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Crynodeb Gweithredol  
Cefndir  
Bu i’r astudiaeth hon amcangyfrif y gwerth cymdeithasol a grëwyd ar gyfer 1,729 o deithwyr bws yng 
Ngwynedd a gwblhaodd holiaduron rhwng mis Chwefror a mis Gorffennaf 2019.   Amcangyfrifwyd gwerth 
cymdeithasol drwy gymharu’r gwerth cymdeithasol a grëwyd i deithwyr gyda’r costau a dalwyd gan yr 
Awdurdod Lleol (ALl) i ddarparu gwasanaethau bws cymorthdaledig.  

Roedd mesur gwerth cymdeithasol yn cynnwys meintioli a rhoi gwerth ariannol ar y pwysigrwydd yr 
oedd teithwyr bws yn ei roi ar y prif ddeilliannau yr oeddynt yn eu profi, gan gynnwys mynediad at waith 
cyflogedig, mynediad at apwyntiadau gofal iechyd, mynediad at weithgareddau cymdeithasol a siopa, 
mynediad at addysg a hyfforddiant, a mynediad at wirfoddoli neu ofalu am aelodau’r teulu.  

Dulliau    
Defnyddiwyd methodoleg adenillion cymdeithasol ar fuddsoddiad (SROI) i amcangyfrif y gwerth 
cymdeithasol i deithwyr.  Roedd y rhesymau dros ddull SROI yn cynnwys: yn gyntaf, mae SROI yn 
ffurf ymarferol o wneud dadansoddiad cost-budd cymdeithasol, sy’n cael ei argymell yn Llyfr Gwyrdd 
Trysorlys EM (2018) i asesu effaith ymyraethau ar les cymdeithasol; yn ail, mae SROI wedi’i wreiddio mewn 
cyfranogiad budd-ddeiliaid, sy’n elfen bwysig o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; yn 
drydydd, defnyddiwyd SROI yn y gorffennol fel dull o amcangyfrif gwerth cymdeithasol mewn cynlluniau 
cludiant yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon; ac yn bedwerydd, roedd y deilliannau y rhoddwyd gwerth 
ariannol iddynt yn y SROI hwn yn seiliedig ar ‘werth llesiant’, dull cyson a chadarn a argymhellir yn Llyfr 
Gwyrdd Trysorlys EM (2018). 

Canlyniadau 
Dangosodd y canfyddiadau mai’r gost flynyddol i’r Awdurdod Lleol wrth is-gontractio 39 o lwybrau bws 
cymorthdaledig yn 2019 oedd £1,854,221.  Bu i’r gost alluogi 1,230,054 o siwrneion i deithwyr.  Y gost 
gyfartalog fesul siwrne i deithiwr oedd £1.51, a gyfrifwyd drwy rannu’r gost flynyddol i’r Awdurdod Lleol â 
nifer y siwrneion i deithwyr bob blwyddyn.   

Dangosodd data meintiol ac ansoddol o holiaduron o deithwyr bod 39 o lwybrau bws cymorthdaledig wedi 
creu gwerth cymdeithasol sylweddol.  Yn ddibynnol ar y llwybr, roedd y gwerth cymdeithasol fesul siwrne i 
deithwyr yn amrywio o £4.73 i £17.54.  Darparu cludiant i ac o’u gwaith cyflogedig oedd ffynhonnell fwyaf y 
gwerth cymdeithasol i deithwyr.  Roedd llwybrau bws gyda chanran uwch o siwrneion i waith cyflogedig yn 
tueddu i greu cymarebau gwerth cymdeithasol uwch.  

Cyfrifwyd cymarebau gwerth cymdeithasol ar gyfer pob llwybr drwy rannu’r gwerth cymdeithasol fesul 
siwrne i deithiwr â’r gost fesul siwrne i deithiwr.  Pan gymharwyd y 39 llwybr, roedd amrediad eang o 
gymarebau gwerth cymdeithasol, gyda naw llwybr yn adrodd am gymarebau oedd yn fwy na £10 am bob 
£1 a fuddsoddwyd, a phedwar llwybr yn dangos cymarebau gwerth cymdeithasol o lai na £1 am bob £1 
a fuddsoddwyd.  Roedd nifer is o siwrneion teithwyr bob blwyddyn ar hyd y pedwar llwybr hyn (llai na 
5,000 y flwyddyn) a chanran is o siwrneion teithwyr i ac o waith cyflogedig (llai nag 20%).  Argymhellir 
ailstrwythuro’r pedwar llwybr hwn. 

Casgliad 
Er bod angen gwneud peth ailstrwythuro i’r llwybrau, nododd data’r holiaduron fod teithwyr o bob oedran 
yn elwa o wasanaethau bws cymorthdaledig.  Gyda phoblogaeth sy’n heneiddio’n gyflym a chyda mwy nag 
un ymhob pump o gartrefi heb gar yng Ngwynedd, mae gwasanaethau bws cymorthdaledig yn cyflwyno 
gwerth cymdeithasol cadarnhaol drwy alluogi pobl i deithio i’r gwaith, i’r ysgol, i siopau, i weithgareddau 
cymdeithasol, i apwyntiadau gofal iechyd, i gyfleoedd i wirfoddoli, ac at aelodau o’r teulu sydd angen gofal. 
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1. Ynghylch Gwynedd 
Yn ddaearyddol, Gwynedd yw’r ail sir fwyaf yng Nghymru (Ffigur 1.1).  Yn gartref i Barc Cenedlaethol Eryri, 
mae Gwynedd yn sir sy’n bennaf wledig gyda phoblogaeth o oddeutu 124,000 o bobl.  Nid oes gan oddeutu 
21% o gartrefi yng Ngwynedd gar ac maent yn ddibynnol ar wasanaethau bws cyhoeddus er mwyn iddynt 
gael mynediad at gyflogaeth, addysg, apwyntiadau gofal iechyd, gweithgareddau cymdeithasol a siopa.  
Heb wasanaethau bws cyhoeddus, mae pobl heb geir mewn perygl o gael eu heithrio’n gymdeithasol, ac 
mae hyn yn aml yn cynnwys yr henoed (Transport Scotland, 2015).  

Rhwng 1981 a 2011, bu i nifer y bobl hŷn sydd dros 80 mlwydd oed yng Ngwynedd gynyddu 96.2%, tra y 
bu i nifer y bobl ifanc dan 16 mlwydd oed ostwng 10.1%  (Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a 
Môn, 2017).   Disgwylir i nifer y bobl dros 80 mlwydd oed gynyddu 60% dros yr 20 mlynedd nesaf, ond nid 
oes ond disgwyl i nifer y bobl rhwng 16 a 64 mlwydd oed gynyddu 2% (Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd a Môn, 2017). 

Gyda phoblogaeth gynyddol sy’n heneiddio yng Ngwynedd, bydd pobl hŷn a’u gofalwyr angen cludiant 
cyhoeddus da at wasanaethau iechyd (Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn, 2017).  Mae’n 
hanfodol cael mynediad at gyfleusterau gofal iechyd, yn enwedig yng Ngwynedd lle mae canran uchel 
o bobl mewn perygl o gyflyrau iechyd cronig oherwydd eu bod dros eu pwysau neu’n ordew (52%), yn 
ysmygu (22%) ac yn yfed mwy o alcohol na’r lefel a argymhellir (42%) (Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd a Môn, 2017).   

Ffigur 1.1:  Llwybrau bws Gwynedd
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2. Ynghylch gwasanaethau bws cymorthdaledig
Mae oddeutu 80% o wasanaethau bws yng Nghymru yn cael eu gweithredu’n fasnachol ac mae 20% yn 
rhai cymorthdaledig (Llywodraeth Cymru, 2018).  Mae gwasanaethau bws masnachol yn ennill elw pan 
fo’r incwm o docynnau bws yn fwy na’r gost o ddarparu’r gwasanaeth.  Ar y llaw arall, mae gwasanaethau 
bws cymorthdaledig yn cael eu darparu gan yr Awdurdod Lleol ar sail disgresiynol.  Er nad oes dyletswydd 
gyfreithiol ar Awdurdodau Lleol i ddarparu gwasanaethau cymorthdaledig, noda’r Ddeddf Trafnidiaeth 
(1985) bod gan Awdurdod Lleol ddyletswydd statudol i ymyrryd pan fo’n ‘gymdeithasol angenrheidiol’.  Er 
na ddarperir unrhyw ddiffiniad clir o ‘cymdeithasol angenrheidiol’, mae llwybrau cymorthdaledig yn cynnig 
gwasanaethau mewn ardaloedd lle nad oes unrhyw lwybrau masnachol, neu maent yn gweithredu ar 
amseroedd pan nad yw gwasanaethau masnachol yn hyfyw, megis gyda’r nos neu ar ddydd Sul.  

Yng Ngwynedd, mae mwyafrif y gwasanaethau cymorthdaledig mewn ardaloedd gwledig lle mae nifer y 
siwrneion i deithwyr yn tueddu i fod yn is, a lle mae hyd y siwrne’n golygu bod y costau gweithredu yn aml yn 
uwch.  Ystyrir bod y llwybrau cymorthdaledig hyn yn ‘gymdeithasol angenrheidiol’ gan eu bod yn galluogi pobl 
ifanc i gyrraedd yr ysgol a bod yn fwy annibynnol, yn galluogi oedolion oedran gwaith i deithio i ac o’r gwaith, 
ac yn galluogi pobl hŷn i adael y tŷ a mynd i weithgareddau cymdeithasol ac apwyntiadau gofal iechyd. 

Yn 2011, bu i doriad o 28% i gyllid cludiant Awdurdodau Lleol yng Nghymru arwain at ostyngiad sylweddol 
mewn gwasanaethau bws cymorthdaledig (Campaign for Better Transport, 2018).  Rhwng 2014 a 2017, bu i 
nifer y milltiroedd bws cymorthdaledig yng Nghymru ostwng 36% yng Nghymru, a nifer y siwrneion teithwyr 
ar lwybrau bws cymorthdaledig ostwng 44% (Ffigur 2.1). 

Ffigur 2.1:  Siwrneion teithwyr bws yng Nghymru (llwybrau cymorthdaledig a masnachol wedi eu cyfuno) 

Bu i’r gostyngiad hwn mewn gwariant cyhoeddus arwain at ostyngiad sylweddol yng nghapasiti’r 
Awdurdodau Lleol i roi cefnogaeth ariannol i wasanaethau bws cymorthdaledig sy’n gweithredu gyda’r 
nos, ar ddydd Sul ac mewn ardaloedd gwledig.  Pobl sydd heb geir yw’r rhai sy’n cael eu heffeithio fwyaf, 
ac mae hyn yn cynnwys pobl ar incwm isel, yr henoed a phobl gydag anableddau sy’n dibynnu ar y 
gwasanaeth bws i gynnal eu hannibyniaeth a chael mynediad at wasanaethau hanfodol.  Yn ogystal, mae 
hyn yn cynnwys y 5% o’r gweithlu yng Nghymru sy’n dibynnu ar wasanaethau bws cyhoeddus i deithio i ac 
o’r gwaith, a phobl ifanc sy’n dibynnu ar y bws am gyfleoedd addysg, hyfforddiant a gwaith (Campaign for 
Better Transport, 2011). 
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Cyflwyniad i’r gwerthusiad hwn 
Mewn ymateb i’r toriadau i’r gyllideb, mae Awdurdodau Lleol wedi ceisio cynnal buddion y gwasanaethau 
cymorthdaledig drwy leihau amlder y gwasanaethau gyda’r nos ac ar y Sul.  Yn ogystal, mae Awdurdodau 
Lleol wedi ailstrwythuro neu wedi rhoi’r gorau i rai gwasanaethau, yn enwedig llwybrau gyda llai o siwrneion 
teithwyr neu’r rhai gyda chost uchel o ran  ‘cost fesul siwrne teithiwr’.  Er y defnyddir cost fesul siwrne teithiwr 
i rancio gwasanaethau bws, mae diddordeb cynyddol gan Awdurdodau Lleol yn y rhesymau dros siwrneion 
teithwyr a’r graddau y mae gwasanaethau bws penodol yn galluogi teithwyr i gael mynediad at wasanaethau 
hanfodol megis cyflogaeth, addysg, gofal iechyd a gweithgareddau cymdeithasol.  Yng Nghymru, mae Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gofyn i Awdurdodau Lleol, wrth wneud penderfyniadau, i 
gydweithio â phobl ac ystyried effaith eu penderfyniadau ar lesiant pobl (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2015) 
(Ffigur 3.1). 

Er mwyn alinio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’r gwerthusiad hwn yn cynnig 
dull ar wahân i gost fesul siwrne teithiwr i Awdurdodau Lleol ar gyfer blaenoriaethu gwasanaethau bws 
cymorthdaledig.  Drwy ddata meintiol ac ansoddol a gasglwyd o 1,729 o holiaduron, mae’r gwerthusiad hwn 
yn amcangyfrif y ‘gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr’ a grëwyd i deithwyr oedd wedi teithio ar 39 o 
lwybrau bws cymorthdaledig yng Ngwynedd rhwng mis Chwefror a mis Gorffennaf 2019.  Yn y gwerthusiad 
hwn, mae  ‘gwerth cymdeithasol’ yn cyfeirio at  “y gwerth y mae defnyddwyr bws yn ei fwynhau wrth gael 
mynediad at wasanaethau penodol na fyddai ganddynt fynediad atynt fel arall” (Adran Trafnidiaeth, 2013).

Ffigur 3.1:  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

5 Ffordd
o Weithio

Atal

Hirdymor Integreiddio

CynnwysCydweithio



8

4. Dadansoddiad cost budd cymdeithasol 
I fesur a rhoi gwerth ariannol ar y gwerth cymdeithasol, argymhellir Dadansoddiad Cost-Budd Cymdeithasol 
yn aml (Trysorlys EM, 2018). Pan nad oes marchnad gystadleuol glir am nwydd neu wasanaeth, gellir 
defnyddio Dadansoddiad Cost-Budd cymdeithasol i asesu p’un a ddylid gweithredu gweithgaredd neu 
raglen (New Economics Foundation, 2013). Mae Dadansoddiad Cost-Budd Cymdeithasol yn ceisio mesur, nid 
yn unig y costau a’r buddion economaidd, ond hefyd y deilliannau cymdeithasol pwysig a all fod yn anodd 
i roi gwerth ariannol arnynt, megis gwell llesiant neu lai o unigrwydd.  I fesur a rhoi gwerth ariannol ar y 
gwerth cymdeithasol, mae Dadansoddiad Cost-Budd cymdeithasol yn defnyddio data meintiol ac ansoddol 
perthnasol a gasglwyd gan y rhai sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan weithgareddau neu raglenni penodol (New 
Economics Foundation, 2013).  

Yn y gwerthusiad hwn, wrth fesur gwerth cymdeithasol gwasanaethau bws i deithwyr, mae’r Adran 
Trafnidiaeth (2013) yn argymell dau ddull Dadansoddiad Cost-Budd Cymdeithasol posib: parodrwydd i dalu 
(WTP) / parodrwydd i dderbyn (WTA), ac adenillion cymdeithasol ar fuddsoddiad (SROI).

4.1  Parodrwydd i dalu / Parodrwydd i dderbyn  
Mae WTP/WTA yn declyn a ddefnyddir yn eang i roi gwerth ariannol ar nwyddau neu wasanaethau sydd ddim 
ar y farchnad.  Mae’r dull hwn yn defnyddio holiaduron sydd wedi’u llunio’n arbennig i ganfod amcangyfrif 
o barodrwydd pobl i dalu neu eu parodrwydd i dderbyn deilliant penodol (Fujiwara a Campbell, 2011).  Yn 
2013, bu i’r Adran Trafnidiaeth ddefnyddio dull WTP/WTA i amcangyfrif gwerth cymdeithasol gwasanaethau 
bws cyhoeddus i deithwyr.   Roedd eu dull yn cynnwys rhoi cyfres o ddewisiadau dwy ffordd damcaniaethol 
i deithwyr, a gofyn iddynt pa ddewis y buasent yn ei ffafrio.  Hefyd, roeddynt yn gofyn i deithwyr rancio tri 
neu fwy o senarios amgen yn nhrefn eu dewis.  Er enghraifft, gofynnwyd i deithwyr ddychmygu bod eu 
Hawdurdod Lleol yn gorfod wynebu toriadau i’w gwasanaethau.  Yna, roedd cyfres o senarios gwahanol yn 
cael eu cyflwyno iddynt ac fe ofynnwyd iddynt osod pob senario yn nhrefn eu dewis. 

Mae anfanteision y dull WTP/WTA yn cynnwys tuedd ddamcaniaethol, gwerthoedd protest a gwahaniaeth yn 
y WTP/WTA (Fujiwara a Campbell, 2011).  Mae tuedd ddamcaniaethol yn cyfeirio at senarios damcaniaethol 
sydd ddim yn adlewyrchu ymddygiad a dewisiadau yn y byd go iawn (Fujiwara a Campbell, 2011).  Yn ogystal, 
mae astudiaethau wedi dangos pan fo gan bobl fwy o amser i feddwl am senarios damcaniaethol, mae swm y 
WTP yn gostwng (Fujiwara a Campbell, 2011).  Mae rhoi gwerth protest yn cyfeirio at bobl yn cyflwyno gwerth 
o sero pan maent yn gwrthwynebu’r syniad o dalu am nwydd neu wasanaeth.   Mae gwahaniaeth yn y WTP/
WTA yn cyfeirio at y senarios a gyflwynir o ran derbyn gwasanaeth (WTP) neu golli gwasanaeth (WTA).  Noda 
ymchwil hefyd yn sgil  ‘osgoi colled’ bod gwerth WTA hefyd yn llawer uwch na gwerth WTP ar gyfer yr un 
gwasanaeth (Kahnemann et al., 1993). 

4.2  Adenillion cymdeithasol ar fuddsoddiad     
Mae SROI yn ddull cymharol newydd ar gyfer aseinio gwerth ariannol ar nwyddau neu wasanaethau sydd 
ddim ar y farchnad.   Mae SROI yn ddull pragmataidd o Ddadansoddiad Cost-Budd cymdeithasol sy’n 
amcangyfrif y gwerth cymdeithasol a grëir o weithgareddau sy’n ceisio gwella llesiant pobl a chymunedau 
(Swyddfa’r Cabinet, 2012).  Yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon, defnyddiwyd SROI fel dull o amcangyfrif 
gwerth cymdeithasol cludiant cymunedol.  Yn 2009, defnyddiwyd SROI i werthuso cynllun cludiant i 
gyflogaeth (T2E) yn Ucheldir yr Alban (Wright et al., 2009).   Amcangyfrifwyd y gwerth cymdeithasol ar gyfer 
teithwyr T2E o’r cynnydd net mewn incwm gan deithwyr yn cael cyflogaeth (h.y. cyflog o’r swydd llai colled 
mewn budd-daliadau lles).  Fodd bynnag, ni roddwyd gwerth ariannol ar y buddion anniriaethol i deithwyr 
T2E megis gwell hunan-barch neu fwy o sefydlogrwydd mewn bywyd. 

Yn 2011, defnyddiwyd SROI i fesur budd cludiant cymunedol yng Ngogledd Iwerddon wledig (Gauge 
NI, 2011).  Bu i’r astudiaeth hon amcangyfrif gwerth cymdeithasol i deithwyr ‘dial-a-lift’ drwy ddefnyddio 
amrywiaeth o werthoedd ariannol procsi i roi gwerth ariannol ar bethau megis mwy o annibyniaeth, gwell 
iechyd, mwy o ryngweithio cymdeithasol a hyder, a gwell mynediad at addysg, cyflogaeth, hamdden a 
siopa.  Er y bu i’r SROI hwn adrodd am greu gwerth cymdeithasol sylweddol o fuddsoddi mewn cludiant 
cymunedol, roedd y procsi ariannol yn oddrychol.  Un feirniadaeth o sawl adroddiad SROI yw bod diffyg 
gwerth procsi ariannol cyson a chadarn er mwyn rhoi gwerth ariannol ar ddeilliannau cymdeithasol pwysig. 
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4.3  Adenillion cymdeithasol ar fuddsoddiad (gan ddefnyddio’r arfarniad llesiant) 
  
I oresgyn y feirniadaeth o ran defnyddio procsi ariannol goddrychol, mae SROI yn gynyddol ymgorffori 
‘gwerth llesiant’ i roi gwerth ar nwyddau neu wasanaethau sydd ddim ar y farchnad (Carpenter, 2015).  
Argymhellir ar y cyd â thechnegau lle datgenir ffafriaeth megis WTP/WTA yn Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM 
(2018), mae gwerth llesiant yn dechneg gadarn a chyson sy’n seiliedig ar sut mae pobl yn graddio’u 
hapusrwydd neu eu bodlonrwydd â bywyd gan ddefnyddio gwerth deilliannau a gyfrifir o gyfresi data 
cenedlaethol mawr megis y British Household Panel Survey (Fujiwara, 2014).  

Yn seiliedig ar werth llesiant, mae’r Banc Gwerth Cymdeithasol yn cynnwys y gyfres fwyaf o fetricsau gwerth 
cymdeithasol sy’n gyson yn fethodolegol.  Mae’r Banc Gwerth Cymdeithasol yn rhoi gwerth ariannol 
ar amrediad eang o ddeilliannau cymunedol gan gynnwys gwerth ar gyfer cyflogaeth a hyfforddiant, 
gwirfoddoli a chyfranogiad cymdeithasol, gwell iechyd a gweithgarwch corfforol.  Yn aml, defnyddir y 
Banc Gwerth Cymdeithasol fel teclyn gwerthuso ar gyfer SROI a Dadansoddiad Cost-Budd cymdeithasol 
(Carpenter, 2015). 

4.4  Adenillion cymdeithasol ar fuddsoddiad (yn y gwerthusiad hwn)   
Un nod pwysig yn y SROI hwn oedd rhoi gwerth ariannol ar y prif ddeilliannau a brofir gan deithwyr bws ar 
lwybrau cymorthdaledig, gan roi llais i fuddiolwyr mewn penderfyniadau ynghylch dyrannu adnoddau.  Bu 
i’r SROI hwn fesur deilliannau perthnasol ac arwyddocaol i deithwyr ac yna roi gwerth ariannol iddynt gan 
y Banc Gwerth Cymdeithasol.  I gynhyrchu’r gymhareb SROI, rhoddwyd gwerth ariannol ar ddeilliannau 
teithwyr ac yna fe’u cymharwyd â’r costau a dalwyd gan yr Awdurdod Lleol:     

 
 
Mae’r prif gamau sy’n gysylltiedig â chynnal dadansoddiad SROI yn cael eu disgrifio yn y Cabinet Office 
Guide to Social Return on Investment (Swyddfa’r Cabinet, 2012) (Ffigur 4.1):   

Ffigur 4.1:  Prif gamau’r dadansoddiad SROI

Cymhareb SROI =
Gwerth cymdeithasol canlyniadau ar gyfer teithwyr

Cost darparu gwasanaethau bws cymorthdaledig. 

