrhyw blant yn profi dirywiad 

mewn llesiant o ganlyniad i ymyrraeth gwasanaethau cymdeithasol. Fodd bynnag, eto, mae wedi’i nodi 

fel mater sy’n gofyn am ystyriaeth ofalus wrth fynd ymlaen, ynghyd â chysondeb o ran casglu data drwy 

ddulliau ar sail tystiolaeth fel yr adroddiadau JAFF. Mae’n ddiddorol nodi bod y ffigyrau difuddiant a 

phriodoliad ar gyfer y deilliant hwn yn cael effaith lai arwyddocaol ar y canlyniad na’r deilliant o ran gwell 

perthnasoedd teuluol, sy’n dangos fod y rhain yn peri llai o bryder na materion eraill. 
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Rhieni a phlant: pob deilliant      
o ran osgoi dirywiad mewn 
llesiant o achos ymyrraeth 
gwasanaethau cymdeithasol 

Nifer: 125 Nifer: 0 4.08 20.7% 

Difuddiant: 25% ac 
eithrio iechyd 
meddwl (15%) 

Difuddiant: 75% 4.42 
 

14.1% 

Priodoliad: 25% Priodoliad: 75% 4.44 13.7% 

Gwerth: £37,183 
(cyfunol)   

Gwerth: £18,591.5 
 

 4.77 7.4% 

 

Wrth edrych ar effaith dileu’r holl ddeilliannau mewn perthynas â rhieni a phlant yn osgoi dirywiad 

mewn llesiant o ganlyniad i ymyrraeth gwasanaethau cymdeithasol, ceir effaith lawer mwy ar y 

canlyniadau. Mae dileu’r holl randdeiliaid sy’n profi’r newid hwn yn arwain at ostyngiad o dros 20% yn y 

SROI ac mae’n dangos, efo’i gilydd, bod y dirywiad posibl mewn llesiant sy’n cael ei osgoi yn arwyddocaol 

iawn i’r dadansoddiad. 

Tra bydd y deilliannau hyn, yn gyson, yn profi i fod yn anoddach i’w dangos nag eraill, er hynny,  maent 

yn hanfodol i ddeall effeithiau cyfannol unrhyw brosiect ataliol. Unwaith eto, y dull casglu data sydd wrth 

wraidd hyder yn y deilliannau hyn, ac er bod angen ymagwedd sensitif tuag at gasglu data, mae’n 

hanfodol bod cwestiynau i rieni a phlant yn gofyn pa ddeilliannau tebygol y byddid wedi’u profi heb 

ymyrraeth benodol, a sut y byddent wedi teimlo pe bai wedi digwydd. Yn ogystal, lle bo modd, mae 

angen defnyddio tystiolaeth sy’n bodoli eisoes i gefnogi’r canfyddiadau - tra bo posibilrwydd o ymchwilio 

i randdeiliaid eraill fel grŵp cymharu - yn yr achos hwn, teuluoedd a chanddynt brofiad o blant yn derbyn 

gofal gan eu hawdurdod lleol. Aethpwyd ati i wneud hyn cyn gymaint â phosibl yn y dadansoddiad hwn 

drwy holi rhieni a chanddynt brofiad o’u plant yn cael eu hasesu ac yn cael eu canfod i fod mewn angen 

neu mewn perygl, ond nid oedd yn bosibl o ran y rheiny a oedd yn derbyn gofal maeth neu mewn gofal 

preswyl. 

 

 
 
Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol: 
colli llai o apwyntiadau 
meddygol – sy’n arwain at osgoi 
gwastraffu amser ac adnoddau 
(apwyntiadau deintyddol) 

Nifer:49 Nifer: 0 5.14 0.2% 

Difuddiant: 10% Difuddiant: 75% 5.15        0% 

Priodoliad: 20% Priodoliad: 75% 5.15         0% 

Gwerth: £49 Gwerth: £24.5 5.14        0.2% 

 
 
Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol: 
colli llai o apwyntiadau 
meddygol – sy’n arwain at osgoi 
gwastraffu amser ac adnoddau 
(apwyntiadau meddygon teulu) 

Nifer: 55 Nifer: 0 5.14 0.2% 

Difuddiant: 20% Difuddiant: 75% 5.15 0% 

Priodoliad: 20% Priodoliad: 75% 5.15 0% 

Gwerth: £55 Gwerth: £27.5 5.14 0.2% 
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Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol: 
colli llai o apwyntiadau 
meddygol – sy’n arwain at osgoi 
gwastraffu amser ac adnoddau 
(apwyntiadau ysbyty) 

Nifer: 65 Nifer: 0 5.14 0.2% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 5.14 0.2% 

Priodoliad: 20% Priodoliad: 75% 5.14 
 

0.2% 

Gwerth: £65 Gwerth: £32.5 5.14 0.2% 

 
 
 
 
Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol:     
Osgoi costau meddygon teulu a 
phresgripsiynau oherwydd bod 
iechyd meddwl teuluoedd yn 
gwella 

Nifer: 42 apwyntiad 
a 34 presgripsiwn     

Nifer: 0 5.09 1.2% 

Difuddiant: 15% Difuddiant: 75% 5.10 1.0% 

Priodoliad: 20% Priodoliad: 75% 5.11 
 

0.8% 

Gostyngiad: 50% Gostyngiad: 75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £76 Gwerth: £38 
 

5.12 0.6% 

 

Mae effaith newidiadau i ddeilliannau ar gyfer y GIG yn fach iawn - fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu eu 

bod yn amherthnasol i’r dadansoddiad. O ystyried y niferoedd cymharol is o ddigwyddiadau mewn 

cymhariaeth â deilliannau ar gyfer rhieni a phlant, nid yw’n syndod bod newidiadau i’r newidynnau hyn 

yn cael llai o effaith, eto, byddai eu hepgor yn golygu na fyddai stori Teulu Ni’n cael ei chyfleu’n ddigonol. 

Mae gwerthoedd y deilliannau hyn hefyd yn llawer is nag ar gyfer y mwyafrif o ddeilliannau ar gyfer 

rhanddeiliaid eraill, ond unwaith eto nid yw hyn yn esgusodi arferion gwael. Ceir y galw cyson am gasglu 

data cywir mewn perthynas â’r deilliannau hyn, ac oherwydd hyder yn y gwerthoedd yn seiliedig ar eu 

ffynonellau credadwy, yr hyn sydd angen y mwyaf o sylw yw’r niferoedd. Mae sicrhau data cywir ar nifer 

yr apwyntiadau meddygol y darperir cymorth ar eu cyfer na fyddid fel arall wedi bod yn bosibl yn 

hanfodol - ac mae hwn yn rhywbeth a wnaed yn effeithiol iawn gan Gyfeillion Teulu yn ystod prosiect 

Teulu Ni. 

 
 
 
Gyda’n Gilydd: Osgoi galw 
ychwanegol ar wasanaethau o 
ran teuluoedd y byddent wedi 
bod angen mwy o gymorth 

Nifer: 78 Nifer: 0 4.92 4.4% 

Difuddiant: 20% Difuddiant: 75%  4.99 3.1% 

Priodoliad: 20% Priodoliad: 75% 4.99 3.1% 

Gwerth: £3,800 Gwerth: £1,900 5.03 2.3% 

 
 
 
Gyda’n Gilydd: Osgoi galw 
ychwanegol ar wasanaethau o 
ran teuluoedd y byddent wedi 
bod angen cymorth 

Nifer: 54 Nifer: 0 5.03 2.3% 

Difuddiant: 30% Difuddiant: 75% 5.07 1.5% 

Priodoliad:30% Priodoliad:75% 5.07 1.5% 

Gwerth: £3,800 Gwerth: £1,900 5.09 1.2% 
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Gyda’n Gilydd: Osgoi galw 
ychwanegol ar wasanaethau - y 
ddau ddeilliant 

Nifer: 132 Nifer: 0 4.80 6.8% 

Difuddiant: 20% Difuddiant: 75%  4.91 4.6% 

Priodoliad: 20% a 
30% 

Priodoliad: 75% 4.91 4.6% 

Gwerth: £7,600 Gwerth: £3,800 4.97 3.5% 

 

Mae effaith newid newidynnau ar gyfer deilliannau a brofir gan Gyda’n Gilydd yn fwy sylweddol na hynny 

ar gyfer y GIG. Mae hyn yn dangos pwysigrwydd sicrhau cywirdeb o ran y deilliannau hyn. Yn gyson, yr 

hyn sydd fwyaf arwyddocaol yw nifer y teuluoedd y byddent fel arall wedi bod angen gwasanaethau 

Gyda’n Gilydd. Fodd bynnag, mae cryn hyder yn y ffigyrau hyn – fel yr oedd Gyda’n Gilydd eu hunain 

wedi canfod, heb Teulu Ni, byddai’r mwyafrif o deuluoedd wedi bod angen eu gwasanaethau – er heb yr 

un gallu i ddarparu’r cymorth penodol a gynigiwyd gan y Cyfeillion Teulu. 

Mae effaith y teuluoedd hynny yr oedd Gyda’n Gilydd wedi’u cyfeirio at Teulu Ni yn fwy na’r rheiny a 

gyfeiriwyd at Gyda’n Gilydd, ond eto ceir cryn hyder, heb Teulu Ni, y byddai’r teuluoedd hyn wedi bod 

angen cymorth arall. Cyfrifoldeb Gyda’n Gilydd yw rhoi cymorth i deuluoedd a chanddynt anghenion 

ychwanegol, a phe na bai Teulu Ni ar gael, cyfrifoldeb eu cydlynwyr fyddai darparu’r cymorth hwn. 

 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol am 
adolygiad cychwynnol yn arwain 
at gyfleoedd posibl i ailddyrannu 
costau – yn seiliedig ar 
apwyntiadau meddygol a 
gollwyd 

Nifer: 54 Nifer: 0 5.14 0.2% 

Difuddiant: 10% Difuddiant:75% 5.14 0.2% 

Priodoliad: 20% Priodoliad: 75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £62 Gwerth: £31.5 5.14 0.2% 

 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol am 
adolygiad cychwynnol yn arwain 
at gyfleoedd posibl i ailddyrannu 
costau – yn seiliedig ar sefyllfa 
sydd wedi gwaethygu’n 
gyffredinol   

Nifer: 20 Nifer: 0 5.15 0% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75%   5.15 0% 

Priodoliad: 25% Priodoliad:75% 5.15 0% 

Gwerth: £62 Gwerth: £31.5 5.15 0% 

 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol o ran 
ystyried bod plant mewn angen, 
yn arwain at gyfleoedd posibl i 
ailddyrannu costau 

Nifer: 31 Nifer: 0 5.07 1.5% 

Difuddiant: 25 % Difuddiant: 75% 5.09 1.2% 

Priodoliad: 25% Priodoliad: 75% 5.09 1.2% 

Gwerth: £3,926 Gwerth: £1,963 5.11 0.8% 
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Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol o ran 
ystyried bod plant mewn perygl 
– osgoi’r angen am ofal maeth – 
yn arwain at gyfleoedd posibl i 
ailddyrannu costau 

Nifer: 5 Nifer: 0 5.01 2.7% 

Difuddiant: 15% Difuddiant: 75% 5.05 1.9% 

Priodoliad: 25% Priodoliad: 75% 5.05 1.9% 

Gwerth: £17,680 Gwerth: £8,840 5.08 1.4% 

 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol o ran 
ystyried bod plant mewn perygl 
– osgoi’r angen am ofal preswyl 
– yn arwain at gyfleoedd posibl i 
ailddyrannu costau 

Nifer: 2 Nifer: 0 4.80 6.8% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 4.91 4.6% 

Priodoliad: 25% Priodoliad: 75% 4.91 4.6% 

Gostyngiad: 50% Gostyngiad: 75% 5.11 0.8% 

Gwerth: £122,000 Gwerth: £61,000 4.97 3.5% 

 
 
 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Pob deilliant 

Nifer: 197 o achosion Nifer: 0 4.48 13% 

Difuddiant: amrywiol Difuddiant: 75% 4.70 8.7% 

Priodoliad: amrywiol Priodoliad: 75% 4.70 8.7% 

Gostyngiad: 50% 
(lle’n briodol) 

Gostyngiad: 75% 5.11 0.8% 

Gwerth: £148,670 
(cyfunol) 

Gwerth: £74,335 
 

4.81 6.6% 

 

Nid yw’n syndod bod yr effaith fwyaf ar ddeilliannau o ran gwasanaethau cymdeithasol yn ymwneud â 

chostau ar gyfer gofalu am blant mewn llety preswyl. Mae gwerth y deilliant hwn yn gryn dipyn yn uwch 

nag unrhyw werth arall a gynhwyswyd yn y dadansoddiad hwn, ac fel y cyfryw, mae ganddo’r potensial i 

effeithio ar y canlyniadau. Mae’r bost o ddarparu gofal preswyl ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol 

yng Ngwynedd bob amser am fod yn sylweddol gan nad oes unrhyw ddarpariaeth o fewn y sir. Felly, tra 

ymddengys fod y ffigwr o £122,000 yn uchel, mae’n amcangyfrifiad a allai roi amcan rhy isel o wir werth 

darparu gofal parhaus i blentyn mewn sir arall yng Nghymru neu yn Lloegr (mae’n dal yn gyfrifoldeb ar 

wasanaethau cymdeithasol Gwynedd i ddarparu gofal). Nifer y plant sy’n debygol o fod wedi osgoi bod 

angen y gwasanaeth hwn o achos gweithgareddau Teulu Ni yw’r agwedd y byddai y byddai angen i 

werthusiad o’r prosiect ei hystyried yn ofalus; ac fel yn achos deilliannau eraill, gellir asesu hyn yn erbyn 

yr adroddiadau JAFF a barn wybodus unigolion eraill, fel y Cyfeillion Teulu, gweithwyr cymdeithasol a 

staff yn Gyda’n Gilydd. 

Yn gyffredinol, mae’r deilliannau mewn perthynas â gwasanaethau cymdeithasol yn cael effaith 

arwyddocaol ar y canlyniadau, felly fel yn achos rhanddeiliaid perthnasol eraill, mae angen cywirdeb 

parhaus o ran casglu data perthynol ar niferoedd y rhanddeiliaid sydd wedi osgoi’r angen am ymyrraeth 

statudol, y tebygolrwydd y byddai hyn yn digwydd beth bynnag, y rôl a chwaraeir gan eraill, a’r gyfradd y 

mae’r gwerth hwn yn lleihau dros flynyddoedd. Mae ceisio barnau teuluoedd, y byddai’n debygol y 
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byddent wedi profi’r deilliannau hyn mewn blynyddoedd dilynol, y tu hwnt i’w cysylltiad â Teulu Ni, yn 

fodd priodol o ystyried y pwynt diwethaf o ran gostyngiad – mae gofyn i bobl yn benodol faint o werth y 

maent yn dal i’w roi ar y prosiect, flwyddyn neu ragor ar ôl ei gwblhau, yn fodd dichonol o asesu hyn. 

 
 
 
 
 
 
Yr Economi Genedlaethol: Llai o 
wariant ar lesiant 

Nifer: 49 Nifer: 0 5.10 1.0% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 5.12 0.6% 

Priodoliad: 50% Priodoliad: 90% 5.11 0.8% 

Dadleoli: 13% 
 

Dadleoli: 75% 5.12 0.6% 

Gostyngiad: 50% Gostyngiad: 75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £1,536 Gwerth: £768 
 

5.12 0.6% 

 
 
 
Adran Dai yr Awdurdod Lleol: 
Llai o gostau posibl / 
ailddyrannu costau o achos llai o 
alw ar wasanaethau  

Nifer: 3 Nifer: 0 5.12 0.6% 

Difuddiant: 50% Difuddiant: 90% 5.13 0.4% 

Priodoliad: 50% Priodoliad: 90% 5.13 0.4% 

Gostyngiad: 50% Gostyngiad: 75% 5.15 0% 

Gwerth: £12,000 Gwerth: £6,000 5.13 0.4% 
 

 
 
 
 
Y Gwasanaeth Cyfiawnder 
Ieuenctid: Llai o gostau posibl / 
ailddyrannu costau o achos llai o 
alw ar wasanaethau 

Nifer: 15 Nifer: 0 5.09 1.2% 

Difuddiant: 50% Difuddiant: 90% 5.11 0.8% 

Priodoliad: 50% Priodoliad: 90% 5.11 0.8% 

Gostyngiad: 50% Gostyngiad: 75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £8,000 Gwerth: £4,000 
 

5.12 0.6% 

 

Pob deilliant Hyd: amrywiol  Hyd: 1 flwyddyn 3.65 29% 

 

Mae effaith newid newidynnau ar gyfer yr economi genedlaethol, yr adran dai neu’r Gwasanaeth 

Cyfiawnder Ieuenctid yn fach iawn. Fodd bynnag, fel yn achos rhanddeiliaid eraill, mae angen cyson i 

fonitro hyn yn ofalus. O ran bob un o’r tri rhanddeiliad, y nifer sy’n cael yr effaith fwyaf ar y canlyniadau, 

ac fel y cyfryw, hon yw’r agwedd sy’n gofyn am yr ystyriaeth fwyaf. O ran yr economi genedlaethol, 

cesglir y data hwn gan Gyda’n Gilydd, ac mae hyn yn rhoi hyder yn y canlyniadau - mae hyn felly’n dangos 

bod ystyriaethau eraill fel difuddiant a phriodoliad yn faterion y dylid eu harchwilio’n fanwl drwy 
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brosesau monitro’r prosiect. Yn yr un modd, yr adroddiadau JAFF a barnau gwybodus rhanddeiliaid 

proffesiynol yw’r sylfaen o ran y niferoedd ar gyfer y ddau ddeilliant arall – eto, gellir ymgorffori’r 

materion hyn ymhellach o fewn y prosesau monitro safonol ar gyfer Teulu Ni. Roedd y prawf 

sensitifrwydd terfynol yn asesu effaith diwygio’r holl ddeilliannau fel eu bod am gyfnod o ddim ond 

blwyddyn. Nid oedd hyn wedi effeithio pob deilliant, gan na ragwelwyd y byddai rhai’n para y tu hwnt i 

flwyddyn, fodd bynnag, gellir gweld bod y canlyniad wedi cael effaith o 29% ar y canlyniadau cyffredinol. 

Unwaith eto, mae hyn yn dangos cryn angen i brofi pa mor hir y mae deilliannau’n para o ran y 

teuluoedd hynny sy’n gysylltiedig â Teulu Ni. Fodd bynnag, gan y cynhaliwyd llawer o’r ymchwil sylfaenol 

gyda theuluoedd a oedd wedi cwblhau eu cyfnod gyda’r prosiect, ceir lefel o hyder bod y rhagdybiaethau 

a gynhwyswyd yn rhesymol. Fodd bynnag, bydd profi hyn ymhellach drwy ymgysylltiad parhaus efo 

aelodau teulu yn fodd o gefnogi’r hawliadau hyn ymhellach. 

