
  

 

ADRODDIAD SROI 

PORTHI PAWB 

(GRANT COVID) 
 

“Mae’r grant a gawsom gan Mantell Gwynedd 

wedi bod o gymorth enfawr i’n prosiect. Mae 

Porthi Pawb wedi tyfu yn ystod cyfnod y 

pandemig hwn ac rydym bellach yn paratoi, 

coginio a dosbarthu prydau bwyd maethlon a 

phoeth i fwy na thri chant o drigolion hŷn a 

bregus yng Nghaernarfon. Heb yr arian grant 

gan Mantell Gwynedd, ni fuasem wedi gallu 

gwneud hyn. DIOLCH I CHI!”                                       

Cydlynydd Prosiect, Chris Summers 
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Crynodeb gweithredol 
 

Bydd yr adroddiad hwn yn dadansoddi’r gwerth cymdeithasol a grëwyd gan grant Covid-19 

Mantell Gwynedd, a ddyfarnwyd i Porthi Pawb, Caernarfon. Derbyniodd Porthi Pawb swm o 

£1000 gan Mantell Gwynedd fel rhan o Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol Covid-19. 

Prosiect coginio yw Porthi Pawb, a sefydlwyd yn Ebrill 2020 gan y cydlynydd prosiect, Chris 

Summers. Mae’r prosiect yn dosbarthu bwyd poeth i bobl fregus a hŷn yng Nghaernarfon ac 

fe’i sefydlwyd o ganlyniad uniongyrchol i effaith aruthrol Covid-19 ar y gymuned leol.  

Dadansoddwyd y prosiect gan ddefnyddio’r fframwaith Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad 

(Social Return on Investment/SROI) i ddeall cyfanswm y gwerth a grëwyd i unigolion a gafodd 

eu cyfeirio at y rhaglen. Mae canlyniad y dadansoddiad hwn yn dangos bod gwerth sylweddol 

yn cael ei greu drwy’r prosiect.  

Mae’r canlyniad o £4.78:1 yn mynegi fod £4.78 o Werth Cymdeithasol yn cael ei greu am bob £1 

o werth a fuddsoddwyd. 

Mae galw cynyddol am opsiynau amgen yn ein cymunedau i gefnogi’r pryderon cynyddol 

ynghylch iechyd meddwl, tlodi a lleihau theimlo’n ynysig. Mae’r model hwn yn cynnig cyfle i 

unigolion greu newidiadau yn eu bywydau eu hunain ac yn eu grymuso i wneud penderfyniadau 

cadarnhaol. Deilliannau’r prosiect a brofir gan yr unigolion yw teimlo’n llai ynysig, llai o bryder, a 

gwell iechyd corfforol. Mae’r deilliannau a brofir gan wirfoddolwyr y prosiect yn cynnwys 

teimlo’n dda am fedru helpu’r gymuned a mwy o deimlad o agosatrwydd yn y gymuned. 
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Cydnabyddiaeth 
 

Ni fuasai’r adroddiad hwn yn bosibl heb gynnwys rhanddeiliaid allweddol er mwyn deall pa 

newidiadau sydd wedi digwydd a darganfod effaith y newidiadau hynny. Diolch yn fawr iawn i’r 

unigolion a dderbyniodd y prydau bwyd am lenwi holiaduron, i Dawn a Dewi am gydlynu 

ymdrechion yr holiaduron ac i Chris a’r tîm i gyd yn Porthi Pawb sy’n amlwg yn angerddol iawn 

dros eu gwaith. Mae’r brwdfrydedd a’r gefnogaeth maen nhw’n ei gynnig i helpu unigolion 

Caernarfon heb ei ail. 

Diolch yn fawr i bawb. 

Tîm Social Value Cymru ym Mantell Gwynedd. 
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Cyflwyniad 
 

Bydd yr adroddiad hwn yn dadansoddi’r gwerth cymdeithasol a grëwyd gan Porthi Pawb 

Caernarfon. Derbyniodd Porthi Pawb swm o £1000 gan Mantell Gwynedd i gynorthwyo 

gwirfoddolwyr lleol gyda’r dasg o baratoi, coginio a dosbarthu prydau bwyd wedi’u coginio i 

bobl hŷn a bregus yn ardal Caernarfon. Dosberthir hyd at 300 – 350 o brydau bwyd poeth, 

maethlon wedi’u coginio bob wythnos i drigolion lleol.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cyfleusterau cymunedol sy’n cael eu defnyddio’n helaeth i wella eu cynaliadwyedd ariannol 

a/neu amgylcheddol. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fachwen, Grŵp Ffermwyr a Garddio, Pecynnau Codi Calon y Groeslon, Maes Ni.1 

 

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

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

Fuddsoddiad (SROI) ar y prosiect Porthi Pawb.  