Mae SROI yn cynnwys: 

1. Adnabod budd-ddeiliaid 
2. Datblygu damcaniaeth newid 
3. Cyfrifo mewnbynnau 
4. Tystiolaethu deilliannau 
5. Rhoi gwerth ar ddeilliannau 
6. Amcangyfrif y gymhareb SROI 

Mae’r fethodoleg SROI wedi’i halinio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, sy’n gofyn i 
Awdurdodau Lleol, wrth iddynt wneud penderfyniadau, gydweithio â phobl, ac ystyried yr effaith y maent 
yn eu cael ar lesiant pobl (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2015).  Un egwyddor allweddol o SROI yw ei fod 
wedi’i seilio mewn ymgysylltu’n uniongyrchol â budd-ddeiliaid.  Mae hyn yn sicrhau bod yr hyn sy’n golygu 
fwyaf i bobl yn cael ei gyfrif a’i adlewyrchu yn y penderfyniadau a wneir (New Economics Foundation, 2013). 

Mae SROI yn ei gwneud yn bosib cyfrifo cymhareb o fuddion i gostau.  Er enghraifft, byddai cymhareb 
o £3 :  £1 yn nodi bod buddsoddiad o £1 yn cyflwyno £3 o werth cymdeithasol.  Yn y gwerthusiad hwn, 
mae gwerth cymdeithasol yn cyfeirio at y gwerth y mae teithwyr bws yn ei brofi o gael mynediad at y 
gweithgareddau na fyddai ganddynt fynediad rhwydd atynt fel arall. 
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5. Adnabod budd-ddeiliaid 
Cam cyntaf y dadansoddiad SROI hwn oedd adnabod y budd-ddeiliaid perthnasol ac arwyddocaol.  I 
gyflawni hyn, crëwyd grŵp ffocws (n=10) ym mis Ionawr 2019 ar ddechrau’r gwerthusiad.  Roedd y grŵp 
ffocws yn cynnwys teithwyr bws, staff Cyngor Gwynedd ac ymchwilwyr o Brifysgol Bangor.  Penderfynodd y 
grŵp ffocws mai’r teithwyr bws oedd prif fuddiolwyr y gwasanaethau cymorthdaledig ac mai’r deilliannau 
cymdeithasol allweddol oedd mynediad at gyflogaeth, apwyntiadau gofal iechyd, gweithgareddau 
cymdeithasol, siopa, gwirfoddoli, addysg a hyfforddiant, a gofalu am aelodau’r teulu.    

Yna, drafftiodd y grŵp ffocws holiadur a gafodd ei beilota ag oddeutu 30 o deithwyr bws. Yn seiliedig ar 
adborth gan deithwyr, mireiniwyd yr holiadur drafft ac fe grëwyd fersiwn derfynol o Holiadur Bws Lleol 
Gwynedd 2019 (Atodiad 1) yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Yn ystod y cyfnod gwerthuso o chwe mis (1 Chwefror 
2019 hyd 31 Gorffennaf 2019), dosbarthwyd copïau papur o’r holiadur i deithwyr bws mewn arosfannau 
bws ac wrth iddynt deithio ar y bws.  Gweithwyr yr Awdurdod Lleol fu’n dosbarthu’r holiaduron, ac roedd 
llawer ohonynt yn siarad Cymraeg a Saesneg.  

Yn ogystal â holiaduron papur, gwahoddwyd teithwyr bws i gwblhau fersiwn ar-lein o’r holiadur.  Roedd yr 
holiadur ar-lein ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg ar wefan Cyngor Gwynedd o 1 Mawrth 2019 hyd 30 Ebrill 
2019.  Yn ystod y cyfnod gwerthuso o chwe mis, cwblhawyd dros 2,000 o holiaduron, ac o’r rheiny, roedd 
1,729 (1,228 ar bapur a 501 ar-lein), yn berthnasol i’r 39 llwybr cymorthdaledig.  

Nododd canlyniadau o’r holiadur bod: 

·	 60% o deithwyr yn fenywaidd  

·	 gan 50% ryw fath o docyn bws mantais 

·	 15% rhwng 16 a 25 mlwydd oed (Ffigur 5.1) 

·	 18% rhwng 26 a 40 oed (Ffigur 5.1) 

·	 25% rhwng 41 a 59 mlwydd oed (Ffigur 5.1) 

·	 38% yn 60 mlwydd oed neu hŷn (Ffigur 5.1) 

Ffigur 5.1:  Grwpiau oedran teithwyr sy’n defnyddio llwybrau bws cymorthdaledig 

Ca
nr

an
 te

ith
w

yr
  

Grŵp oedran (blynyddoedd) 

Grwpiau oedran y rhai arolygwyd
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6. Datblygu Damcaniaeth Newid 
Crëwyd diagram Damcaniaeth Newid i ddangos y deilliannau a brofwyd gan deithwyr bws (Ffigur 6.1).  
Mae’r ddamcaniaeth newid yn disgrifio’r cyswllt rhwng mewnbynnau, allbynnau a deilliannau:  

Ffigur 6.1:  Damcaniaeth Newid 

Mewnbynnau
*  Cost i logi gweithredwyr 

bysiau i ddarparu 
gwasanaethau 
cymorthdaledig 

Allbynnau
*  Nifer y llwybrau bysiau 
*  Nifer y siwrneon gan 

deithwyr 

Canlyniadau
Y gwerth y mae teithwyr yn ei 
roi ar fynediad i:
*  gweithgareddau 

cymdeithasol / siopa
*  cyflogaeth â thâl
*  gwasanaethau iechyd
*  addysg / hyfforddiant
*  gwirfoddoli 
*  gofalu am aelod o’r teulu 

7. Mewnbynnau
Darparodd Cyngor Gwynedd ddata cost ar gyfer y cyfnod 12 mis rhwng 1 Tachwedd 2018 a 31 Hydref 
2019.  Yn ôl y data hwn, ymgymerwyd â mwy na miliwn (1,230,054) o siwrneion gan deithwyr ar y 39 llwybr 
cymorthdaledig ar gost o £1,854,221 i’r Cyngor.  Y gost gyfartalog fesul siwrne teithiwr oedd £1.51 (Tabl 7.1). 
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Tabl 7.1 Cost fesul siwrne teithiwr am bob un o’r 39 llwybr bws cymorthdaledig

Gwasanaeth Siwrne Siwrneion 
teithwyr bob 

blwyddyn 

Siwrneion 
teithwyr bob 

wythnos 

Cost flynyddol 
i weithredu'r 
gwasanaeth 

Cost fesul 
siwrne 

teithiwr 

38 Harlech - Abermaw £0.23

88 Caernarfon - Llanberis £0.39

93 Clipa Caernarfon £0.51

12E/12S Pwllheli - Caernarfon (gyda'r nos) £0.52

3B Porthmadog - Blaenau £0.59

30 Dolgellau - Tywyn £0.72

78 Maesgeirchen £0.93

1N Caernarfon – Penygroes – Nantlle £1.04

5E Bangor - Caernarfon £1.04

8 Nefyn - Pwllheli £1.11

92 Caernarfon – Maes Barcer £1.11

1F Caernarfon - Carmel £1.38

37 Blaenau Ffestiniog £1.41

39 Dolgellau – Bermo – Harlech - Porthmadog £1.50

1A Llanllyfni - Nasareth £1.53

67S Bangor – Bethesda (Sul) £1.62

28 Dolgellau - Tywyn £1.75

35 Dolgellau – Blaenau Ffestiniog £2.03

85/85S Caernarfon - Dinorwig £2.15

83/83S Bethel - Caernarfon £2.38

3S Pwllheli - Porthmadog (Sul) £2.55

18 Pwllheli - Abersoch £2.69

23 Clipa Pwllheli £2.71

76 Bangor - Bethesda £2.76

17 Pwllheli - Aberdaron £2.87

91 Caernarfon – Dinas Dinlle a Lleol £2.89

1NS Caernarfon – Nantlle (Sul) £3.26

33 Dolgellau – Dinas Mawddwy £3.38

27 Pwllheli - Llithfaen £3.43

3 Pwllheli - Porthmadog £3.87

29 Clipa Tywyn £3.88

1E Caernarfon - Porthmadog £3.91

1S Caernarfon (Sul)  £3.92

88S Caernarfon – Llanberis (Sul) £5.27

67E Bangor – Bethesda (gyda'r nos) £6.17

8S/18S Pwllheli – Abersoch (Sul) £6.32

2S Bangor – Dolgellau (Sul) £10.86

8AB Dinas – Rhydyclafdy - Pwllheli £15.49

14 Caernarfon – Pwllheli (Berwyn) £18.45

1,230,054 
(cyfanswm)

23,654 
(cyfanswm)

£1,854,221 
(cyfanswm)

£1.51 
(cyfartaledd)
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8. Deilliannau
Darparodd yr holiadur bws wybodaeth am y rhesymau am siwrneion teithwyr a faint yr oedd y gwasanaeth 
bws yn gwella bywydau’r teithwyr.  Cafodd pum ardal deilliant eu hadnabod gan y grŵp ffocws fel rhai 
perthnasol ac arwyddocaol i deithwyr (Ffigur 8.1). 

Ffigur 8.1:  Prif ddeilliannau

Pum prif ddeilliant i deithwyr o’r gwasanaethau bws: 

1. Mynediad at weithgareddau cymdeithasol a siopa 

2. Mynediad at waith cyflogedig 

3. Mynediad at apwyntiadau gofal iechyd 

4. Mynediad at addysg a hyfforddiant

5. Mynediad at wirfoddoli neu ofalu am aelod o’r teulu

8.1 Dangosyddion deilliannau 
Cafwyd dangosyddion ar gyfer pob deilliant o ganlyniadau penodol yn yr holiadur i deithwyr bws   (Tabl 
8.1). 

Crëwyd dangosyddion ar gyfer pedwar o’r pum prif ddeilliant o Gwestiwn 7 yn yr holiadur bws, oedd yn 
gofyn:  “Faint mae’r gwasanaeth bws hwn yn gwella’ch bywyd drwy ddarparu trafnidiaeth i ac o…” 

·	 cyflogaeth (7a) 

· gwirfoddoli (7b)  

· gofalu am aelod o’r teulu (7c)

· gweithgareddau cymdeithasol (7d) 

· mynd i’r siopau (7e) 

· addysg neu sesiynau hyfforddiant (7g) 

Ar gyfer pob deilliant, gofynnwyd i deithwyr nodi faint oedd y gwasanaeth bws yn gwella eu bywyd ar 
raddfa o 0 (ddim o gwbl) i 10 ((llawer iawn).  Yna, roedd y nifer ar gyfer pob deilliant yn cael ei gyfrifo drwy 
gyfrif nifer y teithwyr gyda sgorau o 8 neu fwy ar gyfer pob dangosydd deilliant.  Roedd sgorau o 8 neu fwy 
yn nodi bod y deilliant yn berthnasol ac yn arwyddocaol i’r teithiwr (Atodiad 1). 

Mynediad at apwyntiadau gofal iechyd  

Crëwyd y dangosydd ar gyfer mynediad at apwyntiadau gofal iechyd o gwestiwn 11 yr holiadur bws, oedd 
yn gofyn i deithwyr:  “Os na fyddai’r bws hwn yn rhedeg, faint o apwyntiadau gofal iechyd fyddech chi wedi 
eu colli y llynedd?” Yna, cyfrifwyd nifer cyfartalog yr apwyntiadau gofal iechyd a fethwyd ar gyfer pob llwybr, 
ac ar gyfer y 39 llwybr gyda’i gilydd (Tabl 8.1). 
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Tabl 8.1: Dangosyddion deilliannau 

Deilliannau  
teithwyr 

Dangosyddion Deilliannau Dull cyfrifo nifer Nifer y 
deilliannau 

1. 
Gweithgareddau 
cymdeithasol 
neu siopa*

Cwestiwn 7d:  "Faint mae'r gwasanaeth bws hwn 
yn gwella'ch bywyd drwy ddarparu trafnidiaeth i 
ac o weithgareddau cymdeithasol, gan gynnwys 
cwrdd â ffrindiau?"

Cwestiwn 7f:  “Faint mae’r gwasanaeth bws hwn 
yn gwella’ch bywyd drwy ddarparu trafnidiaeth 
i ac o siopau, gan gynnwys banciau a’r swyddfa 
bost?” 

Roedd sgorau o 8 neu fwy 
yn nodi bod y deilliant 
yn berthnasol ac yn 
arwyddocaol i'r teithwyr. 

909 o 1729 
teithiwr 
(53% o deithwyr)

2.  
Gwaith 
cyflogedig

Cwestiwn 7a:  "Faint mae'r gwasanaeth bws hwn 
yn gwella'ch bywyd drwy ddarparu trafnidiaeth i 
ac o waith cyflogedig?"  

Roedd sgorau o 8 neu fwy 
yn nodi bod y deilliant 
yn berthnasol ac yn 
arwyddocaol i'r teithwyr. 

405 o 1729 
teithiwr 
(23% o deithwyr)

3.  
Apwyntiadau  
gofal iechyd

Cwestiwn 11: "Os na fyddai'r bws hwn yn rhedeg, 
faint o apwyntiadau gofal iechyd fyddech chi 
wedi eu colli y llynedd?"

Cyfrifwyd nifer cyfartalog yr 
apwyntiadau gofal iechyd 
a fethwyd fesul teithiwr ar 
gyfer pob llwybr. 

3.12 apwyntiad 
wedi’i fethu fesul 
teithiwr (n=1729)

4.  
Addysg a 
hyfforddiant

Cwestiwn 7g:  "Faint mae'r gwasanaeth bws hwn 
yn gwella'ch bywyd drwy ddarparu trafnidiaeth i 
ac o addysg neu sesiynau hyfforddiant?" 

Roedd sgorau o 8 neu fwy 
yn nodi bod y deilliant 
yn berthnasol ac yn 
arwyddocaol i'r teithwyr. 

188 o 1729 
teithiwr 
(11% o deithwyr)

5. 
Gwirfoddoli 
a gofalu am 
berthynas**

Cwestiynau 7b:  “Faint mae’r gwasanaeth 
bws hwn yn gwella’ch bywyd drwy ddarparu 
trafnidiaeth i ac o wirfoddoli?” 

Cwestiwn 7c:  “Faint mae’r gwasanaeth bws hwn 
yn gwella’ch bywyd drwy ddarparu trafnidiaeth i 
ac o ofalu am ffrind neu berthynas?” 

Roedd sgorau o 8 neu fwy 
yn nodi bod y deilliant 
yn berthnasol ac yn 
arwyddocaol i'r teithwyr. 

126 o 1729 
teithiwr 
(7% o deithwyr)

 
*Cafodd gweithgareddau cymdeithasol neu siopa eu cyfuno fel un deilliant gan bod ymchwil yn nodi bod siopa yn rhan 
arwyddocaol o weithgarwch a chysylltedd cymdeithasol pobl hŷn (Toepoel, 2013).  Gan bod siopa a gweithgareddau cymdeithasol 
yn hynod gydberthynol i bobl hŷn, cafodd gweithgareddau cymdeithasol (7d) a siopa (7f ) eu cyfuno, yn hytrach na’u cyfrif ddwy 
waith.  Defnyddiwyd y sgôr uchaf rhwng 7d a 7f fel swm y deilliant. 
**Cafodd gwirfoddoli a gofalu am berthynas hefyd eu cyfuno fel un deilliant yn sgil natur debyg y gweithgaredd.  Dengys ymchwil 
fod gwirfoddoli a gofalu am berthynas (fel gofalwr di-dâl), yn gwneud cyfraniad arwyddocaol i iechyd a llesiant pobl yn y DU (The 
King’s Fund, 2013).  Gan yr ystyriwyd gwirfoddoli a gofalu am berthynas fel dau weithgarwch gwahanol gan deithwyr, cafodd y 
sgorau ar gyfer 7b a 7c eu hadio i bennu swm y deilliant.  

8.2 Tystiolaethu deilliannau 
Swm Deilliant 1: Mynediad at weithgareddau cymdeithasol a siopa  
Adroddodd 53% o deithwyr (n = 909) ar y 39 llwybr cymorthdaledig bod cael mynediad at wasanaeth bws 
ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol a siopa yn gwella eu bywyd ar sgôr o 8 ar raddfa o 0 i 10.  Heb y bws, 
dywedodd llawer o deithwyr y buasent yn teimlo’n gaeth i’w cartref, yn ynysig, yn unig ac na fyddai modd 
iddynt fynd allan a chwrdd â ffrindiau.  Adroddodd teithwyr bod y gwasanaeth bws yn eu galluogi i ymweld â 
ffrindiau a theulu, cael mynediad at siopau a thafarndai, cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol ac 
awyr agored, teimlo’n gysylltiedig yn gymdeithasol, cynnal eu hannibyniaeth, a gwella eu hiechyd meddwl.   

Cael mynediad at siopau a thafarndai 
·	 “Dwi’n mynd allan i’r dafarn bob wythnos.  Os nad oes bws, does gen i ddim gweithgaredd  
 cymdeithasol” (Teithiwr 4, Llwybr 1E) 
·	 “Faswn i ddim yn medru mynd i siopa. Mi faswn yn teimlo’n ynysig iawn ac ni fysa gen i unrhyw  
 fywyd cymdeithasol” (Teithiwr 6, Llwybr 1N) 
·	 “Dim ond siop fechan sydd yn y pentref, dim swyddfa bost na banc.  Mae’n bwysig cael y  
 gwasanaeth er mwyn medru mynd allan o’r pentref (Teithiwr 2, Llwybr 27)  

Cynnal cyswllt cymdeithasol 
·	 Faswn i ddim yn gallu mynd allan i weld ffrindiau. Faswn i ddim yn gallu mynd i siopa. Faswn i’n  
 teimlo’n ynysig ac yn isel” (Teithiwr 1, Llwybr 1A) 
·	 “Mae’r rhan fwyaf o fy ffrindiau wedi marw.  Faswn i ar goll heb y bws.  Yr unig bobl yr ydw i’n eu  
 gweld yn ystod y dydd ydi’r bobl ar y bws (Teithiwr 5, Llwybr 17).
·	 “Byddai’n fywyd unig iawn heb y bws” (Teithiwr 2, Llwybr 3) 
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Cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol ac awyr agored 
·	 “Mi fysa’n anodd i mi fynd i ddosbarthiadau nos bob nos” (Teithiwr 2, Llwybr 12E/12S) 
· “Mi fysa gen i lai o amser y tu allan, llai o amser i gerdded a gweld pobl” (Teithiwr 2, Llwybr 8AB) 
· “Dw i wedi bod ar y traeth bore ‘ma gyda ffrindiau, a faswn i ddim yn medru mynd os na fysa’r  
 bws yma’n rhedeg” (Teithiwr 11, Llwybr 30) 

Meithrin annibyniaeth 
·	 “Dwi’n byw ar fy mhen fy hun ac mae’r bws yn hanfodol o ran fy mywyd cymdeithasol ac er  
 mwyn mynd i’r banc.  Mae’r bws yn fy helpu i fod yn annibynnol” (Teithiwr 2, Llwybr 3B) 
· “Dwi wedi dibynnu ar y gwasanaeth hwn am dros bum mlynedd.  Mae wedi gadael i mi fyw fy  
 mywyd mor annibynnol â phosib. Oherwydd cyflwr ar fy nghalon, fedra i ddim cerdded ymhell  
 iawn.  Felly, dwi’n dibynnu ar y gwasanaeth i fynd â fi i siopa ac i gwrdd â ffrindiau” (Teithiwr 2,  
 Llwybr 93) 

Gwella iechyd meddwl 
·	 “Dwi’n dibynnu ar y bws gyda’r nos er mwyn cymdeithasu a chwrdd â ffrindiau.  Mae hyn yn  
 rhoi rhyddid i mi ac yn gwneud i mi deimlo’n well” (Teithiwr 1, Llwybr 5E) 
·	 “Mi fysa hi bron yn amhosib i mi fynd i siopa.  Ni faswn i’n medru gweld fy nheulu.  Dwi’n cael  
 trafferth â gorbryder ac iselder.  Heb y gwasanaeth bws, mi fysa hyn yn mynd yn llawer gwaeth.   
 Mi fyswn yn mynd yn ynysig ac yn unig iawn” (Teithiwr 15, Llwybr 37)
·	 “Fyswn i ddim yn medru cymdeithasu.  Mae’r gwasanaeth hwn mor bwysig i’m hiechyd  
 meddwl” (Teithiwr 2, 67S) 

Swm Deilliant 2: Mynediad at waith cyflogedig (llawn amser neu ran amser)  
Adroddodd 23% o deithwyr (n = 405) bod cael mynediad at waith cyflogedig drwy’r gwasanaeth bws yn 
gwella eu bywyd ar sgôr o 8 neu fwy ar raddfa o 0 i 10.  Heb y bws, adroddodd llawer y buasent yn colli eu 
swydd neu’n gorfod symud i leoliad newydd.  Nododd teithwyr bod y bws yn golygu eu bod yn medru cadw 
eu swydd a chynnal ansawdd eu bywyd heb orfod talu prisiau uchel am dacsis neu hawlio budd-daliadau.   

Colli eu swydd 
·	 “Faswn i ddim yn medru gweithio, gan y byddai’n newid fy mhatrymau shifft yn gyfan gwbl.  
 Mae’n debyg y byswn i’n colli fy ngwaith gan na fyswn i’n gallu bodloni’r patrymau shifft”  
 (Teithiwr 13, Llwybr 67E) 
· “Mi fyswn i’n colli oriau yn y gwaith.  Mi fysa hyn yn ddigon i mi golli fy ngwaith.  Heb waith,  
 fydd gen i ddim pres.  Dwi’n bwriadu mynd i’r brifysgol, ac ni fysa hyn yn bosib heb y bws”  
 (Teithiwr 20, Llwybr 3B)   

Talu pris uchel am dacsis 
·	 “Fedra i ddim gweithio os na fydd bysiau, gan nad ydw i’n gyrru.  Mi fydda i’n sownd.  Mi fysa’n  
 arwain at gymaint o wariant ar dacsis” (Teithiwr 6, Llwybr 5E) 
· “Mi fysa’n llawer anoddach i gyrraedd y gwaith, a bysa’n rhaid i mi wario llawer mwy ar deithio”  
 (Teithiwr 8, Llwybr 67S) 

Gorfod symud
·	 “Mi fysa’n rhaid i mi symud er mwyn fy ngwaith” (Teithiwr 5, Llwybr 67E)

Mynd ar fudd-daliadau
·	 “Faswn i ddim yn medru gweithio ac mi fysa’n rhaid i mi fynd ar fudd-daliadau”  
 (Teithiwr 19, Llwybr 18) 

Profi caledi ariannol 
·	 “Faswn i ddim yn medru gweithio ac mi fysa hynny’n effeithio ar fy sefyllfa ariannol.  Does gen i  
 ddim car” (Teithiwr 4, Llwybr 1NS)
· “Dwi’n gweithio yn SPAR, 8am - 12pm.  Dwi’n dibynnu ar y bws ar gyfer y gwaith ac i gadw fy  
 nheulu” (Teithiwr 8, Llwybr 30). 
· “Os fyddai’r gwasanaeth bws yn mynd, mi faswn i’n colli fy swydd gan achosi caledi ariannol i mi  
 a’m teulu” (Teithiwr 15, Llwybr 39/99) 
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Swm Deilliant 3: Mynediad at apwyntiadau gofal iechyd  
Nododd 1,729 o holiaduron bws y byddai pob un teithiwr wedi methu cyfartaledd o 3.12 apwyntiad gofal 
iechyd y flwyddyn heb y gwasanaeth bws. 