I grynhoi, mae’r dadansoddiad sensitifrwydd yn dangos hyder yng nghanfyddiadau’r dadansoddiad 

rhagolygol. Tra bo rhai newidiadau i newidynnau yn cael cryn effaith ar y canlyniadau, o ystyried y 

newidiadau sylweddol a gynhwyswyd, mae’n annhebygol bod y fath amrywiaeth o ran canlyniadau’n 

realiti. Fodd bynnag, mae’r dadansoddiad sensitifrwydd yn chwarae rôl hanfodol o ran helpu i ddeall y 

canlyniadau, canfod y materion hynny a chanddynt yr effeithiau posibl mwyaf, ynghyd â lle mae angen y 

mwyaf o sylw i sicrhau hyder. O ran y dadansoddiad hwn, y deilliannau mewn perthynas â nad oes angen 

i’r gwasanaethau cymdeithasol gyflenwi gwasanaethau i deuluoedd yw’r agwedd sy’n cael yr effaith 

fwyaf ar y canlyniadau. Fodd bynnag, o ystyried natur Teulu Ni o ran nad yw’n canolbwyntio’n benodol ar 

dorri cylchoedd dibyniaeth teuluoedd ar ddarpariaeth wladol ac atal sefyllfaoedd rhag gwaethygu i’r fath 

sefyllfa, mae’n hanfodol cynnwys y wybodaeth hon yn y dadansoddiad. Ond yr hyn a ddarperir ganddo, 

yw tystiolaeth bod angen rhoi sylw gofalus i’r agwedd hon (ymhlith eraill) wrth fynd ymlaen. Ar adeg 

cynnal gwerthusiad o Teulu Ni, bydd angen rhoi sylw ychwanegol i’r deilliannau hyn ynghyd â chipio data 

cywir. 
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11.0 Casgliadau   
Mae’r adroddiad hwn wedi dangos bod Teulu Ni wedi creu gwerth o dros £4.3m ac mae bob £1 o 

fuddsoddiad wedi creu gwerth o £5.15:    

Beth mae hynny’n ei olygu, yn ymarferol, yw bod bywydau pobl wedi cael eu newid mewn 

modd cadarnhaol. 

Roedd gan deuluoedd a oedd yn gysylltiedig â Teulu Ni ystod o broblemau a oedd, mewn sawl achos, 

wedi arwain at fywydau cymhleth a chaotig, lle’r oedd rhieni a phlant yn cael eu hunain mewn cylch o 

ddibyniaeth ar gymorth ychwanegol gan fwy nag un gwasanaeth statudol ac anstatudol. Â’r rheiny’n aml 

wedi ymwreiddio ac yn pontio’r cenedlaethau, mae llawer o’r materion cymhleth yn gofyn am 

ymagwedd integredig, gyfannol a dwys yn aml - eto, o achos gostyngiad mewn darpariaeth gan 

asiantaethau gwladol a thrydydd sector, ar y cyfan, nid yw’r math hwn o gymorth ar gael. O ran cysylltiad 

ag asiantaethau, maent yn arbenigo mewn materion penodol, ond nid oes modd iddynt ddechrau o’r 

sefyllfa eu bod yn deall gofynion penodol bob teulu, y maent yn aml yn niferus, gan wedyn deilwra pecyn 

o gymorth i ddiwallu’r anghenion hynny. 

Yn ogystal, ceir consensws eang o ran bod effeithiolrwydd cynyddol ymyrraeth gynnar yn fodd o wella’r 

deilliannau ar gyfer y teuluoedd sy’n gysylltiedig, ynghyd ag osgoi atebion a mesurau ataliol mwy costus 

pan fo problemau wedi gwaethygu’n ddifrifol. Eto, hwyrach oherwydd diffyg tystiolaeth o ran gwerth 

mesurau ataliol o’r fath, mae amharodrwydd i ariannu’r agenda hon. Mae’r adroddiad hwn felly’n 

darparu tystiolaeth bwysig o werth ymyrraeth gynnar ataliol sy’n mynd ati’n effeithiol i dargedu 

teuluoedd a chanddynt anghenion ychwanegol a chymhleth, er mwyn torri’r cylchoedd o ymddygiad 

negyddol a dibyniaeth. 

Yr hyn sy’n gwneud Teulu Ni mor effeithiol ac unigryw yw’r Cyfeillion Teulu. ‘Does dim dwywaith mai 

eu cyfuniad o optimistiaeth, egni, brwdfrydedd, penderfyniad a phroffesiynoldeb sy’n creu’r potensial i 

deuluoedd fynd i’r afael â’u problemau. Pwy arall a allai wneud beth maen nhw’n ei wneud? O drefnu i 

symud tŷ, trefnu profion gyrru, helpu i glirio pethau, dysgu sgiliau coginio, mynychu cyfarfodydd yn yr 

ysgol gyda rhieni, mynd â theuluoedd ar ddiwrnodau allan – eu rôl yw bod yn fam, yn chwaer, yn fodryb, 

yn ffrind ac yn weithiwr cymorth. 

Yn arwyddocaol, mae natur wirfoddol cysylltiad y teuluoedd, ac ymagwedd anawdurdodol y Cyfeillion, yn 

sail i’r potensial hwn. Wrth gyfuno’r ffactorau hyn â natur gyfannol y gwasanaeth, gallai teuluoedd 

werthfawrogi’r potensial i roi cymorth iddynt wneud y newidiadau angenrheidiol yn eu bywydau. Roedd 

Cyfeillion Teulu felly mewn gwell sefyllfa i ymgysylltu â phobl a oedd yn aml yn ddrwgdybus o 

wasanaethau eraill neu’n eu diystyru. Mae gweld bygythiad cysylltiad â gwasanaethau statudol, ynghyd â 

darpariaeth gyfyngedig gwasanaethau amgen yn cyfyngu ar y potensial am newid parhaol – tra bu modd 

i Teulu Ni osgoi’r rhwystrau hyn drwy ymagwedd a oedd yn sefydlu cysylltiadau gweithio cadarnhaol sy’n 

troi o gylch pawb yn ymddiried yn ei gilydd. 

Fel y byddid yn disgwyl, mae’r rhan fwyaf o’r gwerth sy’n cael ei greu gan Teulu Ni yn cael ei brofi gan 

rieni a phlant y teuluoedd hynny sy’n rhan ohono. Mwy o hyder fel rhiant, perthnasoedd teuluol cryfach, 

gwell iechyd meddwl a mwy o hyder i roi cynnig ar bethau newydd yw dim ond rhai o ddeilliannau 

allweddol Teulu Ni. Y cyfuniad penodol o ddeilliannau perthynol yw hynny sy’n arwain at wneud 

teuluoedd yn fwy gwydn yn gyffredinol; ac mae’r gallu cryfach hwn i wynebu heriau hefyd yn creu 

gwerth arwyddocaol ar gyfer rhanddeiliaid perthnasol eraill. Mae newid bywydau’r teuluoedd hynny a 

chanddynt anghenion ychwanegol a chymhleth yn creu gwerth sylweddol i Gyngor Gwynedd, yn enwedig 
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ar gyfer Adran Blant y gwasanaethau cymdeithasol. Mae atal teuluoedd rhag gwaethygu i sefyllfa lle mae 

arnynt angen ymyrraeth gan y gwasanaethau cymdeithasol, yn lleihau’r costau cysylltiedig â’r effeithiau 

negyddol sylweddol ar iechyd a llesiant yr unigolion dan sylw.    

Yn ogystal, mae’r gwerth ar gyfer Gyda’n Gilydd yn arwyddocaol hefyd, ac mae’n amlygu’r effeithiau 

niweidiol posibl ar deuluoedd os nad yw Teulu Ni ar gael mwyach. Heb gymorth o’r fath, ni fydd modd i 

Gyda’n Gilydd ddarparu’r cymorth a fynnir ar gyfer llawer o deuluoedd. Mae hyn yn golygu na fydd 

teuluoedd a chanddynt anghenion ychwanegol a chymhleth yn gallu cael mynediad i gymorth priodol, ac 

i lawer ohonynt, bydd eu sefyllfaoedd yn gwaethygu - a bydd y gost o fynd i’r afael â’u hanghenion yn 

cynyddu. 

Mae defnyddio fframwaith SROI yn caniatáu i ni ddeall gwerth cyfannol Teulu Ni - mae rhoi pobl yng 

nghanol y broses yn sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed a’i gyfathrebu mewn modd sy’n ddealladwy. 

Tra bo SROI yn darparu cymhareb o werth buddsoddiad, mae’n llawer mwy nag un ffigwr. Mae SROI yn 

fodd o fynd i’r afael â’r bwlch atebolrwydd sydd yn aml yn gallu bodoli rhwng penderfynwyr, a’r rheiny y 

mae penderfyniadau’n eu targedu, drwy drosi profiadau’n iaith gyfarwydd - sef gwerthoedd ariannol. 

Nid ydym yn ceisio amcangyfrif gwerth popeth; yn hytrach, rydym yn amcangyfrif gwerth y newidiadau 

pwysig ym mywydau pobl y byddent fel arall yn anoddach i’w deall a’u rheoli. Deall gwerth cymdeithasol 

felly hyw hynny sy’n caniatáu i ni wneud y gorau o’n sgiliau, ein hamser, ein hegni a’n cyllid. Mae 

defnyddio iaith gyson canfod gwerth buddiant yn caniatáu i ni fanteisio i’r eithaf ar y buddion sy’n cael 

eu creu, ac o ystyried yr hinsawdd ariannol yr ydym ynddi, mae hyn yn bwysicach fyth. 

Yn olaf, mae Teulu Ni a SROI yn cyd-fynd yn glir â thystiolaeth bresennol o arferion da a newidiadau 

deddfwriaethol sydd i ddod. Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn dod i 

rym yn Ebrill 2016, gyda chryn sylw ar integreiddio gwasanaethau trydydd sector ar gyfer atal problemau 

rhag gwaethygu. Mae’r prosiect a’r dull dadansoddi’n rhoi’r teulu yng nghanol y berthynas - ac wrth fynd 

ati i wrando ar eu llais, rydym wedi dangos y gwerth sylweddol i deuluoedd, i’r gwasanaethau 

cymdeithasol, y GIG, Gyda’n Gilydd, ac asiantaethau gwladol lleol a chenedlaethol ychwanegol. Mae’r 

newidiadau deddfwriaethol yn darparu’r fframwaith ar gyfer rhoi mesurau ataliol wrth wraidd gofal 

cymdeithasol yng Nghymru. Yr hyn sydd ei angen nesaf yw iaith gyffredin gwerth cymdeithasol sy’n gallu 

rhoi hyn ar waith. 

Mae Teulu Ni wedi cael effaith gadarnhaol ar fywydau llawer o deuluoedd, a chan mai ganddynt hwy y 

mae’r mwyaf o brofiad o’r prosiect, mae’n iawn i’r teuluoedd hynny gael y gair olaf yn y rhan hon o’r 

adroddiad: 

“Mae’n sioc sut y mae un person [Cyfaill Teulu] yn gallu gwneud pawb mor hapus” 

(rhiant); 

 

“Mae’n teimlo fel pennod newydd rŵan” (rhiant); 

 

“Teulu ydi’r peth pwysicaf yn y byd” (plentyn). 
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12. Argymhellion                 
 

12.1 Ariannu Teulu Ni  

Mae’r adroddiad hwn wedi dangos y gwerth sylweddol sy’n cael ei greu gan Teulu Ni – nid yw’n syndod 

felly mai’r argymhelliad sylfaenol o’r adroddiad hwn yw y dylid ariannu’r prosiect i barhau i newid 

bywydau teuluoedd yng Ngwynedd a chanddynt anghenion ychwanegol a chymhleth. 

Mae pwysau cyllidebol presennol yn cael ei deimlo ar draws y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, ac 

ymddengys fod mesurau cyni dan arweiniad y wladwriaeth am reoli pethau am beth amser eto. Eto, tra 

bo hyn yn creu beichiau annymunol ar y rheiny sydd â’r awdurdod i wneud penderfyniadau o’r fath, 

mae’r dystiolaeth bod Teulu Ni nid yn unig yn rhoi budd sylweddol i’r teuluoedd hynny sy’n rhan o’r 

prosiect, ond hefyd yn creu arbedion aruthrol ar gyfer ystod o asiantaethau lleol a gwladol, yn glir. 

Mae’n bwysig nodi nad oes angen cynnal yr un lefel o ariannu er mwyn ymestyn Teulu Ni. Yn y bôn, rôl y 

Cyfaill Teulu yw’r elfen hanfodol sy’n creu newidiadau mewn teuluoedd – ac mae hyn yn darparu’r 

hyblygrwydd i leoli’r Cyfeillion o fewn ystod o sefydliadau. Mae brand Teulu Ni’n darparu annibyniaeth 

ychwanegol, ond rhaid canolbwyntio’n bennaf ar ariannu swyddi’r Cyfeillion Teulu.    

Canfu’r dadansoddiad hwn fod teuluoedd yn rhoi llawer mwy o werth i’r berthynas â’r Cyfaill Teulu nag 

unrhyw rai o’r gweithgareddau neu adnoddau y talwyd amdanynt. Mewn gwirionedd, yn ystod llawer o’r 

ymgysylltiad, roedd rhaid atgoffa’r rhieni i gofio am adnoddau fel beics neu waith cynnal gerddi a 

ariannwyd. Roedd eu sylw i gyd ar werth cael rhywun yn eu bywydau a chanddynt y sgiliau, y 

parodrwydd a’r penderfyniad i’w helpu i wneud y newidiadau angenrheidiol. Felly, mae’n glir mai’r 

elfennau hanfodol i’w hariannu yw cyflogi’r pedwar Cyfaill Teulu a’r gwaith hanfodol o gydgysylltu 

gweithgareddau. 

Argymhellir yn gryf hefyd y dylid gwrthod y demtasiwn i leihau nifer y Cyfeillion Teulu. Mae natur wledig 

Gwynedd yn pwysleisio pwysigrwydd cynnal nifer ddigonol o Gyfeillion i wasanaethu anghenion 

teuluoedd ar draws rhanbarth mawr, prin ei boblogaeth, ac mae’r galw ar wasanaethau’n amlygu’r 

angen lleol. 

Mae gweddill y bennod hon wedi’i rhannu’n argymhellion ar gyfer gweithredu’r prosiect, ei integreiddio 

a’i hyrwyddo’n well, ynghyd â monitro a rheoli’r effeithiau, ac yn olaf, materion strategol.   

12.2 Argymhellion Gweithredol    

Yr hyn fu’n sylfaenol i lwyddiant Teulu Ni oedd ymagwedd effeithiol y Cyfeillion Teulu. Adroddwyd yn 

gyson bod parodrwydd teuluoedd i ymgysylltu â’u Cyfaill Teulu yn gryfach o achos eu bod ar wahân i 

wasanaethau eraill a ddarperir gan asiantaethau gwladol. P’un ai’n wirioneddol neu dybiedig, gall y 

bygythiad o wasanaethau cymdeithasol yn dod i mewn i fywyd teulu fod yn rhwystr i gysylltiadau 

gweithio cadarnhaol ac effeithiol. Mae hyn yn wir am Gyda’n Gilydd hefyd, i raddau llai – tra eu bod yn 

sicr yn effeithiol yn eu gwaith, ac mae’r ffaith eu bod wedi’u lleoli mewn canolfannau cymunedol lleol yn 

bwysig, er hynny, mae ganddynt gysylltiad â Chyngor Gwynedd. Felly, i gynnal y lefel bresennol o 

lwyddiant gyda theuluoedd, mae’n hanfodol bob amser i Gyfeillion Teulu gael eu gweld yn annibynnol o 

wasanaethau a weithredir gan Gyngor Gwynedd – hyd yn oed os mai drwy reoli’r canfyddiad o’r 

gwasanaeth y gwneir hyn. 
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Datblygu ymdeimlad o ddibyniaeth ar y Cyfaill Teulu oedd yr unig ddeilliant negyddol a nodwyd yn ystod 

y dadansoddiad hwn, ac mae hyn yn rhywbeth y mae’n rhaid ei ystyried yn ofalus a’i reoli. Unwaith eto, 

mae arbenigedd y Cyfeillion yn hanfodol i’r elfen hon o’r prosiect, ac mae eu gallu i reoli’r broses o ddod 

â gwasanaethau i ben yn raddol yn hanfodol i annog teuluoedd i fod yn fwy gwydn, yn hytrach na bod yn 

ddibynnol. Ymhellach i ddylanwad y Cyfeillion y mae’r angen i gymryd gofal wrth ganfod teuluoedd sy’n 

addas ar gyfer y gwasanaeth. Lle bo modd, dylid defnyddio gweithdrefnau presennol fel Fframwaith 

Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF) i ganfod achosion a chanddynt y potensial i wneud newidiadau sylweddol 

gyda chymorth Cyfaill Teulu, ac yn bwysig, y rheiny na allent wneud hyn. Mewn nifer fach o achosion, 

cyfeiriwyd teuluoedd at Teulu Ni pan nad oedd ond ychydig iawn neu ddim posibilrwydd o gwbl o wneud 

newidiadau parhaol. Nid yw hyn yn awgrymu nad oes ar y teuluoedd hyn angen cymorth, neu nad ydynt 

yn gymwys i’w dderbyn, ond na ddylid gweld gwaith y Cyfeillion Teulu fel rhywbeth i gymryd lle gofal 

statudol neu arbenigol. 

Ymhellach, dylid dileu’r cyfyngiad oed i gydnabod posibiliadau ehangach ymyrraeth gynnar.                         

Ceir bylchau mewn darpariaeth leol ar hyn o bryd ar gyfer plant hŷn, ac mae tystiolaeth bresennol yn 

dangos yn glir bod mesurau ataliol yn briodol ar wahanol adegau ym mywydau pobl. Er bod cyllid 

presennol yn cyfyngu teuluoedd a chanddynt blant dros 10 oed rhag cymryd rhan ynddynt, nid oes 

unrhyw werth i’r cyfyngiad hwn. 

12.3 Integreiddio a Hyrwyddo’n Well 

Mae’r galw am gymorth Cyfeillion Teulu’n glir, fel y mae natur gosteffeithiol ymyrraeth gynnar. Felly, 

mae’n briodol i ymestyn hysbysebu’r cynllun i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol yng Ngwynedd. 

Dylid ei hyrwyddo fel gwasanaeth lleol allweddol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol, ynghyd ag 

addysgwyr a sefydliadau trydydd sector, fel y dylid ei hyrwyddo’n uniongyrchol i deuluoedd a all fod 

mewn angen (gan nodi gwerth ymyrraeth gynnar yn benodol). Unwaith eto, dylid ystyried ei hyrwyddo’n 

helaeth mewn lleoliadau fel canolfannau iechyd, canolfannau Cyngor ar Bopeth a swyddfeydd y cyngor, 

fel modd o fynd i’r afael ag anghenion lleol a darparu cyfleoedd sylweddol i ailddyrannu costau o fewn 

gwasanaethau a weithredir gan Gyngor Gwynedd. 

Mae tystiolaeth prosiectau llwyddiannus eraill a chanddynt ddeilliannau tebyg hefyd yn amlygu’r angen  i 

leoli’r Cyfeillion Teulu mewn canolfannau teulu/cymunedol presennol, fel modd o ymwreiddio ac 

integreiddio gwasanaethau ymhellach. Er yn fwriad i Teulu Ni, dim ond un Cyfaill Teulu a leolwyd mewn 

Canolfan Deulu Barnardo’s, a gellir gweld hyn fel cyfle i wella’r gwasanaeth ymhellach. Bydd gweld 

Cyfeillion Teulu fel hyb canolog o wasanaethau, gyda mynediad at yr ystod o ddarpariaeth leol, yn 

cadarnhau eu rôl fel ased cymunedol, ac mae gan hyn y potensial i bellhau eu rôl ymhellach o 

ganfyddiadau negyddol o ddarpariaeth wladol. 