Egwyddorion Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad 

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

gyda rhanddeiliaid  

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

y mudiad cyn cytuno pa agweddau o’r mudiad i’w cynnwys o fewn y cwmpas; a 

phenderfynu beth y mae’n rhaid ei gynnwys yn y cyfrif er mwyn i randdeiliaid fedru 

gwneud penderfyniadau rhesymol 

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

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

yn yr un termau ag a ddefnyddir mewn marchnadoedd 

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

creu newid a gwerthuso hyn drwy’r dystiolaeth a gesglir 

                                                           
1 https://mantellgwynedd.com 
 

https://mantellgwynedd.com/
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5. Peidiwch â gor-hawlio Gwneud cymariaethau perfformiad ac effaith gan ddefnyddio 

meincnodau, targedau a safonau allanol addas 

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

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

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

(ffynhonnell: socialvalueuk.org)2 

Cefndir, cyd-destun a’r angen am y gwasanaeth 
 

Prosiect coginio yw Porthi Pawb, a sefydlwyd yn Ebrill 2020 gan y cydlynydd prosiect, Chris 

Summers. Mae’r prosiect yn dosbarthu bwyd poeth i bobl fregus a phobl hŷn yng Nghaernarfon 

ac fe’i sefydlwyd o ganlyniad uniongyrchol i effaith aruthrol Covid-19 ar y gymuned leol. Bu’n 

rhaid i weithle Chris, prif gogydd The Oystercatcher yn Ynys Môn, gau oherwydd y cyfyngiadau 

symud. Roedd Chris eisiau helpu a chefnogi’r gymuned yn ystod y cyfnod hwn, ac fe sefydlodd 

Porthi Pawb i ddefnyddio ei sgiliau er budd eraill, yn enwedig ei gymuned ehangach. Helpodd 

rhoddion bwyd gan fusnesau lleol fel Harlech Foodservice, Total Produce ac Owen Glyn Owen i 

roi sbardun cychwynnol i’r prosiect. 

Ar ddechrau’r prosiect, roedd Porthi Pawb yn defnyddio cegin arlwyo Cae Gwyn i ddarparu tua 

70–80 o brydau bwyd gyda chymorth 4 gwirfoddolwr. Wrth i’r prosiect dyfu ac i’r galw am y 

gwasanaeth gynyddu, symudodd Porthi Pawb i’r ysgol uwchradd leol (YSHO). Roedd cegin ysgol 

ddiwydiannol YSHO yn eu galluogi i ehangu allbwn a chapasiti ac arweiniodd at baratoi tua 550–

650 o brydau bwyd bob wythnos gyda grŵp o 35 o wirfoddolwyr yn coginio ac yn danfon prydau 

                                                           
2 https://www.socialvalueuk.org/  

https://www.socialvalueuk.org/
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bwyd i’r 350 o bobl fregus yng Nghaernarfon3. Ers dechrau’r pandemig, mae Porthi Pawb wedi 

darparu mwy na 18,000 o brydau bwyd am ddim i bobl yng Nghaernarfon.  

Yn ystod yr haf, sefydlodd Porthi Pawb ‘Porthi Plantos’, yn darparu cinio i blant ysgol yn ystod 

gwyliau’r haf. Mae’r prosiect wedi ehangu eto erbyn hyn, wrth sefydlu ‘Porthi Plantos Dillad’, 

yn darparu dillad i blant lleol4. 

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

prosiect Porthi Pawb yn ei gyfanrwydd. O ganlyniad uniongyrchol i Covid-19, roedd yr angen 

am barseli bwyd eisoes wedi cynyddu’n ddramatig yn 2020, gyda chynnydd o 89% ar ffigurau 

20195. Mae tlodi bwyd yn broblem drwy’r Deyrnas Unedig benbaladr a’r prif resymau dros 

gyfeirio pobl at fanc bwyd yn rhwydwaith y Trussell Trust yn Ebrill–Medi 2020 oedd incwm isel 

(47%), oedi gyda budd-daliadau (9%) a salwch/gwaeledd (6%)6. Yn ôl yr un astudiaeth, 

darparwyd mwy na 2,000 o barseli banc bwyd yng Ngwynedd yn ystod yr un cyfnod (Gweler 

Ffigur 17). Mae’r nifer o barseli bwyd a ddosbarthwyd yn uchel ym mhob un o siroedd Gogledd 

Cymru. Roedd tlodi bwyd yn broblem a oedd yn bodoli eisoes, ac mae wedi bod ar gynnydd 

dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae’r pandemig wedi gwaethygu’r broblem8.  

Ffigur 1 – Cyfanswm y parseli bwyd a ddosbarthwyd gan Rwydwaith y Trussell Trust Ebrill 

2020 – Medi 2020 yng Ngogledd Cymru.  

                                                           
3 http://www.gwylfwydcaernarfon.cymru/newyddion/prosiect-porthi-pawb-yn-helpu-pobl-caernarfon-yn-ystod-
y-pandemig  
4 https://caernarfon.360.cymru/2020/porthi-plantos-ehangu-darparu-dillad-blant-2/  
5 https://www.trusselltrust.org/  
6 https://www.trusselltrust.org/news/mid-year-stats/ (Cyrchwyd y data o’r wefan hon ar 08/01/21) 
7 https://www.northwaleschronicle.co.uk/news/18946904.food-bank-use-rises-third-across-north-wales/  
8 Power, Doherty, Pybus, & Pickett, (2020) – Adroddiad: How COVID-19 has exposed inequalities in the UK food 

system: The case of UK food and povety.  

http://www.gwylfwydcaernarfon.cymru/newyddion/prosiect-porthi-pawb-yn-helpu-pobl-caernarfon-yn-ystod-y-pandemig
http://www.gwylfwydcaernarfon.cymru/newyddion/prosiect-porthi-pawb-yn-helpu-pobl-caernarfon-yn-ystod-y-pandemig
https://caernarfon.360.cymru/2020/porthi-plantos-ehangu-darparu-dillad-blant-2/
https://www.trusselltrust.org/
https://www.trusselltrust.org/news/mid-year-stats/
https://www.northwaleschronicle.co.uk/news/18946904.food-bank-use-rises-third-across-north-wales/
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Ymgysylltu â rhanddeiliaid 
Cynnwys rhanddeiliaid yw gofyniad sylfaenol SROI, a phrif egwyddor Social Value International. 

