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Gwasanaethau Gofal Croesffyrdd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru  
 

Arolwg Blynyddol o Foddhad – Gorffennaf 2017 
 
Mae Gwasanaethau Gofal Croesffyrdd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru 
(CTNWCCS) yn bartner rhwydwaith yn sefydliad cenedlaethol yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr. Mae CTNWCCS yn gweithredu drwy Ogledd Cymru gyfan a’i weledigaeth yw fod 
“…pob gofalwr di-dâl yng Ngogledd Cymru’n cael cydnabyddiaeth a chefnogaeth ac y cynigir gwasanaethau 
iddynt i’w helpu i ddiogelu eu lles a’u hiechyd eu hunain”. 
 
Mae CTNWCCS yn atebol i ofynion aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, arolygon 
rheoliadol gan AGGCC ac adolygiadau gwasanaeth ei gomisiynwyr lleol. Yn bwysig iawn, 
mae CTNWCCS – ers ei sefydlu flynyddoedd maith yn ôl fel gwasanaeth Crossroads - wedi 
ymroi i wneud ei werthusiad beirniadol ei hun er mwyn mesur pa mor effeithiol ydyw yn 
ogystal ag annog pobl i roi sylwadau am y ddarpariaeth gwasanaethau ac efallai feysydd i’w 
datblygu er mwyn gwella’r gwasanaeth. Gwneir hyn drwy gysylltu’n uniongyrchol gyda’r bobl 
sy’n defnyddio’r gwasanaeth. Eleni dosbarthwyd cyfanswm o 183 o holiaduron a chafodd  
cyfanswm o 115 eu dychwelyd. Mae hynny’n golygu bod 63% o’r holiaduron wedi cael eu 
dychwelyd - sy’n nifer uchel iawn -  ac yn dangos ynddo’i hun sut mae gofalwyr yn teimlo am 
y gwasanaeth. 
 
I’r cwestiwn “Pa sgôr fyddech chi’n ei roi i’n gwasanaethau?”, yr ateb a gafwyd yn llawer amlach 
na’r gweddill oedd sgôr o 10 ac yna sgôr o 9. Rhoddwyd rhai sgorau is – rhoddodd 5 o’r 
atebwyr sgôr o 8, un atebwr sgôr o 6 ac un atebwr sgôr o 7. Rhoddodd un atebwr sgôr o 6 
ond aeth yn ei flaen i roi canmoliaeth gyda sylwadau megis “…gwasanaeth rhagorol a gofalgar” ac 
“…yn methu gwella ar wasanaeth mor gyfeillgar”. Nid oedd yr atebwr a roddodd sgôr o 7 yn cynnig 
unrhyw reswm am y sgôr a roddwyd ond cynigiodd 10/10 am y Caffi Cofio. Rwy’n dod i’r 
casgliad yn hyderus iawn bod meddwl uchel iawn gan bobl o’r gwasanaeth a gynigir gan 
CTNWCCS. 
 
O ystyried y sgorau uchel y soniwn amdanynt uchod, ac yn debyg i’r hyn a welwyd mewn 
gwerthusiad blaenorol, rwy’n bwriadu canolbwyntio llai ar y sgorau eraill o fewn yr ymarfer a 
chanolbwyntio fwy ar brofiadau unigolion sydd i’w gweld mewn sylwadau gan ofalwyr.  O 
dystiolaeth bersonol fel yma, sy’n aml yn fyw a theimladwy, gall rhywun gael gwell 
dealltwriaeth o’r hyn mae’r gwasanaeth yn ei olygu, a’r hyn mae wedi’i gyflawni a chliw neu 
ddau sydd efallai’n awgrymu meysydd i’w hystyried gan y Bwrdd a’r Rheolwyr. I dawelu eich 
meddwl, mae’r sgorau a gofnodwyd yn y meysydd sy’n weddill yr un mor uchel. 
 