12.4 Monitro a Rheoli               

Mae’r adroddiad hwn wedi dangos pwysigrwydd mesur y cynnydd a wnaed gan deuluoedd yn erbyn 

ystod o ddeilliannau - yn y bôn, os nad ydym yn mesur effeithiau cymdeithasol, ni allwn eu rheoli. Mae 

felly’n bwysig sefydlu systemau gofalus i fesur a rheoli deilliannau fel y cawsant eu nodi gan y rheiny a 

oedd yn rhan o’r prosiect (gan adeiladu ar opsiynau presennol lle bo modd). Yn ogystal, ac yn enwedig 

gan fod hwn yn adroddiad rhagolygol a’i fod yn dibynnu ar ddeilliannau a ragwelir ar gyfer rhai 

teuluoedd, mae hefyd yn bwysig cynnwys monitro dilynol er mwyn cael gwell dealltwriaeth o effeithiau 

hirdymor ymyrraeth gynnar. Er yn creu anawsterau ychwanegol, bydd cynnal arolwg o samplau o 
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deuluoedd a fu’n rhan o’r prosiect yn flaenorol yn dangos cynaliadwyedd y newidiadau a brofwyd, a dylid 

cwblhau hyn yn ôl cyfnodau o 6, 12 a 18 mis ar ôl cwblhau Teulu Ni. 

Mae cofnodion presennol a gedwir gan Gyda’n Gilydd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol iawn o ran 

deall beth sydd wedi newid ar gyfer y teuluoedd fu’n gysylltiedig, ond er mwyn ymestyn gwerth yr arfer 

hwn, mae angen bod yn fwy effeithiol o ran y modd y defnyddir y data i ddylanwadu ar y ddarpariaeth. 

Trwy gynnal adolygiadau amserol o niferoedd y bobl sy’n profi deilliant, ynghyd â’r cynnydd a wneir ym 

mhob achos, mae potensial i benderfynwyr dargedu adnoddau a gweithgareddau yn ôl lle bydd modd 

creu’r gwerth cymdeithasol mwyaf. Dyma brif nod gwybodaeth am werth cymdeithasol – sef nid yn unig 

dangos pa gynnydd a wnaed, ond hefyd defnyddio’r wybodaeth honno fel erfyn dysgu i lywio 

penderfyniadau ar lefel strategol a gweithredol. 

12.5 Argymhellion Strategol    

Mae’r dadansoddiad SROI hwn ac arferion Teulu Ni wedi bod yn effeithiol o ran dangos gwerth 

gweithredu argymhellion diweddar, sy’n seiliedig ar wybodaeth, gan gynnwys rhoi’r teulu yng nghanol y 

cymorth, hoelio sylw ar y teulu cyfan a’u hanghenion, ac integreiddio gwasanaethau i ddiwallu 

anghenion penodol. Ymhellach i hyn, mae’r dull dadansoddi a’r prosiect ei hun yn adlewyrchu llawer o’r 

pwysau deddfwriaethol presennol ac arfaethedig. Mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn pwysleisio mesurau ataliol ac effaith hirdymor penderfyniadau 

a wneir. O ran nifer gynyddol o unigolion a sefydliadau, gwelir mai gwerth cymdeithasol yw’r iaith 

gyffredin a all gysylltu’r materion pwysig hyn. 

Drwy ymwreiddio’r egwyddorion sy’n sail i’r fframwaith SROI, mae potensial i helpu i wneud 

penderfyniadau gwell, mwy deallus, sy’n rhoi mwy o ystyriaeth i fuddion a risgiau hirdymor. Mae hyn yn 

gofyn am arweinyddiaeth sy’n gweddnewid, a all hwyluso ymrwymiad pawb i sicrhau ymagwedd gyson 

tuag at lywodraethu strategol, comisiynu, caffael a rheoli gweithredol. Tra ei bod yn angenrheidiol ein 

bod yn cofio nad oes un ateb sy’n addas i bawb o ran mynd i’r afael â thlodi ac anfantais, mae defnyddio 

iaith gyson yn allweddol i ddatgloi llawer o’r potensial sy’n bodoli, ynghyd â chreu mentrau newydd a all 

ddatrys y materion sylfaenol sy’n effeithio teuluoedd bregus ac unigolion eraill sy’n derbyn cymorth.            
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14.0 Atodiadau        
Atodiad 1 – Ffynhonnell gyfeirio  

ARDAL/AREA 
 

GYDA’N 
GILYDD/TEAM 
AROUND THE 
FAMILY 

3ydd /3rd 
SECTOR 

ADDYSG/ 
EDUCATION 

IECHYD/ 
HEALTH 

HUNAN/ 
SELF 

DERWEN GWAS. 
CYMDEITHASOL/ 
SOCIAL 
SERVICES 

NIFER O 
DEULUOEDD/NO 
OF FAMILIES 

NIFER O 
BLANT/NO 
OF 
CHILDREN 

ARFON 
 

49 11 5 4 7 2 3 81 200 

DWYFOR 
 

13 10  3 7 2  35 100 

MEIRIONNYDD 
 

16 6 1 4 3 1 2 33 81 

          
CYFANSWM/TOTAL 78 27 6 11 17 5 5 149 381 

 
Canran/Percentage 52.5 18.5 4 7.5 11.5 3 3   
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Atodiad 2 – Nodweddion y teuluoedd yr ymgysylltwyd â hwy 

Gwelir isod sut y mae nodweddion y teuluoedd yr oeddem wedi ymgysylltu â hwy yn cynrychioli darlun 

teg o’r rhieni o’r prosiectau, gan gynnwys gwahanol ranbarthau, ffynonellau cyfeirio ac amgylchiadau 

teuluol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffynhonnell gyfeirio 

• Gyda'n Gilydd 15 
• Hunangyfeirio 3 
• Gwasanaethau 

Cymdeithasol 0 
• Ymwelydd Iechyd 2 
• Nyrs ysgol 1 
• Derwen 1 
• Barnardo’s 5 (mae 2 o’r 

rhain wedi’u cyfeirio o 
Gyda'n Gilydd hefyd) 

 

Rhieni Sengl 14 

Cyplau 11 

Roedd nifer y plant mewn 

teulu’n amrywio o  1 i 8  

Arfon 13 

Dwyfor 6 

Meirionnydd 6 

Amgylchiadau sy’n arwain at ddod yn 

rhan o’r prosiectau 

 Problemau ymddygiadol 

 Cymorth rhiantu   

 Problemau iechyd (rhieni a 
phlant) 

 Cam-drin domestig 

 Problemau tai     

 Tlodi    

 Problemau cludiant oherwydd 
byw mewn ardaloedd gwledig 

 Cael gafael ar wasanaethau 
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Atodiad 3 – Dadansoddiad o Gyfanswm Costau’r Buddsoddiad ar gyfer holl Aelodau’r Pwyllgor 

Llywio 

Gwariant y prosiect cyfan   

Eitem Cost 

Cyflogau gan gynnwys Yswiriant Gwladol, Pensiynau a Diswyddo £457,946 

Recriwtio            £7,041 

Hyfforddiant Staff/Goruchwylio Staff £14,021 

Teithio a Chynhaliaeth £52,639 

Gweithgareddau Teuluol £121,163 

Hyrwyddo / marchnata, digwyddiadau, gwefan £17,067 

Cyfanswm y Costau Refeniw £669,878 

Gorbenion  

Staff £85,928 

Cyfleustodau £11,599 

Eraill gan gynnwys rhent £63,631 

Cyfanswm Costau’r Gorbenion £161,158 

Costau Cyfalaf  

Offer TG      £3,483 

Offer swyddfa     £2,016 

Cyfanswm y Costau Cyfalaf £5,499 

  

Cyllideb Wreiddiol £863,832 

Tanwariant £27,297 
  

Cyfanswm y gwariant rhagolygol (ar 18.01.16) £836,535 
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Gwariant gan Bartneriaid y Grŵp Llywio 

Eitem Gwerth 
Mantell Gwynedd: 

 
Cyflogau a diswyddo staff             £123,345  

 
Recriwtio   £7,041  

 
Hyfforddiant staff £14,021  

 
Teithio a chynhaliaeth £12,724  

 
Gweithgareddau teuluol (gan gynnwys 
gwasanaethau a brynwyd gan Bartneriaid y 
Grŵp Llywio (rhagor o fanylion isod), bwyd, 
gofal plant, llogi sgipiau, a phrynu gan 
sefydliadau eraill yn ôl y galw) 

£121,163  

Hyrwyddo/marchnata, digwyddiadau, gwefan £17,067  
 

Costau rheoli    £85,928  
 

Costau rhedeg £15,657 
 

Offer     £5,499 
 

  
Barnardo’s: 

 
Cyflogau a diswyddo Cyfeillion Teulu £334,601 

 
Teithio a chynhaliaeth £39,592 

 
Costau rhedeg  
 

£59,897 

  
Gwerth taliadau i Bartneriaid y Grŵp Llywio am wasanaethau 

 
Groundworks £ 7,791 
Barnardo’s (yn ychwanegol i daliadau am 
reolaeth linell a chyflogau) 

£6,467 

Y Bont £6,590 
Snap £1,808 
Gweithredu dros Blant £622 
Cyfanswm £23,278 

 

  



89 
 

Atodiad 4 – Cwestiynau a ofynnwyd i blant a’r ymatebion 

Dyma’r cwestiynau a ofynnwyd yn ystod y gêm ‘glicwyr’ ryngweithiol ac maent yn cynnwys y 

cwestiynau cyflwyniadol a ddefnyddiwyd i gynefino plant â’r dull cwestiynu 

Cwestiwn Opsiynau 

Faint ydy dy oed di? 6 (0) 7 (2) 8 (3) 9 (5) 10 (2) 11+ (2) 

Sut wnest ti ddod yma 
heddiw? 

Cerdded (1) Rhedeg (0) Bws (5) Trên (0) Car (9)  

Pa dîm pêl-droed wyt ti’n 
ei gefnogi? 

Chelsea (1) Lerpwl   
(9) 

Rotherham 
(0) 

Manchester 
Utd (4) 

Arsenal 
(0) 

Trêf 
Caernarfon  
(1) 

Pwy oedd dy Gyfaill? Janet (4) Iona (0) Llinos (8) Dawn (3)   

Sut wnaeth y Cyfaill wneud 
i chdi deimlo pan ddaeth i 
dy dŷ? 

Fy mod yn 
cael 
cymorth (3) 

Yn 
dawelach 
fy meddwl 
(0) 

Yn hapus 
(11) 

Bod 
rhywun yn 
gwrando 
arnaf (0) 

Rhywbeth 
negyddol      
(0) 

Arall (1) – 
ddim eisiau 
manylu      

Gan fod dy Gyfaill bellach 
wedi gadael, wyt ti’n 
meddwl yn fwy 
cadarnhaol?    

Nac ydw (4) Ychydig          
(1) 

Yn y canol    
(0) 

Dipyn go 
lew (3) 

Llawer 
mwy (5) 

Ddim yn sicr 
(1) 

Gan fod dy Gyfaill bellach 
wedi gadael, wyt ti’n 
meddwl dy fod yn fwy 
hyderus? 

Nac ydw (2) Ychydig         
(4) 

Yn y canol    
(1) 

Dipyn go 
lew (2) 

Llawer 
mwy (4) 

Ddim yn sicr 
(2) 

Gan fod dy Gyfaill bellach 
wedi gadael, wyt ti’n 
meddwl fod dy deulu’n 
agosach at ei gilydd? 

Nac ydw (2) Ychydig      
(3) 

Yn y canol    
(1) 

Dipyn go 
lew (4) 

Llawer 
mwy (5) 

Ddim yn sicr 
(1) 

Gan fod dy Gyfaill bellach 
wedi gadael, wyt ti’n 
meddwl dy fod wedi 
gwneud ffrindiau newydd 
neu fwy o ffrindiau? 

Do (8) Naddo (4) Ddim yn 
sicr (3) 

   

Gan fod dy Gyfaill bellach 
wedi gadael, wyt ti’n 
meddwl dy fod yn 
hapusach yn yr ysgol? 

Nac ydw (3) Ychydig   
(2) 

Yn y canol    
(4) 

Tipyn go 
lew (2) 

Llawer 
mwy (3) 

Ddim yn sicr 
(1) 

Gan fod dy Gyfaill bellach 
wedi gadael, wyt ti’n byw 
mewn tŷ mwy diogel? 

Ydw (13) Nac ydw (2) Ddim yn 
sicr 

   

Gan fod dy Gyfaill bellach 
wedi gadael, wyt ti’n cael 
mwy o gyfle i wneud y 
pethau ti’n mwynhau eu 
gwneud? 

Ydw (12) Nac ydw (2) Ddim yn 
sicr (1) 

   

Sut oeddet ti’n teimlo pan 
adawodd y Cyfaill? 

Hapus (1) Trist (5) Yn ei cholli 
ond yn 
teimlo’n 
well (7) 

Blin (1) Ddim yn 
malio     
(0) 

Rhywbeth 
arall (1) – 
ddim eisiau 
manylu       
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Atodiad 5 – Holiadur ac ymatebion y rhieni        

 

 

 

Quick questionnaire about your experiences of Teulu Ni & your Family 

Buddy 

Through the conversations we have had with many of you, you have 

told us about the things that changed for you by having the Family 

Buddy in your life. Based on these conversations we have a few 

questions that we would really appreciate your answers to. 

All of your answers will remain confidential and anonymous – thank you 

 

Holiadur sydyn am eich profiadau efo Teulu Ni a’ch Cyfaill Teulu. 

 

Drwy ein sgyrsiau rydym wedi ei gael gyda nifer ohonoch, rydych wedi 

dweud wrthym yr hyn sydd wedi newid ichi drwy gael Cyfaill Teulu yn 



91 
 

eich bywyd. Ar sail y trafodaethau hyn, mae gennym ychydig o 

gwestiynau y buaswn yn ddiolchgar pe bae chi yn eu hateb. 

Bydd eich atebion yn hollol gyfrinachol a dienw - diolch 

 

Yn fras, faint sydd ers i Brosiect Teulu Ni orffen gweithio efo’ch teulu? 

 

0-6 mis     6-12 mis     Dros flwyddyn Heb gwblhau       

 6 6 0 

 50 50% 0% 

BETH SYDD WEDI NEWID I CHI OHERWYDD TEULU 
NI? 

Ddim yn 
berthnasol 
imi 

Ychydig o 
newid 

Rhywfaint 
o newid 

Dipyn go 
lew wedi 
newid 

Llawer o 
newid 

Y gyfran sy’n 
profi newid 
arwyddocaol   

Tra roedd y Cyfaill Teulu yn gweithio efo ni 
roedd cael rhywun i siarad gydag o yn gwneud 
imi deimlo yn gysurus/llai unig 

0 0 0 7 (58%) 5 (42%) 100% 

Mae gen i fwy o hyder fel rhiant 0 0 0 7 (58%) 5 (42%) 100% 

Mae fy mherthynas gyda’m mhlentyn/plant 
wedi gwella 

0 1 (8%) 0 6 (50%) 4 (33%) 83% 

Mae gen i fwy o hyder rŵan i drio gwahanol 
bethau          

0 0 1 (8%) 4 (33%) 7 (58%) 91% 

Rwyf yn teimlo yn llai isel/o dan bwysau/llai 
pryderus     

0 1 (8%) 2 (17%) 4 (33%) 5 (42%) 65% 

Rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd/Rwyf yn 
cymdeithasu mwy 

1 (8%) 2 (17%) 3 (25%) 4 (33%) 2 (17%) 50% 

Rwyf wedi dechrau hyfforddiant/addysg 7 (58%) 0 0 2 (17%) 3 (25%) 42% 

Rwyf yn gwirfoddoli yn rheolaidd 8 (67%) 0 0 2 (17%) 2 (17%) 34% 

Rwyf wedi gallu mynd i weithio 9 (75%) 0 1 (8%) 0 2 (17%) 17% 

Rwyf yn byw mewn cartref mwy diogel/mwy 
cyfforddus 

1 (8%) 0 3 (25%) 3 (25%) 5 (42%) 67% 

Mae fy mherthynas a’r ysgol wedi gwella 4 (33%) 1 (8%) 4 (33%) 1 (8%) 2 (17%) 25% 

Arall (nodwch)       

Arall (nodwch)       
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Gan feddwl am beth oedd wedi newid i chi oherwydd bod Prosiect Teulu Ni’n rhan o’ch bywyd, 

byddai’n gymorth mawr os gallech ddewis yr opsiynau sy’n wir i chi:             

 

Pan ddaru cefnogaeth Prosiect Teulu Ni ddod i ben, sut oeddech yn teimlo?  Ticiwch un opsiwn 

 No. % % yn profi 
newid 
sylweddol 

Barod i wynebu pethau ar ben fy hun 
 

4 33%  
91% 

Colli nhw ond gallu gwneud pethau yn well fy 
hun 
 

7 58% 

Colled hebddynt a ddim yn sicr sut i wneud 
pethau fy hun 
 

1 8%  

Arall (nodwch)…. 
 

   

 

 

Yn drist iawn ond yn teimlo’n well bod lot o bethau wedi cael eu sortio – ‘da ni’n dal i golli ein Cyfaill 

Teulu lot. Y Cyfaill Teulu wnaeth ein hachub ni! Mae Dawn yn rhyfeddol!            

Mi fyddem ni wrth ein boddau’n cael Dawn yn ôl. 

Eisiau Dawn yn ôl! 

 

Dal i feddwl beth ddaru newid oherwydd Prosiect Teulu Ni, ond bellach yn canolbwyntio ar eich 

plentyn/plant. 

Faint o blant sydd gennych sydd wedi cael eu heffeithio gan Brosiect Teulu Ni?   

Nifer y 
plant 

1 2 3 4 5 6 7 

Amlder      4 5 1 1 1 
%   33% 42% 8% 8% 8% 
Cyfanswm 
nifer y 
plant 

  12 20 5 6 7 

 

Nifer gyfartalog y plant = 49 / 12 = 4.08 
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Yn olaf, gall unigolion ac asiantaethau eraill fod wedi cyfrannu tuag at y newidiadau rydych wedi nodi - 

gan ddefnyddio'r bocsys isod, wnewch chi lenwi mewn y ganran o newid sydd i lawr i Brosiect Teulu 

Ni? 

 

Darparwyd 2 ateb penodol – 98% a 95% 

Yn rhagdybio’r gwerth isaf ar gyfer bob categori = 87% 

  

BETH SYDD WEDI NEWID I’CH PLENTYN/PLANT 
OHERWYDD PROSIECT TEULU NI?     

