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NEGESEUON GAN Y CADEIRYDD A’R  
RHEOLWR CYFFREDINOL 

RITA JONES—CADEIRYDD 

(2014-presennol) 
 

 

 

Mae’n bleser gen i gyflwyno’r Adroddiad 

Blynyddol ar gyfer y flwyddyn 2015-16. 
 

Rydym wedi ymgartrefu erbyn hyn yn ein safle 

newydd ar Barc Menter Quinton Hazell ac, fel 

roeddem wedi’i ddisgwyl y llynedd, mae hyn wedi 

gostwng ein costau. 
 

Rydym wrthi drwy’r amser yn chwilio am brosiec-

tau ac yn archwilio mentrau newydd i ateb 

anghenion gofalwyr a’r bobl y maent yn gofalu 

amdanynt, ac i ddod yn fwy cynaliadwy. Ar hyn o 

bryd rydym yn aros am ganlyniadau gwahanol 

geisiadau am arian. 
 

Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr am eu hymrwymiad a’u cefnogaeth. 

Roeddem yn siomedig iawn i dderbyn diswyddiad Hilary Stevens oherwydd iechyd gwael, 

a dymunwn wellhad buan iddi. Cafodd Mrs Elizabeth Squires ei phenodi i’r Bwrdd yn yr 

haf ond, yn anffodus, bu’n rhaid iddi ymddiswyddo oherwydd newid yn ei hamgylchiadau. 

Dymunwn yn dda iddi hithau ar gyfer y dyfodol. 
 

Roedd hi’n bleser gennym groesawu Bethan Trenchard i’r Bwrdd, bydd ei phrofiad fel 

Nyrs Gymunedol yn hynod o werthfawr. Rydym yn gwneud pob ymdrech i benodi 

Ymddiriedolwyr newydd. 
 

Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr iawn y gefnogaeth a gawn bob amser gan Gill Winter, 

Rheolwr Cyswllt a Chymorth Rhwydwaith i’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Mae hi’n dod i gy-

farfodydd y Bwrdd yn rheolaidd a hi yw ein cyswllt gyda’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr. 
 

Mae’r Bwrdd yn ddiolchgar iawn i’r Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr am eu ffyddlondeb a’u 

hymroddiad. Rydym yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth a roddant i’r gofalwyr yn fawr iawn.  
 

Mae gan y sefydliad Dîm Rheoli bychan sy’n gwneud maint enfawr o waith. Mae’r Bwrdd 

yn eithriadol ddiolchgar i Alison Jones a’r tîm am eu ffyddlondeb, ymroddiad a 

chefnogaeth. Rydym yn ffodus iawn bod gennym dîm mor wych yn rheoli’r sefydliad yma. 

 

Rydym yn hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi rhoddion caredig i Ymddiriedolaeth 

Gofalwyr Gogledd Cymru, yn enwedig i bwyllgor De Môn sy’n codi arian ar ein rhan. 
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In 2012/13 
we gave 

practical and 
emotional 
support to  
372 carers, 

and provided 
a total of 

37,653 respite 
hours  
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Y WOBR ANSAWDD—CANOLFAN RHAGORIAETH 
 

Ym mis Hydref 2015, cafodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru arolwg i weld a yw 

ein mudiad yn cael ei redeg yn dda ac a yw ein gwasanaethau o safon uchel. 
 

Yn dilyn arolwg trwyadl, roeddem yn hynod falch ein bod wedi cyrraedd y lefel uchaf y    

gallem ei chyrraedd— ‘Canolfan Rhagoriaeth’. 
 

Ein nod yw parhau i weithio hyd eithaf ein gallu i sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn derbyn y 

gefnogaeth ddibynadwy a gwerthfawr y maent hwy a’u teuluoedd yn ei haeddu bob 

tamaid. 

 

ALISON JONES—RHEOLWR CYFFREDINOL 
(2012—presennol) 

 

Eleni rydym wedi atgyfnerthu ein safle fel prif 

ddarparydd cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i 

ofalwyr ledled Gogledd Cymru. Rydym yn parhau i 

weithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol, 

BCUHB a mudiadau trydydd sector eraill.  
 

Yn 2015 deuthum yn Aelod Pwyllgor o Fforwm 

Partneriaeth DU yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr  

sy’n golygu bod Partneriaid Rhwydwaith yr   

Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gallu cymryd rhan 

mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar Ofalwyr yn 

genedlaethol. Mae hwn yn benodiad 2 flynedd fel-

ly mae ganddo flwyddyn arall i redeg.  
 