Talu gormod am dacsis 
· “Mi fysa’n rhaid i mi dalu am dacsi i fynd a mi at y meddyg, ac mi fysa hyn yn costio ffortiwn”  
 (Teithiwr 7, Llwybr 1A) 
· “Faswn i ddim yn medru mynd at y meddyg, i’r ysbyty nac at y deintydd yng Nghaernarfon.   
 Dwi ar fy mhensiwn, felly fedra i ddim fforddio tacsis, a fedra i ddim fforddio rhedeg car”  
 (Teithiwr 6, Llwybr 88) 

Canslo apwyntiadau 
·	 “Dwi’n mynd i’r ysbyty ym Mangor yn aml.  Mi faswn i’n sownd ac mi fysa’n rhaid i mi ganslo fy  
 apwyntiadau” (Teithiwr 12, Llwybr 1A) 
· “Ni fysa modd i mi gyrraedd y deintydd a’r optegydd.  Ni faswn i’n medru mynd i’r ysbyty ar  
 gyfer apwyntiadau” (Teithiwr 19, Llwybr 3B) 

Dibynnu ar ffynonellau cludiant eraill 
·	 “Mae gen i glefyd siwgr. Mae’n rhaid i mi gyrraedd y feddygfa ym Mhenygroes a’r nyrs yng  
 Nghaernarfon.  Heb y bws, bysa’n rhaid i mi ddibynnu ar ffrindiau i fynd â fi yno” (Teithiwr 4, 1F)
· “Mae’n rhaid i mi fynd i’r ysbyty yn aml.  Dim ond un lygaid sy’n gweithio gen i.  Bysa’n rhaid  
 i mi symud i fyw yn agosach at yr ysbyty neu ddefnyddio cludiant ambiwlans yn llawer mwy  
 aml” (Teithiwr 14, Llwybr 18) 

Swm Deilliant 4:  Mynediad at addysg a hyfforddiant 
Adroddodd 11% o deithwyr (n = 188) bod cael mynediad at y bws i fynd i addysg neu hyfforddiant yn 
gwella eu bywydau ar sgôr o 8 neu fwy ar raddfa o 0 i 10.  Heb y bws, adroddodd llawer na fuasent yn medru 
cyrraedd yr ysgol neu y byddai’n rhaid iddynt ddibynnu ar aelodau’r teulu, megis rhieni, am gludiant.  I nifer 
o deithwyr, ystyriwyd bod gwasanaethau bws yn hanfodol er mwyn cael mynediad at gyfleoedd addysg a 
hunan-ddatblygiad.   

Rhoi’r gorau i fynd i’r ysgol 
·	 “Heb y bws, ni faswn i’n medru mynd i’r ysgol” (Teithiwr 8 a 20, Llwybr 5E) 
· “Fedra i ddim cyrraedd yr ysgol i gael addysg heb y bws” (Teithiwr 4, Llwybr 76) 
· “Mae fy mam yn gweithio, felly dwi angen y bws i fynd i’r ysgol” (Teithiwr 8, Llwybr 91) 

Dibynnu ar deulu i gyrraedd yr ysgol 
·	 “Bysa’n rhaid i mi ofyn i fy nheulu fynd â fi i’r ysgol” (Teithiwr 11, Llwybr 91) 

Hwyluso hunan-ddatblygiad
·	 “Mae’r bws yn bwysig er mwyn mynd allan ac addysgu fy hun” (Teithiwr 8, Llwybr 37) 

Rhoi’r gorau i fynd i’r coleg neu’r brifysgol 
·	 “Faswn i ddim yn medru mynd i’r brifysgol, na phasio fy nghwrs, heb y bysiau”  
 (Teithiwr 3, Llwybr 85S) 
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Swm Deilliant 5:  Mynediad at wirfoddoli neu ofalu am aelod o’r teulu  
Adroddodd 7% o deithwyr (n = 126) bod cael mynediad at y gwasanaeth bws er mwyn gwirfoddoli neu 
ofalu am aelod o’r teulu yn gwella eu bywyd ar sgôr o 8 neu fwy ar raddfa o 0 i 10.  Heb y bws, ni fyddai 
llawer o deithwyr yn medru gwirfoddoli neu ofalu am aelodau’r teulu.   

Gwirfoddoli
·	 “Dwi’n wirfoddolwr yng nghlwb cinio Age Concern ym Mhenygroes, ac maen nhw’n  
 dibynnu arna i droi i fyny” (Teithiwr 4, 1N) 
· “Heb y bws, faswn i ddim yn medru cyrraedd fy ngwaith gwirfoddol yng Nghaernarfon”
 (Teithiwr 6, Llwybr 88)

Gofalu am rieni 
·	 “Dwi’n gofalu am fy mam sy’n rhannol ddall, ac yn mynd i ofalu amdani bob dydd.  Dwi ddim yn  
 gwybod beth fyddai hi’n ei wneud os na faswn i’n medru cyrraedd yno” (Teithiwr 4, Llwybr 1N) 
· “Dwi angen mynd i weld fy mam bob dydd, mae hi dros 80 oed.  Dwi’n gofalu am fy mam, yn  
 mynd i nôl neges iddi.  Mae’r gwasanaeth bws yn bwysig iawn” (Teithiwr 9, Llwybr 3B) 
· “Dwi’n ofalwr i’m tad.  Dwi angen ei weld bob dydd i wneud yn siŵr ei fod yn iawn, ac i fynd â  
 neges iddo” (Teithiwr 6, Llwybr 35) 

Gofalu am aelodau eraill y teulu 
·	 “Dwi’n ofalwr i’m brawd sy’n byw ym Mhorthmadog.  “Os na fyddai’r gwasanaeth bws yn  
 rhedeg, byddai’n cael effaith arwyddocaol arna i a’m teulu” (Teithiwr 7, Llwybr 3B) 
· “Dwi’n dibynnu ar y bws i ymweld â’m gŵr yn yr ysbyty” (Teithiwr 2, Llwybr 2S) 
 “Byddai’n rhaid i mi symud. Dwi’n helpu i ofalu am yr wyrion tra mae eu rhieni’n mynd i weithio”  
 (Teithiwr 13, Llwybr 18) 
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9. Rhoi gwerth ar ddeilliannau   
Cafwyd procsi ariannol ar gyfer pedwar o’r pum prif ddeilliant o’r Banc Gwerth Cymdeithasol (HACT, Value 
Calculator v.4.0, 2019).  Yn seiliedig ar werth llesiant, y Banc Gwerth Cymdeithasol yw’r ffynhonnell fwyaf 
o werthoedd cymdeithasol sy’n gyson ac yn gadarn yn fethodolegol sy’n darparu asesiad sylfaenol o 
effaith cymdeithasol a thystiolaeth o werth am arian.  Ar gyfer un o’r prif ddeilliannau (h.y. mynediad at 
apwyntiadau gofal iechyd), cafwyd y procsi ariannol o GIG Cymru (2019) ac NHS England (2019). 

•  Gwaith cyflogedig:  I roi gwerth ariannol ar ‘waith cyflogedig’, mae’r Banc Gwerth Cymdeithasol yn rhoi 
gwerth o £12,034 y flwyddyn ar swydd lawn amser a £1,229 y flwyddyn ar swydd ran amser (HACT, 
Value Calculator v.40, 2019).  Y gwerth cymedrig rhwng cyflogaeth lawn amser a rhan amser yw 
£6,632 y flwyddyn.   

•  Gweithgareddau cymdeithasol a siopa: I roi gwerth ariannol ar ‘weithgareddau cymdeithasol a 
siopa’, mae’r Banc Gwerth Cymdeithasol yn rhoi gwerth o £1,850 y flwyddyn ar ‘bod yn aelod o grŵp 
cymdeithasol’, gan gynnwys ‘mynd yn rheolaidd i gyfarfodydd grŵp’ (HACT, Value Calculator v.40, 2019).  

•  Apwyntiadau gofal iechyd: I roi gwerth ar ‘apwyntiadau gofal iechyd’, mae GIG Cymru yn amcangyfrif 
bod apwyntiad ysbyty a fethir yn costio £150 i’r GIG (GIG Cymru, 2019), a bod apwyntiad Meddyg 
Teulu a fethir yn costio £30 i’r GIG (NHS England, 2019).  Y gwerth cymedrig rhwng apwyntiad ysbyty a 
fethir ac apwyntiad Meddyg Teulu a fethir yw £90 am bob apwyntiad gofal iechyd a fethir.  

•  Gwirfoddoli a gofalu am ffrind/berthynas: I roi gwerth ariannol ar ‘gwirfoddoli a gofalu am berthynas’, 
mae’r Banc Gwerth Cymdeithasol yn rhoi gwerth o £3,249 y flwyddyn ar ‘gwirfoddoli’n rheolaidd o 
leiaf unwaith y mis’ (HACT, Value Calculator v.40, 2019). 

•  Addysg a hyfforddiant: I roi gwerth ariannol ar ‘addysg a hyfforddiant’, mae’r Banc Gwerth 
Cymdeithasol yn rhoi gwerth o £1,224 y flwyddyn ar  ‘hyfforddiant galwedigaethol’ (HACT, Value 
Calculator v.40, 2019).

Cyfrifo cyfanswm y gwerth cymdeithasol ar gyfer pob un o’r 39 llwybr cymorthdaledig  
Cafodd swm pob deilliant (adran 8.2) yna’i luosi â’r procsi ariannol i bennu cyfanswm y gwerth cymdeithasol 
(Tabl 9.1). 

Tabl 9.1:  Swm y deilliannau a’r procsi ariannol

Deilliannau teithwyr Nifer Procsi Ariannol  Ffynhonnell Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (%)

Gwaith cyflogedig 405 o 1729 teithiwr £6,632 y pen y 
flwyddyn  

Social Value 
Calculator1

£2,685,960 (49%)

Gweithgareddau 
cymdeithasol a siopa

909 o 1729 teithiwr £1,850 y pen y 
flwyddyn  

Social Value 
Calculator1

£1,681,650 (31%)

Apwyntiadau gofal 
iechyd

3.12 apwyntiad wedi’i 
fethu fesul teithiwr 
(n=1729) 

£90 fesul apwyntiad 
gofal iechyd a 
fethwyd 

GIG Cymru2 

NHS England3
£485,503 (9%)

Gwirfoddoli a gofalu 126 o 1729 teithiwr (7%) £3,249 y pen y 
flwyddyn  

Social Value 
Calculator1

£409,374 (7%)

Addysg a 
hyfforddiant

188 o 1729 teithiwr (11%) £1,124 y pen y 
flwyddyn  

Social Value 
Calculator1

£211,312 (4%)

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol ar gyfer 1,729 o deithwyr a gwblhaodd holiaduron £5,473,799
  

1 https://www.hact.org.uk/value-calculator  
2 http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/59579, 4 Mawrth 2019  
3 https://www.england.nhs.uk/2019/01/missed-gp-appointments-costing-nhs-millions/, 2 January 2019
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10. Cyfrifo’r gymhareb gwerth cymdeithasol 
Wrth gyfrifo’r gymhareb gwerth cymdeithasol, nid oedd modd cael data holiadur gan bob teithiwr ar 
lwybrau bws cymorthdaledig.  Felly, cwblhawyd yr holiaduron gan ganran o deithwyr ar bob llwybr.  O’r 
holiaduron hyn a gwblhawyd, cyfrifwyd y gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr ar gyfer pob llwybr.  

Yn ogystal, bu i bob teithiwr a gwblhaodd holiadur roi cyfrif am fwy nag un siwrne teithiwr os oeddynt yn 
teithio yn ddyddiol, yn wythnosol neu’n fisol.  Felly, roedd nifer y siwrneion teithwyr bob blwyddyn ar gyfer 
pob llwybr yn seiliedig ar ymatebion teithwyr i gwestiwn 3 yr holiadur, oed yn holi: 

‘Pa mor aml fyddwch chi’n defnyddio’r gwasanaeth bws?’ (gallai teithwyr roi tic mewn blwch ar gyfer dyddiol, 
wythnosol, misol neu arall). 

Yn seiliedig ar ymatebion teithwyr i gwestiwn 3, tybiwyd fod teithwyr oedd wedi rhoi tic yn y bwlch ‘dyddiol’ 
yn teithio 3 siwrne yr wythnos ar gyfartaledd; bod y rhai oedd wedi rhoi tic yn y blwch ‘wythnosol’ yn teithio 
1 siwrne yr wythnos ar gyfartaledd; a bod y rhai oedd wedi rhoi tic yn y blwch ‘misol’ yn teithio 1 siwrne y 
mis ar gyfartaledd.  Yn ogystal, tybiwyd bod y rhai oedd wedi rhoi tic yn y blwch dyddiol ac wythnosol yn 
teithio am 47 wythnos y flwyddyn, a bod y rhai oedd wedi rhoi tic yn y blwch misol yn teithio am 11 mis y 
flwyddyn (Tabl 10.1).

Tabl 10.1: Tybiaethau ar gyfer amcangyfrif nifer y siwrneion teithwyr 

Ymateb teithwyr i 
gwestiwn 3 Tybiaethau ar gyfer amcangyfrif siwrneion teithwyr Siwrneion teithwyr 

bob blwyddyn 

Dyddiol 3 siwrne y flwyddyn am 47 wythnos y flwyddyn 141

Wythnosol 1 siwrne y flwyddyn am 47 wythnos y flwyddyn 47

Misol 1 siwrne y mis am 11 mis y flwyddyn 11
 
Pan gymhwyswyd y tybiaethau hyn, cyfanswm nifer y siwrneion teithwyr bob blwyddyn ar gyfer y 1,729 
o holiaduron a gwblhawyd oedd 147,168, oedd yn 12% o’r 1,230.054 siwrneion teithwyr blynyddol yr 
adroddwyd amdanynt yn y data a ddarparwyd gan yr Awdurdod Lleol (Tabl 7.1).

10.1 Amcangyfrif y gymhareb gwerth cymdeithasol 
Yna, cyfrifwyd y gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr drwy rannu cyfanswm y gwerth cymdeithasol 
ar gyfer y 1,729 teithiwr (£5,473,799, Tabl 9.1) ag amcan gyfanswm y siwrneion teithwyr ar gyfer y 1,729 o 
deithwyr (147,168).  Y canlyniad oedd gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr o £37.19 (Tabl 10.2). 

10.2 Amcangyfrif y llwyth (‘deadweight’) 
I leihau’r risg o or-hawlio’r gwerth cymdeithasol, mae methodoleg SROI yn gofyn am ystyried ‘llwyth’.  Mae 
llwyth yn cyfeirio at yr hyn fyddai wedi digwydd beth bynnag, pe na bai’r gwasanaethau bws yn rhedeg.  Yn 
y gwerthusiad hwn, amcangyfrifwyd y llwyth yn seiliedig ar ymatebion teithwyr i gwestiwn 9 yr holiadur 
bws, oedd yn holi: 

Ffigur 9.1: Cyfraniad y prif ganlyniadau i gyfanswm y gwerth cymdeithasol
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‘Os na fyddai’r bws hwn yn rhedeg, sut fyddech chi’n gwneud y siwrne hon?’ (gallai teithwyr roi tic mewn blwch 
ar gyfer gyrru, cerdded, beicio, tacsi, lifft gan deulu/ffrindiau, neu ddim yn teithio ar y siwrne).  

O’r 1,729 ymateb i’r holiaduron, bu i 69% o deithwyr nodi y buasent yn canfod dull amgen o deithio 
os na fyddai’r gwasanaeth bws yn rhedeg, ac adroddodd 31% na fuasent yn teithio ar y siwrne.   Felly, 
amcangyfrifwyd bod y ganran llwyth yn 69%, sy’n cynrychioli canran y teithwyr fyddai wedi canfod dull 
amgen o deithio hyd yn oed os na fyddai’r bws yn rhedeg (Adran Trafnidiaeth, 2013).  

Yn ôl yr Adran Trafnidiaeth (2013), mae gwerth cymdeithasol ar gyfer teithwyr bws yn cael ei gyfrif yn unig 
ar gyfer y rhai na fyddai’n medru teithio ar y siwrne (31%) os na fyddai’r gwasanaeth bws ar gael.  Byddai 
teithwyr fyddai’n defnyddio dull arall o gludiant yn absenoldeb y bws yn parhau i fedru cael mynediad at 
weithgareddau (h.y. cyflogaeth, addysg, gofal iechyd, gweithgareddau cymdeithasol, siopa, gwirfoddoli neu 
ofalu), ac felly buasent yn derbyn y buddion cymdeithasol cysylltiedig.   Pan gafodd y ganran llwyth o 69% ei 
gymhwyso, y gymhareb gwerth cymdeithasol oedd £7.63 ar gyfer pob £1 a fuddsoddwyd.  Mae’r gymhareb 
hon yn cynrychioli’r senario achos sylfaenol ar gyfer y 39 gwasanaeth bws gyda’i gilydd (Tabl 10.2).

Tabl 10.2:  Cyfrifo’r Gymhareb Gwerth Cymdeithasol 

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (1,729 o holiaduron teithwyr) £5,473,799

Cyfanswm nifer y siwrneion teithwyr y flwyddyn (1,729 o holiaduron teithwyr) 147,168

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £37.19

Cost fesul siwrne teithiwr £1.51

Cymhareb gwerth cymdeithasol (cyn y llwyth) 24.63

Cymhareb gwerth cymdeithasol (gyda llwyth o 69%) £7.64 : £1 (achos sylfaenol) 

Cymhareb gwerth cymdeithasol (gyda 50% o ddeilliannau) £3.82 : £1 (achos ceidwadol) 

Cymhareb gwerth cymdeithasol (gyda llwyth o 50%) £12.32 : £1 (achos optimistaidd) 

 

11.   Dadansoddiad sensitifrwydd 
Roedd y gymhareb achos sylfaenol o £7.64 : £1 yn seiliedig ar dybiaethau a gafwyd o’r data meintiol ac 
ansoddol yn y 1,729 o holiaduron a gwblhawyd.  Roedd y senario achos sylfaenol yn tybio bod sgorau o 8 
neu fwy yng nghwestiwn 7 yr holiadur yn nodi bod deilliant yn berthnasol ac yn arwyddocaol.  Mae’n bosib 
nad oedd pob teithiwr a raddiodd ddeilliant penodol (h.y. mynediad at weithgareddau cymdeithasol/siopa, 
cyflogaeth, addysg, gwirfoddoli/gofalu am berthynas) ar sgôr o 8 neu fwy ar raddfa o 1 i 10 (cwestiwn 7 
yr holiadur) yn gymwys am y gwerth cymdeithasol llawn a restrir yn y Banc Gwerth Cymdeithasol, mewn 
gwirionedd.   Felly, ni fu i’r achos ceidwadol ond tybio 50% o ddeilliannau, gan arwain at gymhareb gwerth 
cymdeithasol o £3.82 :  £1 (Tabl 10.2).  

Mae’n bosib hefyd bod y ganran llwyth o 69% yn rhy uchel.  Er y bu i 69% o deithwyr nodi y buasent yn 
canfod dull cludiant arall (os na fyddai’r gwasanaeth bws yn rhedeg), bu i nifer nodi bod tacsis yn hynod 
ddrud, a bod dibynnu ar deulu a ffrindiau am lifft yn anghyfleus.  Mae hyn yn nodi y gallai nifer uwch o 
deithwyr beidio â theithio ar y siwrne heb y bws. Felly, bu i senario optimistaidd dybio canran llwyth o 
50%, a arweiniodd at gymhareb gwerth cymdeithasol o £12.32 :  £1 (Tabl 10.2).  O ystyried y senarios 
ceidwadol ac optimistaidd, mae’n debygol bod y gymhareb gwerth cymdeithasol ar gyfer y 39 llwybr bws 
cymorthdaledig gyda’i gilydd yn amrywio rhwng £3.82 a £12.32 am bob £1 a fuddsoddwyd (Tabl 10.2). 

12. Cymharu llwybrau bws 
Pan gymharwyd y llwybrau bws cymorthdaledig, roedd amrywiaeth eang o gymarebau gwerth 
cymdeithasol yn amrywio o £59.96 :  £1 (Llwybr 38) i £0.31 : £1 (Llwybr 8AB) (Tabl 12.1).  

Bu i naw llwybr bws adrodd am gymarebau gwerth cymdeithasol o fwy na £10 :  £1 (wedi’u lliwio’n wyrdd, 
Tabl 12.1).  