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

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

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

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

yr adroddiad hwn.  

Defnyddwyr gwasanaeth  

Cynhaliwyd 6 chyfweliad ar y ffôn gyda defnyddwyr gwasanaeth Porthi Pawb yn Hydref – 

Tachwedd 2020. Dyma grŵp o 350 o bobl, felly dim ond 2% o grŵp poblogaeth y defnyddwyr 

gwasanaeth yw hyn, sy’n ffigur isel iawn. Fodd bynnag, roedd nifer o ffactorau’n cyfyngu ar y 

gallu i ymgysylltu’n llawn â’r defnyddwyr gwasanaeth: maen nhw’n hŷn ac yn fregus, mae llawer 

ohonynt yn hŷn na 65+ (gweler ffigur 2); doedden nhw ddim yn teimlo’n gyfforddus yn siarad 

gyda’r ymchwilydd; roedd rhai yn gorfod cysgodi a bu cyfnod atal rhwng dydd Gwener 23 
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Hydref a dydd Llun 9 Tachwedd9. Felly, er mwyn cadw at yr ‘egwyddor o fod yn dryloyw’, 

cafodd y dyfarniadau a wnaed am ganfyddiadau’r cyfweliadau o’r deilliannau a brofwyd eu 

gwirio gan y gwirfoddolwyr ar oedd yn ymgysylltu’n wythnosol â’r defnyddwyr gwasanaeth.  

Rhoddodd hyn fwy o ddilysrwydd i’r deilliannau a ganfuwyd, a mwy o hyder i’r ymchwilydd 

yn y canfyddiadau.  

Yn deillio o’r cyfweliadau, anfonwyd arolwg dilynol allan i’r defnyddwyr gwasanaeth a 

chafwyd 35 o ymatebion. Mae’r maint sampl hwn yn cynrychioli 10% o gyfanswm y 

defnyddwyr gwasanaeth. (Gweler yr holiadur yn Atodiad 1). Y cam nesaf oedd llunio Theori 

Newid i ganfod y deilliannau a’r newidiadau a brofwyd gan y defnyddwyr gwasanaeth o 

ganlyniad i’r prydau bwyd a ddarparwyd gan Porthi Pawb (Gweler Atodiad 2). Caiff y rhain eu 

trafod yn fanylach yn rhan ‘Deilliannau’ yr adroddiad hwn.  

Ffigur 2 – Oedran y defnyddwyr gwasanaeth 

 

 

 

  

 

Gwirfoddolwyr 

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

gyfweliadau teleffon yn unig. Yn yr un modd â’r defnyddwyr gwasanaeth, cynhaliwyd yr holl 

gyfweliadau ym mis Tachwedd 2020. Cynhaliwyd 4 cyfweliad gyda’r grŵp hwn o randdeiliaid, 

sy’n cynrychioli 11%. Unwaith yr oeddem yn hyderus o’r deilliannau a ganfuwyd o’r cyfweliadau 

                                                           
9 https://gov.wales/national-coronavirus-fire-break-to-be-introduced-in-wales  
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https://gov.wales/national-coronavirus-fire-break-to-be-introduced-in-wales
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gyda’r gwirfoddolwyr, anfonwyd arolwg dilynol allan. Cyfradd ymateb yr arolwg oedd 32%, sef 

11/35 o’r gwirfoddolwyr wedi ymateb (Gweler Atodiad 3). Rhoddodd hyn ddigon o hygrededd 

i’r data a gasglwyd i fod yn hyderus o’r deilliannau a’r tybiaethau a wnaed ac i lunio Theori 

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

Mewnbynnau’r prosiect 
Prif fewnbwn ariannol Porthi Pawb yw grantiau a rhoddion. At ddiben yr adroddiad hwn, rydym 

yn asesu’n bennaf y grant o £1,000 ar roddwyd i Porthi Pawb gan Mantell Gwynedd fel rhan o’r 

VSEF. Pan roedd y cyfnod o gyfyngiadau symud cyntaf yn ei anterth, roedd Porthi Pawb yn 

gwario £300 – £350 yr wythnos ar y prydau. Felly, cyfrifwyd fod y grant wedi helpu’r prosiect 

am ddim ond 3 wythnos o safbwynt ariannol. 

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

anariannol hefyd i sicrhau unrhyw newidiadau. Oherwydd bod angen gwirfoddolwyr i helpu’r 

prosiect, mae’n briodol cynnwys mewnbwn ychwanegol sy’n rhoi gwerth ar y cyfraniad amser 

hwn. Felly, amcangyfrifir cost yr amser a roddir gan wirfoddolwyr (tabl 1) am y 3 wythnos pan 

roedd y grant yn helpu’r prosiect yn ariannol.  

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

Gwirfoddolwyr Tasg Gwerth Ffynhonnell 

Gwerth (cost) amser y 

gwirfoddolwyr – hyd at 

35 o bobl pan roedd y 

pandemig yn ei anterth 

ym mis Ebrill 2020 

10 gwirfoddolwr yn 

gweithio yn y 

gegin, 25 o 

wirfoddolwyr yn 

gweithio fel 

dosbarthwyr bwyd 

£8.72 x awr fesul unigolyn 

(180 awr yr wythnos 

rhwng yr holl 

wirfoddolwyr am x 3 

wythnos) felly, cyfanswm 

o £4708.80 

Gov.co.uk 10 

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

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


11 
 

 

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

Gwynedd. Fodd bynnag, o ganlyniad yn uniongyrchol i dderbyn y grant gan Mantell, roedd Porthi 

Pawb wedyn yn gallu ymgeisio’n llwyddiannus am grantiau eraill gan fudiadau eraill.  