Rwy’n dal i dderbyn cefnogaeth enfawr gan y Bwrdd, yn enwedig y Cadeirydd yr ydw i’n 

gweithio’n agos â hi. Mae’r ymddiriedolwyr i gyd yn rhoi eu hamser yn hael iawn a hoffwn 

gymryd y cyfle yma i ddiolch i’r ymddiriedolwyr i gyd am eu gwaith caled a’u hymroddiad. 
 

Mae ein Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr yn dal i ddarparu gwasanaeth rhagorol i Ofalwyr le-

dled Gogledd Cymru ac, fel y byddaf i bob tro, hoffwn ddiolch iddynt am eu caredigrwydd 

ac am fod mor broffesiynol. Roeddem yn drist iawn i golli un o’n gweithwyr cefnogi gwerth-

fawr iawn ar Ynys Môn eleni, yn hollol annisgwyl ac yn llawer rhy fuan. Hoffem basio ein 

cydymdeimlad mawr i’w theulu ac mae ei “Theulu Croesffyrdd” yn ei cholli’n fawr iawn. 
 

Yn olaf hoffwn ddiolch i’r tîm bach iawn sy’n gweithio yn y cefndir i sicrhau bod y sefydliad 

yn rhedeg yn esmwyth, y Rheolwyr Gofal, y Gweinyddwyr, Arweinwyr Prosiect ac, yn olaf, 

ein Cynorthwyydd Personol i’r Bwrdd a’r Gweinyddwr Cymorth i Reolwyr. Rydym yn dîm 

bach ymroddedig sy’n cefnogi ein gilydd ac mae pob aelod yn helpu i sicrhau fy mod yn 

gallu ymdopi a mwynhau fy rôl. 



Tudalen 4 

 

 

DATBLYGU GWASANAETHAU 
  

Er ein bod yn sicrhau bod ein gwasanaethau craidd yn cyrraedd cymaint o 

ofalwyr ag sy’n bosibl, mae 2015-16 wedi gweld ein Tîm Uwch Reolwyr yn 

gweithio’n galed i’r ddatblygu’r gefnogaeth a’r cymorth y gall Ymddiriedolaeth 

Gofalwyr Gogledd Cymru ei gynnig ledled Gogledd Cymru. Mae’r tîm wedi 

llwyddo nid yn unig i ehangu prosiectau ond maent hefyd wedi sicrhau con-

tractau newydd a chyffrous.  

RHEOLWR GWASANAETH A DATBLYGIAD 

(SIR Y FFLINT A WRECSAM) 
 

Mae’n bleser gennym groesawu Lyn Siebenmann i’r tîm.  Cyn dod yma mae Lyn wedi 
gweithio yn y Ganolfan Adnoddau Anabledd ym Modelwyddan a’r Gymdeithas Strôc.  
Cafodd ei phenodi ym mis Tachwedd 2015 i ddatblygu gwasanaethau Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Gogledd Cymru yn ardaloedd Wrecsam a Sir y Fflint ac i roi gwybod i fwy o 
bobl am ein cefnogaeth.  Mae Lyn wrthi’n helpu i sefydlu clwb ar ôl ysgol yn Sir y Fflint i 
blant gydag anableddau sy’n cael ei ariannu gan y Waterloo Foundation. 

GRWPIAU CYMUNEDOL 

Mae ein Gwasanaeth Caffi Cofio yn Sir Fôn yn 
mynd o nerth i nerth ac, yn 2016, lansiwyd ein  
caffi newydd yng Ngwesty’r Bull, Llangefni (llun ar y 
dde) a gynhelir bob Dydd Mawrth, 2-4 pm. 
 
Mae’r grwpiau wedi bod mor llwyddiannus nes 
bod Cyngor Bwrdeistref Conwy wedi penderfynu 
hefyd i gomisiynu model gwasanaeth tebyg i bob 
gofalwr ac i bawb sy’n derbyn gofal sy’n byw yn 
ardal Conwy. Sefydlwyd Caffi Conwy tua diwedd 
mis Mawrth 2016, ac mae’r gwasanaeth yma wedi 
bod yn boblogaidd iawn ers y dechrau. Cynhelir y grwpiau bob pythefnos, un wythnos yng 
Nghlwb Criced Bae Colwyn, yr wythnos ddilynol yng Nghlwb Golff Abergele.  Mae croeso i 
bob gofalwr ddod draw i fwynhau’r adloniant, y gweithgareddau a phaned braf o de neu 
goffi. Mae cynlluniau ar y gweill erbyn hyn i agor Caffi Sir y Fflint y flwyddyn nesaf! 
 