Dangosai pedwar llwybr gymarebau gwerth cymdeithasol o lai na £1 :  £1 (wedi’u lliwio’n felyn, Tabl 12.1).  
Ar gyfer y pedwar llwybr hwn, roedd y gost fesul siwrne teithiwr yn fwy na £6 (Tabl 12.1). 
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Tabl 12.1:  Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr a chymarebau gwerth cymdeithasol  

Gwasana-
eth Siwrne 

Holiaduron a 
gwblhawyd 

(maint y sampl)1 

Cost fesul siwrne 
teithiwr 

Gwerth 
cymdeithasol fesul 

siwrne teithiwr 

Cymhareb gwerth 
cymdeithasol

38 Harlech - Abermaw 28 (5%) £0.23 £13.79 £59.96 : £1

88 Caernarfon - Llanberis 60 (6%) £0.39 £14.18 £36.36 : £1

3B Porthmadog - Blaenau 142 (10%) £0.59 £13.50 £22.89 : £1

30 Dolgellau - Tywyn 16 (4%) £0.72 £11.79 £16.38 : £1

12E/12S Pwllheli - Caernarfon (gyda'r nos) 33 (2%) £0.52 £7.44 £14.31 : £1

93 Clipa Caernarfon 25 (3%) £0.51 £6.95 £13.63 : £1

5E Bangor - Caernarfon 138 (46%) £1.04 £12.94 £12.44 : £1

1N Caernarfon – Penygroes – Talysarn - 
Nantlle 65 (12%) £1.04 £11.83 £11.38 : £1

78 Maesgeirchen 29 (28%) £0.93 £9.94 £10.69 : £1

1F Caernarfon - Carmel 42 (12%) £1.38 £13.71 £9.93 : £1

8 Nefyn - Pwllheli 28 (4%) £1.11 £10.87 £9.79 : £1

67S Bangor – Bethesda (Sul) 28 (23%) £1.62 £14.61 £9.02 : £1

28 Dolgellau - Tywyn 27 (6%) £1.75 £14.93 £8.53 : £1

85 Caernarfon – Dinorwig 182 (31%) £2.15 £17.54 £8.16 : £1

39 Dolgellau – Abermaw – Harlech - 
Porthmadog 71 (9%) £1.50 £11.94 £7.96 : £1

35 Dolgellau – Blaenau Ffestiniog 27 (15%) £2.03 £13.74 £6.77 : £1

92 Caernarfon – Maes Barcer 44 (13%) £1.11 £6.89 £6.21 : £1

1A Llanllyfni - Nasareth 39 (9%) £1.53 £9.41 £6.15 : £1

83 Bethel - Caernarfon 142 (43%) £2.38 £13.97 £5.87 : £1

37 Blaenau Ffestiniog 37 (14%) £1.41 £7.47 £5.30 : £1

76 Bangor - Bethesda 89 (23%) £2.76 £13.81 £4.78 : £1

17 Pwllheli - Aberdaron 28 (8%) £2.87 £11.41 £3.98 : £1

1E Caernarfon - Porthmadog 12 (8%) £3.91 £15.27 £3.91 : £1

18 Pwllheli - Abersoch 59 (16%) £2.69 £9.78 £3.64 : £1

3 Pwllheli - Porthmadog 75 (57%) £3.87 £13.30 £3.44 : £1

3S Pwllheli - Porthmadog (Sul) 20 (16%) £2.55 £8.35 £3.27 : £1

91 Caernarfon – Dinas Dinlle a Lleol 53 (21%) £2.89 £9.00 £3.11 : £1

33 Dolgellau – Dinas Mawddwy 6 (3%) £3.38 £10.41 £3.08 : £1

29 Clipa Tywyn 10 (6%) £3.88 £11.53 £2.97 : £1

27 Pwllheli - Llithfaen 16 (8%) £3.43 £9.43 £2.75 : £1

1S Caernarfon (Sul) 8 (5%) £3.92 £9.16 £2.34 : £1

1NS Caernarfon – Nantlle (Sul) 13 (28%) £3.26 £7.34 £2.25 : £1

23 Clipa Pwllheli 27 (13%) £2.71 £5.95 £2.20 : £1

88S Caernarfon – Llanberis (Sul) 23 (35%) £5.27 £10.70 £2.03 : £1

67E Bangor - Bethesda (gyda'r nos) 28 (52%) £6.17 £8.06 £1.31 : £1

8S/18S Pwllheli – Abersoch (Sul) 13 (26%) £6.32 £8.30 £0.76 : £1

14 Caernarfon – Pwllheli (Berwyn) 21 (68%) £18.45 £13.26 £0.72 : £1

2S Bangor – Dolgellau (Sul) 9 (20%) £10.86 £4.83 £0.44 : £1

8AB Dinas – Rhydyclafdy - Pwllheli 16 (29%) £15.49 £4.73 £0.31 : £1

Cyfartaledd y llwybrau bws cymorthdaledig  
gyda’i gilydd 44 (12%) £1.51 £11.54 £7.64: £1

1   maint y sampl yn seiliedig ar nifer y siwrneion teithwyr blynyddol o’r holiaduron (Tabl 10.1) 
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12.1 Cymharu’r dull gwerth cymdeithasol â’r dull cost fesul siwrne 
Pan gymharwyd y dull gwerth cymdeithasol (Tabl 12.2) â’r gost fesul dull siwrne (Tabl 12.3), roedd naw 
llwybr ar ben y ddau restr (wedi’u lliwio’n wyrdd), ac roedd chwe llwybr ar waelod y ddau restr (wedi’u 
lliwio’n felyn).   

Tabl 12.2:   Dull gwerth cymdeithasol ar gyfer cymharu llwybrau bws 

Cymarebau gwerth 
cymdeithasol yn 

fwy na £10 : 1

Cymarebau gwerth 
cymdeithasol 

rhwng £10 : 1 a £6 : 1

Cymarebau gwerth 
cymdeithasol 

rhwng £6 : 1 a £3 : 1

Cymarebau gwerth 
cymdeithasol llai na  £3 : 1

1) Llwybr 38 £59.96 10)  Llwybr 1F £9.93 19) Llwybr 83 £5.87 29) Llwybr 29 £2.97

2) Llwybr 88 £36.36 11) Llwybr 8 £9.79 20) Llwybr 37 £5.30 30) Llwybr 27 £2.75

3) Llwybr 3B £22.89 12) Llwybr 67S £9.02 21) Llwybr 76 £4.78 31) Llwybr 1S £2.34

4) Llwybr 30 £16.38 13) Llwybr 28 £8.53 22) Llwybr 17 £3.98 32) Llwybr 1NS £2.25

5) Llwybr 12E £14.31 14) Llwybr 85 £8.16 23) Llwybr 1E £3.91 33) Llwybr 23 £2.20

6) Llwybr 93 £13.63 15) Llwybr 39 £7.96 24) Llwybr 18 £3.64 34) Llwybr 88S £2.03

7) Llwybr 5E £12.44 16) Llwybr 35 £6.77 25) Llwybr 3 £3.44 35) Llwybr 67E £1.31

8) Llwybr 1N £11.38 17) Llwybr 92 £6.21 26) Llwybr 3S £3.27 36) Llwybr 8S/18S £0.76

9) Llwybr 78 £10.69 18) Llwybr 1A £6.15 27) Llwybr 91 £3.11 37) Llwybr 14 £0.72

28) Llwybr 33 £3.08 38) Llwybr 2S £0.44

39) Llwybr 8AB £0.31
 
Tabl 12.3:  Cost fesul dull siwrne ar gyfer cymharu llwybrau bws 

Cost fesul siwrne 
teithiwr llai na £1

Cost fesul siwrne
teithiwr rhwng £1 - £2

Cost fesul siwrne 
teithiwr rhwng £2 - £3 

Cost fesul siwrne teithiwr 
mwy na £3 

1) Llwybr 38        £0.23 8) Llwybr 1N       £1.04 18) Llwybr 35          £2.03 27) Llwybr 1NS        £3.26

2) Llwybr 88       £0.39 9) Llwybr 5E        £1.04 19) Llwybr 85          £2.15 28) Llwybr 33            £3.38

3) Llwybr 93        £0.51 10) Llwybr 8        £1.11 20) Llwybr 83        £2.38 29) Llwybr 27         £3.43

4) Llwybr 12E        £0.52 11) Llwybr 92        £1.11 21) Llwybr 3S          £2.55 30) Llwybr 3           £3.87

5) Llwybr 3B       £0.59 12) Llwybr 1F      £1.38 22) Llwybr 18          £2.69 31) Llwybr 29     £3.88

6) Llwybr 30      £0.72 13) Llwybr 37         £1.41 23) Llwybr 23            £2.71 32) Llwybr 1E        £3.91

7) Llwybr 78       £0.93 14) Llwybr 39       £1.50 24) Llwybr 76          £2.76 33) Llwybr 1S          £3.92

15) Llwybr 1A        £1.53 25) Llwybr 17        £2.87 34) Llwybr 88S          £5.27

16) Llwybr 67S        £1.62 26) Llwybr 91           £2.89 35) Llwybr 67E        £6.17

17) Llwybr 28      £1.75 36) Llwybr 8S/18S £6.32

37) Llwybr 2S £10.86

38) Llwybr 8AB £15.49

39) Llwybr 14 £18.45
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12.2 Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr 

Roedd y gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr ar lwybr bws cymorthdaledig yn amrywio o £ 4.73 
i  £17.54 (Tabl 12.4).  Adroddodd llwybrau gyda gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr o fwy na £10 
(wedi’u lliwio’n wyrdd) ganrannau oedd gan amlaf yn uwch o ran gwerth cymdeithasol o gludiant i ac o 
gyflogaeth (Tabl 12.4). Bu i bum llwybr (wedi’u lliwio’n felyn) adrodd am werth cymdeithasol fesul siwrne 
teithiwr o lai na £7.  Roedd gan y llwybrau hyn ganran sylweddol is (20%) neu lai) o werth cymdeithasol o 
gludiant i ac o gyflogaeth (Table 12.4).    

Tabl 12.4:  Cymharu llwybrau bws gan ddefnyddio gwerth cymdeithasol fesul siwrne 

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr o fwy na £10 Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr o lai na £10 

Gwasanaeth Siwrne 

Gwerth 
cymdeithasol 
fesul siwrne 
teithiwr  (% 

y gwerth 
cymdeithasol 
o gyflogaeth) 

Gwasanaeth Siwrne 

Gwerth 
cymdeithasol 
fesul siwrne 

teithiwr  
(% o werth 

cymdeithasol o 
gyflogaeth) 

85 Caernarfon - Dinorwig £17.54 (57%) 78 Maesgeirchen £9.94 (49%)

1E Caernarfon - Porthma-
dog £15.27 (60%) 18 Pwllheli - Abersoch £9.78 (57%)

28 Dolgellau - Tywyn £14.93 (39%) 27 Pwllheli - Llithfaen £9.43 (29%)

67S Bangor – Bethesda (Sul) £14.61 (74%) 1A Llanllyfni - Nasareth £9.41 (0%)

88 Caernarfon - Llanberis £14.18 (59%) 1S Caernarfon (Sul)  £9.16 (0%)

83 Bethel - Caernarfon £13.97 (52%) 91 Caernarfon – Dinas 
Dinlle £9.00 (27%)

76 Bangor - Bethesda £13.81 (41%) 3S Pwllheli - Porthmadog 
(Sul) £8.35 (20%)

38 Harlech - Barmouth £13.79 (28%) 8S/18S Pwllheli – Abersoch 
(Sul) £8.30 (31%)

35 Dolgellau – B. Ffestiniog £13.74 (57%) 67E Bangor – Bethesda 
(gyda'r nos) £8.06 (72%)

1F Caernarfon - Carmel £13.71 (51%) 37 Blaenau Ffestiniog £7.47 (46%)

3B Porthmadog - Blaenau £13.50 (53%) 12E/12S Pwllheli - Caernarfon 
(gyda'r nos) £7.44 (57%)

3 Pwllheli - Porthmadog £13.30 (49%) 1NS Caernarfon – Nantlle 
(Sul) £7.34 (62%)

14 C’fon –  
Pwllheli (Berwyn) £13.26 (53%) 93 Clipa Caernarfon £6.95 (19%)

5E Bangor - Caernarfon £12.94 (54%) 92 Caernarfon – Maes 
Barcer £6.89 (20%)

39 Dolgellau  – Harlech - 
Port £11.94 (24%) 23 Clipa Pwllheli £5.95 (0%)

1N C’fon – Penygroes  - 
Nantlle £11.83 (41%) 2S Bangor – Dolgellau 

(Sul) £4.83 (0%)

30 Dolgellau - Tywyn £11.79 (33%) 8AB Dinas – Rhydyclafdy - 
Pwllheli £4.73 (0%)

17 Pwllheli - Aberdaron £11.41 (41%) Cyfartaledd £7.74 (29%)

8 Nefyn - Pwllheli £10.87 (52%)

88S Caernarfon – Llanberis 
(Sul) £10.70 (51%)

33 Dolgellau – Dinas 
Mawddwy £10.41 (0%)

Cyfartaledd  £13.37 (46%)
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13. Trafodaeth
Defnyddiodd yr astudiaeth hon fethodoleg SROI ar gyfer meintioli a rhoi gwerth ariannol ar bum prif ddeilliant i 
deithwyr, oedd yn cynnwys mynediad at: gyflogaeth, gweithgareddau cymdeithasol/siopa, gofal iechyd, addysg, 
a gwirfoddoli/gofalu.  Cafodd y pum deilliant hwn eu dewis gan y grŵp ffocws ar ddechrau’r gwerthusiad ac fe’u 
hysbyswyd gan dystiolaeth o astudiaethau blaenorol oedd yn amcangyfrif gwerth cymdeithasol gwasanaethau 
bws i deithwyr (Gauge NI, 2011);   Adran Trafnidiaeth, 2013; KPMG, 2016). 

Cryfderau’r astudiaeth hon  
Mae astudiaethau blaenorol wedi gwerthuso gwerth cymdeithasol cyffredinol gwasanaethau bws, ond 
dyma’r cyntaf i gymharu’r gwerth cymdeithasol i deithwyr ar wahanol lwybrau bws cymorthdaledig mewn 
un Awdurdod Lleol.  Yn ail, roedd dilysrwydd y canlyniadau yn cael ei gryfhau o ddata meintiol ac ansoddol 
a gasglwyd i 1,729 o holiaduron a gwblhawyd gan deithwyr, gan roi llais i’r prif fuddiolwr.  Yn drydydd, gyda 
phwyslais ar gynnwys budd-ddeiliaid yn uniongyrchol, roedd y gwerthusiad hwn wedi’i alinio â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  Yn bedwerydd, cafwyd y deilliannau a roddwyd gwerth ariannol arnynt 
a ddefnyddiwyd yn y gwerthusiad hwn o ddull cyson a chadarn (h.y. y gwerth llesiant) a argymhellir yn Llyfr 
Gwyrdd Trysorlys EM (2018) ar gyfer mesur Dadansoddiad Cost-Budd cymdeithasol. 

Cyfyngiadau’r astudiaeth hon  
Yn gyntaf, efallai bod dibynadwyedd y canlyniadau wedi’u llesteirio gan amrywiaethau yng nghyfanswm y data 
a gasglwyd ar gyfer pob llwybr. Nifer cyfartalog yr holiaduron a gwblhawyd fesul llwybr oedd 44, ond roedd 
hyn yn amrywio o 6 (Llwybr 33) i 182 (Llwybr 85).  Maint y sampl (yn seiliedig ar amcangyfrif o nifer y siwrneion 
teithwyr) ar gyfer Llwybr 33 oedd 3%, oedd yn sylweddol lai na maint y sampl o 31% ar gyfer Llwybr 85 (Tabl 
12.1).  Roedd maint y sampl ar gyfer pob llwybr yn bwysig wrth ystyried i ba raddau oedd y data o holiaduron 
a gwblhawyd yn cynrychioli’r holl siwrneion teithwyr ar gyfer llwybr penodol.  Roedd yn bosib nad oedd data’r 
holiaduron o lwybrau gyda meintiau sampl llai yn gynrychioliadol o’r holl deithwyr oedd yn defnyddio’r llwybrau 
hyn.  

Mae hefyd yn bosib y gallai ‘tuedd strategol’ fod wedi dylanwadu ar y canlyniadau.  Yn yr astudiaeth hon, mae 
tuedd strategol yn cyfeirio at y posibilrwydd bod teithwyr bws yn gor-adrodd gwerth y gwasanaeth bws er 
mwyn dylanwadu ar broses gwneud penderfyniadau’r Awdurdod Lleol (Meginnis et al., 2018).  Er y gallai tuedd 
strategol fod wedi effeithio ar y cymarebau gwerth cymdeithasol ar gyfer y 39 gwasanaeth cymorthdaledig 
gyda’i gilydd, ni fyddai wedi effeithio ar y gymhariaeth rhwng llwybrau. 

13.1 Prif ganfyddiadau   
1) Mae gwasanaethau bws cymorthdaledig yng Ngwynedd yn cyflawni gwerth cymdeithasol cadarnhaol i 
deithwyr  
Dengys canlyniadau’r astudiaeth hon bod gwasanaeth bws cymorthdaledig yn creu gwerth cymdeithasol 
cadarnhaol i deithwyr.  Dangosodd data meintiol ac ansoddol o 1,729 o holiaduron bod gwasanaethau 
cymorthdaledig yn galluogi teithwyr i deithio i ac o’r gwaith, addysg, siopa, gweithgareddau cymdeithasol, 
apwyntiadau gofal iechyd, cyfleoedd gwirfoddoli a gofalu am rieni oedrannus.  Pan cyfunwyd y 39 llwybr bws 
cymorthdaledig, roedd y gymhareb gwerth cymdeithasol yn amrywio o £3.82 :  £1 (achos ceidwadol) i £12.32 :  
£1 (achos optimistaidd), gydag achos sylfaenol o £7.64 :  £1 (Tabl 10.2).  

Dengys y canlyniadau hyn ar gyfer pob £1 a fuddsoddir mewn gwasanaethau bws cymorthdaledig, fod oddeutu 
£3 i £13 o werth cymdeithasol yn cael ei greu i deithwyr.  Gellir cymharu’r cymarebau gwerth cymdeithasol hyn 
ag astudiaethau cludiant cymunedol a chludiant bws blaenorol lle’r oedd y cymarebau gwerth cymdeithasol yn 
amrywio o £3.07 :  £1 (Wright, 2009) i £8.17 : £1 (Adran Trafnidiaeth, 2013) i £12 :  £1 (Gauge, 2011).

2) Roedd cludiant i ac o gyflogaeth yn gysylltiedig â gwerth cymdeithasol uwch fesul siwrne teithiwr   
Roedd y gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr ar gyfer pob un o’r 39 llwybr yn amrywio o £4.73 (Llwybr 8AB) 
i £17.54 (Llwybr 85).  Yn gyffredinol, y llwybrau â’r gwerth cymdeithasol uchaf fesul siwrne teithiwr oedd y rhai 
oedd yn darparu cludiant i ac o gyflogaeth (Tabl 12.4).  Adroddodd pum llwybr gyda gwerth cymdeithasol fesul 
siwrne teithiwr o lai na £7 ganran is (20% neu lai) o siwrneion teithwyr i ac o gyflogaeth (Tabl 12.4). 

3) Argymhellwyd ailstrwythuro ar gyfer pedwar llwybr gyda chymarebau gwerth cymdeithasol o lai na £1 :  £1 
Dangosai pedwar llwybr (8S/18S, 14, 2S, 8AB) gymarebau gwerth cymdeithasol o lai na £1 : £1. Adroddodd pob 
un o’r llwybrau hyn lai na 100 o siwrneion teithwyr yr wythnos.   Amrywiai’r gost fesul siwrne teithwyr ar gyfer y 
pedwar llwybr hwn rhwng £6.32 a £18.45 (Ffigur 13.1).  Argymhellir ailstrwythuro’r pedwar llwybr hyn (Ffigur 13.1). 
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Fodd bynnag, bu i un o’r pedwar gwasanaeth (Llwybr 14) adrodd am werth cymdeithasol uchel fesul siwrne 
teithiwr (£13.26) yn sgil canran uwch (53%) o siwrneion teithwyr i ac o waith cyflogedig.  Er nad oedd hyn yn 
ddigon i’w osod yn erbyn y costau gweithredu blynyddol uchel (£47,290) a nifer isel o siwrneion teithwyr (49 
yr wythnos), argymhellir cymryd gofal wrth ailstrwythuro Llwybr 14 i sicrhau y gall teithwyr gael mynediad at 
gyflogaeth, gan osgoi’r posibilrwydd o ynysu cymdeithasol a thaliadau budd-dal. 

Ffigur 13.1: Proffil pedwar llwybr gyda chymarebau gwerth cymdeithasol llai na £ 1: £ 1 

Llwybr 8S/18S:  Nefyn, Abersoch, Pwllheli (Sul)

Pellter:                                                                 12 milltir 
Cost Flynyddol:                                                    
Siwrneion teithwyr bob blwyddyn:                     
Siwrneion teithwyr bob wythnos:                   
Cost fesul siwrne teithiwr:                                      
Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr:  £8.30  
% o werth cymdeithasol o gyflogaeth:          31%
Oedran cymedrig y teithwyr                           41 - 59
Holiaduron a gasglwyd:                                      13
Maint y sampl (yn seiliedig ar siwrneion teithwyr): 26%

Llwybr 14: Caernarfon – Pwllheli  

Pellter:                                                                 21 milltir 
Cost Flynyddol:                                                    
Siwrneion teithwyr bob blwyddyn:          
Siwrneion teithwyr bob wythnos:   
Cost fesul siwrne teithiwr:  
Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr: £13.26
% y gwerth cymdeithasol o gyflogaeth:  53%
Oedran cymedrig y teithwyr: 41 - 59
Holiaduron a gasglwyd: 21
Maint y sampl (yn seiliedig ar siwrneion teithwyr): 68%

Llwybr 2S: Bangor i Ddolgellau

Pellter:                                                                 49 milltir 
Cost Flynyddol:                                                    
Siwrneion teithwyr bob blwyddyn:                     
Siwrneion teithwyr bob wythnos:                   
Cost fesul siwrne teithiwr:                                      
Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr:    
% o werth cymdeithasol o gyflogaeth:          0%
Oedran cymedrig y teithwyr                           26 - 40
Holiaduron a gasglwyd:                                      9
Maint y sampl (yn seiliedig ar siwrneion teithwyr): 20%

Llwybr 8AB: Dinas, Rhydyclafdy, Pwllheli

Pellter:                                                                 25 milltir 
Cost Flynyddol:                                                    
Siwrneion teithwyr bob blwyddyn: 
Siwrneion teithwyr bob wythnos:                   
Cost fesul siwrne teithiwr:                                      
Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr:    
% o werth cymdeithasol o gyflogaeth:          0%
Oedran cymedrig y teithwyr                           41 - 59
Holiaduron a gasglwyd:                                      16
Maint y sampl (yn seiliedig ar siwrneion teithwyr): 29%

14. Casgliad  
Dangosodd data meintiol ac ansoddol o holiaduron 1,729 o deithwyr bod 41 o lwybrau bws cymorthdaledig 
wedi creu gwerth cymdeithasol sylweddol i deithwyr.  Darparu cludiant i ac o waith cyflogedig oedd y 
ffynhonnell fwyaf o werth cymdeithasol i deithwyr, ac roedd llwybrau gyda chanran uwch o siwrneion 
teithwyr i waith cyflogedig yn creu gwerth cymdeithasol uwch.  

Pan gymharwyd y 39 llwybr, roedd amrediad eang o gymarebau gwerth cymdeithasol, gyda naw llwybr 
yn adrodd am gymarebau oedd yn fwy na £10 am bob £1 a fuddsoddwyd, a phedwar llwybr yn dangos 
cymarebau gwerth cymdeithasol o lai na £1 am bob £1 a fuddsoddwyd.  Roedd y cymarebau gwerth 
cymdeithasol isel yn bennaf yn sgil costau gweithredu blynyddol uchel, nifer isel o siwrneion teithwyr bob 
blwyddyn, a llai o siwrneion teithwyr i ac o waith cyflogedig.   Argymhellir ailstrwythuro’r pedwar llwybr 
gyda chymarebau gwerth cymdeithasol o lai na £1 : £1.   