“Agorodd y grant gan Mantell ddrysau i ni fedru mynd i ofyn am grantiau a rhoddion pellach gan 

fudiadau eraill”  

Cydlynydd Porthi Pawb 

Felly, mae’r mewnbynnau ariannol ychwanegol i’r prosiect, yn cynnwys y grantiau gan amrywiol 

fudiadau, wedi cael eu hychwanegu i fewnbynnau’r prosiect wedi’u mynegi fel  gwerth ariannol ar 

gyfer yr adroddiad SROI hwn. Mae Mantell Gwynedd, ADRA a Chronfa Gymunedol y Loteri 

Genedlaethol oll wedi cyfrannu’n ariannol i’r prosiect. Yn ei gyfanrwydd, o gynnwys yr 180 o oriau 

wedi’u mynegi fel gwerth ariannol a weithiwyd gan y gwirfoddolwyr a’r holl gyllid/grantiau a 

dderbyniwyd gan Porthi Pawb, cyfanswm y mewnbwn mewn gwerth ariannol i’r prosiect yng 

nghyd-destun yr adroddiad hwn yw £18,209 (gweler tabl 2 isod) sy’n golygu cost o £47 fesul 

unigolyn.  

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

ariannol 

Mewnbwn anariannol  Cost fesul 

unigolyn 

350 o Ddefnyddwyr 

gwasanaeth 

Amherthnasol Bod yn fodlon cymryd rhan 

yn y prosiect Porthi Pawb 

 

Mantell Gwynedd  grant £1,000    

ADRA  grant £2,500    

Cronfa Gymunedol y 

Loteri Genedlaethol  

grant £10,000    
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35 o wirfoddolwyr 

Porthi Pawb  

£4708.80  £4708.80 o werth am yr 

amser a roddwyd i’r prosiect 

gan y gwirfoddolwyr 

 

Cyfanswm £18,209 £47 fesul 

unigolyn 

 

  



13 
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Allbynnau’r prosiect  
Allbwn uniongyrchol y prosiect yw’r nifer o ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n derbyn y prydau 

bwyd. Pan roedd y pandemig yn ei anterth, roedd hyd at 350 o unigolion a/neu deuluoedd yn 

derbyn prydau bwyd gan Porthi Pawb yng Nghaernarfon a’r cyffiniau yn wythnosol. Roedd 

defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn 2 bryd o fwyd yr wythnos, sef prif gwrs a phwdin, am ddim. 

Roedd yn cael ei goginio a’i ddanfon gan 35 o wirfoddolwyr, 10 ohonynt yn gweithio yng 

nghegin Cae Gwyn / YSHO, a 25 yn dosbarthu’r bwyd. 

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

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

gostio i ddefnyddwyr gwasanaeth pe byddent yn talu am wasanaeth sy’n gwneud yr un peth â 

Porthi Pawb. Mae Pryd ar Glud yn gwneud gwaith o’r un anian â Porthi Pawb. Cyfrannodd y 

grant a ddarparwyd gan Mantell Gwynedd i 3 wythnos o brydau bwyd i’r 350 o ddefnyddwyr 

gwasanaeth, sef tua 2,100 o brydau bwyd. Buasai’n rhaid i ddefnyddwyr gwasanaeth dalu 

£43.40 yr un am yr un gwasanaeth gan ddarparwr Pryd ar Glud am y 3 o brydau bwyd, wedi’i 

seilio ar y gost gyfartalog am y gwasanaeth yng Nghymru11.  

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

gwirfoddolwyr. Ar gyfer yr adroddiad hwn, defnyddiwyd y gronfa ddata HACT12. Er mwyn cadw 

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

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

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

ei gilydd. Er enghraifft:  

                                                           
11 https://www.publicsectorcatering.co.uk/sites/default/files/attachment/nacc_-
_meals_on_wheels_report_2018.pdf  
12 https://www.hact.org.uk/value-calculator  

https://www.publicsectorcatering.co.uk/sites/default/files/attachment/nacc_-_meals_on_wheels_report_2018.pdf
https://www.publicsectorcatering.co.uk/sites/default/files/attachment/nacc_-_meals_on_wheels_report_2018.pdf
https://www.hact.org.uk/value-calculator
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Dim newid = 0% 

Ychydig bach o newid = 25% 

Rhywfaint o newid = 50% 

Llawer o newid = 75% 

 

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

nhermau’r hyn sydd fwyaf o bwys i ddefnyddwyr gwasanaeth a gwirfoddolwyr Porthi Pawb. 

Drwy gynnal y cyfweliadau gyda defnyddwyr gwasanaeth a gwirfoddolwyr, a chynnal arolwg 

dilynol, roeddem yn gallu canfod y newidiadau i fywydau pobl o ganlyniad i’r gwaith a wnaed 

gan Porthi Pawb.  