Geiriau.  Mae nifer o eiriau allweddol yn ymddangos dro ar ôl tro yn y sylwadau ond gallwn 
eu crynhoi fel a ganlyn. Mae’r gwasanaeth yn creu “…hyder” ac yn helpu gofalwyr “…i 
barhau”. Ymhellach, mae’r gefnogaeth a gynigir “…yn ein helpu ni’n dau (y gofalwr a’r person sy’n 
derbyn y gofal) mewn llawer o ffyrdd”. Roedd geiriau un gofalwr yn atsain barn nifer o’r atebwyr 
pan ddywedodd “ …mae’r gwasanaeth yn achubiaeth i mi”.  
 
Themâu.  Daw themâu penodol i’r golwg yn gyson. Nid yw hynny’n peri syndod oherwydd 
mae’r themâu yma wedi bod yn amlwg ers blynyddoedd lawer; yr hyn sy’n drist yw eu bod yn 
dal i godi. Mae’r problemau’n cynnwys unigrwydd ynghyd ag effeithiau ar iechyd y gofalwyr. 
Roedd gan y rhan fwyaf o’r gofalwyr un cais syml – “…mwy o amser!”. Mae blinder llethol, yn 
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gorfforol ac yn emosiynol, yn thema go iawn sy’n codi dro ar ôl tro ac, er gwaethaf y ffaith 
fod y gefnogaeth sy’n cael ei chynnig yn werthfawr iawn, y teimlad hefyd na allent gael 
seibiant iawn. Roedd un gofalwr yn disgrifio’r ffordd mae“….gofalu yn gallu bod yn ddiddiwedd”. 
 
Effeithiau. Cynigiodd un gofalwr dystiolaeth berswadiol yn dangos sut mae derbyn 
gwasanaeth gan CTNWCCS wedi golygu bod y rhai sy’n derbyn gofal wedi gallu aros yn eu 
cartrefi am 3 mlynedd yn fwy cyn iddynt orfod mynd i ofal preswyl. Er gwaethaf y costau 
dynol mewn sefyllfa o’r fath, dylid rhannu goblygiadau adnoddau ac ariannol tystiolaeth o’r 
fath gyda’r comisiynwyr –  fel eu bod yn gweld y sefyllfa; i’r un graddau, mae ymatebion eraill 
wedi dangos sut mae hyd yn oed lefelau cymhedrol o gefnogaeth yn helpu pobl i beidio 
rhoi’r ffidil yn y to. Felly, y cwestiwn sy’n codi o hyn yw “…beth fydd yn digwydd os bydd y 
gwasanaeth yma’n diflannu?” Mae un neu ddau o’r atebion yn awgrymu bod rhai unigolion wedi 
cyrraedd pen eu tennyn ac efallai ar fin rhoi’r gorau iddi. Dywedodd gofalwr arall ei fod yn 
ceisio ymdopi â’i salwch difrifol ei hun hefyd ac mae wedi gallu mynd i glinigau yn Christie’s 
ym Manceinion ac hyd yn oed ymhellach i ffwrdd diolch i’r ffaith ei fod yn teimlo’n hyderus 
bod ei wraig yn derbyn gofal da yn ei absenoldeb. 
 
Roedd un gofalwr wrth ei bodd bod y gefnogaeth yma wedi rhoi “…mwy o amser ‘nain’ [i mi] 
gyda’r wyrion a’r wyresau”. Dyna dystiolaeth eto bod y gwaith o ofalu am rywun yn gallu cael 
effaith ar gymaint o bobl yn y teulu, ymhell y tu hwnt i’r gofalwr a’r un sy’n derbyn y gofal. 
Gwelsom yn bwerus iawn faint o straen emosiynol y mae’r gwaith gofalu’n ei greu pan 
ddywedodd un rhiant sydd â phlentyn gydag anableddau “…mae cael rhywfaint o seibiant yn 
gadael i mi deimlo ychydig bach mwy fel fi”. 
 