Er bod angen gwneud peth ailstrwythuro i’r llwybrau, dangosodd data’r holiaduron o’r 39 gwasanaeth 
cymorthdaledig gyda’i gilydd bod buddion i deithwyr o bob oedran.  Adroddodd pobl ifanc bod y 
gwasanaeth bws yn eu galluogi i gyrraedd yr ysgol, treulio amser â’u ffrindiau ac i ddibynnu llai ar eu 
rhieni er mwyn mynychu gweithgareddau.  Nododd oedolion oedran gweithio bod y gwasanaeth bws 
yn hanfodol er mwyn mynd i ac o gyflogaeth, a’i fod yn ddull cludiant pwysig wrth ofalu am eu rhieni 
oedrannus.  Roedd pobl hŷn angen y bws er mwyn gadael y tŷ, i leihau unigrwydd, i siopa, i fynd i 
weithgareddau cymdeithasol ac i ymweld â’r Meddyg Teulu.  Heb y bws, dywedodd pobl hŷn y buasent yn 
teimlo’n ynysig, yn unig ac yn isel.  Gyda phoblogaeth sy’n heneiddio’n gyflym yng Ngwynedd a chyda mwy 
nag un ymhob pum cartref heb gar, roedd gwasanaethau bws cymorthdaledig yn darparu dull hanfodol o 
gludiant i nifer o bobl yng Ngwynedd.
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Atodiad 1: Holiadur Bws Lleol Gwynedd 2019 

Gwasanaeth  ____________________________________ Dyddiad _________ Amser:  _________
   
Man Codi:  ______________________________________

Pen y Daith:  ____________________________________

1) Eich Oedran 
 

< 16 16 - 25 26 - 40 41 – 59 60-79 80+

 
2) Eich rhywedd  

Gwryw

Benyw

Mae'n well gen i beidio â dweud

 
3) Pa mor aml fyddwch chi’n defnyddio’r gwasanaeth bws hwn?  

Yn ddyddiol Yn wythnosol Yn fisol Arall (nodwch)

4) Yn ystod wythnos arferol, ar ba ddyddiau ydych chi’n defnyddio’r gwasanaeth bws hwn?

Llun Mawrth Mercher Iau Gwener Sadwrn Sul

  

5) Sut wnaethoch chi dalu am y siwrne hon?

Tocyn bws mantais

Tocyn wythnosol neu misol (60+)

Tocyn wythnosol neu misol (anabl)

Tocyn 16+

Arian parod

Arall (nodwch isod os gwelwch yn dda)

 

Arall ____________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________

6)  Y rheswm dros y siwrne hon heddiw?  

Mynd i’r 
gwaith 

Gwirfoddol Gofalu am 
rywun

Gwasanaethau 
iechyd

Mynd i 
siopa

Addysg/ 
hyfforddiant

Gweithgareddau 
corfforol

Gweithgareddau 
cymdeithasol 
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7) Faint mae’r gwasanaeth bws hwn yn gwella’ch bywyd drwy ddarparu trafnidiaeth i ac o...

a)  a) gwaith cyflogedig?     Amherthnasol o

b) gwirfoddoli?          Amherthnasol o

c) gofalu am ffrind neu berthynas?          Amherthnasol o

d) gweithgareddau cymdeithasol (h.y. cwrdd â ffrindiau)?     Amherthnasol o

e) apwyntiadau gofal iechyd?          Amherthnasol o

f ) Mynd i siopau, gan gynnwys banciau a’r swyddfa bost?          Amherthnasol o

g) addysg neu sesiynau hyfforddiant?     Amherthnasol o  
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8) Faint mae’r gwasanaeth bws hwn yn gwella’ch bywyd drwy eich helpu i...

a) mynd allan yn amlach a rhyngweithio gydag eraill?          Amherthnasol o   

b) gael mwy o ryddid ac annibyniaeth?          Amherthnasol o   

c) gwneud pethau sy’n eich galluogi i deimlo’n fwy positif a hapusach?     Amherthnasol o   

d) mynd allan yn amlach i gerdded, gwneud ymarfer corff a gwella eich iechyd corfforol?           

               Amherthnasol o   
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9) Os na fyddai’r bws hwn yn rhedeg, sut fyddech chi’n gwneud y siwrne hon?

Gyrru Cerdded Beicio Tacsi Gwasanaeth  
bws arall 

Lifft gan 
ffrindiau/
teulu

Ni fyddwn 
yn 
gwneud y 
siwrne

Arall
(nodwch isod)

Arall____________________________________________________________________________________

10) Os na fyddai’r bws hwn yn rhedeg, faint fyddai’n ei gostio i chi wneud y siwrne hon?

£0 £0 - £3 £3 - £6 £6 - £9 £9 - £12 £12 - £15 £15 - £18 £18 - £21 Over £21

11) Os na fyddai’r bws hwn yn rhedeg, faint o apwyntiadau gofal iechyd fyddech chi wedi eu colli y llynedd?

0 1 2 3 4 5 - 9    10 - 14   15 - 19  Over 20

12) Os na fyddai’r bws hwn yn rhedeg, sut fyddai’n effeithio ar eich bywyd (e.e. gwaith, addysg,  
 gweithgareddau cymdeithasol, ac ati)?
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Atodiad 2: Crynodeb o werth cymdeithasol pob llwybr bws  

Llwybr 1A
Port - Llanllyfni – Penygroes – C’fon

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 39

% papur 72%

% ar-lein 28%

% benywod 69%

Oedran cymedrig 60-79

Tocyn mantais 69%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £1.53

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 3,030

% siwrneion blynyddol y teithwyr 9%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

27/39 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £49,950 (54%)

·	Gwasanaethau iechyd 5.49(39) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £19,270 (21%)

·	Cyflogaeth 0/39 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £0 (0%)

·	Addysg 3/39 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £3,372 (4%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  6/39 £3,249 (gwirfoddoli) £19,494 (21%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £92,086

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £92,086 x 0.31 £28,547

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £28,547 / 3,030 £9.41

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £9.41 / £1.53 £6.15/£1

Llwybr 1A Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i ddim yn gallu mynd allan i weld ffrindiau. Faswn i ddim yn gallu mynd i siopa. Faswn 
i’n teimlo’n ynysig ac yn isel. Does dim siopau yn y Groeslon (Teithiwr 1).

· Dw i’n 85 mlwydd oed, ac yn fy oed i ni ddylwn i orfod stryffaglio i gario bagiau o Benygroes 
i Lanllyfni. Hefyd, mae fy mhensiwn yn mynd i mewn i HSBC, a chan nad oes banc ym 
Mhenygroes, mae’n rhaid i mi deithio i Gaernarfon (Teithiwr 3).

· Mae ambell fws yn teithio drwy Lanllyfni er mwyn mynd i siopa i Gaernarfon. Byddai’n rhaid 
i mi gael tacsi, a byddai hyn yn ddrud (Teithiwr 4).

· Faswn i’n ynysig yn gymdeithasol. Faswn i ddim yn gallu gwneud fy siopa wythnosol ar 
gyfer fy maeth, na chymdeithasu gydag eraill a mynd i gaffis a chlybiau cinio. Ni faswn i’n 
gallu cael mynediad i’r banc, gan nad oes HSBC ym Mhenygroes. Does gen i ddim teulu lleol 
i fynd â fi i siopa mor aml ag yr hoffwn (Teithiwr 10).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Mae ambell fws yn teithio drwy Lanllyfni er mwyn mynd at y meddyg ym Mhenygroes. 
Byddai’n rhaid i mi gael tacsi, a byddai hyn yn ddrud (Teithiwr 4).

· Mi fysa’n rhaid i mi dalu am dacsi i fynd a mi at y meddyg, ac mi fysa hyn yn costio ffortiwn  
(Teithiwr 7).

·	 Faswn i ddim yn gallu cyrraedd Caernarfon i’r clinig i dorri fy ewinedd traed. Faswn i ddim yn 
gallu mynd i Ysbyty Eryri yng Nghaernarfon ar gyfer fy apwyntiadau bob tri mis (Teithiwr 8).

·	Dw i’n dibynnu’n fawr ar fysiau, gan fod fy ngŵr wastad yn yr ysbyty. Pan nad ydi o yno, mae 
gennym ni apwyntiadau o hyd gyda meddygon. Dw i hefyd yn dibynnu ar fysiau ar gyfer 
siopa a chwrdd â ffrindiau a theulu. Oherwydd salwch fy ngŵr, mae’n rhaid i mi fynd allan er 
mwyn fy iechyd fy hun hefyd (Teithiwr 9).

·	Dw i’n mynd i’r ysbyty ym Mangor yn aml. Faswn i’n sownd ac yn gorfod canslo fy 
apwyntiadau. Dw i’n hoffi mynd ar y bws, ac mae hyn yn helpu fy iechyd meddwl (Teithiwr 12).

Arall: ·	Byddai’n rhaid i mi ystyried symud tŷ. Dw i ddim eisiau gwneud hynny gan fy mod wedi 
byw yn y Groeslon am 45 mlynedd. (Teithiwr 1).
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Llwybr 1E  
Caernarfon - Porthmadog

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 12

% papur 100%

% ar-lein 0%

% benywod 33%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 33%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £3.91

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 893

% siwrneion blynyddol y teithwyr 8%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

6/12 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £11,100 (25%)

·	Gwasanaethau iechyd 0(12) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £0 (0%)

·	Cyflogaeth 4/12 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £26,528 (60%)

·	Addysg 0/12 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 (0%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  2/12 £3,249 (gwirfoddoli) £6,498 (15%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £44,126

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £44,126 x 0.31 £13,679

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £13,679 / 893 £15.27

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £15.27 / £3.91 £3.91/£1

Llwybr 1E Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Does dim tafarn yn y pentref, felly dw i’n mynd ar y bws ddwywaith yr wythnos er mwyn 
mynd i’r dafarn (Teithiwr 3).

·	Dwi’n mynd allan i’r dafarn bob wythnos.  Os nad oes bws, does gen i ddim gweithgaredd 
cymdeithasol (Teithiwr 4).

Cyflogaeth: ·	Faswn i’n colli fy swydd (Teithiwr 1).
· Dw i’n gweithio ac angen y bws hwyr (Teithiwr 8).
· Dw i’n gwarchod plant, a faswn i ddim yn gallu cyrraedd fy ngwaith (Teithiwr 2).
· Faswn i’n colli fy swydd ac yn cymdeithasu llai (Teithiwr 5).

Annibyniaeth: ·	Faswn i’n colli fy annibyniaeth (Teithiwr 6).
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Llwybr 1F  
Caernarfon – Carmel - Porthmadog

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 42

% papur 24%

% ar-lein 76%

% benywod 64%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 48%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £1.38

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 3,215

% siwrneion blynyddol y teithwyr 12%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

22/42 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £40,700 (29%)

·	Gwasanaethau iechyd 4.17(42) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £15,763 (11%)

·	Cyflogaeth 11/42 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £72,952 (51%)

·	Addysg 3/42 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £3,372 (2%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  3/42 £3,249 (gwirfoddoli) £9,747 (7%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £142,534

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £142,534 x 0.31 £44,186

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £44,186 / 3,215 £13.71

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £13.71 / £1.38 £9.93/£1

Llwybr 1F Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i’n sownd yn y tŷ. Mi faswn yn gorfod dibynnu ar y plant, ond maen nhw’n gweithio ac 
mae ganddyn nhw fywydau prysur. Mae tacsi’n ddrud os ydych chi ar bensiwn bach (Teithiwr 
1).

·	Faswn i’n sownd yn y tŷ ac yn dibynnu ar fy mhlant, ond maen nhw’n gweithio felly fyddai 
hyn ddim yn bosib drwy’r amser (Teithiwr 2).

·	Faswn i’n colli fy annibyniaeth ac yn methu mynd i’r llyfrgell (Teithiwr 3).
·	Faswn i hefyd yn colli fy rhyddid i gwrdd â ffrindiau.  Dw i ddim eisiau bod yn y tŷ drwy’r 

dydd. Faswn i’n teimlo’n isel (Teithiwr 4).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Mae gen i glefyd siwgr. Mae’n rhaid i mi gyrraedd y feddygfa ym Mhenygroes a’r nyrs yng 
Nghaernarfon.  Heb y bws, byddai’n rhaid i mi ddibynnu ar ffrindiau i fynd â mi yno (Teithiwr 4).
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Llwybr 1N 
C’fon – Penygroes - Talysarn - Nantlle

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 65

% papur 31%

% ar-lein 69%

% benywod 78%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 35%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £1.04

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 5,998

% siwrneion blynyddol y teithwyr 12%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

36/65 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £66,600 (29%)

·	Gwasanaethau iechyd 4.65(65) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £27,203 (12%)

·	Cyflogaeth 14/65 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £92,848 (41%)

·	Addysg 6/65 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £6,744 (3%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  11/65 £3,249 (gwirfoddoli) £35,739 (15%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £229,134

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £229,134 x 0.31 £71,032

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £71,032 / 5,998 £11.83

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £11.83 / £1.04 £11.38/£1

Llwybr 1N Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i’n gaeth i’r tŷ heb fywyd na gweithgareddau cymdeithasol (Teithiwr 2).
·	Faswn i fwy neu lai yn gaeth i’r tŷ. Dw i’n mynd i Gaernarfon bob dydd. Dwi i’n hoffi rhoi 

bet ar y ceffylau, a dw i’n gwneud hynny yng Nghaernarfon. Dw i hefyd yn mynd i Iceland, 
Morrisons, Asda, Home Bargains a’r Swyddfa Bost (Teithiwr 3).

·	Faswn i hefyd yn teimlo’n ynysig iawn, heb unrhyw fywyd cymdeithasol. Mae’r gwasanaeth 
bws yma’n hanfodol ar gyfer bywyd cymuned ein pentref (Teithiwr 6).

·	Faswn i ddim yn gallu mynd i siopa, a faswn i hefyd yn teimlo’n ynysig iawn, heb unrhyw 
fywyd cymdeithasol. Mae’r gwasanaeth bws yma’n hanfodol ar gyfer bywyd cymuned ein 
pentref (Teithiwr 6).

Cyflogaeth ·	Faswn i’n colli fy swydd ac yn teimlo’n ynysig (Teithiwr 7). 
·	Byddai cyrraedd fy ngwaith yn anodd iawn (Teithiwr 6).

Gwirfoddoli a 
gofalu  

·	Dw i’n gwirfoddoli yng nghlwb cinio Age Concern ym Mhenygroes. Maen nhw’n dibynnu arnaf 
i droi i fyny (Teithiwr 4).

·	Dw i hefyd yn gofalu am fy mam sy’n rhannol ddall, a dw i’n mynd i ofalu amdani bob dydd.  
Dydw i ddim yn gwybod beth fyddai hi’n ei wneud os na fuaswn yn medru cyrraedd yno. Dw i 
hefyd yn mynd gyda hi ar y bws i apwyntiadau ysbyty (Teithiwr 4). 

Annibyniaeth ·	Faswn i ddim mor annibynnol heb y bws (Teithiwr 5).
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Llwybr 1NS 
Caernarfon – Nantlle - Porthmadog

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol 
(% cyfanswm 
gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 13

% papur 100%

% ar-lein 0%

% benywod 69%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 31%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £3.26

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 1,363

% siwrneion blynyddol y teithwyr 28%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

6/13 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £11,100 (34%)

·	Gwasanaethau iechyd 1.08(13) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £1,264 (4%)

·	Cyflogaeth 3/13 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £19,896 (62%)

·	Addysg 0/13 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 (0%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  0/13 £3,249 (gwirfoddoli) £0 (0%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £32,260

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £32,260 x 0.31 £10,001

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £10,001 / 1,363 £7.34

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £7.34 / £3.26 £2.25/£1

Llwybr 1NS Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i’n sownd yn y tŷ ac yn methu teithio o gwmpas (Teithiwr 1).
·	Faswn i ddim yn gallu gweld ffrindiau (Teithiwr 2). 

Cyflogaeth ·	Faswn i’n colli fy swydd ac yn teimlo’n ynysig (Teithiwr 3). 
·	Ni fyddai modd i mi weithio a byddai hynny’n effeithio ar fy sefyllfa ariannol.  Does gen i 

ddim car (Teithiwr 4).



36

Llwybr 1S 
Caernarfon - Porthmadog

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 8

% papur 100%

% ar-lein 0%

% benywod 50%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 13%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £3.92

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 310

% siwrneion blynyddol y teithwyr 5%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

3/8 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £5,500 (60%)

·	Gwasanaethau iechyd 0.5(8) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £360 (4%)

·	Cyflogaeth 0/8 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £0 (0%)

·	Addysg 0/8 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 (0%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  1/8 £3,249 (gwirfoddoli) £3,249 (36%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £9,159

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £9,159 x 0.31 £2,839

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £2,839 / 310 £9.16

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £9.16 / £3.92 £2.34/£1

Llwybr 1S Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Heb y bws, faswn i ddim yn gallu cwrdd â ffrindiau (Teithiwr 2). 
·	Mi fyddai’n lleihau amlder yr ymweliadau (Teithiwr 3).
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Llwybr 2S 
Bangor - Dolgellau

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 9

% papur 100%

% ar-lein 0%

% benywod 67%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 22%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £10.86

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 492

% siwrneion blynyddol y teithwyr 20%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

4/9 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £7,400 (95%)

·	Gwasanaethau iechyd 0.33(9) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £268 (5%)

·	Cyflogaeth 0/9 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £0 (0%)

·	Addysg 0/9 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 (0%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  0/9 £3,249 (gwirfoddoli) £0 (0%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £7,668

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £7,668 x 0.31 £2,377

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £2,377 / 492 £4.83

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £4.83 / £10.86 £0.44 / £1

Llwybr 2S Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i ddim yn gallu mynd i ymweld â ffrindiau (Teithiwr 1).
·	Dw i angen y bws yma i ymweld â fy rhieni sy’n byw ym Mangor (Teithiwr 3).
·	Rydw i’n gweithio drwy’r wythnos, ac yn defnyddio’r gwasanaeth yma i fynd i weld fy nheulu 

ar y penwythnosau (Teithiwr 4).

Gwirfoddoli a 
gofalu  

·	Rydw i’n dibynnu ar y bws i ymweld â fy ngŵr yn yr ysbyty (Teithiwr 2).
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Llwybr 3  
Porthmadog - Pwllheli

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 75

% papur 33%

% ar-lein 67%

% benywod 73%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 45%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £3.87

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 6,053

% siwrneion blynyddol y teithwyr 57%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

39/75 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £72,150 (28%)

·	Gwasanaethau iechyd 3.47(75) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £23,423 (9%)

·	Cyflogaeth 19/75 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £126,008 (49%)

·	Addysg 6/75 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £5,620 (2%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  10/75 £3,249 (gwirfoddoli) £32,490 (12%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £259,691

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £259,691 x 0.31 £80,504

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £80,504 / 6,053 £13.30

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £13.30 / £3.87 £3.44/£1

Llwybr 3 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Dydw i ddim yn gyrru felly dw i’n dibynnu ar y bws. Heb y gwasanaeth bws, mi fyddai fy 
mywyd yn hynod o gyfyngedig. Byddai’n effeithio ar fy mywyd yn fawr iawn, gan y byddaf 
ond yn gallu teithio pan fo fy ngŵr adref (h.y. gyda’r nosau a phenwythnosau). Rydym ni’n 
byw mewn ardal wledig, a faswn i’n ynysig ac unig iawn. Gan fy mod yn dioddef o iselder, mi 
fuasai hyn yn cael effaith fawr (Teithiwr 1).

·	Mi fasa’n fywyd unig iawn heb y bws, ac yn anodd mynd i nôl bwyd gan nad oes siop yn y 
pentref. Pwllheli yw’r ganolfan siopa agosaf, sy’n siwrne yn ôl ac ymlaen o dros bedair milltir. 
Mae’n rhy bell i rywun sydd dros 80 oed i gerdded gyda throli siopa (Teithiwr 2).

·	Faswn i ddim yn gallu siopa’n iawn. Fasa gen i lai o fwyd yn y tŷ, a diffyg arian oherwydd 
prisiau tacsi. Faswn i’n teimlo’n isel ac yn ynysig (Teithiwr 3).

·	Fasa’n rhaid i mi aros adref gan na faswn i’n gallu fforddio’r teithiau tacsi wythnosol i ymweld 
â ffrindiau a theulu (Teithiwr 4).

·	Buasai’n niwsans. Faswn i’n gorfod siopa’n lleol, sydd llawer drytach (Teithiwr 6).
·	Faswn i’n colli cysylltiad gyda ffrindiau (Teithiwr 9).
·	Mi fuaswn i’n gorfod cael tacsi, ond mae hyn yn ddrud. Faswn i ddim yn mynd allan mor aml 

(Teithiwr 12).

Cyflogaeth ·	Mi fuasai’n rhaid i mi ddysgu sut i yrru er mwyn mynd i fy ngwaith (Teithiwr 8).

Gwirfoddoli a 
gofalu  

·	Faswn i’n mynd yn llai aml, ac yn gorfod talu rhywun i ofalu am fy rhieni (Teithiwr 10).
·	Faswn i’n treulio llai o amser gyda fy mam. Faswn i ddim yn gallu mynd â hi i lefydd (Teithiwr 11).

Annibyniaeth ·	Faswn i’n ei chael yn anodd, ac yn gorfod gofyn i fy rhieni am lifft (Teithiwr 5).
·	Byddai’n anodd. Mi fuasai fy rhieni’n gorfod mynd yn ôl ac ymlaen i fynd â fi i Bwllheli (Teithiwr 7).
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Llwybr 3B  
Porthmadog – Blaenau Ffestiniog

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 142

% papur 36%

% ar-lein 64%

% benywod 57%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 37%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £0.59

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 11,882

% siwrneion blynyddol y teithwyr 10%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

68/142 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £125,800 (24%)

·	Gwasanaethau iechyd 2.90(142) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £37,062 (7%)

·	Cyflogaeth 41/142 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £271,912 (53%)

·	Addysg 13/142 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £14,612 (3%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  21/142 £3,249 (gwirfoddoli) £68,229 (13%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £517,615

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y 
llwyth)

£517,615 x 0.31 £160,461

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £160,461 / 11,882 £13.50

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £13.50 / £0.59 £22.89/£1

Llwybr 3B Sylwadau gan deithwyr y bws
Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Dw i’n byw ar fy mhen fy hun ac mae’r bws yn hanfodol o ran fy mywyd cymdeithasol ac er 
mwyn mynd i’r banc.  Mae’r bws yn fy helpu i fod yn annibynnol. Mae gen i nam ar fy ngolwg, 
ac mae’r bws yn fy ngalluogi i fynychu grŵp golwg gwan sy’n cefnogi fy llesiant (Teithiwr 2).

·	Faswn i’n ddynes unig. Faswn i ddim yn gallu cwrdd â fy ffrind i fynd i ddosbarthiadau 
Cymraeg. Mi fasa siopa’n ddrytach, a faswn i ddim yn gallu mynd dim pellach na Blaenau 
Ffestiniog (Teithiwr 14).