Defnyddwyr gwasanaeth 

 Llai unig ac ynysig 

 Llai o bryder 

 Gwell iechyd corfforol  

Gwirfoddolwyr 

 Teimlo’n dda am fedru helpu’r gymuned drwy wirfoddoli’n rheolaidd 

 Mwy o deimlad o agosatrwydd yn y gymdogaeth / gymuned 

Defnyddwyr gwasanaeth 

Yn y mewnbwn ar gyfer y map gwerth, caiff pob un o’r 350 o ddefnyddwyr gwasanaeth eu 

cynnwys ar gyfer pob deilliant a ganfuwyd. Mae hyn wedi’i seilio ar 35 o arolygon a gafodd eu 

dychwelyd gan y defnyddwyr gwasanaeth, sy’n cynrychioli maint sampl o 10% o gyfanswm y 

grŵp rhanddeiliaid hwn. Felly, mae digon o hyder yn y data ac mae’r dyfarniadau a wneir yn yr 

adroddiad yn cyd-fynd â’r trafodaethau a gafwyd gyda’r defnyddwyr gwasanaeth yn ystod y 

broses o ymgysylltu â rhanddeiliaid. 
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a) Llai unig ac ynysig 

Yn ystod y cyfnod cyntaf o gyfyngiadau symud cenedlaethol, roedd llawer o bobl yn teimlo 

rhywfaint yn unig ac ynysig, ac roedd yr effeithiau hyn yn cael eu teimlo’n gryfach gan bobl sy’n 

byw mewn tlodi na’r boblogaeth yn gyffredinol, ar sail astudiaeth yn 2020 gan Bu, Steptoe, & 

Fancourt, 202013. Mae yna gysylltiad uniongyrchol rhwng tlodi bwyd ac unigrwydd, yn ôl Kettil, 

202014. Fel mae’r adroddiad yn ei ddangos, mae tlodi bwyd yn uchel yng Ngwynedd, ac mae 

ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2018, ac a ddiweddarwyd yn 2019, yn 

ategu’r datganiad hwn15. Mae’r prosiect Porthi Pawb wedi helpu eu defnyddwyr gwasanaeth i 

leihau eu teimlad o fod yn unig ac ynysig yn ystod Covid-19. 

“It helps, even seeing another face once a week, encouraging me to cook for myself.” (“Mae’n 

helpu, hyd yn oed gweld wyneb arall unwaith yr wythnos, yn fy annog i goginio i mi fy hun”) 

Wedi’i seilio ar ganlyniadau’r holiadur, roedd 91% (32/35 o ymatebion i’r arolwg) o unigolion 

yn y sampl yn teimlo bod newid cadarnhaol o ran teimlo’n llai unig ac ynysig diolch i Porthi 

Pawb. Mae hyn yn trosi i 319 o gyfanswm y boblogaeth. Adroddodd defnyddwyr gwasanaeth 

‘bellter a deithiwyd’ (sef y lefel o newid a brofwyd gan y defnyddwyr gwasanaeth, yr uchaf y 

rhif, yr uchaf yw’r effaith ar yr unigolion) o 56%. Mae hyn yn dangos rhywfaint o newid / llawer 

o newid. Mae’r ffigurau hyn yn dangos yn glir bod y prosiect wedi cael effaith gadarnhaol a 

chadarn ar leihau lefelau o deimlo’n unig ac ynysig a brofwyd gan unigolion yn ystod y 

pandemig.  Mae hyn yn cyd-fynd â thema’r cyfweliadau, felly mae lefel resymol o hyder yn y 

data sy’n cefnogi’r deilliant hwn. 

                                                           
13 Bu, F., Steptoe, A., & Fancourt, D. (2020). Adroddiad: Loneliness during a strict lockdown: Trajectories 

and predictors during the COVID-19 pandemic. Social Science & Medicine. 

14 Kettil, S. (2020). Adroddiad: A Dignified Life: How poverty fosters loneliness and how people manage 

to engage in alternative forms of socialization in an urban landscape. Department of Sociology. 

15 https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-02/national-survey-wales  

https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-02/national-survey-wales
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b) Llai o bryder 

Roedd lefelau pryder ar gynnydd yn gyffredinol ledled y Deyrnas Unedig ar ddechrau’r 

pandemig, gyda’r elfen o  beidio gwybod beth oedd o’n blaenau yn peri mwy o bryder i bobl yn 

ystod misoedd cyntaf y cyfnod o gyfyngiadau symud, fel yr adroddwyd gan (Smith, et al., 

2020)16. At hynny, roedd gorfod cysgodi a/neu hunanynysu yn codi lefelau pryder pobl 

ymhellach, yn enwedig pobl hŷn, fel y dywed (Rabb, Jager, Ahmandi-Abhari, & Giannakoppulou, 

2020)17. Fel y mae’r adroddiad hwn wedi sôn, mae’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr gwasanaeth 

Porthi Pawb yn hŷn na 65 mlwydd oed. Felly mae’r deilliant o leihad mewn pryder yn hynod 

berthnasol i’r asesiad hwn ac yn allweddol i’r defnyddwyr gwasanaeth, ac mae’n cadw at yr 

egwyddor ‘Cynnwys dim ond yr hyn sy’n berthnasol’. 

“The important thing is the care and commitment you show, invaluable” (“Y peth 

pwysig yw’r gofal a’r ymroddiad rydach chi’n ei ddangos, mae’n amhrisiadwy”) 

Mae ffigurau’r holiadur yn dangos bod: 

 97% o’r defnyddwyr gwasanaeth yn y sampl yn teimlo bod newid cadarnhaol o ran lleihad 

mewn teimlo iselder a phryder oherwydd Porthi Pawb. Mae hyn yn trosi i 340 o gyfanswm y 

boblogaeth. Roedd ymatebion y defnyddwyr gwasanaeth yn adrodd pellter a deithiwyd o 59%. 

Dyma eto arwydd o rywfaint o newid / llawer o newid. Mae’r ystadegau’n dangos fod y prosiect 

a’r gwasanaeth a ddarparwyd wedi cael effaith gadarnhaol a chadarn amlwg ar leihau’r pryder 

roedd unigolion yn ei deimlo yn ystod y pandemig. 