Staff.   
Safon y staff sy’n penderfynu safon unrhyw wasanaeth sy’n delio â phobl. Yn y cyswllt yma,  
gall CTNWCCS ei ystyried ei hun yn ffodus iawn am fod y sylwadau’n adlewyrchu’n dda ar 
ei fuddsoddiad yn y staff. Maen nhw’n sôn dro ar ôl tro am unigolion sydd wedi cael effaith 
bositif ar ofalwyr a theuluoedd, eu bod nhw’n gwerthfawrogi’r rhain, a bod y berthynas yma 
gyda’r staff yn amlwg yn annwyl a gwerthfawr i’r gofalwyr ac i’r rhai sy’n derbyn gofal fel ei 
gilydd. Mae tystiolaeth hefyd sy’n cydnabod mor bwysig yw cael cysondeb drwy i’r un aelod 
o staff ddod i’r cartref dro ar ôl tro. Ymysg y geiriau a ddefnyddiwyd i ddisgrifio’r staff mae 
“…dibynadwy”, “…medrus, cyfeillgar a chefnogol”, “….gallwch ymddiried ynddo” a “…does dim yn 
ormod o drafferth iddynt”. Mae sylwadau eraill yn awgrymu “…mae cyfarfod ein gofalwr wedi newid ein 
bywydau” neu “…mae ei bresenoldeb yn tawelu ein pryderon” a “…halen y ddaear”. 
 
Gofalwyr Ifanc. Dyma oedd y flwyddyn gyntaf i mi weld sôn am ofalwyr ifanc, sy’n gam 
datblygu positif iawn yr wyf yn ei groesawu. Mae’n amlwg bod y bobl ifanc yma sy’n derbyn 
gwasanaeth yn cael yr un math o broblemau â gofalwyr sy’n oedolion. Ond, mae dimensiwn 
ychwanegol i ofalwyr ifanc oherwydd yr effaith ar eu haddysg ac felly ar eu cyfleoedd mewn 
bywyd. 
 
Hefyd, yn y byd addysg, roedd un fam ifanc oedd yn ofalwr i blentyn gyda salwch difrifol ac 
roedd hi’n cael trafferthion ac yn wynebu llawdriniaeth ei hun. Dywedodd hithau bod yr 
ysgol wedi “…rhybuddio na ddylwn fod yn absennol oherwydd fy salwch i yn hytrach na salwch fy mab”. 
Er nad ydw i’n ymwybodol o fanylion y sefyllfa yma, rwy’n gwybod bod yr Ysgrifennydd 
Cabinet dros Addysg yn Llywodraeth Cynulliad Cymru (sydd â phrofiad uniongyrchol ei hun 
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o ofalu) wedi canmol menter yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn ddiweddar sy’n dwyn y teitl 
“Cefnogi Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol – Cymru”. 
 
Mae hon yn fenter sy’n ceisio helpu i ganfod a chefnogi gofalwyr ifainc mewn ysgolion. 
Efallai bod pobl ifanc yn ymwneud â’r fenter yn barod ond lle’r Bwrdd yw hi i benderfynu i 
ba raddau maen nhw’n ymwneud â’r ymarfer yma. Fodd bynnag, dylid o leiaf roi gwybod i 
ofalwyr ifanc a’u teuluoedd am y fenter a rhannu gwybodaeth amdani, ynghyd â’r cymorth a 
allai fod ar gael iddynt. Yn yr un modd, mae ystyriaethau perthnasol i’r ysgol feddwl 
amdanynt wrth wynebu sefyllfaoedd fel honno y mae’r rhiant ifanc uchod ynddi. Yn fy 
mhrofiad i, anaml iawn y mae bygythiad o orfodiad ar ei ben ei hun yn effeithiol mewn 
sefyllfaoedd fel yma.  
 