Ddim yn 
berthnasol 
i’m 
mhlentyn/ 
plant  

Ychydig o 
newid      

Rhywfaint 
o newid 

Dipyn go 
lew wedi 
newid   

Llawer o 
newid  

Y gyfran sy’n 
profi newid 
arwyddocaol    

Tra oeddem yn derbyn gwasanaeth y Cyfaill 
Teulu roeddent yn teimlo mwy cysurus/llai unig 

2 (17%) 1 (8%) 2 (17%) 3 (25%) 4 (33%) 58% 

Mae eu perthynas gyda fi wedi gwella 0 1 (8%) 3 (25%) 4 (33%) 4 (33%) 66% 

Mae eu perthynas gyda’u brodyr/chwiorydd wedi 
gwella 

1 (8%) 2 (17%) 2 (17%) 3 (25%) 4 (33%) 58% 

Mae ganddynt fwy o hyder i geisio gwneud 
pethau newydd 

1 (8%) 2 (17%) 0 3 (25%) 6 (50%) 75% 

Maent wedi gwneud ffrindiau newydd/maent yn 
cymdeithasu mwy 

1 (8%) 1 (8%) 2 (17%) 3 (25%) 5 (42%) 67% 

Maent yn teimlo yn llai isel/o dan bwysau/llai 
pryderus     

3 (25%) 2 (17%) 1 (8%) 2 (17%) 4 (33%) 50% 

Mae eu hymddygiad wedi gwella gartref 2 (17%) 1 (8%) 2 (17%) 3 (25%) 3 (25%) 50% 

Mae eu hymddygiad wedi gwella yn yr ysgol 3 (25%) 0 1 (8%) 4 (33%) 4 (33%) 66% 

Maent yn byw mewn cartref mwy diogel a mwy 
cysurus 

0 0 2 (17%) 3 (25%) 7 (58%) 83% 

Maent yn hoffi mynd i’r ysgol yn fwy 3 (25%) 0 1 (8%) 4 (33%) 5 (42%) 75% 

Maent yn gwneud yn well yn yr ysgol 2 (17%) 0 3 (25%) 2 (17%) 5 (42%) 59% 

Maent yn cael cyfle i fod yn blant 1 (8%) 0 2 (17%) 5 (42%) 4 (33%) 75% 

10% 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Heb ei 
gwblhau   

      1 4 3 3 1 
      (8%) (33%) (25%) (25%) (8%) 
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Atodiad 6 - Enghreifftiau o ‘gemau gwerth’ a Gwerthoedd Cyfartalog 

Enghraifft Rhieni 1:  

Eitem (isel-uchel) Gwerth Ffynhonnell Wybodaeth Gwybodaeth Ychwanegol 

Tanysgrifiad rhyngrwyd am 
flwyddyn  

   

Sky tv am flwyddyn – yn 
cynnwys popeth ar wahân i 
chwaraeon 

£910 Sky.co.uk £75 y mis + cost gosod o £10  

Car ail law (VW Polo) a 
chostau rhedeg am 1 
flwyddyn 

£5,064.32 Gwybodaeth am filltiroedd a nifer y teithwyr 
mewn ceir   
https://www.gov.uk/government/statistical-
data-sets/nts09-vehicle-mileage-and-
occupancy 

Milltiroedd cyfartalog ar gyfer cerbydau o bob oed: petrol = 
6,700 – diesel = 10,700; Costau Rhedeg = 18.56 ceiniog y 
filltir; Tâl sefydlog = £1,913 y flwyddyn; Cost HP cerbyd = 
£1907.80 y flwyddyn 

Gwyliau yn Blackpool am 1 
wythnos dros y Nadolig, 
llety a phob pryd bwyd i 
deulu o 4 

£875 – gallai fod yn:       
£3794.60 

Tocyn trên: nationalrail.co.uk Mae angen cynnwys arian gwario a theithio.             
Mae’r Telegraph 23.08.12 yn adrodd £710 yr un am wyliau 
domestig (10-niwrnod – yn seiliedig ar arolwg o 1,100 o bobl 
ar myvouchercodes.co.uk Trên = £108.40 yr un 

Gwell iechyd meddwl /a’i 
gynnal wedyn (wedi osgoi 
iselder ac ati)    

   

Mwy o hyder fel rhiant                    
Yn agosach at ei gilydd fel 
teulu 

   

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/nts09-vehicle-mileage-and-occupancy
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/nts09-vehicle-mileage-and-occupancy
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/nts09-vehicle-mileage-and-occupancy
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Enghraifft Rhieni 2: 

Eitem (isel-uchel) Gwerth Ffynhonnell Wybodaeth Gwybodaeth Ychwanegol 

Mynd i weld ffrindiau / 
gwneud hobïau (oherwydd 
amser rhydd) 

   

Addurno’r tŷ drwyddo  £2,855 Which? 
http://local.which.co.uk/advice/cost-
price-information-painters-decorators 

Defnyddio 4x paent, ystafell oedd wedi’i phapuro’n 
flaenorol (£480 yr un); cyntedd a grisiau £350; 
paentio’r tu allan i’r tŷ £435; costau deunyddiau + 10 
tun o baent am £15 yr un 

Fan ‘transit’ ail law         
1-wythnos o wyliau i 4 yn 
Sbaen (Costa Brava) – yn 
cynnwys popeth 

   

Cadw 2 geffyl am flwyddyn  £8,970  Equine world  Costau am Stablau Hurio ‘llety yn unig’ am un ceffyl = 
£4,485 - £6,660 y flwyddyn          

Gwell perthnasoedd teuluol    
Mwy o hyder fel rhiant                  
Cael rhywun i siarad efo 
nhw 

   

Bwthyn bach efo tir (hyd at 
1 erw) 

£700 y mis o rent (ffynhonnell?); Costau 
ynni blynyddol = £1604.08; Bil dŵr 
blynyddol = £434; Treth 
Gyngor=£913.90 
Cyfanswm = £11,387.98 

ONS – Adran Ynni a Newid Hinsawdd           
Yr Archifau Gwladol OFWAT 

Bil trydan blynyddol cyfartalog (gwres canolog 
trydan) = £19.50 yr wythnos); Nwy (dim gwres 
canolog nwy = £12.04 yr wythnos); Cyfanswm y bil 
dŵr blynyddol ar gyfer Dŵr Cymru = £434; Treth 
Gyngor Gwynedd = £913.90 

Gwell iechyd meddwl       
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Enghraifft Rhieni 3: 

Eitem (isel-uchel) Gwerth Ffynhonnell Wybodaeth Additional info 

Diwrnod ‘pampro’ i 1    
Dodrefn newydd i’r tŷ cyfan      £3,872 – gellid ei ostwng i  

£1,565.49 yn defnyddio 
prisiau isaf Argos 

Arolwg Santander: 
http://www.santanderbusinessguides.co.
uk/bizguides/full/costcalc/calc1.asp?trad
e=22 

Gwariant cyfartalog prynwyr am y tro cyntaf (ac eithrio 
Llundain) 

Rhywun i siarad efo nhw – 
ddim yn teimlo’n unig 

   

Bod heb ddyled £2,980.56 The Human Institute  Dyled ansicredig cyfartalog tenantiaid tai cymdeithasol  
Mwy o hyder fel rhiant (lefel 
efo’r uchod; dim dyled)          

   

Tŷ 4 gwely mwy yn lleol – 
rhent a chostau am 1 
flwyddyn 

£800 y mis (ffynhonnell?) 
Costau ynni blynyddol = 
£1604.08; Bil dŵr 
blynyddol = £434; Treth 
Gyngor Gwynedd = 
£913.90 
Cyfanswm = £12,587.98 

ONS – Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd        
Yr Archifau Gwladol OFWAT 

Bil trydan blynyddol cyfartalog (gwres canolog trydan) = 
£19.50 yr wythnos); Nwy (dim gwres canolog nwy = £12.04 yr 
wythnos); Cyfanswm y bil dŵr blynyddol ar gyfer Dŵr Cymru = 
£434; Treth Gyngor Gwynedd = £913.90 

Iachach (iechyd meddwl)       
Hyder i roi cynnig ar / 
gwneud pethau newydd 
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Enghraifft Rhieni 4: 

Eitem (isel-uchel) Gwerth Ffynhonnell Wybodaeth  Gwybodaeth Ychwanegol 

PC newydd    
Gallu mynd i’r coleg            
Cwrs iaith preswyl               
Gwersi gyrru – ‘pass 
guarantee’  

Trafod cynnig £2k yr oedd wedi’i weld Tad  

Hyder i roi cynnig ar bethau 
newydd 

   

Deintydd – sortio dannedd 
(set newydd) 

£3,000 BUPA Bristol Health & Dental Centre Roedd y gost o £836 yr un am ddannedd top  
neu’r rhai isaf. £95 yr ymgynghoriad – felly, 
efo’r triniaethau eraill y mae eu hangen = 
£3,000 

Teimlo’n gadarnhaol wrth 
edrych i’r dyfodol 

   

Gwell iechyd meddwl – 
cysylltiad agos â theimlo’n 
gadarnhaol wrth edrych i’r 
dyfodol 

   

Perthnasoedd teuluol cryfach 
(yn llawer mwy gwerthfawr 
nag iechyd meddwl gwell) 

   

Byngalo 3 llofft efo sied ym 
Mhwllheli 

£600 y mis; Costau ynni blynyddol = 
£1604.08; Bil dŵr blynyddol = £434; Treth 
Gyngor = £913.90; Cyfanswm = £10,187.98 

ONS – Yr Adran Ynni a Newid 
Hinsawdd        
Yr Archifau Gwladol OFWAT 

Canfuwyd hefyd bod angen gwneud gwaith 
addasu arbenigol ar y tŷ hwn.      
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Cyfartaleddau ‘gemau gwerth’ Rhieni:   

Deilliant Cyfrif  Cyfartaledd 

Gwell perthnasoedd teuluol 14  £                    7,759  

Mwy o hyder fel rhiant             12  £                    8,301  

Gwell iechyd meddwl    15  £                    8,415  

Teimlo’n dawelach eu meddwl / llai unig yn eu sefyllfa 16  £                    7,146  

Mwy o hyder i roi cynnig ar bethau newydd 14  £                    7,226  

Cymdeithasu  4  £                    6,666  

Mwy diogel / cysurus drwy well amodau byw                     3  £                    6,657  

Gwell perthynas efo’r ysgol         4  £                    5,200  
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‘Gêm Gwerth’ Plant 1: 

 

Eitemau – Isel i Uchel Gwerth Ffynhonnell Gwybodaeth Ychwanegol 

Gwersi nofio / 
presenoldeb  

Tocyn tymor parc 
thema / mynd 
unwaith y mis 

    

Ci newydd Tocyn sinema      

Gwyliau glan môr   £6,402 Thisismoney / Santander research - 
http://www.thisismoney.co.uk/money/holid
ays/article-2698186/Family-four-fork-145-
MORE-trips-abroad-summer-holidays.html 

Gwybodaeth ar gyfer teulu o 4 am 
wythnos, o’r DU i wlad dramor (gwerth 
cyfartalog a ddefnyddiwyd £3,201) yn 
ystod gwyliau’r ysgol – felly, wedi’i luosi 
efo 2 am bythefnos gynrychiadol       

Tŷ mwy diogel 
 

     

Hapusach yn yr ysgol Mwy o ffrindiau Chwarae mwy 
(medru bod yn    
blentyn) 

   

Teimlo’n dawelach eu 
meddwl 

     

Meddwl yn gadarnhaol 
(gwell iechyd meddwl) 

     

Mwy o hyder               

Perthnasoedd teuluol 
gwell 
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‘Gêm gwerth’ Plant 2: 

Eitemau – Isel i Uchel Gwerth Ffynhonnell Gwybodaeth Ychwanegol 

Tocyn Cyngerdd       

Ffôn      
Cyfrifiadur      £1000   
Tŷ mwy diogel Mwy o 

ffrindiau 
Chwarae mwy  
(medru bod yn 
blentyn)   

   

Meddwl yn 
gadarnhaol 
(gwell iechyd 
meddwl) 

     

Hapusach yn yr 
ysgol  

Gwersi 
nofio / 
presenoldeb 

 £144   

Mwy o hyder              Anifail 
anwes i’r 
teulu 

 £1,618 http://www.thisismoney.co.uk/money/bills/a
rticle-2042014/How-does-cost-dog-cat.html 

Costau blynyddol o £1,418 + costau i brynu ci bach 
gan y RSPCA = £200 

Gwyliau glan môr 
efo’r teulu 

  £6,402 Thisismoney / Santander research - 
http://www.thisismoney.co.uk/money/holida
ys/article-2698186/Family-four-fork-145-
MORE-trips-abroad-summer-holidays.html 

Gwybodaeth ar gyfer teulu o 4 am wythnos o’r DU i 
wlad dramor (gwerth cyfartalog a ddefnyddiwyd 
£3,201) yn ystod gwyliau’r ysgol – felly, wedi’i luosi 
efo 2 am bythefnos gynrychiadol 

Gwell 
perthnasoedd 
teuluol  
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Atodiad 7 – Gwerthoedd deilliannau teuluoedd, y pellter a deithiwyd a niferoedd y rhanddeiliaid 

Deilliant Gwerth a nodwyd       Gwerth y pellter a deithiwyd              Nifer y rhanddeiliaid sy’n 
profi’r deilliant   

Rhiant: Teimlo’n 
dawelach eu meddwl ac 
yn llai unig yn eu 
sefyllfa  

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth o 
£7,146.   
Cyfartaledd y cysylltiad â theuluoedd oedd 9 mis; nododd y 
Cyfeillion Teulu gyfartaledd o 2 fis cyn medru ymddiried yn 
llawn yn y berthynas, felly cyfnod y gwerth hwn yw 7 mis = 
£4,169 

Gan gymryd y pwynt isaf o ran graddfa ein 
holiadur      (ychydig o newid =0%, rhywfaint o 
newid = 25%, dipyn go lew = 50%, llawer o 
newid = 75%) – dengys y canlyniadau (7*50) + 
(5*75)/12) = 60.42%, sy’n cyfateb i werth o 
£2,519 
Er yn seiliedig ar sampl bach o ran maint, 
roedd y canlyniadau’n cyd-fynd efo tôn y 
sylwadau yn y cyfweliadau – nodwyd fod hwn 
yn newid eithriadol o arwyddocaol   

121 o rieni (100%) – Yn seiliedig 
ar y gyfran sy’n adrodd y newid 
mewn cyfweliadau a holiaduron, 
barnau rhanddeiliaid eraill, a’r 
maes ‘arall’ gan Gyda’n Gilydd     

Plant:  Teimlo’n 
dawelach eu meddwl ac 
yn llai unig yn eu 
sefyllfa 

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth o 
£6,402.   
Cyfartaledd y cysylltiad â theuluoedd oedd 9 months; 
nodwyd gan y Cyfeillion Teulu gyfartaledd o 2 fis cyn 
medru ymddiried yn llawn yn y berthynas, felly cyfnod y 
gwerth hwn yw 7 mis = £3,735 

Nid yw cofnodion Gyda’n Gilydd yn cynnwys 
maes sy’n cynrychioli’r newid hwn, ac er yn dal 
i fod yn eithriadol o arwyddocaol, nodwyd yn 
gyson ei fod yn bwysicach i rieni – felly 
defnyddiwyd cyfartaledd o ran pellter a 
deithiwyd o 38.4%, sy’n creu gwerth o £1,434 

202 o blant (83%) – Yn seiliedig 
ar y cyfartaledd sy’n profi newid 
ar draws holl feysydd Gyda’n 
Gilydd 

Rhiant: Mwy o hyder fel 
rhiant           

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth o 
£8,301 

Cyfartaledd y pellter a deithiwyd gan rieni              
yn y maes hwn, yn ôl cofnodion Gyda’n Gilydd, 
oedd 24%, sy’n creu gwerth o £1,992 

 

64 o rieni (65%) – Yn seiliedig ar 
ddata Gyda’n Gilydd. Roedd 11 o 
rieni (10%) hefyd wedi cael 
cymorth drwy ddosbarthiadau Y 
Blynyddoedd Rhyfeddol, felly 
ystyriwyd eu bod yn is-set yn 
ystod y cyfnod mesur effaith 

Rhiant: Gwell 
perthnasoedd teuluol 

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth o 
£7,759 

Cyfartaledd y pellter a deithiwyd gan rieni              
yn y maes hwn, yn ôl cofnodion Gyda’n Gilydd, 
oedd 28%, sy’n creu gwerth o £2,173 

94 o rieni (77%) – Yn seiliedig ar 
ddata Gyda’n Gilydd 

Plant: Gwell 
perthnasoedd teuluol   

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth 
o £6,402 

Cyfartaledd y pellter a deithiwyd gan blant 
yn y maes hwn, yn ôl cofnodion Gyda’n 
Gilydd oedd 36%, sy’n creu gwerth o £2,305 

163 o blant (67%) – Yn seiliedig 
ar ddata Gyda’n Gilydd 
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Rhiant: Mwy o hyder i 
roi cynnig ar bethau 
newydd 

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth 
o £7,226 
 

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi 
datgelu gwerth o £7,226 
Nid yw cofnodion Gyda’n Gilydd yn cynnwys 
maes sy’n cynrychioli’r newid hwn – felly 
defnyddiwyd cyfartaledd o ran pellter a 
deithiwyd o 38.4%, sy’n creu gwerth o  
£2,775 

52 o rieni (83%) – Yn seiliedig ar 
ddata Gyda’n Gilydd namyn y 
rheiny oedd wedi cael 
cyflogaeth o ganlyniad i Teulu 
Ni (unwaith eto’n seiliedig ar 
ddata Gyda’n Gilydd) 

Plant: Mwy o hyder i roi 
cynnig ar bethau 
newydd 

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth 
o £4,010 

Nid yw cofnodion Gyda’n Gilydd yn cynnwys 
maes sy’n cynrychioli’r newid hwn – felly 
defnyddiwyd cyfartaledd o ran pellter a 
deithiwyd o 38.4%, sy’n creu gwerth o 
£1,540 

202 o blant (83%) -  Yn seiliedig 
ar y cyfartaledd sy’n profi newid 
ar draws holl feysydd Gyda’n 
Gilydd 

Rhiant: Mwy o incwm 
drwy gyflogaeth          

Mae gwerth cyflogaeth yn darparu newid mewn incwm 
personol. Roedd defnyddio entitledto.co.uk ar gyfer 
rhiant sengl efo 3 o blant sydd bellach yn gweithio 20 
awr yr wythnos yn dangos newid mewn incwm 
blynyddol o £5,431.92 

Amherthnasol – mae ennill incwm yn newid 
gwirioneddol yn seiliedig ar newid deuaidd i 
gyflogaeth 

 
 
 
49 o rieni (40%) – Yn seiliedig ar 
ddata Gyda’n Gilydd 

Rhiant: Gwelliant o ran 
llesiant drwy gyflogaeth    

Defnyddiwyd cyfartaledd y prisiadau llesiant llawn 
amser a rhan amser gan Fujiwara & HACT o £4,796* 

Amherthnasol – yn seiliedig ar newid 
deuaidd i gyflogaeth 

Rhiant: Gwell iechyd 
meddwl     

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth 
o £8,415 

Roedd cyfartaledd y pellter a deithiwyd gan 
rieni yn y maes hwn, yn ôl cofnodion Gyda’n 
Gilydd, yn 20%, sy’n creu gwerth o £2,020 

84 o rieni (69%) –  Yn seiliedig 
ar ddata Gyda’n Gilydd. Roedd 
12 o rieni (10%) hefyd wedi cael 
cymorth drwy ddosbarthiadau Y 
Blynyddoedd Rhyfeddol, felly 
ystyriwyd eu bod yn is-set yn 
ystod y cyfnod mesur effaith 

Plant: Gwell iechyd 
meddwl  

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth 
o £3,701 

Roedd cyfartaledd y pellter a deithiwyd gan 
blant yn y maes hwn, yn ôl cofnodion Gyda’n 
Gilydd, yn 11%, sy’n creu gwerth o £407 

137 o blant (56%) -  Yn seiliedig 
ar ddata Gyda’n Gilydd. Roedd 
24 o rieni (10%) hefyd wedi cael 
cymorth drwy ddosbarthiadau Y 
Blynyddoedd Rhyfeddol, felly 
ystyriwyd eu bod yn is-set yn 
ystod y cyfnod mesur effaith 



103 
 

Rhiant: Gwell iechyd 
meddwl     

Nid oedd rhieni, yn uniongyrchol, wedi amcangyfrif 
gwerth y deilliant o ran gwell iechyd meddwl. Fodd 
bynnag, mae HACT wedi cynnwys gwerth o £19,913 fel 
gwerth blynyddol ‘iechyd cyffredinol da’. Felly, dim ond 
10% (£1,991) o’r gwerth hwn sydd wedi’i gynnwys fel 
procsi ar gyfer gwella iechyd corfforol o ganlyniad i fynd 
i ddosbarthiadau ymarfer, ymuno efo gym a gwella 
arferion bwyta ac ati. 