Yn Y Rhyl, rydym yn dal i redeg grŵp wythnosol yng Ngorwel Newydd, Promenâd y Rhyl, 
bob Dydd Mawrth 2-4 pm, ac mae ein Grŵp Cerdd yng Nghorwen yn rhedeg bob dydd 
Gwener 2-4 pm yn Llygadog, Clawdd Poncen. 
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ASTUDIAETH ACHOS 
 

Mae’r canlynol yn astudiaeth achos sy’n dangos rhan o’r gwaith a wnawn 

yn Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru: 
 

Mae Mrs A yn gofalu am ei gŵr. Mae hi wedi dechrau teimlo’n unig ac wedi colli ei hy-
der i gymdeithasu. Mae ar Mr A angen cefnogaeth gyda thasgau byw pob dydd, ond 
gall Mrs A ei adael ar ei ben ei hun am gyfnodau byrion. Ffoniodd Mrs A i ofyn am ein 
Caffi Conwy. Roedd hi eisiau mynd yno ond roedd hi’n teimlo’n nerfus ynglŷn â mynd 
ar ei phen ei hun. Pan ffoniodd y tro cyntaf dywedodd y byddai’n ystyried y peth. Ffo-
niodd ein swyddfa ac roeddem yn gallu cynnig mynd gyda hi i’r Caffi fel na fyddai’n 
teimlo’n unig ac yn ofnus.  
 
Y Gwasanaeth a Gafodd:  Gallai ein Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr fynd i nôl Mrs 
A, mynd gyda hi i Gaffi Conwy a’i chyflwyno i bobl eraill oedd yn ymweld. Diolch i’r 
gefnogaeth yma, llwyddodd Mrs A i fagu hyder ac, erbyn hyn, mae hi’n gallu mynd i’r 
caffis ar ei phen ei hun. Mae Mr A yn gwybod bod ei wraig yn teimlo’n llai unig ac yn 
mwynhau cymdeithasu mewn gweithgareddau cymunedol. Hefyd cafodd Mrs A 
wybodaeth am gefnogaeth gymunedol arall y byddai efallai eisiau ei defnyddio. 

 

GOFALWYR SY’N OEDOLION IFANC 
 

Ym mis Chwefror 2016 cawsom arian gan yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr i sefydlu prosiect 18 
mis i Ofalwyr sy’n Oedolion Ifanc 16-25 oed yn 
byw yn Sir Fôn.  Mae’r Prosiect yn cynnig 
cefnogaeth 1-1, gwybodaeth a chyngor, 
cefnogaeth grŵp a seibiant o’r gwaith gofalu. 
Bydd sesiynau hyfforddi’n cael eu darparu 
hefyd gan gynnwys cyrsiau am sgiliau ymarfer-
ol megis  coginio, cyllid a chreu cyllideb, cy-
morth cyntaf, codi a chario a rheoli meddy-
ginaethau, yn ogystal â sesiynau lles yn 
cynnwys magu    hyder, gweithdai cerddori-
aeth a chyngor am   gadw’n heini. 
 

Mae’n bleser mawr gennym gefnogi pobl o’r 
oedran yma am fod gwaith ymchwil wedi dan-
gos nad yw gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn 
derbyn digon o gefnogaeth, nad ydynt yn cael 
cydnabyddiaeth ddigonol, a’u bod yn wynebu 
rhwystrau sylweddol sy’n gallu cael effaith 
bellgyrhaeddol ar eu dyfodol. Mae hefyd wedi 
dangos bod Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc yn 
gallu teimlo’n unig yn aml iawn ac mae gan 
Gymru’r gyfradd uchaf o ofalwyr sy’n oedolion 
ifanc drwy Brydain gyfan. 
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GWASANAETHAU PLANT 
 

Rydym yn dal i ddarparu ein 

gwasanaethau plant ar draws y 6 sir ac 

mae Grwpiau Plant yn ffynnu yng 

Nghonwy a Sir y Fflint. Mae anghenion 

cymhleth gan y plant a gefnogwn yn y 

grwpiau yma ac mae’r grwpiau’n cynnig 

seibiant i’w teuluoedd a chyfle i’r plant 

ymuno gyda’u cyfoedion ochr yn ochr 

â’r staff. 

 

Y GRŵP BRODYR A CHWIORYDD 

 
Mae’r Grŵp Brodyr a Chwiorydd yn 

rhoi cyfle i frodyr a chwiorydd plant 

anabl gwrdd â gofalwyr eraill sy’n fro-

dyr a chwiorydd a mwynhau prosiec-

tau a theithiau yn arbennig i’w 

cefnogi yn eu rôl ofalu.  Mae hefyd yn 

cynnig seibiant byr o’r gwaith gofalu 

fel y gallent fwynhau digwyddiadau a 

theithiau y mae plant eraill yn eu 

cymryd yn ganiataol.   