Materion gwledig.  Er mai ychydig iawn o sylwadau a wnaed am ddarparu gwasanaethau 
mewn ardaloedd gwledig, maen nhw’n berswadiol iawn. Mae un gofalwr yn sôn am y ffaith 
bod raid iddi frysio os ydy hi’n gadael ei chartref yng nghefn gwlad ac, am ei bod hi mor bell 
o unrhyw le poblog, dydy hi ddim yn gallu galw’n sydyn yn y siop ac yn y blaen yn hawdd 
iawn. Heb gar byddai pethau wedi bod yn waeth iddi am fod y gwasanaethau cludiant 
cyhoeddus yn cael eu cwtogi’n gyson. Mae hyn yn ein hatgoffa bod gofalwyr i’w cael ymhob 
ardal ac nid yn y mannau poblog yn unig. Mae’n ein hatgoffa hefyd bod angen teilwra’r 
ffordd y cynlluniwn y gwasanaethau a’r ddarpariaeth i gyfateb â’r lleoliad. Mae hyn yn cael 
effaith anochel ar gynllunio a bydd y costau darparu’n uwch mewn ardaloedd gwledig. 
Cydnabuwyd y ffaith yma flynyddoedd lawer yn ôl gan yr hen Gyngor Cenedlaethol ar 
Weithredu Gwirfoddol a fathodd y term “premiwm gwledig” i hwyluso cyflwyniad y syniad i 
gomisiynwyr o gynyddu’r costau uned. O ystyried daearyddiaeth Gogledd Cymru, efallai y 
bydd y Bwrdd eisiau ystyried y ffordd y gallai’r elfen wledig effeithio arno yn yr ardal y mae’n 
gweithredu ynddi.  
 
Codau post.  Er nad yw hyn yn broblem amlwg, mae’r syniad o’r lotri codau post yn un a 
gododd o sylw a wnaed gan ofalwr yn Sir y Fflint a ofynnodd am gymorth gyda garddio a 
chynnal a chadw’r tŷ. Os byddai hi wedi bod yn byw yn Sir Ddinbych neu Gonwy, byddai 
wedi gallu cael cefnogaeth fforddiadwy gan asiantaethau fel Care and Repair. Dydy 
cefnogaeth fel yma ddim ar gael eto drwy Ogledd Cymru gyfan. Canfuwyd yn nyddiau 
cynnar gofal cymdeithasol bod cyflwr yr ardd yn ystyriaeth bwysig i lawer o unigolion wrth 
benderfynu a ddylent fynd i mewn i ofal preswyl neu ofal nyrsio. Felly, mae’r cyfuniad o rôl 
brysur fel gofalwr ochr yn ochr â dirywiad yn y pethau o’u cwmpas yn gallu bod yn ormod i 
rai pobl ymdopi ag o. 
 
Rwy’n derbyn bod y mater yma y tu hwnt i gyfrifoldeb y Bwrdd ond mae’n ddarlun 
defnyddiol a dilys o’r pwysau o bob math - yn cynnwys galwadau sy’n llai amlwg nag eraill – 
sy’n effeithio ar fywydau gofalwyr. Efallai y bydd problemau’r ardaloedd anghysbell a’r 
gwahaniaethau cod post y soniais amdanynt uchod yn helpu’r Bwrdd i ystyried a ydyw’n 
fodlon gyda chydraddoldeb y ddarpariaeth gwasanaethau a’r mynediad atynt ar draws yr ardal 
y mae’n gweithredu ynddi, yn ogystal â chynnig cyfleoedd posibl i archwilio ffyrdd o 
gydweithio gyda phobl eraill mewn mentrau gwasanaethau lleol. 
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Casgliadau.  Does dim amheuaeth bod CTNWCCS yn parhau i gynnig gwasanaeth 
dibynadwy sy’n ennyn parch a gwerthfawrogiad mawr gan deuluoedd a gofalwyr lu ledled 
Gogledd Cymru. 
 
I’r un graddau, ni ellir amau bod y gefnogaeth hon yn hanfodol. 
 
Mae’r staff gofal yn cael eu parchu’n fawr ac yn mynd ati’n dawel i wneud cyfraniad 
sylweddol a phositif i fywydau gofalwyr o ddydd i ddydd. O ddweud hynny, mae sialensiau’n 
yn codi’n gyson ac mae parhad yn y cyllido’n rhywbeth pwysig i’w ystyried. Mae’r gwaith o 
gomisiynu a darparu gofal cymdeithasol modern yn cyflwyno sialensiau o bob math ond 
efallai mai nawr yw’r amser i ystyried cefnogaeth i ofalwyr yn fwy fel buddsoddiad ac yn llai 
fel cost. 

 
 
 
 
 
Merfyn G. Roberts 
Adolygydd Annibynnol  
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