·	Faswn i ddim yn gallu mynd i nunlle. Faswn i’n gorfod dibynnu ar ffrindiau sydd dros 80 oed, a 
faswn i ddim yn licio gofyn iddyn nhw. Faswn i’n aros i mewn. Heb y gwasanaeth bws, faswn i’n 
teimlo’n ynysig ac yn isel (Teithiwr 17).

·	Faswn i’n teimlo’n ynysig. Faswn i heb symud i Flaenau os na fuasai gwasanaeth bws. (Teithiwr 22).

Cyflogaeth · Mi fyswn i’n colli oriau yn y gwaith.  Mi fysa hyn yn ddigon i mi golli fy ngwaith.  Heb waith, 
fydd gen i ddim pres. (Teithiwr 20)  

·	Heb y bws, faswn i’n colli fy swydd (Teithiwr 21).
·	Mi faswn i’n gorfod ffeindio swydd arall (Teithiwr 24).
·	Dw i’n dibynnu ar y gwasanaeth bws i gyrraedd fy ngwaith (Teithiwr 30).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Gan nad ydw i’n gyrru, dw i’n dibynnu ar y bws i fynd i apwyntiadau ysbyty ac yn ôl. Dw i 
wedi talu dros £300 am dacsi i fynd i apwyntiadau ysbyty (Teithiwr 15).

·	Faswn i ddim yn gallu mynd at y deintydd na’r optegydd, neu fynd i’r ysbyty ar gyfer 
apwyntiadau (Teithiwr 19).

·	Faswn i’n gorfod dibynnu ar fy nheulu i fynd â fi i weld y meddyg (Teithiwr 27).

Gwirfoddoli a 
gofalu  

·	Dw i’n ofalwr i fy mrawd sy’n byw ym Mhorthmadog. Os na fyddai’r gwasanaeth bws yn 
rhedeg, byddai’n cael effaith arwyddocaol arna i a fy nheulu (Teithiwr 7). 

·	Fasa hyn yn cael effaith anferthol arna i, dw i angen mynd i weld fy mam bob dydd sydd dros 
80 oed ac sy’n byw ym Mlaenau. Dw i’n gofalu am fy mam, yn mynd i nôl neges iddi.  Mae’r 
gwasanaeth bws yn bwysig iawn (Teithiwr 9).

·	Faswn i ddim yn gallu gwirfoddoli, a fasa hynny’n dirywio fy iechyd meddwl (Teithiwr 19). 
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Llwybr 3S  
Porthmadog – Pwllheli (Dydd Sul)

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 20

% papur 100%

% ar-lein 0%

% benywod 50%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 15%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £2.55

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 1,220

% siwrneion blynyddol y teithwyr 16%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

13/20 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £24,050 (73%)

·	Gwasanaethau iechyd 1.20(20) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £2,160 (7%)

·	Cyflogaeth 1/20 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £6,632 (20%)

·	Addysg 0/20 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 (0%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  0/20 £3,249 (gwirfoddoli) £0 (0%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £32,842

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £32,842 x 0.31 £10,181

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £10,181 / 1,220 £8.35

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £8.35 / £2.55 £3.27/£1

Llwybr 3S Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i’n gweld ffrindiau yn llai aml (Teithiwr 3).

Cyflogaeth ·	Faswn i methu cyrraedd fy ngwaith heb y bws (Teithiwr 1).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Mi fasa’n llawer anoddach i gyrraedd apwyntiadau gofal iechyd (Teithiwr 2).

Annibyniaeth ·	Heb y bws, mi fasa fy ffrind yn gorfod mynd â fi, a faswn i’n colli fy annibyniaeth (Teithiwr 4). 
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Llwybr 5E 
Bangor – Caernarfon (Gyda’r nosau)

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 138

% papur 45%

% ar-lein 55%

% benywod 49%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 19%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £1.04

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 12,120

% siwrneion blynyddol y teithwyr 46%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

61/138 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £112,850 (22%)

·	Gwasanaethau iechyd 3.25(138) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £40,365 (8%)

·	Cyflogaeth 41/138 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £271,912 (54%)

·	Addysg 17/138 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £19,108 (4%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  19/138 £3,249 (gwirfoddoli) £61,731 (12%)

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £505,966

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £505,966 x 0.31 £156,849

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £156,849 / 12,120 £12.94

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £12.94 / £1.04 £12.44/£1

Llwybr 5E Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Rwyf yn dibynnu ar y bws gyda’r nos er mwyn cymdeithasu a chwrdd â ffrindiau.  Mae hyn yn rhoi 
rhyddid i mi ac yn gwneud i mi deimlo’n well (Teithiwr 1) 

·	Dw i’n fyfyriwr! Dw i’n defnyddio’r bws ar gyfer symudedd cymdeithasol. Mae’n bwysig gallu dal y 
bws er mwyn bod yn annibynnol (Teithiwr 2).

·	Faswn i ddim yn gallu mynd allan, oni bai bod ffrind neu aelod o’r teulu yn gallu rhoi lifft imi. 
Dyma’r unig ffordd i mi allu mynd i’r eglwys, sy’n bwysig iawn i mi (Teithiwr 13).

·	Faswn i ddim yn gallu gweld fy ffrindiau (Teithiwr 17).
·	Faswn i ddim yn gallu gweld teulu, ac mi fasa’n effeithio ar fy mywyd cymdeithasol (Teithiwr 18).
·	Faswn i ddim yn gweld fy ffrindiau/cariad mor aml, gan eu bod nhw’n byw yng Nghaernarfon 

(Teithiwr 22).
·	Mae’n ei gwneud yn anoddach i mi fynd i’r gampfa gan ei fod yn rhy bell i’w gyrraedd (Teithiwr 16).

Cyflogaeth ·	Alla i ddim gweithio os nad oes unrhyw fysiau, gan nad ydw i’n gyrru.  Faswn i’n sownd, ac 
mae hynny’n golygu gwario gymaint ar dacsis (Teithiwr 6).

·	Faswn i’n colli fy swydd (Teithiwr 7).
·	Faswn i’n colli fy swydd; faswn i allan o waith (Teithiwr 9).
·	Dyma’r unig ffordd i mi allu mynd i fy ngwaith; mi fuaswn i’n gorfod cael swydd yn agosach 

at adref (Teithiwr 12).
·	Heb y bws, faswn i allan o waith (Teithiwr 21).

Addysg a 
hyfforddiant

·	Dw i’n dibynnu ar y gwasanaeth bws i gyrraedd y coleg (Teithiwr 5).
·	Faswn i ddim yn gallu mynd i’r ysgol (Teithiwr 8).
·	Faswn i ddim yn gallu mynd i’r ysgol (Teithiwr 20).

Gwirfoddoli a 
gofalu  

·	Dw i angen y gwasanaeth bws ar gyfer gwirfoddoli (Teithiwr 4).

Annibyniaeth ·	Faswn i’n llwyr ddibynnol ar fy rhieni i fynd â fi i lefydd (Teithiwr 10).
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Llwybr 8 
Nefyn - Abersoch - Pwllheli

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 28

% papur 36%

% ar-lein 64%

% benywod 64%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 43%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £1.11

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 2,560

% siwrneion blynyddol y teithwyr 4%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

17/28 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £31,450 (35%)

·	Gwasanaethau iechyd 3.82(28) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £9,626 (11%)

·	Cyflogaeth 7/28 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £46,424 (52%)

·	Addysg 2/28 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £2,248 (2%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  0/28 £3,249 (gwirfoddoli) £0 (0%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £89,748

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £89,748 x 0.31 £27,822

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £27,822 / 2,560 £10.87

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £10.87 / £1.11 £9.79/£1

Llwybr 8 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Dw i angen y bws i fynd i siopa (Teithiwr 3).
·	Dw i’n dibynnu ar y bws i fynd i siopa (Teithiwr 4).

Cyflogaeth ·	Faswn i’n gorfod dibynnu ar fy ffrindiau a fy nheulu i fynd â fi i’r gwaith ym Mhwllheli ac yn ôl 
(Teithiwr 5).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Dw i’n dibynnu ar y bws i fynd at y deintydd (Teithiwr 4).

Arall ·	Dw i’n ddigalon heb y bws. Dw i ar fudd-daliadau, a fedra i ddim cerdded adref ar faglau 
(Teithiwr 1).

·	Fedra i ddim cyrraedd y ganolfan waith, a faswn i’n colli allan ar daliadau (Teithiwr 2).
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Llwybr 8AB 
Dinas – Rhydyclafdy - Pwllheli

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 16

% papur 100%

% ar-lein 0%

% benywod 44%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 50%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £15.49

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 1,338

% siwrneion blynyddol y teithwyr 29%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

8/16 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £14,800 (73%)

·	Gwasanaethau iechyd 1.63(16) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £2,347 (11%)

·	Cyflogaeth 0/16 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £0 (0%)

·	Addysg 0/16 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 (0%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  1/16 £3,249 (gwirfoddoli) £3,249 (16%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £20,396

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £20,396 x 0.31 £6,323

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £6,323 / 1,338 £4.73

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £4.73 / £15.49 £0.31/£1

Llwybr 8AB Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i’n gweld ffrindiau yn llai aml (Teithiwr 1).
·	Mi fasa gen i lai o amser y tu allan, llai o amser i gerdded a gweld pobl (Teithiwr 2).
·	Faswn i ddim yn gweld ffrindiau (Teithiwr 3).

Cyflogaeth ·	Faswn i ddim yn gallu gweithio (Teithiwr 4).

Arall ·	Faswn i ddim yn ymarfer corff gymaint. Fel arfer, dw i ddim yn cerdded llawer (Teithiwr 5).
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Llwybr 8S 
Nefyn - Abersoch - Pwllheli (Sul)

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 13

% papur 100%

% ar-lein 0%

% benywod 46%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 54%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £6.32

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 799

% siwrneion blynyddol y teithwyr 26%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

7/13 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £12,950 (61%)

·	Gwasanaethau iechyd 1.54(13) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £1,802 (8%)

·	Cyflogaeth 1/13 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £6,632 (31%)

·	Addysg 0/16 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 

·	Gwirfoddoli a gofalu  0/16 £3,249 (gwirfoddoli) £0 
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £21,384

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £21,384 x 0.31 £6,629

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £6,629 / 799 £8.30

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £8.30 / £6.32 £0.76/£1

Llwybr 8S Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i’n cael llai o anturiaethau, llefydd cyfyngedig i ymweld â nhw (Teithiwr 2).
·	Faswn i ddim yn gadael y tŷ nac yn mynd i siopa bwyd (Teithiwr 3).
·	Faswn i’n sownd yn y tŷ, ac yn methu mynd i nunlle (Teithiwr 4).

Cyflogaeth ·	Faswn i’n ei chael yn anodd mynd i’r gwaith ac yn ôl. Mae’n 7 milltir i gerdded (Teithiwr 1).
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Llwybr 12E/12S 
Caernarfon – Trefor- Pwllheli
(Gyda’r nosau, Dyddiau Sul)

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 33

% papur 100%

% ar-lein 0%

% benywod 48%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 27%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £0.52

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 2,925

% siwrneion blynyddol y teithwyr 2%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

13/33 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £24,050 (34%)

·	Gwasanaethau iechyd 1.00(33) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £2,970 (4%)

·	Cyflogaeth 6/33 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £39,792 (57%)

·	Addysg 3/33 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £3,372 (5%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  0/33 £3,249 (gwirfoddoli) £0 (0%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £70,184

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £70,184 x 0.31 £21,757

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £21,757 / 2,925 £7.44

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £7.44 / £0.52 £14.31/£1

Llwybr 12E/12S Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Mi fasa’n anodd i mi fynd i ddosbarthiadau nos bob nos, a faswn i’n colli gweld pobl (Teithiwr 2).
·	Faswn i ddim yn gallu gweld fy ffrindiau, yn enwedig pan fo’r tywydd yn wael (Teithiwr 3).
·	Faswn i ddim yn gallu mynd am beint gyda ffrind gyda’r nos (Teithiwr 7).
·	Dw i ddim yn gyrru, felly faswn i ddim yn gallu gweld ffrindiau a theulu ar y penwythnos 

(Teithiwr 8).
·	Faswn i ddim yn gallu mynd i ASDA yn y dref i siopa (Teithiwr 10).
·	Faswn i ddim yn mynd i Bwllheli i siopa (Teithiwr 12).
·	Faswn i’n aros adref yn amlach, yn ynysig, yn gweld neb ac yn mynd i deimlo’n isel (Teithiwr 14).

Cyflogaeth ·	Faswn i’n colli fy swydd, sy’n talu’n dda (Teithiwr 13). 

Annibyniaeth ·	Mi fasa’n rhaid i mi ddibynnu ar mam gael lifft (Teithiwr 1).
·	Mi fasa’n rhaid i mi ofyn am lifftiau a chael tacsi (Teithiwr 6).
·	Faswn i methu mynd i nofio. Faswn i’n gorfod dibynnu ar fy mam i fynd â fi yno ac yn ôl 

(Teithiwr 11).
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Llwybr 14
Caernarfon – Trefor - Pwllheli

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 21

% papur 95%

% ar-lein 5%

% benywod 57%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 43%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £18.45

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 1,750

% siwrneion blynyddol y teithwyr 68%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

12/21 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £22,200 (30%)

·	Gwasanaethau iechyd 5.10(21) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £9,639 (13%)

·	Cyflogaeth 6/21 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £39,792 (53%)

·	Addysg 0/21 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 (0%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  1/21 £3,249 (gwirfoddoli) £3,249 (4%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £74,880

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £74,880 x 0.31 £23,213

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £23,213 / 1,750 £13.26

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £13.26 / £18.45 £0.72/£1

Llwybr 14 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i ddim yn gallu siopa ym Mhwllheli, mi fasa’n rhaid i mi fynd i siop fechan yn Nhrefor 
heb lawer o ddewis (Teithiwr 2).

·	Pe bawn i’n beicio, faswn i methu prynu llawer o siopa (Teithiwr 3).
·	Faswn i’n colli cysylltiad gyda ffrindiau (Teithiwr 8).
·	Faswn i’n dod i Bwllheli’n llai aml, a fasa busnesau lleol yn colli arian (Teithiwr 9).

Cyflogaeth ·	Faswn i methu cario ymlaen i weithio (Teithiwr 7).
·	Does gen i ddim car, a buasai’n cymryd mwy o amser i feicio i’r gwaith (Teithiwr 3).  

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Faswn i ddim yn gallu mynd at y meddyg gan fy mod yn anabl. Faswn i methu fforddio tacsi 
(Teithiwr 1).

·	Dw i’n dibynnu ar y bws i gyrraedd fy apwyntiadau gyda’r meddyg (Teithiwr 10).

Annibyniaeth ·	Dw i ddim yn gyrru, a dw i ddim isio dibynnu ar bobl eraill i gael lifft (Teithiwr 4).
·	Dw i methu gyrru felly faswn i’n sownd yn Llanaelhaearn (Teithiwr 5).
·	Faswn i’n sownd yn Nhrefor (Teithiwr 6).
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Llwybr 17 
Aberdaron - Pwllheli

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 28

% papur 75%

% ar-lein 25%

% benywod 57%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 50%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £2.87

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 2,596

% siwrneion blynyddol y teithwyr 8%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

17/28 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £31,450 (33%)

·	Gwasanaethau iechyd 5.32(28) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £14,406 (15%)

·	Cyflogaeth 6/28 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £39,792 (41%)

·	Addysg 1/28 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £1,124 (1%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  3/28 £3,249 (gwirfoddoli) £9,747 (10%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £95,519

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £95,519 x 0.31 £29,611

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £29,611 / 2,596 £11.41

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £11.41 / £2.87 £3.98/£1

Llwybr 17 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i’n teimlo’n sownd yn y tŷ ac yn methu cwrdd â ffrindiau. Faswn i’n teimlo’n unig ac yn 
ynysig (Teithiwr 1).

·	Dim rhyngweithio cymdeithasol. Methu siopa. Dw i’n dibynnu ar y bws i gael bwyd (Teithiwr 
3). 

·	Dw i’n defnyddio’r bws i fynd allan i weld ffrindiau a siopa. Heb fws, faswn i’n ynysig (Teithiwr 
4).

·	Mae’r rhan fwyaf o fy ffrindiau wedi marw.  Yr unig bobl yr ydw i’n eu gweld yn ystod y dydd 
ydi’r bobl ar y bws (Teithiwr 5).

·	Faswn i’n colli cysylltiad gyda ffrindiau (Teithiwr 10).
·	Mi fasa gen i lai o fynediad i siopa bwyd (Teithiwr 12).

Cyflogaeth ·	Faswn i methu mynd i fy ngwaith (Teithiwr 2).
·	Faswn i’n colli fy swydd (Teithiwr 8).
·	Faswn i’n gorfod cael swydd newydd (Teithiwr 9).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Mi fasa’n rhaid i mi ddibynnu ar ffrindiau i gael lifft i apwyntiadau gofal iechyd (Teithiwr 7).
·	Mae fy meddyg ym Mhwllheli, felly baswn yn gorfod trefnu ymlaen llaw a gofyn i ffrindiau 

am lifftiau (Teithiwr 11).

Gwirfoddoli neu 
ofalu

·	Mae mam angen rhywun i ofalu amdani, ac mae’r bws yma’n galluogi i mi ei gweld hi 
(Teithiwr 13).
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Llwybr 18
Abersoch - Pwllheli

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 59

% papur 92%

% ar-lein 8%

% benywod 51%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 36%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £2.69

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 5,131

% siwrneion blynyddol y teithwyr 16%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

20/59 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £47,000 (29%)

·	Gwasanaethau iechyd 2.07(59) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £10,992 (7%)

·	Cyflogaeth 14/59 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £92,848 (57%)

·	Addysg 4/59 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £4,496 (3%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  2/59 £3,249 (gwirfoddoli) £6,498 (4%)

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £161,834

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £161,384 x 0.31 £50,169

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £50,169 / 5,131 £9.78

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £9.78 / £2.69 £3.64/£1

Llwybr  18 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Dw i’n dibynnu ar y bws i fynd i siopa bwyd a gweld fy ffrindiau a fy nheulu (Teithiwr 1).
· Dw i angen y bws er mwyn gallu gadael y pentref, i siopa, ac i weld pobl a theulu (Teithiwr 3).
· Heb y bws, faswn i methu mynd i siopa, a baswn i’n colli fy annibyniaeth (Teithiwr 4).
· Faswn i ddim yn gallu mynd i’r siopau lleol ym Mhwllheli (Teithiwr 8).
· Faswn i methu mynd i Abersoch gyda ffrindiau mor hawdd (Teithiwr 9).
· Dw i methu fforddio gyrru, felly faswn i methu gadael y tŷ (Teithiwr 23).
· Faswn i methu gadael Abersoch. Dim ond un siop leol sydd yn Abersoch, sy’n ddrud 

(Teithiwr 25).

Cyflogaeth ·	Faswn i methu teithio i’r gwaith (Teithiwr 5).
· Mi fasa’n rhaid i mi gerdded i’r gwaith ac yn ôl. Dw i methu fforddio tacsis (Teithiwr 7).
· Faswn i methu cyrraedd fy ngwaith, ac mi faswn yn mynd ar fudd-daliadau (Teithiwr 19).
· Mi faswn yn gorfod rhoi’r gorau i fy swydd (Teithiwr 20).
· Faswn i’n gorfod cael swydd newydd yn agosach (Teithiwr 21).
· Faswn i methu gweithio ym Mhwllheli, a baswn yn colli fy swydd (Teithiwr 26).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Mae’n rhaid i mi fynd i’r ysbyty yn aml.  Dim ond un lygaid sy’n gweithio gen i. Byddai’n rhaid 
i mi symud i fyw yn agosach at yr ysbyty neu ddefnyddio cludiant ambiwlans yn llawer mwy 
aml (Teithiwr 14).

Addysg a 
hyfforddiant

·	Dw i angen y bws i fynd adref neu fod yn sownd yn yr ysgol (Teithiwr 2).

Gwirfoddoli neu 
ofalu

·	Dw i angen mynd â bwyd i fy rhieni gan nad ydyn nhw’n gyrru. Faswn i’n gorfod dibynnu ar 
eraill neu fy ngŵr i fynd â fi (Teithiwr 12).

· Mi faswn yn gorfod symud. Dw i’n gofalu am y wyrion tra mae eu rhieni’n mynd i weithio 
(Teithiwr 13) 

Annibyniaeth ·	Mi fasa’n gwneud bywyd yn fwy cymhleth. Mi fasa’n rhaid i mi drafferthu fy nheulu i gael lifft 
(Teithiwr 10).

· Fasa’n rhaid i fy ngŵr fy ngyrru i bob man (Teithiwr 11).
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Llwybr 23
Gwasanaeth lleol Pwllheli

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 27

% papur 96%

% ar-lein 4%

% benywod 59%

Oedran cymedrig 60-79

Tocyn mantais 67%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £2.71

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 2,524

% siwrneion blynyddol y teithwyr 13%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

23/27 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £42,550 (88%)

·	Gwasanaethau iechyd 2.44(27) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £5,929 (12%) 

·	Cyflogaeth 0/27 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £0 (0%)

·	Addysg 0/27 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 (0%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  0/27 £3,249 (gwirfoddoli) £0 (0%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £48,479

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £48,479 x 0.31 £15,024

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £15,024 / 2,524 £5.95

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £5.95 / £2.71 £2.20/£1

Llwybr 23 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgared-
dau cym-
deithasol a 
siopa

·	Faswn i’n aros adref (Teithiwr 2).
· Faswn i’n teimlo’n unig ac yn unig os na fyddai unrhyw fysiau. Faswn i methu cwrdd â ffrindiau 

(Teithiwr 3).
· Faswn i’n aros adref yn amlach (Teithiwr 4).
· Faswn i’n teimlo’n unig. Faswn i ddim yn gallu cymdeithasu gyda ffrindiau ar y bws (Teithiwr 5).
· Dw i’n ei ddefnyddio i gwrdd â fy ffrindiau yn Wetherspoon a mynd i siopa (Teithiwr 6).
· Dw i angen y bws i fynd i siopa bwyd (Teithiwr 7).
· Mae’r bws yn mynd â fi allan o Morfa er mwyn siopa bwyd (Teithiwr 8).
· Faswn i’n teimlo’n sownd ac yn ynysig (Teithiwr 9).
· Faswn i prin yn gweld ffrindiau, ac yn ei chael yn anodd cyrraedd y dref i siopa (Teithiwr 10).