                                                           
16 Smith, L., Jacob, L., Yakkundi, A., McDemott, D., Armstrong, N. C., Bennet, Y., Tully, L. B. (2020). 

Adroddiad: Correlates of symptoms of anxiety and depression and mental wellbeing associated with 

COVID-19: a cross-sectional study of UK-based respondents. Psychiatry Research, 291. 

17 Rabb, C. E., Jager, C. A., Ahmandi-Abhari, S., & Giannakoppulou, P. (2020). Associations of Social 

Adroddiad: Isolation with Anxiety and Depression During the Early COVID-19 Pandemic: A Survey of 

Older Adults in London. frontires in Psychiatry. 
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c) Gwell iechyd corfforol 

 86% (31/35 o’r ymatebion i’r arolwg) o ddefnyddwyr gwasanaeth yn y sampl yn teimlo bod 

newid cadarnhaol yn eu hiechyd corfforol diolch i Porthi Pawb. Mae hyn yn cynrychioli 301 o 

gyfanswm y boblogaeth. Adroddodd y defnyddwyr gwasanaeth bellter a deithiwyd o 48%. 

Dyma arwydd o rywfaint o newid, yr isaf o blith y tri deilliant a ganfuwyd, ond newid cadarnhaol 

o hyd. Mae ffactorau cyfyngol eraill a gyfrannodd yn cynnwys: y cyfnod o gyfyngiadau symud, 

cysgodi ac oedran cyfartalog y defnyddwyr gwasanaeth. Mae’r ffigurau yn dangos bod 

gwasanaeth Porthi Pawb wedi darparu lefel o welliant mewn iechyd corfforol i’r defnyddwyr 

gwasanaeth yn ystod Covid-19. 

Gwirfoddolwyr  

Yn y mewnbwn ar gyfer y map gwerth, cynhwysir pob un o’r 35 o wirfoddolwyr ar gyfer pob 

deilliant a ganfuwyd. Wedi’i seilio ar 11 arolwg a ddychwelwyd gan y gwirfoddolwyr, mae hyn 

yn cynrychioli maint sampl o 32% o gyfanswm y grŵp rhanddeiliaid. 

Mae gwirfoddolwyr Porthi Pawb yn grŵp rhanddeiliaid allweddol ym mhrosiect Porthi Pawb. 

Heb y gwirfoddolwyr yn cyfrannu eu hamser i helpu a chefnogi Porthi Pawb, ni fuasai’r prosiect 

yn gallu gweithio cystal, ac o ganlyniad, mae’r gwirfoddolwyr yn cael boddhad yn eu bywydau. 

Dyma’r gwerth cymdeithasol a ddaw o brofiadau, yn ôl Holmes, 200918. Felly, mae’n iawn eu 

cynnwys yn yr adroddiad hwn gan fod ganddynt fewnbynnau a deilliannau perthnasol.  

ch) Teimlo’n dda am fedru helpu’r gymuned 

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

Volunteering, 14. 
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Mae’r pandemig Covid-19 wedi cael nifer o effeithiau negyddol ar fywydau pobl, yn cynnwys y 

cyfyngiadau symud, cysgodi a chyfyngiadau eraill. Mae’r holl anawsterau hyn wedi dod â phobl 

o gymunedau llai at ei gilydd i helpu’r rhai mwyaf bregus (Virgo, Patten, & Pajer, 202019). 

“Gwneud ffrindiau newydd a chael llawer o hwyl” 

Mae’r ffigurau o’r holiadur yn dangos bod 100% o’r gwirfoddolwyr yn y maint sampl (11/35) yn 

dweud eu bod yn teimlo’n dda yn gallu helpu’r gymuned drwy wirfoddoli gyda Porthi Pawb. 

Pan ofynnwyd am lefel y newid a brofwyd, adroddodd y sampl bellter a deithiwyd o 72%. Dyma 

arwydd bod ‘llawer o newid’ wedi bod ar gyfer y deilliant hwn, wedi’i seilio ar faint sampl da o’r 

boblogaeth.  

d)  Mwy o deimlad o agosatrwydd yn y gymuned 

Mae ffigurau’r holiadur yn dangos bod 100% o’r gwirfoddolwyr yn y maint sampl yn dweud eu 

bod yn teimlo mwy o deimlad o agosatrwydd yn y gymuned o ganlyniad i wirfoddoli gyda Porthi 

Pawb. Pan ofynnwyd am lefel y newid a brofwyd, adroddodd y sampl bellter a deithiwyd o 74%. 

Dyma arwydd bod ‘llawer o newid’ wedi bod ar gyfer y deilliant hwn, wedi’i seilio ar faint sampl 

da o’r boblogaeth.  

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

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

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

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

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

                                                           
19 Virgo, D., Patten, S., & Pajer, K. (2020). Adroddiad: Mental Health of Communities during the COVID-

19 Pandemic. The Canadian Journal of Psychiatry. 

 



20 
 

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

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

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

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

iechyd meddwl oedd y mwyaf gwerthfawr i ddefnyddwyr gwasanaeth, gyda chyfartaledd o 9/10 

ar gyfer ‘llai unig ac ynysig’ a ‘llai o bryder’ ill dau.  

Tabl 3 – Gwerth pob Deilliant 

Rhanddeiliad  Deilliant Pa mor bwysig yw’r newid 

hwn allan o 10?  