Roedd cyfartaledd y pellter a deithiwyd gan 
rieni yn y maes hwn, yn ôl cofnodion Gyda’n 
Gilydd, yn 26%, sy’n creu gwerth o £518 

70 o rieni (58%) – Yn seiliedig ar 
ddata Gyda’n Gilydd 

Plant: Gwell iechyd 
corfforol   

Nid oedd plant, yn uniongyrchol, wedi amcangyfrif 
gwerth y deilliant o ran gwell iechyd meddwl. Fodd 
bynnag, mae HACT wedi cynnwys gwerth o £19,913 fel 
gwerth blynyddol ‘iechyd cyffredinol da’. Felly, dim ond 
10% (£1,991) o’r gwerth hwn sydd wedi’i gynnwys fel 
procsi ar gyfer gwella iechyd corfforol o ganlyniad i fynd 
i ddosbarthiadau ymarfer, ymuno efo gym a gwella 
arferion bwyta ac ati. 

Roedd cyfartaledd y pellter a deithiwyd gan 
blant yn y maes hwn, yn ôl cofnodion Gyda’n 
Gilydd, yn 11%, sy’n creu gwerth o £441 

137 o blant (56%) -  Yn seiliedig 
ar ddata Gyda’n Gilydd 

Rhiant: Mwy o 
gyfeillgarwch / gwell 
bywyd cymdeithasol  

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth 
o £6,666 

Roedd cyfartaledd y pellter a deithiwyd gan 
gan rieni yn y maes hwn, yn ôl cofnodion 
Gyda’n Gilydd, yn 25%, sy’n creu gwerth o 
£1,667 

67 o rieni (55%) -  Yn seiliedig ar 
ddata Gyda’n Gilydd 

Plant: Mwy o 
gyfeillgarwch / gwell 
bywyd cymdeithasol  

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth 
o £3,701 

Roedd cyfartaledd y pellter a deithiwyd gan 
gan blant yn y maes hwn, yn ôl cofnodion 
Gyda’n Gilydd, yn 36%, sy’n creu gwerth o 
£1,332 

163 o blant (67%) -  Yn seiliedig 
ar ddata Gyda’n Gilydd 

Rhiant: Mwy diogel / 
cysurus o achos gwell 
trefniadau byw     

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth 
o £6,657 
 

Roedd cyfartaledd y pellter a deithiwyd gan 
rieni yn y maes hwn, yn ôl cofnodion Gyda’n 
Gilydd, yn 36%, sy’n creu gwerth o £2,397 
 

86 o rieni (71%) -  Yn seiliedig ar 
ddata Gyda’n Gilydd 

Plant: Mwy diogel / 
cysurus o achos gwell 
trefniadau byw                   

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth 
o £3,701 
 

Nid yw cofnodion Gyda’n Gilydd yn cynnwys 
maes sy’n cynrychioli’r newid hwn – felly 
defnyddiwyd cyfartaledd o ran pellter a 
deithiwyd o 38.4%, sy’n creu gwerth o 
£1,421 

202 o blant (83%) –  Yn seiliedig 
ar y cyfartaledd sy’n profi newid 
ar draws holl feysydd Gyda’n 
Gilydd 
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Rhieni: Gwelliant o ran 
llesiant o achos nad 
ydynt mwyach yn 
wynebu eu troi allan 

Roedd gemau gwerth y rhieni’n datgelu gwerth o £6,657 
sy’n cynrychioli gwerth llety mwy diogel / cysurus. 
Defnyddir yr un gwerth felly i gynrychioli’r gwerth y 
gellid ei golli o ran y deilliant amgen lle mae llety diogel 
/ cysurus yn cael ei golli. Mewn realiti, mae’n debygol y 
byddid yn rhoi mwy o werth i’r deilliant negyddol na’r 
opsiwn cadarnhaol.                                                         

Amherthnasol – newid deuaidd cael eu troi 
allan, neu beidio 

4 rhiant (4%) – Yn seiliedig ar 
farn y Cyfeillion Teulu a’u 
gwybodaeth o adroddiadau 
JAFF teuluoedd y byddai 5% o’r 
rheiny efo deilliannau gwell o 
ran tai wedi wynebu eu troi 
allan heb ymyrraeth 

Plant:   Gwelliant o ran 
llesiant o achos nad 
ydynt mwyach yn 
wynebu eu troi allan 

Roedd gemau gwerth y plant yn datgelu gwerth o 
£3,701 sy’n cynrychioli gwerth llety mwy diogel / 
cysurus. Defnyddir yr un gwerth felly i gynrychioli’r 
gwerth y gellid ei golli o ran y deilliant amgen lle mae 
llety diogel / cysurus yn cael ei golli. Mewn realiti, mae’n 
debygol y byddid yn rhoi mwy o werth i’r deilliant 
negyddol na’r opsiwn cadarnhaol 

Amherthnasol – newid deuaidd cael eu troi 
allan, neu beidio 

10 plentyn (4%) -  Yn seiliedig ar 
farn y Cyfeillion Teulu a’u 
gwybodaeth o adroddiadau 
JAFF teuluoedd y byddai 5% o’r 
rheiny efo deilliannau gwell o 
ran tai wedi wynebu eu troi 
allan heb ymyrraeth 

Rhieni: Gwell perthynas 
â’r ysgol        

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth 
o £5,200 

Nid yw cofnodion Gyda’n Gilydd yn cynnwys 
maes sy’n cynrychioli’r newid hwn –   felly 
defnyddiwyd cyfartaledd o ran pellter a 
deithiwyd o 38.4%, sy’n creu gwerth o 
£1,920 

30 rhiant (25%) – Yn seiliedig ar 
y gyfran sy’n adrodd y newid 
mewn cyfweliadau a holiaduron 
ac sy’n cael ei chroesgyfeirio  
gyda Chyfeillion Teulu. 
Ystyriwyd bod cyfartaledd 
Gyda’n Gilydd o 83% yn rhy 
uchel ar gyfer y deilliant hwn 

Plant: Mwynhau mynd 
i’r ysgol mwy 

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth 
o £3,701 

Nid yw cofnodion Gyda’n Gilydd yn cynnwys 
maes sy’n cynrychioli’r newid hwn –   felly 
defnyddiwyd cyfartaledd o ran pellter a 
deithiwyd o 38.4%, sy’n creu gwerth o 
£1,421 

144 o blant (59%) -  Yn seiliedig 
ar y cyfartaledd sy’n profi newid 
ar draws holl feysydd Gyda’n 
Gilydd 

Plant: Mwy o gyfle i fod 
yn blentyn         

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth 
o £3,701 

Roedd graddau cyfartalog y newid a 
gyflawnwyd gan blant yn y maes hwn yn ôl 
cofnodion Gyda’n Gilydd yn x%, sy’n creu 
gwerth o £1,421 

202 o blant (83%) -  Yn seiliedig 
ar y cyfartaledd sy’n profi newid 
ar draws holl feysydd Gyda’n 
Gilydd. Roedd 13 o blant (5%) 
hefyd wedi derbyn cymorth gan 
Gweithredu dros Blant felly 
ystyriwyd eu bod yn is-set yn 
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ystod y cyfnod mesur effaith 

Rhieni: Osgoi colli hyder 
fel rhiant               

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth ar gyfer mwy o 
hyder fel rhiant wedi datgelu gwerth blynyddol o 
£8,301. Defnyddiwyd y gwerth hwn felly i gynrychioli 
gwerth blynyddol osgoi dirywiad mewn perthnasoedd 
teuluol o ganlyniad i sefyllfa’r teulu’n gwaethygu ac yn 
gofyn am ymyrraeth statudol ar gyfer tair senario 
wahanol. Amcangyfrifwyd, o ran achosion sy’n cael 
asesiad cychwynnol ond nad ydynt yn mynd ymhellach, 
y byddai’r deilliant yn para am 1 wythnos; o ran y rheiny 
sydd wedi’u huwchgyfeirio i statws plentyn mewn 
angen, 6 mis;  ac o ran plentyn mewn perygl, 
amcangyfrifir y bydd y deilliant yn para blwyddyn gyfan. 

1 wythnos o werth = £160 
6 mis o werth = £4,151 
12 mis o werth = £8,301 
 

66 achos – y rhieni hynny y 
byddent fel arall wedi wynebu 
dirywiad mewn amgylchiadau 
teuluol. Mae’r ffigwr hwn yn 
cynnwys y rhieni hynny a all fod 
wedi profi’r deilliant hwn fwy 
nag unwaith y flwyddyn 
 

Rhiant:  Osgoi dirywiad 
mewn perthnasoedd 
teuluol         

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth ar gyfer 
perthnasoedd teuluol cryfach wedi datgelu gwerth 
blynyddol o £7,759.  Defnyddiwyd y gwerth hwn felly i 
gynrychioli gwerth blynyddol osgoi dirywiad mewn 
perthnasoedd teuluol o ganlyniad i sefyllfa’r teulu’n 
gwaethygu ac yn gofyn am ymyrraeth statudol ar gyfer 
tair senario wahanol. Amcangyfrifwyd, o ran achosion 
sy’n cael asesiad cychwynnol ond nad ydynt yn mynd 
ymhellach, y byddai’r deilliant yn para am 1 wythnos; o 
ran y rheiny sydd wedi’u huwchgyfeirio i statws plentyn 
mewn angen, 6 mis;  ac o ran plentyn mewn perygl, 
amcangyfrifir y bydd y deilliant yn para blwyddyn gyfan. 

1 wythnos o werth = £149 
6 mis o werth = £3,880 
12 mis o werth = £7,759 
 

66 achos -  y rhieni hynny y 
byddent fel arall wedi wynebu 
dirywiad mewn amgylchiadau 
teuluol. Mae’r ffigwr hwn yn 
cynnwys y rhieni hynny a all fod 
wedi profi’r deilliant hwn fwy 
nag unwaith y flwyddyn 
 

Plant: Osgoi dirywiad 
mewn perthnasoedd 
teuluol         

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth ar gyfer 
perthnasoedd teuluol cryfach wedi datgelu gwerth 
blynyddol o £6,402. Defnyddiwyd y gwerth hwn felly i 
gynrychioli gwerth blynyddol osgoi dirywiad mewn 
perthnasoedd teuluol o ganlyniad i sefyllfa’r teulu’n 
gwaethygu ac yn gofyn am ymyrraeth statudol. O ran 
plant, nid yw hyn ond yn cael ei fesur ar gyfer y rheiny 
sydd mewn angen, neu mewn perygl o ran statws. Tybir, 
os ydynt yn destun adolygiad cychwynnol, y byddant yn 

6 mis o werth = £3,201 
12 mis o werth = £6,402 
 

59 achos - y plant hynny y 
byddent fel arall wedi wynebu 
dirywiad mewn amgylchiadau 
teuluol. Mae’r ffigwr hwn yn 
cynnwys y rhieni hynny a all fod 
wedi profi’r deilliant hwn fwy 
nag unwaith y flwyddyn 
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annhebygol o fod yn ymwybodol ohono a/neu gael eu 
heffeithio ganddo. 

Rhieni: Osgoi dirywiad 
mewn iechyd meddwl  

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth ar gyfer gwell iechyd 
meddwl wedi datgelu gwerth blynyddol o £8,415.  
Defnyddiwyd y gwerth hwn felly i gynrychioli gwerth 
blynyddol osgoi dirywiad mewn perthnasoedd teuluol o 
ganlyniad i sefyllfa’r teulu’n gwaethygu ac yn gofyn am 
ymyrraeth statudol ar gyfer tair senario wahanol. 
Amcangyfrifwyd, o ran achosion sy’n cael asesiad 
cychwynnol ond nad ydynt yn mynd ymhellach, y 
byddai’r deilliant yn para am 1 wythnos; o ran y rheiny 
sydd wedi’u huwchgyfeirio i statws plentyn mewn 
angen, 6 mis;  ac o ran plentyn mewn perygl, 
amcangyfrifir y bydd y deilliant yn para blwyddyn gyfan. 

1 wythnos o werth = £162 
6 mis o werth = £4,208 
12 mis o werth = £8,415 
 

66 achos -  y rhieni hynny y 
byddent fel arall wedi wynebu 
dirywiad mewn amgylchiadau 
teuluol. Mae’r ffigwr hwn yn 
cynnwys y rhieni hynny a all fod 
wedi profi’r deilliant hwn fwy 
nag unwaith y flwyddyn 
 
 

Plant: Osgoi dirywiad 
mewn iechyd meddwl 

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth ar gyfer gwell iechyd 
meddwl wedi datgelu gwerth blynyddol o £3,701.  
Defnyddiwyd y gwerth hwn felly i gynrychioli gwerth 
blynyddol osgoi dirywiad mewn perthnasoedd teuluol o 
ganlyniad i sefyllfa’r teulu’n gwaethygu ac yn gofyn am 
ymyrraeth statudol. O ran plant, nid yw hyn ond yn cael 
ei fesur ar gyfer y rheiny sydd mewn angen, neu mewn 
perygl o ran statws. Tybir, os ydynt yn destun adolygiad 
cychwynnol, y byddant yn annhebygol o fod yn 
ymwybodol ohono a/neu gael eu heffeithio ganddo. 

6 mis o werth = £1,851 
12 mis o werth = £3,701 
 

59 achos - y plant hynny y 
byddent fel arall wedi wynebu 
dirywiad mewn amgylchiadau 
teuluol. Mae’r ffigwr hwn yn 
cynnwys y rhieni hynny a all fod 
wedi profi’r deilliant hwn fwy 
nag unwaith y flwyddyn 
 

Rhiant: Osgoi dirywiad 
mewn iechyd corfforol       

Nid oedd rhieni, yn uniongyrchol, wedi amcangyfrif gwerth y deilliant o ran dirywiad mewn iechyd o 
ganlyniad i fethu apwyntiadau meddygol. Fodd bynnag, mae HACT wedi cynnwys gwerth o £19,913 fel 
gwerth blynyddol ‘iechyd cyffredinol da’. Felly, dim ond 10% (£1,991) o’r gwerth hwn sydd wedi’i 
gynnwys fel procsi ar gyfer effeithiau posibl colli apwyntiadau deintyddol, meddygon teulu ac ysbyty.       

68 achos – y rhieni hynny y 
byddent wedi colli apwyntiadau 
deintyddol, meddygon teulu 
neu ysbyty heb gymorth Teulu 
Ni  

Plant: Osgoi dirywiad 
mewn iechyd corfforol        

Nid oedd plant, yn uniongyrchol, wedi amcangyfrif gwerth y deilliant o ran dirywiad mewn iechyd o 
ganlyniad i fethu apwyntiadau meddygol ar gyfer y plant. Fodd bynnag, mae HACT wedi cynnwys 
gwerth o £16,412 fel gwerth blynyddol ‘iechyd cyffredinol da’. Felly, dim ond 10% (£1,641) o’r gwerth 
hwn sydd wedi’i gynnwys fel procsi ar gyfer effeithiau posibl colli apwyntiadau deintyddol, meddygon 
teulu ac ysbyty.       

101 achos -  y plant hynny y 
byddent wedi colli apwyntiadau 
deintyddol, meddygon teulu 
neu ysbyty heb gymorth Teulu 
Ni 
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* Gweler y Global Value Exchange (www.globalvalueexchange.org)  

Rhiant: Deilliant   
negyddol; mwy 
dibynnol     

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth ar gyfer teimlo’n dawelach eu meddwl / llai unig wedi datgelu 
gwerth blynyddol o £7,146. Defnyddiwyd y gwerth hwn felly i gynrychioli’r gwerth negyddol o fod yn 
ddibynnol ar y Cyfaill Teulu ar adeg cau’r rhaglen i’r rhieni. Rhoir gwerth ar gyfer hwn am 2 flynedd i 
ddangos y graddau yr oedd rhai teuluoedd wedi dangos eu bod yn dymuno cael y Cyfaill yn rhan o’u 
bywyd unwaith eto. 

12 rhiant (10%) – Yn seiliedig ar 
– farnau’r Cyfeillion Teulu – 
mae hyn yn uwch na chyfran y 
rhieni a oedd yn adrodd hyn yn 
ystod cyfweliadau a holiaduron       

Plant: Deilliant 
negyddol; mwy 
dibynnol       

Roedd cyfartaledd y gemau gwerth wedi datgelu gwerth o £6,402. Defnyddiwyd y gwerth hwn felly i 
gynrychioli’r gwerth negyddol o fod yn ddibynnol ar y Cyfaill Teulu ar adeg cau’r rhaglen i’r rhieni. Rhoir 
gwerth i’r deilliant hwn felly am flwyddyn i ddangos gwydnwch plant, ac mae’n cyd-fynd â defnyddio 
ffigyrau difuddiant uwch na rhieni ar gyfer rhai deilliannau. 

37 o blant (15%) – Yn seiliedig 
ar – farnau’r Cyfeillion Teulu – 
mae hyn yn uwch nag ar gyfer 
rhieni gan fod plant yn llai 
ymwybodol o natur y berthynas 
efo Cyfeillion Teulu a pham yr 
oedd rhaid i hyn ddod i ben 

Deilliant Negyddol i 
deuluoedd: 
sefyllfaoedd teuluoedd 
yn gwaethygu / dim 
newid yn eu sefyllfa  
  

Roedd cyfartaledd gemau gwerth y rhieni ar gyfer 
perthnasoedd teuluol cryfach wedi datgelu gwerth 
blynyddol o £7,759 ac o ran gemau gwerth y plant, 
cyfartaledd o £6,402. Defnyddiwyd y gwerthoedd hyn   
(-£7,759 & -£6,402) felly i gynrychioli gwerth dirywiad 
mewn perthnasoedd teuluol o ganlyniad i sefyllfa’r 
teulu’n gwaethygu ac yn gofyn am ymyrraeth statudol 

Gan y tybir ei bod yn fwyaf tebygol y 
byddai’r newid hwn wedi digwydd heb 
ymyrraeth Teulu Ni, nid oes unrhyw werth 
yn cael ei briodoli i’r prosiect mewn 
perthynas â’r newid hwn 

68 o rieni a 137 o blant (36%) – 
Yn seiliedig ar gyfran y 
teuluoedd a oedd wedi dechrau 
ymgysylltu efo Teulu Ni ac a 
uwchgyfeiriwyd at 
wasanaethau y tu hwnt i lefel yr 
angen y rhoddwyd cymorth ar 
ei gyfer gan y prosiect neu nad 
oeddynt wedi profi unrhyw 
newid cadarnhaol. 
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Atodiad 8 – Gwerthoedd deilliannau asiantaethau gwladol, y pellter a deithiwyd, nifer y rhanddeiliaid a mesurau effaith 

Deilliant y 
Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol 

Nifer     Gwybodaeth o ran Amcangyfrif Gwerth Difuddiant Priodoliad  

Osgoi colli 
apwyntiadau 
deintyddol 

32 o rieni 
17 o blant   

£41 -  Tybir y byddai pob apwyntiad yn para 30 
munud – ac yn cael eu cyflenwi gan ddeintyddion sy’n 
perfformio’r gwaith yn unig (y rheiny nad ydynt yn dal 
cytundeb efo’r Bwrdd Iechyd Lleol neu PCT) gan mai’r 
rhain yw’r darparwr mwyaf amlwg a chost isel. 
Tudalen 197 PSSRU (2014) 

10% - Roedd y Cyfeillion Teulu a’r 
rhieni wedi amlygu, heb gymorth 
ymarferol, y byddid wedi colli’r 
mwyafrif o’r apwyntiadau hyn. Fel yn 
achos y deilliannau ar gyfer rhieni a 
phlant mewn perthynas ag osgoi colli 
iechyd corfforol mae’n anodd 
amcangyfrif yr union ffigwr 
difuddiant ar gyfer apwyntiadau a 
gollwyd o dystiolaeth bresennol – 
fodd bynnag, mae tystiolaeth yn 
amlygu y gall statws economaidd-
gymdeithasol is, addysg a rhwystrau 
daearyddol gael effaith sylweddol      
(Wickramasingh, 2000 a Humphreys 
et al. 2000). 
 