Cyflogaeth ·	Faswn i’n ddi-waith (Teithiwr 10).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Faswn i’n methu apwyntiadau gyda’r meddyg (Teithiwr 1).
· Dw i angen y bws i fynd at y deintydd (Teithiwr 7).
· Fasa gen i ddim swydd, prin yn gweld ffrindiau, ac yn ei chael yn anodd cyrraedd y dref i siopa 

(Teithiwr 10).
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Llwybr 27
Llithfaen – Llannor - Pwllheli

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 16

% papur 94%

% ar-lein 6%

% benywod 56%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 56%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £3.43

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 1,504

% siwrneion blynyddol y teithwyr 8%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

11/16 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £20,350 (45%)

·	Gwasanaethau iechyd 5.38(16) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £7,747 (17%)

·	Cyflogaeth 2/16 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £13,264 (29%)

·	Addysg 1/16 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £1,124 (2%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  1/16 £3,249 (gwirfoddoli) £3,249 (7%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £45,734

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £45,734 x 0.31 £14,178

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £14,178 / 1,504 £9.43

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £9.43 / £3.43 £2.75/£1

Llwybr 27 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i ddim yn gallu mynd allan i siopa ac i gwrdd â ffrindiau. Faswn i’n teimlo’n unig iawn 
(Teithiwr 1).

· Dim ond siop fechan sydd gennym ni yn ein pentref, dim swyddfa bost na banc. Mae mor 
bwysig cael y gwasanaeth yma er mwyn gallu mynd allan o’r pentref (Teithiwr 2).

· Faswn i ddim yn medru gwneud fy siopa wythnosol (Teithiwr 5).
· Faswn i’n teimlo’n ynysig. Fedra i ddim gyrru ac mae siopa’n lleol yn ddrud (Teithiwr 7).

Cyflogaeth ·	Dw i angen y bws i fynd i gyrraedd adref o’r gwaith. Heb y bws, faswn i’n gorfod cael tacsi a 
fasa hynny’n ddrud (Teithiwr 6).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Faswn i’n gorfod cael y doctor i ddod ata i pan dw i’n sâl (Teithiwr 8).

Annibyniaeth ·	Faswn i’n colli fy rhyddid ac yn gorfod dibynnu ar deulu i gael lifft (Teithiwr 3).
· Fasa’n rhaid i mi ddibynnu ar deulu a ffrindiau (Teithiwr 4). 



51

Llwybr 28
Tywyn - Dolgellau

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 27

% papur 41%

% ar-lein 59%

% benywod 70%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 37%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £1.75

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 1,750

% siwrneion blynyddol y teithwyr 6%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

15/27 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £27,750 (33%)

·	Gwasanaethau iechyd 2.48(27) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £6,026 (7%)

·	Cyflogaeth 5/27 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £33,160 (39%)

·	Addysg 1/27 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £1,124 (2%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  5/27 £3,249 (gwirfoddoli) £16,245 (19%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £84,305

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £84,305 x 0.31 £26,135

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £26,135 / 1,750 £14.93

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £14.93 / £1.75 £8.53/£1

Llwybr 28 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i’n ynysig yn Nolgellau ac yn colli fy annibyniaeth (Teithiwr 1).
· Dw i’n licio cwrdd â phobl ar y bws. Faswn i’n unig ac ar goll hebddo (Teithiwr 2).
· Dw i’n defnyddio’r bws i nôl ryw fanion o’r siopau, ac mae fy ffrindiau’n byw yn Nhywyn 

(Teithiwr 5).

Cyflogaeth ·	Dw i’n gweithio yn Nhywyn ac angen cyrraedd fy ngwaith bob dydd o Rhosefain. Mae tacsis 
yn ddrud iawn a dw i methu eu fforddio (Teithiwr 3).

· Dw i’n defnyddio’r bws i fynd i’r gwaith ac yn ôl (Teithiwr 4).
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Llwybr 29
Gwasanaeth lleol Tywyn

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm 
y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 10

% papur 80%

% ar-lein 20%

% benywod 70%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 30%

Cost flynyddol y llwybr 0

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £3.88

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 752

% siwrneion blynyddol y teithwyr 6%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

8/10 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £14,800 (53%)

·	Gwasanaethau iechyd 2.40(10) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £2,160 (8%)

·	Cyflogaeth 1/10 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £6,632 (24%)

·	Addysg 1/10 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £1,124 (4%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  1/10 £3,249 (gwirfoddoli) £3,249 (11%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £27,965

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y 
llwyth)

£27,965 x 0.31 £8,669

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £8,669 / 752 £11.53

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £11.53 / £3.88 £2.97/£1

Llwybr 29 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Dw i’n 84. Dw i’n dibynnu ar y bws i fynd allan, a faswn i ddim yn mynd allan mor aml 
hebddo. Mi fasa tacsi’n costio £8, a faswn i’n cael dau ginio am y pris yna (Teithiwr 2).

· Dwi ddim yn gyrru. Mae’r bws yn fy nghael i allan i gymdeithasu ac i siopa yn Nhywyn 
(Teithiwr 3).

Gwirfoddoli neu 
ofalu  

·	Dw i angen y bws i fynd i siopa ar ran fy mam (Teithiwr 1).
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Llwybr 30
Tywyn - Minffordd - Dolgellau

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 16

% papur 81%

% ar-lein 19%

% benywod 56%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 56%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £0.72

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 1,056

% siwrneion blynyddol y teithwyr 4%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

11/16 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £20,350 (51%)

·	Gwasanaethau iechyd 1.50(16) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £2,160 (5%)

·	Cyflogaeth 2/16 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £13,264 (33%)

·	Addysg 1/16 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £1,124 (3%) 

·	Gwirfoddoli a gofalu  1/16 £3,249 (gwirfoddoli) £3,249 (8%) 
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £40,147

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £40,147 x 0.31 £12,446

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £12,446 / 1,056 £11.79

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £11.79 / £0.72 £16.38/£1

Llwybr 30 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i ddim yn gallu mynd i’r dosbarthiadau yn y ganolfan hamdden (Teithiwr 1).
· Does gen i ddim car a dw i’n byw y tu allan i Dywyn, felly mi fasa’n anoddach i mi fynd i lefydd 

(Teithiwr 2).
· Faswn i methu gweld fy ffrindiau i gael fy nghodi ym Minffordd i fynd am dro fel grŵp. Mi 

fasa hyn yn cael effaith wael ar fy iechyd, fy llesiant a fy mywyd cymdeithasol (Teithiwr 3).
· Y bws yw’r unig ffordd i mi fynd allan (Teithiwr 4).
· Does dim llawer i’w wneud ym Minffordd. Dw i’n licio mynd i Dywyn a Dolgellau ar y bws. 

Buasai’n fywyd unig iawn heb y gwasanaeth bws (Teithiwr 5).
· Faswn i’n methu mynd i fy apwyntiadau yn y gampfa. Dw i’n chwarae pêl-droed cerdded, 

a dw i wrth fy modd yn gwneud hyn yn y ganolfan hamdden. Faswn i’n teimlo’n ynysig 
(Teithiwr 6).

· Faswn i ddim yn gallu mynd i nunlle. Faswn i’n sownd yn y tŷ, yn teimlo’n isel a faswn i’n 
gweld neb (Teithiwr 7).

· Dw i wedi bod ar y traeth bore ‘ma gyda ffrindiau. Ni faswn i’n gallu mynd pe na bai’r bws 
hwn yn rhedeg (Teithiwr 11) 

Cyflogaeth ·	Dw i’n gweithio yn Spar, 8am-12pm. Dw i’n dibynnu ar y bws ar gyfer fy ngwaith, i dalu biliau 
ac i gadw fy nheulu (Teithiwr 8). 
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Llwybr 33 
Dolgellau – Brithdir –  
Dinas Mawddwy

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 6

% papur 50%

% ar-lein 50%

% benywod 50%

Oedran cymedrig 60-79

Tocyn mantais 100%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £3.38

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 329

% siwrneion blynyddol y teithwyr 3%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

5/6 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £9,250 (84%)

·	Gwasanaethau iechyd 3.33(6) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £1,798 (16%)

·	Cyflogaeth 0/6 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £0 (0%)

·	Addysg 0/6 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 (0%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  0/6 £3,249 (gwirfoddoli) £0 (0%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £11,048

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £11,048 x 0.31 £3,425

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £3,425 / 329 £10.41

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £10.41 / £3.38 £3.08/£1

Llwybr 33 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Mae’r bws yn hwylus i fynd i Euro-spar (Teithiwr 2).
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Llwybr 35
Dolgellau – Blaenau Ffestiniog

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 27

% papur 52%

% ar-lein 48%

% benywod 67%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 22%

Cost flynyddol y llwybr 0

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £2.03

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 2,654

% siwrneion blynyddol y teithwyr 15%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

16/27 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £29,600 (25%)

·	Gwasanaethau iechyd 1.67(27) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £4,058 (3%)

·	Cyflogaeth 10/27 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £66,320 (57%)

·	Addysg 7/27 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £7,868 (7%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  3/27 £3,249 (gwirfoddoli) £9,747 (8%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £117,593

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £117,593 x 0.31 £36,454

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £36,454 / 2,654 £13.74 

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £13.74 / £2.03 £6.77/£1

Llwybr 35 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Heb y bws, mi faswn i’n sownd yn y tŷ. Mae’r bws yn fy nghael i allan i wneud fy siopa, i 
ymweld â fy mrawd bob dydd ym Mlaenau, ac i gyrraedd llefydd fel Llandudno a Bangor 
(Teithiwr 1).

· Fedra i ddim gyrru a dw i’n dibynnu ar fws i allu gweld fy nheulu yn Llanelltyd (Teithiwr 3).
· Dw i’n licio mynd i weld fy ffrind sydd wedi dod adref o’r ysbyty (Teithiwr 4).
· Heb y bws, faswn i ddim yn gweld fy ffrindiau (Teithiwr 5).
· Dw i’n licio mynd ar y bws i janglo. Dw i’n cyfarfod pobl glên ar y bysiau (Teithiwr 9).

Cyflogaeth ·	Mae’r bws yn fy ngalluogi i fynd i fy ngwaith (Teithiwr 2).
· Dw i’n gweithio yn Spar ym Mlaenau, a dw i angen y bws er mwyn cyrraedd fy ngwaith neu 

mi faswn yn colli fy swydd (Teithiwr 8). 

Addysg a 
hyfforddiant

·	Mae’r bws yn fy ngalluogi i fynd â fy mhlentyn i’r ysgol (Teithiwr 2).

Gwirfoddoli neu 
ofalu  

·	Dw i’n ofalwr i’m tad.  Dw i angen ei weld bob dydd i wneud yn siŵr ei fod yn iawn, ac i fynd â 
neges iddo (Teithiwr 6).
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Llwybr 37 
Gwasanaeth lleol Blaenau Ffestiniog

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 37

% papur 81%

% ar-lein 19%

% benywod 62%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 46%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £1.41

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 4,758

% siwrneion blynyddol y teithwyr 14%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

17/37 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £31,450 (27%)

·	Gwasanaethau iechyd 4.41(37) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £14,685 (13%)

·	Cyflogaeth 8/37 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £53,056 (46%)

·	Addysg 8/37 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £8,992 (8%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  2/37 £3,249 (gwirfoddoli) £6,498 (6%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £114,681

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £114,681 x 0.31 £35,551

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £35,551 / 4,758 £7.47

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £7.47 / £1.41 £5.30/£1

Llwybr 37 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Heb y bws, faswn i ddim yn gallu cyfathrebu gyda phobl eraill neu fynd i siopa (Teithiwr 1).
· Hebddo, faswn i methu siopa a chwrdd â phobl. Basa apwyntiadau’n amhosib (Teithiwr 2).
· Dyma’r unig ffordd sydd gen i er mwyn gadael y tŷ (Teithiwr 10).
· Mi fasa’n cael effaith negyddol ar fy iechyd corfforol a meddyliol. Byddai’n rhaid i mi ystyried 

symud tŷ (Teithiwr 12).
· Faswn i’n aros adref, yn gweld neb ac yn mynd i deimlo’n isel (Teithiwr 13).
· Byddai bron yn amhosib i mi fynd i siopa.  Ni fyddai modd i mi weld fy nheulu.  Rwy’n cael 

trafferth â gorbryder ac iselder, ac mi fasa hynny’n gwaethygu gymaint. Buaswn yn mynd yn 
ynysig ac yn unig iawn (Teithiwr 15).

Cyflogaeth ·	Faswn i’n colli fy swydd (Teithiwr 3).
· Heb y bws, byddai anodd mynd â fy mab i’r ysgol ac i minnau fynd i fy ngwaith (Teithiwr 9).
· Faswn i methu teithio i’r gwaith (Teithiwr 15).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Heb y bws, faswn i ddim yn gallu mynd i’r ganolfan iechyd ar gyfer apwyntiadau (Teithiwr 1). 
· Faswn i methu mynychu apwyntiadau gofal iechyd (Teithiwr 15).

Addysg a 
hyfforddiant

·	Dw i angen y bws i fynd i gael fy addysg ac yn ôl (Teithiwr 5).
· Dw i angen y bws i fynd i’r ysgol (Teithiwr 6).
· Dw i angen y bws i fynd i’r ysgol (Teithiwr 7).
· Mae’r bws yn bwysig er mwyn mynd allan ac addysgu fy hun (Teithiwr 8).

Annibyniaeth ·	Heb y bws, faswn i’n colli fy rhyddid (Teithiwr 11).
· Mi faswn i’n llawer llai annibynnol, ac yn gorfod dibynnu ar bobl eraill (Teithiwr 14).
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Llwybr 38
Barmouth - Harlech

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 28

% papur 36%

% ar-lein 64%

% benywod 68%

Oedran cymedrig 60-79

Tocyn mantais 61%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr 0.23

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 1,595

% siwrneion blynyddol y teithwyr 5%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

14/28 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £25,900 (37%)

·	Gwasanaethau iechyd 3.93(28) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £9,904 (14%)

·	Cyflogaeth 3/28 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £19,896 (28%)

·	Addysg 2/28 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £2,248 (3%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  4/28 £3,249 (gwirfoddoli) £12,996 (18%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £70,944

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £70,944 x 0.31 £21,993

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £21,993 / 1,595 £13.79

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £13.79 / 0.23 £59.96/£1

Llwybr 38 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Dw i’n dibynnu ar y bws i fynd allan ac i fynd i siopa ym Mhorthmadog (Teithiwr 2).
· Faswn i methu mynd i Co-op neu i Lyfrgell Abermaw bob dydd Gwener, neu Swyddfa Bost 

Abermaw. Does gen i ddim car a dw i ddim yn gyrru (Teithiwr 3).
· Dw i’n 65 oed ac yn gyrru, ond yn dewis byw yn Harlech gan wybod bod gwasanaeth bysiau 

y gallaf ei ddefnyddio wrth i mi fynd yn hŷn. Dw i’n byw ger yr arhosfan bws (Teithiwr 4).
· Dw i’n defnyddio’r bws i deithio i Borthmadog i fynd i siopa ac i’r llyfrgell (Teithiwr 5).

Cyflogaeth ·	Heb y bws, faswn i allan o waith. Mae’r gwasanaeth yma’n hanfodol er mwyn i mi allu mynd i 
fy ngwaith ac yn ôl (Teithiwr 1).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Dw i’n defnyddio’r bws i deithio i Wrecsam i’r Ysbyty i weld arbenigwr (Teithiwr 5).
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Llwybr 39/99
Dolgellau - Abermaw - 
Harlech - Porthmadog

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 71

% papur 55%

% ar-lein 45%

% benywod 52%

Oedran cymedrig 60-79

Tocyn mantais 75%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £1.50

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 5,040

% siwrneion blynyddol y teithwyr 9%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

49/71 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £90,650 (47%)

·	Gwasanaethau iechyd 4.01(71) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £25,624 (13%)

·	Cyflogaeth 7/71 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £46,424 (24%)

·	Addysg 2/71 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £2,248 (1%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  9/71 £3,249 (gwirfoddoli) £29,241 (15%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £194,187

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £194,187 x 0.31 £60,198

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £60,198 / 5,040 £11.94

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £11.94 / £1.50 £7.96/£1

Llwybr 39/99 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i methu siopa yn ystod oriau hwylus. Mae’r orsaf drenau yn dipyn o bellter cerdded. 
Mae angen cerdded i fyny allt ar y ffordd yn ôl, a gan fod gen i gefn a breichiau drwg, faswn 
i methu ei wneud o gyda fy nhroli. Mae llawer o bobl ar hyd y llwybr bws yn llwyr ddibynnol 
arno (Teithiwr 8).

· Dw i’n 75 mlwydd oed, ac mi fasa’n lleihau fy ngallu i gwrdd â ffrindiau ac i siopa’n ddifrifol 
(Teithiwr 10).

· Gan nad ydw i’n gallu gyrru, mi faswn i’n gorfod gwerthu fy nhŷ a symud i dref (Teithiwr 11).
· Mae’r bws yn achubiaeth i mi. Gan fy mod dros 80 oed ac yn methu â gyrru erbyn hyn, mae 

tripiau i Abermaw a Phorthmadog yn hanfodol ar gyfer anghenion bywyd ac i gwrdd â 
ffrindiau. Heb fws, faswn i’n gaeth i’r tŷ ac yn colli fy annibyniaeth, sy’n hanfodol wrth i chi 
fynd yn hŷn (Teithiwr 12). 

· Yn 82 oed, dw i’n llwyr ddibynnol ar y bws. Hebddo, mi fyddai fy mywyd yn llawn straen 
(Teithiwr 13).

· Mi fasa’n cael effaith ddifrifol ar fy llesiant cymdeithasol. Dw i’n defnyddio bysiau bob dydd 
ac yn dibynnu ar wasanaeth 39 i gysylltu â gwasanaethau bysiau eraill, fel Llandudno/Bangor. 
(Teithiwr 16).

· Byddai’r effaith yn drychinebus. Dw i’n byw ar fy mhen fy hun yn Llanfair ac yn defnyddio’r bysiau 
bob dydd i fynd i Borthmadog, Caernarfon, i weld ffrindiau ac i gymdeithasu (Teithiwr 19).

· Mae gen i glefyd Parkinson, a dw i’n byw 1 filltir o’r siopau. Yn yr haf, mae’r dref wedi’i gorlenwi 
â thwristiaid, a dw i’n orbryderus iawn am barcio fy nghar. Mae angen i mi gael mynediad i’r 
gwasanaeth iechyd yn Wrecsam, Caernarfon a Dolgellau gyda’r bws (Teithiwr 21).

· Faswn i’n ynysig adref, ac yn dibynnu fwy ar ffrindiau a theulu. Fasa gen i ddim rhyddid i siopa 
ddim mwy, ac mi faswn i’n teimlo’n isel (Teithiwr 22).

· Faswn i’n colli llawer o bethau sy’n gwneud fy mywyd yn well megis meddyg, siopau, cadw’n 
heini, gweld fy ffrindiau (Teithiwr 23).

Cyflogaeth ·	Faswn i’n colli fy swydd gan achosi caledi ariannol i mi a fy nheulu (Teithiwr 15).
·	Heb y bws, faswn i allan o waith (Teithiwr 20).

Costau ·	Mi faswn i’n gorfod symud tŷ (Teithiwr 4).
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Llwybr 67E
Bangor - Tregarth -  
Bethesda - Gerlan

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 28

% papur 100%

% ar-lein 0%

% benywod 43%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 18%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £6.17

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 3,182

% siwrneion blynyddol y teithwyr 52%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

8/28 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £14,800 (18%)

·	Gwasanaethau iechyd 1.50(28) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £3,780 (5%)

·	Cyflogaeth 9/28 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £59,688 (72%)

·	Addysg 4/28 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £4,496 (5%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  0/28 £3,249 (gwirfoddoli) £0 (0%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £82,764

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £82,764 x 0.31 £25,657

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £25,657 / 3,182 £8.06

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £8.06 / £6.17 £1.31/£1

Llwybr 67E Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i ddim yn gallu gadael Gerlan/Bethesda, cael mynediad at fy manc, cyfarfod ffrindiau, 
mynychu apwyntiadau ysbyty.  Mi fasa’n gwaethygu fy iechyd meddwl (Teithiwr 1).

· Faswn i’n ynysig (Teithiwr 8).
· Faswn i ddim yn gallu gweld fy nghariad (Teithiwr 14).

Cyflogaeth ·	Faswn i methu gweithio. Mae’n debyg y baswn i’n colli fy swydd (Teithiwr 3).
· Mi fasa’n llawer o drafferth i mi ddod o hyd i swydd sefydlog a bod yn annibynnol (Teithiwr 4).
· Baswn i’n gorfod symud er mwyn fy swydd (Teithiwr 5).
· Faswn i’n colli fy swydd (Teithiwr 8).
· Faswn i ddim yn gallu mynd i’r gwaith neu i’r dref (Teithiwr 9).
· Rydym ni’n dibynnu ar y bws i fynd i’r gwaith ac i gyrraedd adref (Teithiwr 10). 
· Faswn i ddim yn gallu gweithio. Mae’n debyg y buaswn yn cael fy niswyddo gan na fyddai 

modd i mi gyflawni’r patrymau shifft (Teithiwr 13) 

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Faswn i ddim yn gallu mynd i’r Feddygfa (Teithiwr 14).

Addysg a 
hyfforddiant

·	Faswn i methu cael addysg (Teithiwr 12).

Costau ·	Buasai’n effeithio arna i’n ariannol, byddai gwario £15 bob dydd i gyrraedd fy ngwaith yn 
ddrwg i mi (Teithiwr 2).

· Mi faswn yn gorfod symud a dechrau gyrru eto (Teithiwr 6).
· Fasa’n rhaid i mi brynu car (Teithiwr 11).
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Llwybr 67S
Bangor - Tregarth -  
Bethesda - Gerlan (Sul)

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 28

% papur 96%

% ar-lein 4%

% benywod 43%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 25%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £1.62

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 1,891

% siwrneion blynyddol y teithwyr 23%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

8/28 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £14,800 (17%)

·	Gwasanaethau iechyd 1.89(28) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £4,763 (5%)

·	Cyflogaeth 10/28 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £66,320 (74%)

·	Addysg 0/28 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 (0%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  1/28 £3,249 (gwirfoddoli) £3,249 (4%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £89,132

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £89,132 x 0.31 27,631

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £27,631 / 1,891 £14.61

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £14.61 / £1.62 £9.02/£1

Llwybr 67S Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Mi faswn i’n sownd ym Methesda ar fy unig ddiwrnod yn rhydd o fy swydd fel gofalwr llawn 
amser (Teithiwr 1).

· Faswn i’n sownd yn y tŷ ac yn methu â chymdeithasu. Mae’r gwasanaeth hwn mor bwysig i 
mi er mwyn fy iechyd meddwl (Teithiwr 2).

· Gan nad ydw i’n gweithio, mi fasa’n anodd gweld teulu gan eu bod nhw i gyd wedi gadael 
yma (Teithiwr 5).

· Does dim un banc ym Methesda ac mae angen bws (Teithiwr 11).
· Heb y bws, faswn i’n sownd yn y tŷ (Teithiwr 12).