Defnyddwyr 

gwasanaeth 

Llai unig ac ynysig 9 

Llai o bryder 9 

Gwell iechyd corfforol  7 

Gwirfoddolwyr  Gwell sgiliau a boddhad 9 

Gwell teimlad o agosatrwydd  9 

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

prosiect Porthi Pawb. Yn tanategu’r canlyniadau hyn mae saith egwyddor SROI, sydd wedi’u 

cymhwyso’n ofalus i bob un o’r meysydd yn y dadansoddiad hwn. Mae’r canlyniadau yn Nhabl 

4 yn dangos enillion positif i ddefnyddwyr gwasanaeth a gwirfoddolwyr a gafodd ddeilliannau 

cadarnhaol.  
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Tabl 4 – Gwerth Presennol a Grëwyd fesul Unigolyn a oedd yn Rhan o’r Prosiect 

 

 

 

 

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

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

 

Tabl 5 – SROI Prif Ganlyniadau  

Cyfanswm y gwerth a grëwyd £ 

Cyfanswm y gwerth presennol £86,953 
 

Gwerth y buddsoddiad £18,209 
 

Gwerth presennol net (gwerth presennol 
minws y buddsoddiad) 

£68,744 
 

Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad £4.78:1 
 

 

Mae’r canlyniad o £4.78:1 yn mynegi fod £4.78 o Werth Cymdeithasol yn cael ei greu am 

bob £1 o werth a fuddsoddwyd yn Porthi Pawb. 

Dadansoddiad sensitifrwydd 

 

Mae’r canlyniadau’n dangos bod gwerth sylweddol iawn  wedi’i greu gan Porthi Pawb ac mae 

wedi’i seilio ar gymhwyso egwyddorion y fframwaith SROI. Er bod tybiaethau naturiol yn y 

dadansoddiad hwn, mae cysondeb wrth arddel yr egwyddor o beidio â gor-hawlio yn arwain at 

Rhanddeiliad Gwerth cyfartalog ar 

gyfer pob unigolyn a 

oedd yn rhan o’r prosiect 

Unigolion £180 
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y posibilrwydd o danbrisio rhai o’r deilliannau perthnasol sydd wedi’u seilio ar faterion fel parhad 

yr effaith.  

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

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

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

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

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

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

canlyniadau yn nhabl 5. 

Tabl 6 – dadansoddiad sensitifrwydd SROI 

Newidyn Tybiaeth bresennol Tybiaeth wedi’i 
adolygu 

SROI wedi’i 
adolygu 

Cyfran y 
newid 

Defnyddwyr Gwasanaeth 

 
 
Llai unig ac ynysig  

Nifer: 340 Nifer: 400 £4.80 +0.42% 

Difuddiant: 30% Difuddiant: 60% £4.72 -1.3% 

Priodoliad: 30% Priodoliad: 60% £4.67 -2.3% 

 
Llai o bryder 

Nifer: 312 
 

Nifer: 200 £4.72 -1.3% 

Difuddiant: 30% 
 

Difuddiant: 90% £4.64 -3% 

Priodoliad: 30% Priodoliad: 90% £4.62 
 

-3.5% 

Gwell iechyd 
corfforol 

Nifer: 301 Nifer: 100 £4.70 
 

-1.7% 

Difuddiant: 30 Difuddiant: 60 £4.68 
 

-2.1% 

Priodoliad: 30% Priodoliad: 60% £4.67 
 

-2.3% 

Gwirfoddolwyr 
Teimlo’n dda yn 
gallu helpu’r 
gymuned  

Nifer: 35 
 

Nifer: 25 £4.15 -13.2% 

Difuddiant: 30% 
 

Difuddiant: 60% £3.47 -27.4% 
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Priodoliad: 30% Priodoliad: 0% £4.82  
 

+0.83% 

Mwy o deimlad o 
agosatrwydd yn y 
gymuned 

Nifer: 35 
 

Nifer: 50 £5.69 
 

+16% 

Difuddiant: 30% 
 

Difuddiant: 50% £4.82 
 

+0.83% 

Priodoliad: 30%  Priodoliad: 60% £3.88 
 

-19.8% 

 

O’r tabl dadansoddiad sensitifrwydd, gellir amcangyfrif bod y gwerth cymdeithasol rhwng £3.47 

a hyd at £5.69 am bob £1 a fuddsoddwyd. Mae’r tybiaethau a ddefnyddiwyd yn y map gwerth 

yn amcangyfrif mai £4.78 yw’r gwerth cymdeithasol.  

 

Casgliad a chanfyddiadau allweddol 
Mae’r adroddiad hwn wedi dangos bod y prosiect Porthi Pawb, gyda chymorth gan y grant a 

ddarparwyd gan Mantell Gwynedd, wedi creu mwy na £86,000 o Werth Cymdeithasol i’r 

gymuned leol, ac am bob £1 a fuddsoddwyd, crëwyd £4.78 o werth: 

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

Prosiect coginio yw Porthi Pawb sy’n dosbarthu bwydydd poeth i bobl fregus a phobl hŷn yng 

Nghaernarfon, ac fe’i sefydlwyd o ganlyniad uniongyrchol i effaith aruthrol Covid-19 ar y 

gymuned leol. Dyma grŵp o 35 o wirfoddolwyr sy’n coginio ac yn danfon prydau bwyd i 350 o 

bobl fregus yng Nghaernarfon. Llwyddodd y prosiect i ehangu ei allbwn a’i gapasiti, a pharatoi 

tua 550–650 o brydau bwyd bob wythnos gyda’r grant a dderbyniwyd gan Mantell Gwynedd yn 