20% - Er, fel y nodwyd, mae’n 
annhebygol iawn y byddai 
teuluoedd wedi gallu mynychu 
apwyntiadau, i rai, byddai 
cymorth gan eraill fel aelodau 
teulu’n gofalu am blant, yn 
angenrheidiol ac yn gymorth .               
 

Osgoi colli 
apwyntiadau 
meddygon teulu 

15 o rieni 
40 o blant  

£38 - Yn defnyddio hyd cyfartalog apwyntiad meddyg 
teulu o 11.7 munud a chost gysylltiedig 
ymgynghoriad. Nid yw’r gost hon yn cynnwys costau 
cymhwyster (hyfforddiant ac addysg ffurfiol ac ati ar 
gyfer meddygon teulu) ond mae’n cynnwys costau 
staff gofal uniongyrchol. Tudalen 195 PSSRU (2014) 

20% - Fel yr uchod, er y byddai’n 
annhebygol iawn y byddai teuluoedd 
wedi gallu mynychu apwyntiadau 
heb gymorth Cyfaill Teulu, 
cydnabyddir y byddai pobl yn fwy 
tebygol o fynychu apwyntiad meddyg 
teulu nag un a drefnwyd efo’r 
deintydd. 

Osgoi colli 
apwyntiadau cleifion 
allanol ysbyty 

21 o rieni  
44 o blant  

£109 –  Cyfartaledd cenedlaethol pwysedig ar gyfer 
pob claf allanol sy’n mynd i’r ysbyty. Rhoddwyd 
cymorth i rieni a phlant fynd i amryw apwyntiadau, a 
thra bo gan rai gost cysylltiedig sy’n is na’r 

25% - Cynhwyswyd ffigwr difuddiant 
uwch nag ar gyfer apwyntiadau tebyg 
efo meddyg teulu a’r deintydd i 
amlygu dymuniad pobl i fynychu 
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cyfartaledd, mae hefyd yn wir y byddai llawer wedi 
bod cryn dipyn yn ddrytach. Tudalen 111 PSSRU 
(2014) 

apwyntiadau ysbyty pwysig, eto, o 
ystyried y pellter ac amseriad 
apwyntiadau sydd wastad yn 
anghyfleus, fel arall, byddid yn dal i 
fod wedi colli’r mwyafrif o 
apwyntiadau.     

Osgoi 
ymgynghoriadau 
meddyg teulu a 
chostau presgripsiwn 
o achos osgoi colli 
iechyd meddwl 
 

42 o rieni     
34 o blant   

£944 i rieni a £456 i blant - Tybir y byddai 50% o 
oedolion a 25% o blant sydd wedi profi gwell iechyd 
meddwl fel arall wedi bod angen cymorth eu meddyg 
teulu unwaith y mis am flwyddyn. Hefyd, tybir hefyd y 
byddai’r rhieni hynny sy’n mynychu wedi bod angen 
presgripsiwn efo bob apwyntiad. £40.70 - Costau 
presgripsiwn gwirioneddol cyfartalog o ganlyniad i 
ymgynghoriad efo meddyg teulu. Tudalen 195 PSSRU 
(2014) 

25% - Gan gadw’n gyson efo’r ffigwr 
difuddiant ar gyfer cyflawni gwell 
iechyd meddwl, mae’r ffigwr yn 
cynrychioli’r opsiynau eraill y gallent 
fod wedi gweithredu i wella iechyd 
meddwl rhieni a phlant.                         

25% - Fel yn achos y profiad o 
well iechyd meddwl, cynhwysir 
mesur priodoliad cyson i 
gynrychioli dylanwad pobl a 
sefydliadau eraill ym mywydau’r 
teuluoedd.                               

Llai o alw posibl 
oherwydd incwm 
uwch unigolion drwy 
gyflogaeth                 

49 o rieni  £508 – Ceir cysylltiad cyffredin rhwng cyflogaeth a 
deilliannau iechyd cadarnhaol. Felly, i adlewyrchu 
hyn, mae’r ffigwr a gynhwyswyd yn dangos gwerth 
cyfartalog llai o alw ar wasanaethau meddygon teulu 
o ganlyniad i gyflogaeth. Yr Adran Gwaith a 
Phensiynau (2010) t.38 

25% - Gan gadw’n gyson efo’r 
deilliannau ar gyfer rhieni o ran 
cyflogaeth, amlygir, er bod 
tebygolrwydd gweddol isel y byddai’r 
deilliant hwn yn digwydd heb Teulu 
Ni, roedd rhan y Cyfeillion Teulu’n 
hanfodol ar gyfer y newid hwn.            

50% - Gan gadw’n gyson efo’r 
lefel briodoliad ar gyfer 
cyflogaeth, mae dylanwad 
asiantaethau fel y Ganolfan 
Waith a chymorth posibl a 
gynigir gan bobl eraill ym 
mywydau rhieni’n cael eu  
hadlewyrchu yn y lefel 
briodoliad. 
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Deilliant Gyda’n 
Gilydd 

Nifer    Gwybodaeth o ran Amcangyfrif Gwerth Difuddiant Priodoliad   

Osgoi galw 
ychwanegol ar 
wasanaethau – 
teuluoedd sydd 
angen cymorth gan 
Gyda’n Gilydd 
 

78 £3,800 – Tybir, pe na bai Teulu Ni ar gael, y byddai’r holl 
deuluoedd hynny a gyfeiriwyd at Teulu Ni o Gyda’n 
Gilydd wedi bod angen lefel uwch o ddarpariaeth 
gwasanaeth. Yn seiliedig ar yr oriau cyfartalog y bu 
Cyfaill Teulu’n gweithio efo teulu (76 awr) a chost 
Gweithiwr Cymorth Teulu (£50) fesul awr, cyfrifir y 
gwerth. Tudalen 212 PSSRU (2014) 

20% - Mae’n annhebygol na fyddai 
llwyth gwaith Gyda’n Gilydd wedi 
cynyddu’n sylweddol pe na bai Teulu 
Ni’n bodoli. Roedd aelodau tîm 
Gyda’n Gilydd wedi cydnabod hyn eu 
hunain, ond hefyd wedi nodi y 
byddai hyn yn eu gwthio y tu hwnt 
i’w capasiti, felly byddai rhai 
teuluoedd yn debygol o beidio â 
derbyn cymorth, neu o leiaf i’r un 
lefel. 

20% - Er rôl bwysig Gyda’n 
Gilydd, ceir hefyd pobl bwysig 
eraill ym mywydau rhai o’r 
aelodau teulu y byddent wedi 
rhoi cymorth.                                                  

Osgoi galw 
ychwanegol ar 
wasanaethau – 
teuluoedd sydd 
angen cymorth gan 
Gyda’n Gilydd        
 
 

55 £3,800 – Tybir, pe na bai Teulu Ni ar gael, byddai’r holl 
deuluoedd hynny a gyfeiriwyd o asiantau eraill, ar 
wahân i hunangyfeiriadau (o achos gwrthwynebiad 
posibl i’r awdurdod) wedi bod angen gwasanaethau 
Gyda’n Gilydd. Yn seiliedig ar yr oriau cyfartalog y bu 
bob Cyfaill Teulu’n gweithio efo teulu (76 awr) a chost 
Gweithiwr Cymorth Teulu (£50) yr awr, cyfrifir y gwerth.   
Tudalen 212 PSSRU (2014) 

30% - O ran yr unigolion a’r 
sefydliadau hynny a oedd yn cyfeirio 
teuluoedd at Teulu Ni, pe na byddai’r 
gwasanaeth hwn yn bodoli, byddant 
yn debyol iawn o gyfeirio at Gyda’n 
Gilydd fel y dewis cyntaf arall. 

30% - Mae rôl pobl eraill ym 
mywydau teuluoedd yn 
amrywio ond yn aml ceir 
rhywun y gall y mwyafrif o 
bobl droi atynt am rywfaint o 
gymorth, er nid i’r un graddau 
ag y mae Teulu Ni neu Gyda’n 
Gilydd yn gallu ei ddarparu.   

Deilliant         
Gwasanaethau 

Plant y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Nifer     Gwybodaeth o ran Amcangyfrif Gwerth Difuddiant Priodoliad   

Osgoi asesiadau 
cychwynnol – yn 
arwain at gau’r 
achos ar unwaith. 
O ganlyniad i osgoi 
colli apwyntiadau 
meddygol          

54 o blant – yn  
cynrychioli 25% o 
apwyntiadau 
meddygol plant y 
byddid wedi’u 
colli fel arall 

 
 
 
 
 
£62.50 – Amcangyfrifir, ar gyfer bob asesiad 
cychwynnol, bod angen 30 munud gan Weithiwr 
Cymdeithaosl a rheolwr o’r Gwasanaethau Plant. Mae 

10% - Yn cynrychioli’r tebygolrwydd 
isel y byddai rhieni wedi gallu 
mynychu apwyntiadau meddygol 
heb ymyrraeth Teulu Ni.           

20% - Yn cynrychioli dylanwad 
pobl eraill ym mywydau 
teuluoedd sydd wedi helpu i 
osgoi’r deilliant hwn. 

Osgoi asesiadau 20 o blant – yn 25% - Yn cynrychioli’r tebygolrwydd 25% - Yn cynrychioli dylanwad 
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cychwynnol – yn 
arwain at gau’r 
achos ar unwaith. 
O ganlyniad i osgoi 
gwaethygu’n 
gyffredinol    

seiliedig ar farnau 
Cyfeillion teulu ar 
y deilliannau       
disgwyliedig 

gan y gweithiwr cymdeithasol gostau cysylltiedig o £55 
a’r rheolwr, £70 yr awr.                          
Tudalennau 205 a 207 PSSRU (2014) 

gweddol isel y byddai teuluoedd 
wedi gwneud digon o newidiadau yn 
eu bywydau heb ymyrraeth Teulu Ni 
i’r graddau na fyddai eu sefyllfa wedi 
gwaethygu i fod angen ymyrraeth y 
Gwasanaethau Cymdeithasol.        

pobl eraill ym mywydau 
teuluoedd sy’n eu helpu i 
osgoi’r deilliant hwn. 

Osgoi uwchgyfeirio     
achosion i statws 
plentyn mewn 
angen. O ganlyniad 
i osgoi 
gwaethygu’n 
gyffredinol 
 

30 o blant – yn 
seiliedig ar farnau 
Cyfeillion Teulu ar 
y deilliannau 
disgwyliedig heb 
ymyrraeth 

£3,926 – Costau wythnosol darparu cymorth i blant o 
fewn eu teuluoedd o achos Categori Angen ‘Teulu 
Camweithredol’ yw £151 (Tudalen 90 PSSRU, 2014) – 
tybir, ar gyfartaledd, y byddai bob plentyn yn cael y 
statws hwn am 26 wythnos yn seiliedig ar dystiolaeth o 
astudiaethau achos (Tudalennau 150-153 PSSRU, 2014) 
 

Fel yr uchod   Fel yr uchod 

Osgoi uwchgyfeirio 
achosion i statws 
plentyn mewn 
perygl – osgoi 
angen i roi 
cymorth i blentyn 
sy’n aros efo’i rieni 
 

21 o blant – yn 
seiliedig ar farnau 
Cyfeillion Teulu ar 
y deilliannau 
disgwyliedig heb 
ymyrraeth a 
barnau y byddai 
75% o blant yn 
aros yn eu cartref            

£1,261 – Cyfanswm y costau (costau y tu allan i 
Lundain) i roi cymorth i blentyn mewn angen heb 
anghenion ychwanegol am gyfnod o 6 mis. 
Tudalen 150 PSSRU (2014) 

Fel yr uchod Fel yr uchod 

Osgoi uwchgyfeirio 
achosion i statws 
plentyn mewn 
perygl – osgoi 
angen i roi 
cymorth i blentyn 
mewn gofal maeth 
 

5 o blant - yn 
seiliedig ar farnau 
Cyfeillion Teulu ar 
y deilliannau 
disgwyliedig heb 
ymyrraeth a 
barnau y byddai 
75% o blant sy’n 
derbyn gofal 
mewn gofal 
maeth (Adran 

£17,680 – Cyfanswm y costau o ddarparu 9 mis o ofal 
maeth. Mae hyn yn cynrychioli’r opsiwn cost isel ar 
gyfer plentyn heb anghenion ychwanegol. 
Tudalen 146 PSSRU (2014) 

Fel yr uchod Fel yr uchod 
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Addysg (2014) 
‘Children in Care’ 
Tudalen 4 

Osgoi uwchgyfeirio 
achosion i statws 
plentyn mewn 
perygl – osgoi 
angen i roi 
cymorth i blentyn 
mewn gofal 
preswyl             
 

2 o blant – yn 
seiliedig ar farnau 
Cyfeillion Teulu ar 
y deilliannau 
disgwyliedig a 
thystiolaeth y 
bydd y 25% o 
blant sy’n derbyn 
gofal sy’n weddill 
mewn gofal 
preswyl  

£122,000 – Y gost isaf a nodwyd ar gyfer lleoliad gofal 
preswyl (Adran Addysg, 2014). Mae hyn hefyd yn 
gweithredu fel procsi ar gyfer natur y lleoliad sydd y tu 
allan i’r sir o achos y diffyg darpariaeth yng Ngwynedd. 
T.10 

Fel yr uchod Fel yr uchod 
 
 

Osgoi uwchgyfeirio 
achosion i statws 
plentyn mewn 
perygl – osgoi 
angen i ddarparu 
mynediad dan 
oruchwyliaeth at 
blentyn sydd 
mewn perygl 

8 teulu – yn 
cynnwys pob 
teulu lle mae 
plant yn derbyn 
gofal a 25% o’r 
rheiny lle mae 
plant yn aros 
adref – sy’n 
cynrychioli’r 
amcangyfrifiad o 
ran goruchwylio 
cyfarfodydd efo 
rhieni sydd wedi 
ymddieithrio  

£2,400 – Cost 2 Weithiwr Cymorth Teulu sy’n darparu 2 
awr y mis o fynediad dan oruchwyliaeth ar gyfer bob 
teulu. 
Mae bob awr o amser Gweithiwr Cymorth Teulu’n 
costio £50 
Tudalen 146 PSSRU (2014) 

Fel yr uchod Fel yr uchod 

Osgoi uwchgyfeirio 
achosion i statws 
plentyn mewn 
perygl – osgoi 
angen i ddarparu 
cyrsiau y 

21 o rieni – yn 
cynnwys rhieni o 
ran pob plentyn 
mewn perygl sy’n 
aros yn eu cartref, 
neu sy’n mynd i 

£1,246 – Cyfanswm y gost ar gyfer bob plentyn (nad 
yw’n cynnwys costau paratoi) ar raglen riantu’r 
Blynyddoedd Rhyfeddol 
Tudalen 103 PSSRU (2014) 

Fel yr uchod Fel yr uchod 
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Blynyddoedd 
Rhyfeddol            

ofal maeth, a 50% 
o’r rheiny sydd 
wedi cyrraedd y 
pwynt o fod 
mewn angen 

Osgoi costau o 
achos 
ailgyfeiriadau (mae 
26% o achosion yn 
cael eu 
hailgyfeirio’n lleol) 
 

35 o achosion – 
mae tystiolaeth 
yn amlygu bod 
26% o’r achosion 
sy’n cael eu 
cyfeirio at y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol yng 
Ngwynedd yn cael 
eu hailgyfeirio 
(Arolygiaeth Gofal 
a Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Cymru (2015) 

£62.50 – Amcangyfrifir, ar gyfer bob asesiad 
cychwynnol, bod angen 30 munud gan Weithiwr 
Cymdeithaosl a rheolwr o’r Gwasanaethau Plant. Mae 
gan y gweithiwr cymdeithasol gostau cysylltiedig o £55 
a’r rheolwr, £70 yr awr.                          
Tudalennau 205 a 207 PSSRU (2014) 

Fel yr uchod Fel yr uchod 
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Deilliant yr Economi 
Genedlaethol 

Nifer   Gwybodaeth o ran Amcangyfrif Gwerth Difuddiant Priodoliad  Dadleoli      

Llai o wariant o ran lles              49 o rieni         £1,536 – Yn seiliedig ar riant sengl efo 3 o 
blant (fel yr opsiwn agosaf sydd ar gael i 
broffil teulu Teulu Ni) yn gweithio 20 awr yr 
wythnos yn defnyddio entitledto.co.uk 

25% - Yn cynrychioli 
tebygolrwydd gweddol isel 
y byddai rhieni wedi gallu 
diogelu cyflogaeth heb 
gymorth gan Teulu Ni                     

50% - Mae dylanwad 
asianetaethau fel y 
Ganolfan Waith a 
chymorth posibl a 
gynigir gan bobl eraill 
ym mywydau pobl yn 
cael ei adlewyrchu yn y 
lefel briodoliad. 

13% - Yn seiliedig 
ar gyfradd 
ddadleoli English 
Partnerships (2008) 
ar gyfer deilliannau 
cyflogaeth o 
fuddsoddiadau o 
ran ymyrraeth     

Deilliant Adran Dai yr 
Awdurodod Lleol   

Nifer    Gwybodaeth o ran Amcangyfrif Gwerth Difuddiant Priodoliad   Dadleoli       

Llai o gostau posibl / 
ailddyrannu costau o 
achos llai o alw ar 
wasanaethau  

3 o deuluoedd £12,000 – Arbedion cost uniongyrchol ar 
gyfer proses droi allan lawn (The Swindon 
Family LIFE Programme, 2011) t.9 

50% - Troi rhywun allan 
yw’r cam terfynol i 
Gymdeithasau Tai, a 
byddent yn gweithio’n 
galed i osgoi’r deilliant hwn 
– fel y byddai’r teuluoedd 
eu hunain. 

50% - Troi rhywun allan 
yw’r cam terfynol i 
Gymdeithasau Tai, felly 
byddent hwy, ynghyd ag 
asiantaethau eraill yn 
rhoi cymorth i 
deuluoedd osgoi’r 
deilliant hwn. 

0% 

Deilliant Cyfiawnder 
Ieuenctid 

Nifer    Gwybodaeth o ran Amcangyfrif Gwerth Difuddiant Priodoliad  Dadleoli      

Llai o gostau posibl / 
ailddyrannu costau o 
achos llai o alw ar 
wasanaethau 

15 o blant – Yn 
seiliedig ar farnau 
Cyfeillion Teulu ar 
y deilliannau 
disgwyliedig heb 
ymyrraeth. 