Cyflogaeth ·	Faswn i methu gweithio (Teithiwr 3).
· Faswn i ddim yn gallu mynd i’r gwaith, a faswn i’n colli fy annibyniaeth (Teithiwr 4).
· Mi fasa’n llawer drytach cyrraedd fy ngwaith (Teithiwr 7).
· Mi fasa’n llawer anoddach cyrraedd fy ngwaith! Basa’n rhaid i mi wario llawer mwy ar deithio 

(Teithiwr 8).
· Faswn i ddim yn medru mynd i’r gwaith (Teithiwr 9).
· Faswn i’n colli fy swydd (Teithiwr 10).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	I gyrraedd y feddygfa, mae angen cael bws (Teithiwr 11).
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Llwybr 76
Bethesda - Mynydd Llandygai -  
Bangor

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 89

% papur 71%

% ar-lein 29%

% benywod 70%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 12%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £2.76

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 6,518

% siwrneion blynyddol y teithwyr 23%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

36/89 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £66,600 (23%)

·	Gwasanaethau iechyd 2.48(89) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £19,865 (7%)

·	Cyflogaeth 18/89 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £119,376 (41%)

·	Addysg 29/89 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £32,596 (11%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  16/89 £3,249 (gwirfoddoli) £51,984 (18%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £290,421

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £290,421 x 0.31 £90,031

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £90,031 / 6,518 £13.81

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £13.18 / £2.76 £4.78/£1

Llwybr 76 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Dw i’n dibynnu’n llwyr ar y gwasanaeth bws gan fy mod i’n byw fy hun (Teithiwr 1).
· Faswn i’n gweld ffrindiau yn llai aml. Mi fasa fy rhieni’n treulio llawer o amser yn mynd â fi i 

lefydd a dod i fy nôl i (Teithiwr 8).
· Mae’n golygu na fasa gen i ffordd hawdd o adael fy mhentref oni bai fy mod yn gofyn i fy 

mam am lifft (Teithiwr 3).
· Faswn i’n sownd yn y tŷ. Faswn i ddim yn annibynnol a mynd allan i wneud y pethau yr ydw i 

isio eu gwneud (Teithiwr 6).

Cyflogaeth ·	Mi fasa’n ei gwneud yn anoddach i fynd i’r gwaith ac yn ôl (Teithiwr 7).

Addysg a 
hyfforddiant

·	Dw i’n fyfyriwr ac yn dibynnu’n fawr ar y bysiau (Teithiwr 2). 
· Heb fws, fedra i ddim cyrraedd yr ysgol i gael addysg (Teithiwr 4).
· Faswn i methu cyrraedd yr ysgol. Byddai cyrraedd gweithgareddau’r ysgol yn anodd (Teithiwr 5).
· Faswn i ddim yn cyrraedd yr ysgol mewn pryd (Teithiwr 9).
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Llwybr 78
Bangor – Maesgeirchen  
(Gyda’r nosau)

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 29

% papur 59%

% ar-lein 41%

% benywod 62%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 17%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £0.93

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 2,936

% siwrneion blynyddol y teithwyr 28%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

14/29 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £25,900 (28%)

·	Gwasanaethau iechyd 5.00(29) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £13,050 (14%)

·	Cyflogaeth 7/29 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £46,424 (49%)

·	Addysg 2/29 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £2,248 (2%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  2/29 £3,249 (gwirfoddoli) £6,498 (7%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £94,120

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £94,120 x 0.31 £29,177

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £29,177 / 2,936 £9.94

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £9.94 / £0.93 £10.69/£1

Llwybr 78 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i ddim yn medru mynd allan mor aml (Teithiwr 1).
· Faswn i’n ddigalon/isel/dan straen gan fy mod yn colli gweithgareddau cymdeithasol. Mae’n 

rhy gostus i symud (Teithiwr 2).
· Faswn i methu teithio i’r coleg ac yn ôl neu ryngweithio gyda fy nheulu neu ffrindiau 

(Teithiwr 4).
· Mi fuasai’n lleihau fy ngallu i gymdeithasu’n ddifrifol (Teithiwr 5).
· Faswn i’n cymdeithasu llai gyda phobl eraill (Teithiwr 6).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Mi fasa’n ei gwneud yn anoddach i fynd at y Meddyg (Teithiwr 5).
· Faswn i ddim yn gallu gweld fy Meddyg Teulu mewn pryd (Teithiwr 7).

Costau ·	Heb y bws, mi fuasai trafnidiaeth yn ddrud (Teithiwr 3).
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Llwybr 83 / 83S
Caernarfon - Dinorwig

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 142

% papur 32%

% ar-lein 68%

% benywod 73%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 42%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £2.38

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 12,549

% siwrneion blynyddol y teithwyr 43%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

82/142 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £151,700 (27%)

·	Gwasanaethau iechyd 5.29(142) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £67,606 (12%)

·	Cyflogaeth 44/142 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £291,808 (52%)

·	Addysg 11/142 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £12,364 (2%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  13/142 £3,249 (gwirfoddoli) £42,237 (7%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £565,715

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £565,715 x 0.31 £175,372

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £175,372 / 12,549 £13.97

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £13.97 / £2.38 £5.87/£1

Llwybr 83/83S Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i methu siopa. Fedra i ddim gyrru felly faswn i methu gadael Llanrug (Teithiwr 2).
· Dw i’n ymweld â fy ffrindiau bob dydd Mawrth am banad, a buasai hyn yn dod i ben 

(Teithiwr 6). 
· Faswn i methu cwrdd â ffrindiau. Faswn i’n cymdeithasu llawer llai (Teithiwr 10).
· Faswn i methu fforddio fy neges wythnosol. Dim ond siopau drud sydd yn Neiniolen 

(Teithiwr 11).
· Faswn i methu mynd i weld ffrindiau yng Nghaernarfon am banad (Teithiwr 16).
· Buasai’n llawer anoddach siopa (Teithiwr 19).
· Faswn i’n sownd ac yn teimlo’n isel (Teithiwr 20, 83S).
· Faswn i’n ynysig ac yn sownd (Teithiwr 21, 83S).
· Faswn i ddim yn gweld ffrindiau (Teithiwr 23, 83S). 
· Faswn i ddim yn cael unrhyw weithgarwch cymdeithasol (Teithiwr 24, 83S).

Cyflogaeth ·	Faswn i ddim yn gallu mynd i fy ngwaith (Teithiwr 15).
· Faswn i ddim yn gallu gweithio. Does gen i ddim ffordd arall o gyrraedd Caernarfon 

(Teithiwr 17).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Dw i angen y gwasanaeth bws ar gyfer mynd at y meddyg, y deintydd a’r optegydd (Teithiwr 4).

Annibyniaeth ·	Mi fasa’n rhaid i mi ddibynnu ar ffrindiau a theulu yn amlach (Teithiwr 1).
· Buasai’n rhaid i mi fynd i’r dref yn llai aml. Fasa’n rhaid i mi ddibynnu ar dacsi, fy ffrindiau a fy 

mhlant (Teithiwr 7).
· Ni fuasai gen i neb i fynd â fi i’r dref. Faswn i’n gorfod cael tacsi (Teithiwr 8).
· Faswn i’n sownd yn y tŷ (Teithiwr 12).
· Faswn i ddim yn gallu mynd i Gaernarfon mor aml. Faswn i’n colli fy annibyniaeth (Teithiwr 13).
· Faswn i’n teimlo’n ynysig (Teithiwr 14).

Costau ·	Mi fuaswn i’n gorfod talu am dacsi, sy’n ddrud (Teithiwr 9).
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Llwybr 85/85S
Llanberis - Deiniolen -  
Ysbyty Gwynedd - Bangor

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 182

% papur 26%

% ar-lein 74%

% benywod 69%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 16%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £2.15

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 14,218

% siwrneion blynyddol y teithwyr 31%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

89/182 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £164,650 (20%)

·	Gwasanaethau iechyd 4.33(182) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £70,925 (9%)

·	Cyflogaeth 69/182 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £457,608 (57%)

·	Addysg 44/182 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £49,456 (6%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  19/182 £3,249 (gwirfoddoli) £61,731 (8%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £804,370

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £804,370 x 0.31 £249,355

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £249,355 / 14,218 £17.54

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £17.54 / £2.15 £8.16/£1

Llwybr 85/85S Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Mae’r bws yn rhoi imi ryddid a chyfleoedd i gysylltu â’r gymuned (Teithiwr 11, 85S).

Cyflogaeth ·	Mi faswn yn gorfod rhoi’r gorau i fy swydd (Teithiwr 2).
· Faswn i methu mynd i’r gwaith ac yn ôl neu i Fangor (Teithiwr 10, 85S).
· Faswn i methu gweithio (Teithiwr 12, 85S).
· Ni faswn i’n gallu gweithio (Teithiwr 14, 85S).

Addysg a 
hyfforddiant

·	Faswn i ddim yn medru mynd i’r brifysgol, na phasio fy nghwrs, heb y bysiau (Teithiwr 11, 
Llwybr 85S) 

Twristiaeth ·	Buasai cyfleoedd i ymweld â mynyddoedd fel ymwelydd bron yn amhosib (Teithiwr 3).
· Faswn i’n llai tebygol o ymweld â Gogledd Cymru (ymwelydd - Teithiwr 4).
· Faswn i methu ymweld â Llanberis ar gyfer yr Wyddfa/rhedeg llwybrau (Teithiwr 5).
· Faswn i methu cyrraedd Llanberis - y porth i’r Wyddfa a phrif atyniad twristaidd (Teithiwr 6).
· Faswn i methu bod yn ymwelydd yn yr ardal yma (Teithiwr 7).
· Fel myfyriwr, fel arfer dw i’n mynd allan i hamddena ar y penwythnosau, ac mae’r gwasanaeth 

bws yn bwysig iawn (Teithiwr 8).
· Mi fasa’n ei gwneud yn anoddach i mi ddringo’r Wyddfa (Teithiwr 13, 85S).

Costau ·	Mi fasa’n amhosib i mi yn ariannol (Teithiwr 1).  
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Llwybr 88
Caernarfon - Llanberis

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 60

% papur 22%

% ar-lein 78%

% benywod 63%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 32%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £0.39

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 4,918

% siwrneion blynyddol y teithwyr 6%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

29/60 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £53,650 (24%)

·	Gwasanaethau iechyd 3.93(60) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £21,222 (9%)

·	Cyflogaeth 20/60 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £132,640 (59%)

·	Addysg 4/60 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £4,496 (2%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  4/60 £3,249 (gwirfoddoli) £12,996 (6%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £225,004

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £225,004 x 0.31 £69,751

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £69,751 / 4,918 £14.18

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £14.18 / £0.39 £36.36/£1

Llwybr 88 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Dw i’n dibynnu ar y bws, a buaswn yn sownd adref hebddo (Teithiwr 1).
· Faswn i’n mynd i deimlo’n isel yn sownd yn y tŷ drwy’r wythnos (Teithiwr 3).
· Faswn i ddim yn gallu mynd i Gaernarfon (Teithiwr 4).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Faswn i ddim yn medru mynd at y meddyg, i’r ysbyty nac at y deintydd yng Nghaernarfon.  
Dwi ar fy mhensiwn, felly fedra i ddim fforddio tacsis, a fedra i ddim fforddio rhedeg car 
(Teithiwr 6). 

Annibyniaeth ·	Heb y gwasanaeth bws, fasa’n rhaid i mi ddibynnu ar fy rhieni (Teithiwr 2).

Gwirfoddoli a 
gofalu

·	Faswn i ddim yn medru cyrraedd fy ngwaith gwirfoddol yng Nghaernarfon (Teithiwr 6).  

Costau ·	Dydi fy mhensiwn i ddim yn ymdrin â chostau ychwanegol, a fedra i ddim fforddio teithio 
mewn unrhyw fodd arall (Teithiwr 5).

· Dwi ar fy mhensiwn, felly fedra i ddim fforddio tacsis, a fedra i ddim fforddio rhedeg car 
(Teithiwr 6). 
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Llwybr 88S
Caernarfon – Llanberis (Sul)

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 23

% papur 100%

% ar-lein 0%

% benywod 43%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 22%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £5.27

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 1,501

% siwrneion blynyddol y teithwyr 35%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

10/23 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £18,500 (36%)

·	Gwasanaethau iechyd 2.74(23) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £5,672 (11%)

·	Cyflogaeth 4/23 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £26,528 (51%)

·	Addysg 1/23 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £1,124 (2%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  0/23 £3,249 (gwirfoddoli) £0 (0%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £51,824

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £51,824 x 0.31 £16,065

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £16,065 / 1,501 £10.70

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £10.70 / £5.27 £2.03/£1

Llwybr 88S Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i ddim yn mynd i siopa ar y penwythnos (Teithiwr 3).
· Dw i’n gwneud bob dim yng Nghaernarfon - gweithio, siopa, mynd i’r gampfa. Heb fws, fasa 

bob dim yn newid (Teithiwr 4).
· Faswn i ddim yn medru mynd allan i siopa neu weld ffrindiau (Teithiwr 5).
· Mi fasa’n anoddach gweld fy ffrindiau a theulu (Teithiwr 7).
· Mi fuaswn yn cael trafferth mynd a dod o’r ardal. Dw i’n dibynnu ar y bws i weld ffrindiau 

(Teithiwr 8).  
· Fuasai gen i ddim mynediad rheolaidd i’r dref er mwyn siopa (Teithiwr 9).
· Faswn i ddim yn gallu mynd i siopa (Teithiwr 11).
· Faswn i’n isel ac yn unig iawn heb y bws (Teithiwr 12).
· Fasa gen i lai o rwydweithio cymdeithasol (Teithiwr 13).

Cyflogaeth ·	Mi faswn yn gorfod seiclo i’r gwaith (Teithiwr 1).
· Faswn i methu mynd i fy ngwaith (Teithiwr 5).
· Fedra i ddim gyrru a dw i’n dibynnu ar y bws i allu mynd i fy ngwaith (Teithiwr 8).  
· Faswn i ddim yn gallu mynd i fy ngwaith (Teithiwr 11).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Faswn i ddim yn gallu mynd at y meddyg (Teithiwr 11).

Annibyniaeth ·	Mi fasa’n rhaid i mi ddibynnu ar fy rhieni i gael lifftiau (Teithiwr 2).
· Faswn i’n gorfod cerdded yn bell, a dibynnu ar fy nheulu (Teithiwr 6).
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Llwybr 91 
Caernarfon – Dinas Dinlle

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 53

% papur 38%

% ar-lein 62%

% benywod 55%

Oedran cymedrig 26-40

Tocyn mantais 30%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £2.89

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 4,990

% siwrneion blynyddol y teithwyr 21%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

29/53 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £53,650 (37%)

·	Gwasanaethau iechyd 2.94(53) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £14,024 (10%)

·	Cyflogaeth 6/53 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £39,792 (27%)

·	Addysg 13/53 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £14,612 (10%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  7/53 £3,249 (gwirfoddoli) £22,743 (16%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £144,821

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £144,821 x 0.31 £44,895

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £44,895 / 4,990 £9.00

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £9.00 / £2.89 £3.11/£1

Llwybr 91 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Dw i ddim yn gyrru. Faswn i ddim yn gallu mynd i Gaernarfon a gweld fy ffrindiau (Teithiwr 
1).

· Heb y bws, fasa gen i ddim bywyd cymdeithasol gyda’r nosau a faswn i methu mynd i siopa 
(Teithiwr 3).

· Faswn i’n sownd yn y tŷ fwy, a faswn i ddim yn mynd allan mor aml (Teithiwr 4).
· Dw i’n dibynnu ar y bws i fynd i siopa a gweld pobl (Teithiwr 5).
· Dw i’n dibynnu ar y bws i nôl bwyd ar gyfer y plant (Teithiwr 6).

Cyflogaeth ·	Dw i ddim yn gyrru. Faswn i’n colli fy swydd (Teithiwr 1).
· Dw i angen mynediad i’r bws i fynd i fy ngwaith er mwyn darparu ar gyfer y plant. Faswn i’n 

ei chael yn anodd talu am dacsis (Teithiwr 6).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Heb y bws, faswn i ddim yn gallu cyrraedd apwyntiadau ysbyty/meddyg/deintydd (Teithiwr 
3). 

Addysg a 
hyfforddiant

·	Faswn i methu mynd i’r ysgol (Teithiwr 7).
· Mae fy mam yn gweithio, felly dw i angen y bws i fynd i’r ysgol (Teithiwr 8) 
· Dw i angen y bws i fynd i’r ysgol ac i weld ffrindiau a fy nghariad yn ystod y penwythnos 

(Teithiwr 9).
· Faswn i ddim yn medru mynd i’r ysgol. Mae’r tacsi’n ddrud, a faswn i methu cwrdd â fy 

ffrindiau yn ystod y penwythnos (Teithiwr 10).
· Bysa’n rhaid i mi ofyn i fy nheulu fynd â fi i’r ysgol (Teithiwr 11).

Gwirfoddoli neu 
ofalu

·	Mi fasa’n ei gwneud yn anodd i ofalu am berthynas gyda dementia (Teithiwr 2).
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Llwybr 92 
Caernarfon (Doc Fictoria/Cae Gwyn)

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 44

% papur 80%

% ar-lein 20%

% benywod 86%

Oedran cymedrig 41-59

Tocyn mantais 50%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £1.11

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 5,792

% siwrneion blynyddol y teithwyr 13%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

34/44 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £62,900 (49%)

·	Gwasanaethau iechyd 5.00(44) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £19,800 (16%)

·	Cyflogaeth 4/44 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £25,528 (20%)

·	Addysg 0/44 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 (0%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  6/44 £3,249 (gwirfoddoli) £19,494 (15%)
Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £128,722

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £128,722 x 0.31 39,904

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £39,904 / 5,792 £6.89

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £6.89 / £1.11 £6.21/£1

Llwybr 92 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i’n teimlo’n ynysig (Teithiwr 1).
· Faswn i ddim yn mynd allan mor aml ac faswn i ddim yn gwario gymaint (Teithiwr 2).
· Faswn i’n ynysig (Teithiwr 6).
· Faswn i ddim yn gallu mynd i siopa (Teithiwr 7).
· Faswn i’n sownd yn y tŷ, a faswn i ddim yn mynd allan mor aml (Teithiwr 8).
· Faswn i’n sownd yn y tŷ fwy, a faswn i’n gweld neb (Teithiwr 12). 
· Faswn i ddim yn gallu mynd i’r dref mor aml. Faswn i ddim yn gallu cario fy neges (Teithiwr 14).
· Faswn i’n sownd yn y tŷ, ac yn methu cerdded yn bell (Teithiwr 16).
· Faswn i ddim yn mynd allan o’r tŷ a baswn i’n isel (Teithiwr 17).
· Dw i’n dibynnu ar y bws i fynd allan a gweld ffrindiau (Teithiwr 18).
· Faswn i’n sownd yn y tŷ. Faswn i ddim yn gweld neb ac yn teimlo’n fwy isel (Teithiwr 20).

Cyflogaeth ·	Mi fasa’n ei gwneud yn anodd i mi fynd i fy ngwaith (Teithiwr 4).
· Dw i’n defnyddio’r bws i fynd i’r gwaith (Teithiwr 9).

Gwirfoddoli / 
gofalu

·	Dw i’n ofalwr i fy chwaer, ac yn defnyddio’r bws i fynd â hi allan (Teithiwr 3).
· Dw i angen y bws gan fy mod yn ofalwr i fy chwaer (Teithiwr 19).

Costau ·	Faswn i ddim yn gallu mynd allan. Mae tacsis yn rhy ddrud (Teithiwr 10). 
· Mi fuasai’n costio mwy i mi ddefnyddio tacsis. Faswn i ddim yn mynd allan mor aml (Teithiwr 13).
· Mi faswn i’n sownd yn y tŷ. Mae’r tacsi’n ddrud (Teithiwr 15).



69

Llwybr 93
Gwasanaeth lleol Caernarfon

Nifer Gwerthoedd Procsi (Banc Gwerth 
Cymdeithasol, GIG Cymru)

Cyfanswm y Gwerth 
Cymdeithasol (% 
cyfanswm gwerth 
cymdeithasol)

Holiaduron a gwblhawyd 25

% papur 92%

% ar-lein 8%

% benywod 80%

Oedran cymedrig 60-79

Tocyn mantais 88%

Cost flynyddol y llwybr

Siwrneion y teithwyr (bob blwyddyn)

Cost fesul siwrne teithiwr £0.51

Siwrneion y teithwyr (o'r Holiaduron) 3,149

% siwrneion blynyddol y teithwyr 3%

Gwerth Cymdeithasol  

·	Gweithgareddau cymdeithasol 
         a siopa

22/25 £1,850 (aelod o grŵp cymdeithasol) £40,700 (58%)

·	Gwasanaethau iechyd 7.40(25) £90 fesul apwyntiad a gollwyd £16,650 (23%)

·	Cyflogaeth 2/25 £6,632 (cyflogaeth llawn amser/rhan amser) £13,264 (19%)

·	Addysg 0/25 £1,124 (hyfforddiant galwedigaethol) £0 (0%)

·	Gwirfoddoli a gofalu  0/25 £3,249 (gwirfoddoli) £0 (0%)

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol £70,614

Llwyth (Deadweight) 69%

Cyfanswm y Gwerth Cymdeithasol (ar ôl y llwyth) £70,614 x 0.31 £21,890

Gwerth cymdeithasol fesul siwrne teithiwr £21,890 / 3,149 £6.95

Cymhareb Gwerth Cymdeithasol £6.95 / £0.51 £13.63/£1

Llwybr 93 Sylwadau gan deithwyr y bws

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 
siopa

·	Faswn i ddim yn mynd allan mor aml i siopa (Teithiwr 1).
· Oherwydd cyflwr ar fy nghalon, fedra i ddim cerdded ymhell iawn.  Felly, y rhan fwyaf o’r 

dyddiau dw i’n dibynnu ar y gwasanaeth i fynd â fi i siopa ac i gwrdd â ffrindiau ac i gyrraedd 
fy apwyntiadau (Teithiwr 2)

· Faswn i ddim yn mynd allan mor aml (Teithiwr 4).
· Faswn i’n sownd yn y tŷ (Teithiwr 6).
· Dw i angen y bws i fynd i siopa. Fedra i ddim cario bagiau trwm (Teithiwr 8).
· Faswn i’n sownd yn y tŷ a ddim yn gweld neb (Teithiwr 9).
· Faswn i’n aros adref yn amlach (Teithiwr 11).
· Faswn i’n sownd yn y tŷ (Teithiwr 12).
· Faswn i ddim yn medru mynd allan a faswn i’n aros adref yn amlach (Teithiwr 13).

Apwyntiadau 
gofal iechyd

·	Faswn i’n methu llawer o apwyntiadau gyda’r meddyg (Teithiwr 7).

Annibyniaeth ·	Mi fasa’n rhaid i mi ddibynnu ar bobl eraill a thacsi (Teithiwr 3).
· Buasai’n effeithio ar fy annibyniaeth ac yn cyfyngu ar lle fedra i fynd (Teithiwr 10).
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