Ebrill 2020. Ers dechrau’r pandemig, mae Porthi Pawb wedi darparu mwy na 18,000 o brydau 

bwyd am ddim i bobl Caernarfon.  
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Canfyddiadau allweddol: 

 £4.78 o Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad  

 Galluogodd y grant a ddarparwyd gan Mantell Gwynedd i Porthi Pawb sicrhau grantiau 

ychwanegol, ac felly o bosibl creu gwerth cymdeithasol ychwanegol i’r prosiect  

 Roedd 97% o’r defnyddwyr gwasanaeth yn teimlo lleihad yn eu lefelau pryder  

 Dywedodd 91% o’r defnyddwyr gwasanaeth eu bod yn teimlo’n llai unig ac ynysig diolch 

i’r ymweliadau wythnosol gan wirfoddolwyr Porthi Pawb  

 Dywedodd 86% o’r defnyddwyr gwasanaeth fod ganddyn nhw well iechyd corfforol 

 Dywedodd 100% o’r gwirfoddolwyr ei fod yn deimlad braf gallu helpu’r gymuned a 

theimlo mwy o agosatrwydd yn y gymdogaeth / cymuned.  

Argymhellion 

 

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

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

‘ymgysylltu â rhanddeiliaid’, dim ond 2% o gyfanswm y boblogaeth a gafodd eu cyfweld. Felly, 

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

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

ohoni, buasai’n anodd cael mwy o ddata ar gyfer y prosiect Porthi Pawb oherwydd oedran 

cyfartalog y defnyddwyr gwasanaeth a’r amgylchiadau presennol gyda’r pandemig/cyfyngiadau 

symud. Gyda gwell sampl data gallem fesur a rheoli’r deilliannau ac yna canfod unrhyw fylchau 

posibl yn y prosiect Porthi Pawb, a ffyrdd i wella’r Gwerth Cymdeithasol a grëir i bob unigolyn 

sy’n ymwneud â’r prosiect.  
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Atodiadau 
Atodiad 1 – Holiadur defnyddwyr gwasanaeth  

 

Holiadur – Porthi Pawb  
 
Diolch ichi am roi’r amser i lenwi’r holiadur hwn  
 

1. Beth yw eich enw? (Dewisol) 
 
 
 
 

2. Beth yw eich rhywedd? (Dewisol) 
Gwrywaidd 

 
Benywaidd 

 
Gwell gennyf beidio â dweud  

 
 

3. Beth yw eich categori oedran? (Dewisol) 
 

18-24 
 

25-34 
 

35-44 
 

45-54 
 

55-64 
 

65-74+ 
  

 
4. Sut wnaeth y gwasanaeth a roddodd Porthi Pawb i chi wneud ichi deimlo yn 

nhermau’r canlynol: 
 

Dwi’n teimlo’n llai pryderus / isel rŵan:  
Dim newid / ychydig o newid / rhywfaint o newid / llawer o newid 
 
Dwi’n teimlo’n llai unig / llai ynysig rŵan: 
Dim newid / ychydig o newid / rhywfaint o newid / llawer o newid 
 
Dwi’n teimlo’n fwy heini ac yn iachach: 
Dim newid / ychydig o newid / rhywfaint o newid / llawer o newid 
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5.  Ar raddfa o 1 – 10 (gyda 10 yn bwysig iawn i chi), faint o werth ydych chi’n ei weld 
mewn: 
 

Teimlo’n llai pryderus / isel?  
 
-------------------------------------- 

 
Teimlo’n llai unig / ynysig? 
 
------------------------------------- 

 
Teimlo’n fwy heini ac yn iachach? 
 
------------------------------------- 

 
6. I ba raddau wnaeth Porthi Pawb gyfrannu i’r newidiadau hyn? 
 
Llawer / Rhywfaint / Dim llawer / Dim o gwbl 
 
 
Diolch ichi am eich amser. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atodiad 2 – Theori Newid – Defnyddwyr Gwasanaeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfyngiad ar 

gysylltiad gyda 

ffrindiau a theulu

  

Sefydlu perthynas 

dda gyda Porthi 

Pawb  
Teimlo’n ofnus 

oherwydd 

ansicrwydd am yr 

hyn sy’n digwydd 

Gwell iechyd 

corfforol 

Llai o bryder 

Gorfod cysgodi 

Angen help 

oherwydd 

effaith COVID 

Llai unig ac 

ynysig 

Gweld 

gwirfoddolwyr 

Porthi Pawb bob 

wythnos 

Wedi’u hannog i 

goginio mwy iddyn 

nhw eu hunain 

Mwy o egni o 

ganlyniad i ddiet 

gwell 

Sylweddoli nad 

ydyn nhw ar eu 

pen eu hunain, a 

bod cefnogaeth 

iddyn nhw  



Atodiad 3 – Holiadur gwirfoddolwyr 

 



Atodiad 4 – Theori Newid Gwirfoddolwyr 

 

 

 

Eisiau helpu a 

chefnogi eraill yn 

ystod y pandemig 

COVID-19  

Ddim eisiau 

eistedd gartref 

yn gwneud dim 

byd 

Mwy o deimlad o 

agosatrwydd yn y 

gymuned  

Teimlo’n dda am 

fedru helpu’r 

gymuned 

Eisiau helpu’r bobl 

fregus yn y 

gymuned leol  

Gwell perthynas 

gyda phobl yn y 

gymuned leol  

Gwneud 

ffrindiau newydd 

Bod yn rhan o 

dîm o bobl 

gyda’r un nodau 