£8,000 – Costau cyfartalog darparu 
gwasanaethau i bob plentyn. Y Swyddfa 
Archwilio Genedlaethol – Y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder (2011) – ‘The cost of a cohort of 
young offenders to the Criminal Justice 
Service’ t. 4 

25% - O ystyried difrifoldeb 
posibl canlyniadau ar gyfer 
y plant, byddai rhai 
teuluoedd yn gweithio’n 
anhygoel o galed i osgoi’r 
deilliant hwn. 

50% - Byddai ystod o 
ddarparwyr gwasanaeth 
eraill yn gweithio efo 
plant i atal y deilliant 
hwn, felly mae’n rhaid 
ei gydnabod. 

0% 
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Atodiad 9 – Ffigyrau difuddiant rhieni 
Deilliant Difuddiant Cyfiawnhad    
Teimlo’n dawelach eu 
meddwl / yn llai unig yn 
eu sefyllfa 
 

20% Cydnabuwyd bod cael cymorth y Cyfaill Teulu’n aruthrol o bwysig i 
lawer o’r teuluoedd. Adroddodd sawl un y buont yn cael 
trafferthion ers peth amser ac nad oeddynt yn gallu cael y cymorth 
yr oedd ei angen arnynt. Er bod posibilrwydd y gellid fod wedi 
darparu gwasanaethau amgen, ni fyddai’r rhain cystal â natur 
unigryw Teulu Ni ac yn enwedig y Cyfeillion Teulu.            
 

Mwy o hyder fel rhiant            
 

25% Disgrifiwyd bod cael y Cyfaill Teulu fel cael ‘chwaer’, neu ‘riant’, 
neu ‘ffrind’. Rhywun a oedd yn eu dysgu sut i fod yn rhiant a sut i 
ddelio â gwahanol sefyllfaoedd. Heb Teulu Ni, byddai Gyda’n 
Gilydd yn dal i allu cynnig cymorth, yn ogystal â’r potensial o ran 
pobl eraill ym mywydau rhieni. Yn lleol, ceir rhai sefydliadau fel 
Gwynedd Ni ar gyfer teuluoedd a chanddynt blant anabl, ac 
elusennau cenedlaethol fel Shelter y gallent fel arall fod wedi 
darparu rhywfaint o gymorth. Gall sefydliadau trydydd sector lleol 
eraill fel Snap Cymru a Barnardo’s roi cymorth, ond fel rhan o’r 
Pwyllgor Llywio, byddent yn naturiol yn cyfeirio teuluoedd drwy 
Teulu Ni. 

Perthnasoedd teuluol 
cryfach  
 

25% Roedd cael rhywun i roi cymorth i’r teulu cyfan ac a oedd yn gallu 
treulio amser â hwy yn cyfrannu tuag at well perthnasoedd teuluol 
ac nid yw’n debygol iawn y gall gwasanaethau eraill ddarparu yn yr 
un modd. Yn lleol, gallai rhai mudiadau fel Y Bont ddarparu 
gwasanaethau i deuluoedd, er bod y tebygolrwydd o deuluoedd 
Teulu Ni’n prynu’r gwasanaeth hwn fel arall yn isel.              

Mwy o hyder i roi cynnig 
ar bethau newydd 
 

25% Mae Cyfeillion Teulu’n gweithio’n agos a rhieni a byddent yn mynd 
gyda hwy ar ddiwrnodau allan, tripiau i ganolfannau hamdden, 
cyrsiau, caffis ac ati. Gallai asiantaethau eraill fod wedi annog hyn 
hefyd, ond gyda llai o amser a gallu i wneud hynny i’r un graddau. 
Yn lleol, ceir ystod o weithgareddau addysgol y gellid eu defnyddio 
i godi hyder rhywun, er yr awgrymodd yr ymgysylltiad â rhieni, yn y 
mwyafrif o achosion, y byddai’r tebygolrwydd o fynychu cwrs o’r 
fath heb gymorth yn isel iawn. Mae’r ddarpariaeth leol arall y tu 
allan i Wynedd yn y Rhyl lle mae Canolfan Merched Gogledd 
Cymru’n darparu cymorth a chyngor. 

Gwell iechyd meddwl 
(cyffredinol) 
 

15% Mae Teulu Ni wedi helpu i wneud bywyd yn llai caotig ac felly wedi 
helpu gyda straen a materion cyffredinol o ran iechyd meddwl. 
Fodd bynnag, heb y prosiect, gallai eraill fod wedi helpu, fel 
Meddygon Teulu, cwnselwyr, teulu a ffrindiau. Am ragor o 
gymorth, gweler y deilliant isod ar gyfer plant yn gwella/cynnal eu 
hiechyd meddwl (mewn perthynas â CAMHS). 
 

Gwell iechyd meddwl 
(plentyn wedi mynychu 
CAMHS)        
 

15% Gellid fod wedi gwneud cyfeiriadau at CAMHS heb Teulu Ni. Roedd 
cael y Cyfaill Teulu i roi cymorth iddynt wneud hyn, ac mewn sawl 
achos i sicrhau bod asesiad yn cael ei wneud (neu o leiaf yn gynt), 
yn gwella llesiant meddyliol y rhieni yn sylweddol. Ymhellach,  
amlinellwyd gan y Cyfeillion Teulu, mewn sawl achos, y bu 
teuluoedd yn disgwyl am flynyddoedd am gyfeiriadau at 
wasanaethau priodol o achos rhestr aros hir ar draws y sir. Tra bo 
tystiolaeth yn dangos mai dim ond ychydig dros 6% o gleifion yng 
Nghymru sy’n gorfod disgwyl mwy na 36 wythnos am gymorth 
(Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2016), mae hefyd yn rhesymol i 
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gyfrif am y rheini hynny na fyddent wedi ceisio cael cymorth, neu 
nad oedd eu cyflwr yn ddigon difrifol i gael cymorth – ond sydd er 
hynny wedi profi gwelliannau o ran eu hiechyd meddwl o 
ganlyniad i Teulu Ni. 
 

Gwelliant o ran incwm a 
llesiant drwy gyflogaeth 
 

25% O ystyried natur sefyllfaoedd cymhleth teuluoedd, mae’n 
annhebygol y byddai rhwystrau i gyflogaeth, fel arall, wedi caniatau 
i rieni ddiogelu cyflogaeth – eto, mae bob amser y gobaith hwnnw 
y dylid cyfrif am hynny. 

Gwell bywyd 
cymdeithasol / 
cyfeillgarwch 
 

25% Mae gwneud ffrindiau newydd bob amser yn bosibilrwydd heb 
ymyrraeth fel Teulu Ni. Fodd bynnag, heb y pecyn llawn o gymorth, 
byddai cael yr hyder i fanteisio’n llawn ar gyfleoedd yn anodd. Er 
bod technoleg fodern yn caniatáu i bobl gadw mewn cysylltiad yn 
hawdd, o ganlyniad i newidiadau mewn bywyd teuluol, roedd 
rhieni’n gallu cymdeithasu mwy ag eraill - a manteisio ar werth 
perthnasau sy’n mynd y tu hwnt i fod ar-lein. Dangosir hyn gan 
dystiolaeth gynyddol nad oes yr un gwerth i berthnasau rhithwir â 
rhai corfforol; a ddangosir i ryw raddau gan y duedd am 
ddosbarthiad ‘siâp U’ sy’n canfod bod pobl ifanc (15-25) yr un mor 
unig â rhai dros 55 (Victor a Yang, 2012), er bod ganddynt  fynediad 
i’r cyfryngau cymdeithasol a’u bod yn gyfarwydd â hwy. 

Mwy diogel / cysurus o 
achos symud i mewn i 
gartref newydd yn 
gyflymach neu dŷ wedi’i 
glirio/taclusach 

25% Gallai asiantaethau eraill fod wedi rhoi cymorth i deuluoedd 
gyflawni’r deilliant hwn fel Derwen (gwasanaeth Gwynedd ar gyfer 
plant anabl), y Gwasanaethau Cymdeithasol, Gyda’n Gilydd neu’r 
teulu eu hunain. Yn ogystal, roedd rhieni’n adrodd yn gyson bod 
pethau wedi digwydd yn llawer cyflymach o ganlyniad i Teulu Ni 
nag y byddent pe baent wedi ceisio newid pethau ar eu pennau eu 
hunain. Er yn annhebygol, mae hefyd yn bwysig cyfrif am y 
tebygolrwydd y gallai’r teulu fod wedi penderfynu clirio pethau, 
neu gallai teulu a ffrindiau fod wedi eu hysgogi/helpu. 

Gwelliant o ran llesiant 
oherwydd osgoi cael eu 
troi allan 

50% 
 
 

Mae ffigwr difuddiant cymharol uwch yn dangos y potensial i 
deuluoedd gydnabod difrifoldeb y sefyllfa a’i gwella mewn pryd i 
osgoi eu troi allan. Mae’n anodd lleoli tystiolaeth a allai gefnogi’r 
ffigwr difuddiant hwn, fodd bynnag, mae tystiolaeth o’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder (2015) yn dangos bod y data diweddaraf 
yn dangos y cyfraddau blynyddol uchaf o adfeddiannau ers 2000. 

Gwelliant o ran llesiant o 
achos perthynas gryfach 
â’r ysgol          

25% Heb gael cymorth gan y Cyfaill Teulu a’r hyder o’r ymyrraeth 
gynnar, byddai hyn wedi bod yn anodd. Fodd bynnag, mae 
posibilrwydd bob amser y gallai’r ysgol fod wedi annog rhieni i 
ymgysylltu â hwy’n well, neu y byddai rhai eraill wedi ymyrryd fel              
Gyda’n Gilydd.  

Yn fwy dibynnol           
 
 

20% Gall cael cymorth y Cyfaill fod wedi creu dibyniaeth. Fodd bynnag, 
heb y prosiect, gallai’r teulu fod yn ddibynnol ar wasanaethau eraill 
hefyd. Mae hwn hefyd yn ffigwr cyson gyda’r deilliant         
cadarnhaol o deimlo’n dawelach eu meddwl / yn llai unig yn eu 
sefyllfa. 

Osgoi dirywiad mewn 
iechyd o achos peidio â 
cholli apwyntiadau 
meddygol 

10% Roedd rhieni a Chyfeillion Teulu’n dweud yn gyson y byddid, fel 
arall, wedi colli’r mwyafrif helaeth o’r apwyntiadau meddygol y 
rhoddwyd cymorth ar eu cyfer. Fodd bynnag, gellid fod wedi 
cyflawni rhai ohonynt drwy fodd arall. 
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Atodiad 10 – Dadansoddiad Sensitifrwydd Cyflawn   

Newidyn  Rhagdybiaeth 
bresennol 

Rhagdybiaeth 
ddiwygiedig 

SROI 
diwygiedig 

Cyfran y 
newid       

 
 
 
 
Rhieni: teimlo’n dawelach eu 
meddwl / llai unig yn eu sefyllfa 

Nifer: 121 Nifer: 61 5.03 2.3% 

Difuddiant: 20% Difuddiant: 75% 4.99 3.1% 

Priodoliad: 20% Priodoliad: 75% 4.99 3.1% 

Gwerth: £2,519 Gwerth: £1,259.5 5.03 2.3% 

 
 
 
 
 
Rhieni: mwy o hyder fel rhiant          

Nifer: 64 Nifer: 32 5.09 1.2% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 5.07 1.5% 

Priodoliad: 25% & 
50% 

Priodoliad: 75% 5.07 1.5% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.13 0.4% 

Gwerth: £1,992 Gwerth: £996 5.09 1.2% 

 
 
 
Rhieni: gwell perthnasoedd efo 
plant / perthnasoedd teuluol 
cryfach         
 
 

Nifer: 94 Nifer: 47 5.05 1.9% 
 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 
 

5.02 2.5% 

Priodoliad: 25% Priodoliad: 75% 5.02 
 

2.5% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.11 0.8% 
 

Gwerth: £2,173 Gwerth: £1,086.5 
 

5.05 1.9% 

 
 
 
 
Rhieni: mwy o hyder i roi cynnig 
ar bethau newydd 

Nifer: 52 Nifer: 26 5.08 
 

1.4% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 
 

5.05 1.9% 

Priodoliad: 25% Priodoliad: 75% 
 

5.05 1.9% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 
 

5.12 0.6% 

Gwerth: £2,775 Gwerth: £1,387.5 
 

5.08 1.4% 

 
 
 
Rhieni: mwy o hyder i roi cynnig 
ar bethau newydd yn arwain at 
gyflogaeth: yn arwain at 
gynnydd o ran incwm a llesiant 
 

Nifer: 49 Nifer: 24 5.01 
 

2.7% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 
 

4.96 3.7% 

Priodoliad: 50% Priodoliad: 90% 
 

4.92 4.4% 

Dadleoli: 13% 
 

Dadleoli: 75% 4.95 3.9% 
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(Wedi’i gyfuno efo’r economi 
genedlaethol) 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.10 
 

1.0% 

Gwerth: £5,453 
(incwm) 

Gwerth: £2,726.5 
 

5.07 1.5% 

Gwerth: £4,796 
(llesiant) 

Gwerth: £2,398 
 

5.08 1.4% 

Dadleoli: 13% Dadleoli: 75% 4.92 4.4% 

 
 
 
 
Rhieni: gwell iechyd meddwl / 
llesiant  

Nifer: 84 Nifer: 42 5.04 2.1% 

Difuddiant: 15% Difuddiant: 75% 
 

5.02 2.5% 

Priodoliad: 25% & 
50% 

Priodoliad: 75% 5.03 2.3% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.12 0.6% 

Gwerth: £2,020 Gwerth: £1,010 
 

5.06 1.7% 

 
 
 
 
 
Rhieni: gwell iechyd corfforol     

Nifer: 70 Nifer: 35 5.13 0.4% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 
 

5.12 0.6% 

Priodoliad:25% Priodoliad: 75% 5.12 0.6% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £518 Gwerth: £259 
 

5.13 0.4% 

 
 
 
 
 
Rhieni: mwy o gyfeillgarwch / 
gwell bywyd cymdeithasol  

Nifer: 67 Nifer: 33 5.09 1.2% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 
 

5.07 
 

1.5% 

Priodoliad: 25%  Priodoliad:75% 5.07 1.5% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.13 
 

1.5% 

Gwerth: £1,667 Gwerth: £833.5 
 

5.09 1.2% 

 
 
 
 
Rhieni: mwy diogel / cysurus o 
achos gwell trefniadau byw    

Nifer: 86 Nifer: 43 5.08 1.4% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 
 

5.06 1.7% 

Priodoliad:50% Priodoliad:90%  5.04 2.1% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.12 0.6% 

Gwerth: £2,397 Gwerth: £1,198.5 
 

5.08 1.4% 

 
 

Nifer: 4 Nifer: 2 5.14 0.2% 
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Rhieni: gwelliant o ran llesiant o 
achos nad ydynt mwyach yn 
wynebu eu troi allan  

Difuddiant: 50% Difuddiant: 90% 
 

5.14 0.2% 

Priodoliad:50% Priodoliad:90% 5.14 0.2% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.15 0% 

Gwerth: £2,397 Gwerth: £1,198.5 
 

5.14 0.2% 

 
 
 
 
Rhieni: gwell perthynas â’r ysgol  

Nifer: 30 Nifer: 15 5.12 0.6% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 5.11 0.8% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 5.11 0.8% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £1,997 Gwerth: £598.5 
 

5.11 0.8% 

 
 
 
 
Rhieni: teimlo’n fwy dibynnol         

Nifer: 12 Nifer: 24 5.09 1.2% 

Difuddiant: 20% Difuddiant: 0% 5.13 0.4% 

Priodoliad:20% Priodoliad: 0% 5.13 0.4% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad: 0% 5.13 0.4% 

Gwerth: £-4,318 Gwerth: £-9,833 
 

5.07 1.5% 

 
 
 
 
Rhieni: osgoi dirywiad posibl o 
ran iechyd corfforol        

Nifer: 68 Nifer: 34 5.11 0.8% 

Difuddiant: 10% Difuddiant: 75% 5.09 1.2% 

Priodoliad:50% Priodoliad:90% 5.09 1.2% 

Gwerth: £1,991 Gwerth: £995.5 
 

5.11 0.8% 

 
 
 
Rhieni: osgoi colli hyder fel 
rhiant, dirywiad o ran 
perthnasoedd teuluol ac iechyd 
meddwl o achos atal asesiad 
cychwynnol  

Nifer: 37 Nifer: 18 5.13 0.4% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 5.14 0.2% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 5.13 0.4% 

Gwerth: £471 
(cyfunol) 

Gwerth: £235.5 
 

5.13 0.4% 

 
 
 
 

Nifer: 125 Nifer: 0 4.08 20.7% 

Difuddiant: 25% ac 
eithrio iechyd 

Difuddiant: 75% 4.42 
 

14.1% 
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Rhieni a phlant: Pob un ohonynt 
wedi osgoi dirywiad o ran 
deilliannau llesiant o achos 
ymyrraeth gwasanaethau 
cymdeithasol 

meddwl (15%) 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 4.44 13.7% 

Gwerth: £37,183 
(cyfunol) 

Gwerth: £18,591.5 
 

 4.77 7.4% 

     

 
 
 
 
Plant: teimlo’n dawelach eu 
meddwl ac yn llai unig yn eu 
sefyllfa 

Nifer: 202 Nifer: 101 5.04 2.1% 

Difuddiant: 20%  Difuddiant: 75% 4.99 3.1% 

Priodoliad:20% Priodoliad:75% 4.99 3.1% 

Gwerth: £1,434 Gwerth: £717 
 

5.04 2.1% 

 
 
 
 
Plant: gwell perthnasoedd 
teuluol     
 

Nifer: 163  Nifer: 81 4.96 3.7% 

Difuddiant: 25%  Difuddiant: 75% 4.90 4.8% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 4.90 4.8% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.09 1.2% 

Gwerth: £2,305 Gwerth: £1,152.5 
 

4.96 3.7% 

 
 
 
 
 
Plant: mwy o hyder i roi cynnig 
ar bethau newydd  

Nifer: 202 Nifer: 101 5.09 1.2% 

Difuddiant: 50%  Difuddiant: 75% 5.09 1.2% 

Priodoliad:50% Priodoliad:75% 5.09 1.2% 

Gostyngiad:75% Gostyngiad:90% 5.13 0.4% 

Gwerth: £1,540 Gwerth: £770 
 

5.09 1.2% 

 
 
 
 
Plant: gwell iechyd meddwl / 
llesiant      

Nifer: 136 Nifer: 68 5.11 0.8% 

Difuddiant: 15% & 
20%  

Difuddiant: 75% 5.11 0.8% 

Priodoliad:25% & 
50% 

Priodoliad:75% 5.11 0.8% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £407 Gwerth: £ 
203.5 

5.12 0.6% 

 
 

Nifer: 137 Nifer: 68 5.12 0.6% 
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Plant: gwell iechyd corfforol      

Difuddiant: 25%   Difuddiant: 75% 5.11 0.8% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 5.11 0.8% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £441 Gwerth: £220.5 
 

5.12 0.6% 

 
 
 
 
Plant: mwy o gyfeillgarwch / 
gwell bywyd cymdeithasol  

Nifer: 163 Nifer: 81 5.11 0.8% 

Difuddiant: 50%  Difuddiant: 75% 5.11 0.8% 

Priodoliad:50% Priodoliad:75% 5.11 0.8% 

Gostyngiad:75% Gostyngiad:90% 5.14 0.2% 

Gwerth: £1,332 Gwerth: £666 
 

5.11 0.8% 

 
 
 
 
 
Plant: mwy o gyfle i fod yn 
blentyn           

Nifer: 203 Nifer: 101 5.05 1.9% 

Difuddiant: 50% & 
25% 

Difuddiant: 75% 5.05 1.9% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 5.02 2.5% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.12 0.6% 

Gwerth: £1,421 Gwerth:£710.5 5.05 1.9% 

 
 
 
 
 
Plant: mwy diogel / cysurus o 
achos gwell trefniadau byw              

Nifer: 202 Nifer: 101 5.05 1.9% 

Difuddiant: 25%  Difuddiant: 75% 5.02 2.5% 

Priodoliad:50% Priodoliad:90% 5.00 2.9% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.12 0.6% 

Gwerth: £1,421 Gwerth:£710.5 5.05 1.9% 

 
 
 
 
 
Plant: gwelliant o ran llesiant o 
achos nad ydynt mwyach yn 
wynebu eu troi allan 

Nifer: 10 Nifer: 5 5.14 0.2% 

Difuddiant: 50  Difuddiant: 90% 5.13 0.4% 

Priodoliad:50% Priodoliad:90% 5.13 0.4% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £3,701 Gwerth: £1,850.5 
 

5.14 0.2% 
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Plant: yn mwynhau mynd i’r 
ysgol yn fwy  

Nifer: 144 Nifer: 72 5.10 1.0% 

Difuddiant: 50%  Difuddiant: 90% 5.08 1.4% 

Priodoliad:50% Priodoliad:90% 5.08 1.4% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.13 0.4% 

Gwerth: £1,421 Gwerth: £710.5 
 

5.10 1.0% 

 
 
 
 
Plant: teimlo’n fwy dibynnol            

Nifer: 37 Nifer: 74 5.08 1.4% 

Difuddiant: 20%  Difuddiant: 0% 5.13 0.4% 

Priodoliad:20% Priodoliad: 0% 5.13 0.4% 

Gwerth: £-2,458 Gwerth: -£4,916 
 

5.08 1.4% 

 
 
 
 
Plant: osgoi dirywiad posibl o 
ran iechyd corfforol         

Nifer: 101 Nifer: 50 5.10 1.0% 

Difuddiant: 10%  Difuddiant: 75% 5.08 1.4% 

Priodoliad:50% Priodoliad:90% 5.08 1.4% 

Gwerth: £1,641 Gwerth: £820.5 
 

5.10 1.0% 

 
 
 
 
Plant: osgoi dirywiad o ran 
perthnasoedd teuluol ac iechyd 
meddwl oherwydd atal iddynt 
waethygu   

Nifer: 59 Nifer: 0 4.84 6.0% 

Difuddiant: 25% & 
15%  

Difuddiant: 75% 4.94 4.1% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 4.94 4.1% 

Gwerth: £15,155 
(cyfunol)            

Gwerth: £7,577.5 
 

4.99 3.1% 

     

 
 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol: 
Llai o apwyntiadau meddygol yn 
cael eu colli – yn arwain at osgoi 
gwastraffu amser ac adnoddau 
(apwyntiadau deintyddol)    

Nifer: 49 Nifer: 0 5.14 0.2% 

Difuddiant: 10% Difuddiant: 75% 5.15        0% 

Priodoliad:20% Priodoliad:75% 5.15         0% 

Gwerth: £49 Gwerth: £24.5 5.14        0.2% 

 
 
Llai o apwyntiadau meddygol yn 
cael eu colli – yn arwain at osgoi 

Nifer: 55 Nifer: 0 5.14 0.2% 

Difuddiant: 20% Difuddiant: 75% 5.15 0% 
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gwastraffu amser ac adnoddau 
(apwyntiadau meddygon teulu)   

Priodoliad:20% Priodoliad:75% 5.15 0% 

Gwerth: £55 Gwerth: £27.5 5.14 0.2% 

 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol: 
Llai o apwyntiadau meddygol yn 
cael eu colli – yn arwain at osgoi 
gwastraffu amser ac adnoddau 
(apwyntiadau ysbyty)        

Nifer: 65 Nifer: 0 5.14 0.2% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 5.14 0.2% 

Priodoliad:20% Priodoliad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £65 Gwerth: £32.5 5.14 0.2% 

 
 
 
 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol: 
Osgoi costau meddygon teulu a 
phresgripsiynau oherwydd 
gwelliant yn iechyd meddwl 
teuluoedd 

Nifer: 42 apwyntiad 
a 34 presgripsiwn  

Nifer: 0 5.09 1.2% 

Difuddiant: 15% Difuddiant: 75% 5.10 1.0% 

Priodoliad:20% Priodoliad:75% 5.11 
 

0.8% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £76 Gwerth: £38 
 

5.12 0.6% 

 
 
 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol: 
Llai o alw ar wasanaethau 
iechyd yn gysylltiedig â 
chyflogaeth 

Nifer: 49 Nifer: 0 5.13 0.4% 

Difuddiant: 25% Difuddiant:75% 5.14 0.2% 

Priodoliad:50% Priodoliad:90% 5.14 
 

0.2% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £ Gwerth: £ 
 

  

 
 
 
 
 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol: 
Pob deilliant  

Nifer: 294 achos      Nifer: 0 5.06 1.7% 

Difuddiant: amrywiol Difuddiant:75% 5.09 1.2% 

Priodoliad: amrywiol Priodoliad:75% 5.09 1.2% 

Gostyngiad:50% (lle 
bo’n briodol) 

Gostyngiad:75% 5.13 0.4% 

Gwerth: £508 Gwerth: £254 
 

5.14 0.2% 

     

 
 
 
Gyda’n Gilydd: Osgoi galw 

Nifer: 78 Nifer: 0 4.92 4.4% 

Difuddiant: 20% Difuddiant: 75%  4.99 3.1% 
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ychwanegol ar wasanaethau o 
ran teuluoedd y byddent wedi 
bod angen mwy o gymorth 

Priodoliad:20% Priodoliad:75% 4.99 3.1% 

Gwerth:£3,800 Gwerth:£1,900 5.03 2.3% 

 
 
 
Gyda’n Gilydd: Osgoi galw 
ychwanegol ar wasanaethau o 
ran teuluoedd y byddent wedi 
bod angen cymorth 

Nifer: 54 Nifer: 0 5.03 2.3% 

Difuddiant: 30% Difuddiant: 75% 5.07 1.5% 

Priodoliad:30% Priodoliad:75% 5.07 1.5% 

Gwerth:£3,800 Gwerth:£1,900 5.09 1.2% 

 
 
 
Gyda’n Gilydd: Osgoi galw 
ychwanegol ar wasanaethau – y 
ddau ddeilliant 

Nifer: 132 Nifer: 0 4.80 6.8% 

Difuddiant: 20% Difuddiant: 75%  4.91 4.6% 

Priodoliad:20% & 
30% 

Priodoliad:75% 4.91 4.6% 

Gwerth:£7,600 Gwerth:£3,800 4.97 3.5% 

     

 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol am 
adolygiad cychwynnol yn arwain 
at gyfleoedd posibl i ailddyrannu 
costau – yn seiliedig ar 
apwyntiadau meddygol  

Nifer: 54 Nifer: 0 5.14 0.2% 

Difuddiant: 10% Difuddiant:75% 5.14 0.2% 

Priodoliad:20% Priodoliad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth:£62 Gwerth:£31.5 5.14 0.2% 

 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol am 
adolygiad cychwynnol yn arwain 
at gyfleoedd posibl i ailddyrannu 
costau – yn seiliedig ar 
waethygu cyffredinol  

Nifer: 20 Nifer: 0 5.15 0% 

Difuddiant:25% Difuddiant:75%   5.15 0% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 5.15 0% 

Gwerth:£62 Gwerth:£31.5 5.15 0% 

 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol i blant 
gael eu hystyried i fod mewn 
angen yn arwain at gyfleoedd 
posibl i ailddyrannu costau 

Nifer: 31 Nifer: 0 5.07 1.5% 

Difuddiant:25 % Difuddiant:75% 5.09 1.2% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 5.09 1.2% 

Gwerth:£3,926 Gwerth:£1,963 5.11 0.8% 

 
Adran Gwasanaethau Plant y 

Nifer: 21 Nifer: 0 5.13 0.4% 
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Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol i blant 
gael eu hystyried i fod mewn 
angen – osgoi’r angen am 
gymorth parhaus gan y 
gwasanaethau cymdeithasol – 
yn arwain at gyfleoedd posibl i 
ailddyrannu costau 

Difuddiant:25% Difuddiant:75% 5.13 0.4% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 5.13 0.4% 

Gwerth:£1,261 Gwerth:£630.5 5.14 0.2% 

 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol i blant 
gael eu hystyried i fod mewn 
angen – osgoi’r angen am ofal 
maeth – yn arwain at gyfleoedd 
posibl i ailddyrannu costau 

Nifer: 5 Nifer: 0 5.01 2.7% 

Difuddiant: 15% Difuddiant: 75% 5.05 1.9% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 5.05 1.9% 

Gwerth:£17,680 Gwerth:£8,840 5.08 1.4% 

 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol i blant 
gael eu hystyried i fod mewn 
angen – osgoi’r angen am ofal 
preswyl – yn arwain at 
gyfleoedd posibl i ailddyrannu 
costau 

Nifer: 2 Nifer: 0 4.80 6.8% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 4.91 4.6% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 4.91 4.6% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.11 0.8% 

Gwerth: £122,000 Gwerth: £61,000 4.97 3.5% 

 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol i blant 
gael eu hystyried i fod mewn 
angen – osgoi’r angen am 
fynediad dan oruchwyliaeth – yn 
arwain at gyfleoedd posibl i 
ailddyrannu costau 

Nifer: 8 Nifer: 0 5.11 0.8% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 5.13 0.4% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 5.13 0.4% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £2,400 Gwerth:£1,200 5.13 0.4% 

 
 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol i blant 
gael eu hystyried i fod mewn 
angen – osgoi’r angen am 
gyflenwi cyrsiau gwella sgiliau 
rhiantu – yn arwain at gyfleoedd 
posibl i ailddyrannu costau 

Nifer: 21 Nifer: 0 5.10 1.0% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 5.12 0.6% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 5.12 0.6% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £1,246 Gwerth: £623 
 

5.13 0.4% 

 
 

Nifer: 35 Nifer: 0 5.14 0.2% 
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Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Osgoi galw ychwanegol i blant 
gael adolygiad cychwynnol, cael 
eu hysytried i fod mewn angen 
neu mewn perygl – yn arwain at 
gyfleoedd posibl i ailddyrannu 
costau (Ailgyfeiriadau) 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 5.15 0% 

Priodoliad:25% Priodoliad:75% 5.15 0% 

Gwerth: £63 Gwerth:£31.5 5.15 0% 

 
 
 
 
Adran Gwasanaethau Plant y 
Gwasanaethau Cymdeithasol: 
Pob deilliant 

Nifer: 197 o achosion Nifer: 0 4.48 13% 

Difuddiant: amrywiol Difuddiant: 75% 4.70 8.7% 

Priodoliad: amrywiol Priodoliad:75% 4.70 8.7% 

Gostyngiad:50% (lle 
bo’n briodol) 

Gostyngiad:75% 5.11 0.8% 

Gwerth: £148,670 
(cyfunol) 

Gwerth: £74,335 
 

4.81 6.6% 

     

 
 
 
 
 
 
Yr Economi Genedlaethol: Llai o 
wariant o ran lles 

Nifer: 49 Nifer: 0 5.10 1.0% 

Difuddiant: 25% Difuddiant: 75% 5.12 0.6% 

Priodoliad:50% Priodoliad:90% 5.11 0.8% 

Dadleoli: 13% 
 

Dadleoli: 75% 5.12 0.6% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £1,536 Gwerth: £768 
 

5.12 0.6% 

 
 
 
Adran Dai yr Awdurdod Lleol: 
Gostyngiad posibl mewn costau  
/ ailddyrannu costau o achos llai 
o alw ar wasnaethau  

Nifer: 3 Nifer: 0 5.12 0.6% 

Difuddiant: 50% Difuddiant: 90% 5.13 0.4% 

Priodoliad:50% Priodoliad:90% 5.13 0.4% 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.15 0% 

Gwerth: £12,000 Gwerth: £6,000 5.13 0.4% 
 

 
 
 
 
Y Gwasanaeth Cyfiawnder 
Ieuenctid: Gostyngiad posibl 

Nifer: 15 Nifer: 0 5.09 1.2% 

Difuddiant: 50% Difuddiant: 90% 5.11 0.8% 

Priodoliad:50% Priodoliad:90% 5.11 0.8% 
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mewn costau  / ailddyrannu 
costau o achos llai o alw ar 
wasnaethau 

Gostyngiad:50% Gostyngiad:75% 5.14 0.2% 

Gwerth: £8,000 Gwerth: £4,000 
 

5.12 0.6% 

     

Pob deilliant     Cyfnod: amrywiol Cyfnod: 1 flwyddyn 3.65 29% 
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Deilliant amser 

a dreulir efo’r 

teulu 

Amgylchiadau 

teulu yn 

gwaethygu 

Worsening of 

famlily 

circumstances 

Teimlo’n 

dawelach eu 

meddwl ac yn 

llai unig yn eu 

sefyllfa (Y 

ddau) 

Dim newid yn 

amgylchiadau’r 

teulu 

Teimlo’n fwy 

dibynnol                                        

(Y ddau)           

Mwy o hyder fel 

rhiant (Rhiant)                  

Gwell 

perthnasoedd 

teuluol (Y ddau) 

Gwell iechyd 

meddwl (Y 

ddau) 

Mwy o hyder i roi 

cynnig ar bethau 

newydd (Y ddau) 

Gwell 

perthynas â’r 

ysgol (Rhiant)          

Yn mwynhau 

mynd i’r ysgol 

yn fwy (Plant) 

Mwy o gyfle i fod 

yn blentyn (Plant)                

Osgoi asesiadau 

cychwynnol (Gwerth i’r 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol) 

Osgoi Asesiadau 

Cychwynnol (Gwerth 

i’r Gwasanaethau 

Cymdeithasol) 

Osgoi asesiadau 

cychwynnol 

(Gwerth i’r 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol) 

Osgoi colli hyder 

fel rhiant 

(Rhiant)                                                   

Osgoi 

perthnasoedd 

teuluol yn 

dirywio (Y 

ddau)      

Osgoi dirywiad 

o ran iechyd 

meddwl (Y 

ddau) 

Osgoi costau gofal 

maeth (Gwerth i’r 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol) 

Osgoi costau gofal 

preswyl y tu allan 

i’r sir (Gwerth i’r 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol) 

Osgoi costau meddygon 

teulu a phresgripsiynau 

(Gwerth i’r GIG) 

Osgoi costau’r 

System Cyfiawnder 

Troseddol  

Cyflogaeth 

newydd 

(Rhiant) 

Mwy o incwm 

(Rhiant)                                                

Gwelliant o 

ran llesiant 

(Rhiant) 

Cynnydd yn incwm 

y llywodraeth 

genedlaethol 

Mwy o 

weithgaredd 

corfforol (Y 

ddau) 

Gwell iechyd 

corfforol (Y 

ddau) 

Gwell arferion 

bwyta (Y ddau)          Gwell bywyd 

cymdeithasol / 

ffrindiau newydd 

(Y ddau)  

Cyfarfod pobl 

newydd/ffrindiau 

presennol yn 

amlach (Y ddau) 

Llesiant drwy 

ystod o 

weithgareddau 

h.y. gwirfoddoli 

(Parent) 

Yn fwy diogel / 

cysurus oherwydd 

gwell trefniadau 

byw (Y ddau) 

Gwelliant o ran 

llesiant o achos 

osgoi cael eu troi 

allan (Y ddau) 

Osgoi costau cael eu 

troi allan (Gwerth i’r 

Adran Dai)   

Osgoi costau eiddo 

gwag (Gwerth i’r 

Adran Dai) 

Osgoi dirywiad o 

ran llesiant drwy 

wahardd o’r ysgol 

(plant) 

 

Gwell 

cyflawniad 

addysgol (Plant) 

 

Gwell 

cyfleoedd o 

ran cyflogaeth 

(Plant) 

 

Mwy o 

botensial o ran 

ennill incwm 

(Plant)                       

hildren) 

 
Mwy o 

botensial o ran 

gwella llesiant 

(Plant) 

 

 (chil

dren) 

 (children) 

 

Yn llai tebygol o 

ymwneud â 

gweithgareddau 

troseddol (lleihau 

costau’r Gwasanaeth 

Cyfiawnder Troseddol) 

Criminal Justice Service 

costs) 

 

Iechyd gwael 

yn llai tebygol 

(Plant)                            

 

 (chi

ldren) 

 (children) 

 

Gwell deilliannau o 

ran iechyd 

(gostyngiad mewn 

costau gofal iechyd) 

 

Osgoi galw ar 

wasanaethau 

Gyda’n Gilydd i’r 

dyfodol  

 

Potensial i 

ailddyrannu 

costau 

 

Potensial i 

ailddyrannu costau 

 

Osgoi mwy o alw 

cychwynnol ar   

Gyda'n Gilydd 

 

Rheoli 

ymddygiad yn 

well (Plant)                                                     

 

Gweithgaredd 

troseddol y llai 

tebygol (Plant)                 

 

Osgoi dirywiad 

o ran llesiant 

oherwydd 

carcharu 

(Plant) 

 

Osgoi dirywiad 

o ran llesiant 

dioddefwyr 

troseddau 

 

 Mwy o incwm i’r 

llywodraeth 

genedlaethol  

Atodiad 11 – Theorïau Newid Teulu Ni   

 

Y deilliannau hynny sydd wedi’u 

hamlinellu â llinell ddu yw’r 

rheiny a gynhwysir ar Fap Gwerth 
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Atodiad 12 – Mae’r Map Gwerth ar wahân          

Deilliant amser 

a dreulir efo’r 

teulu 

 

Mynd i 

apwyntiadau 

meddygol (Y 

ddau)     

 

Osgoi dirywiad o 

ran iechyd 

corfforol (Y ddau) 

Osgoi cyfeiriadau 

mewn perthynas 

ag esgeulustod 

 

Osgoi gwastraffu 

gwasanaethau gofal 

iechyd 

 

Potensial i ailddyrannu 

costau (gostyngiad mewn 

costau gofal iechyd) 

 

Osgoi galw ar 

asesiadau cychwynnol 

y Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

 

Potensial i 

ailddyrannu costau 

Osgoi mwy o alw 

i’r dyfodol ar    

Gyda'n Gilydd 

 

Potensial i 

ailddyrannu costau 

Llai o alw ar ystod 

o wasanaethau 

gan genedlaethau 

i’r dyfodol 

 

Osgoi galw ar 

wasanaethau ychwanegol 

y Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

 

Potensial i 

ailddyrannu costau 

Tra bo’r theori newid hon yn rhoi syniad dangosol o ran y 

cysylltiadau achosol yn sgil gweithgareddau Teulu Ni, 

cydnabyddir hefyd ei bod yn gorsymleiddio pethau. Ceir 

cydgysylltiadau rhwng yr amryw ddeilliannau – bydd 

asiantaethau ac unigolion eraill yn effeithio ar y gadwyn 

hefyd.          

Er enghraifft, gellir ymestyn y newidiadau a brofir gan rieni 

i gynnwys gostyngiad hirdymor mewn galw ar 

wasanaethau statudol ac eraill – mae hyn o ganlyniad i’r 

ffaith bod teuluoedd yn fwy gwydn ac yn parhau i fod felly. 
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