GRŵP NOFIO 

 
 

Mae’r grŵp Nofio’n ychwanegiad   

gweddol newydd i’n calendr               

digwyddiadau ac yn wasanaeth misol. 

Mae’n digwydd yn Llandudno ac mae’n 

agored i bob teulu sy’n derbyn 

gwasanaeth gennym ni mewn unrhyw 

ffordd. Gall y teulu i gyd fynd ac mae ein 

staff ar gael i helpu yn y pwll ac i helpu i 

wisgo a dadwisgo fel y bo’r angen. 
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GWAU I OFALWYR AC I GODI 

ARIAN 

 
Y llynedd, ar gyfer Wythnos Gofal-

wyr 2015, roeddem eisiau i ofalwyr, 

pobl oedd yn derbyn gofal, staff, 

ymddiriedolwyr a ffrindiau wau 

sgarffiau i ni a chawsom ymateb 

gwych. Diolch i bawb a anfonodd y 

darnau prydferth o wau atom. Wedi i 

ni eu huno at ei gilydd yn y swyddfa, 

roedd y sgarff yn ymestyn am fillti-

roedd. Ers hynny rydym wedi 

gwerthu sgarffiau unigol mewn dig-

wyddiadau lleol ac wedi codi  

llawer iawn o arian a fydd yn cael ei 

ddefnyddio i brynu gwasanaethau 

ychwanegol i ofalwyr. 

 

 

Diolch o galon i’n gweithwyr 

gwau gwych! 

 

 

CODI ARIAN 

CYFEILLION YMDDIRIEDOLAETH GOFALWYR GOGLEDD CYMRU 
 

Unwaith eto rhaid i ni ddiolch o galon i Grŵp Codi Arian De Môn. Mae’r criw codi arian 

gwych yma’n parhau i wneud llawer iawn o ymdrech i’n cefnogi. Rydym yn hynod o ddiol-

chgar iddynt am eu gwaith caled sy’n golygu y gallwn helpu mwy o ofalwyr. Yn 2015-16 

gwelwyd y grŵp yn cynnal nifer o ddigwyddiadau, yn cynnwys: 
 

Noson Rasio  (codwyd mwy na £700) 

Cyngerdd Nadolig (codwyd mwy na £500) 

Cystadleuaeth Bridge (codwyd mwy na £350) 

Cyngerdd Cymdeithas Cerddoriaeth Prifysgol Bangor (codwyd mwy na £500) 

Bore Coffi (codwyd mwy na £400) 
 

Dros y flwyddyn codwyd mwy na £4,000 ganddynt—llwyddiant anghredadwy.  Os bydd 

unrhyw un wedi’u hysbrydoli gan y grŵp gwych yma ac eisiau sefydlu eu Grŵp Codi Arian 

yn eu hardal eu hunain, cysylltwch â ni yn y swyddfa (01492 542212) ac fe wnawn ein go-

rau i’ch helpu a’ch cefnogi. 



AC YN OLAF, y rheswm pam ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau 
bod ein gwasanaethau ar gael bob amser i ofalwyr drwy Ogledd Cymru 
gyfan. Isod mae sylwadau gan rai o Ddefnyddwyr ein Gwasanaeth yn  

2015-16: 
 

‘ Rydych yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ansawdd fy mywyd’ 
 

‘Os na fyddai Croesffyrdd yn dod yma, fyddwn i byth yn gadael y tŷ’ 
 

‘Mae’n rhoi amser i mi fynd allan i siarad gyda ffrindiau a gwneud ychydig o 
siopa ac ychydig o amser i fi fy hun’ 

 
‘Mae xxxx yn ferch ofalgar hyfryd yr ydym oll yn ymddiried ynddi’ 

 
‘Mae’r wraig yn cael rhywun arall i siarad â hi, a dw i’n cael ychydig amser i 

mi fy hun’ 
 

‘Mae’n rhoi boddhad mawr i mi allu mynd allan heb orfod poeni am fy 
ngwraig. Gwn ei bod mewn dwylo diogel.’ 

 
‘Heb y gefnogaeth yma, fyddwn i ddim yn gallu mynd i fy apwyntiadau ysbyty, 
fyddwn i ddim yn gallu ymdopi. Ond nawr gwn y gallaf fynd i bob apwyntiad i 

gael triniaeth sy’n gwneud i mi deimlo’n well yn barod’ 
 

‘Cyn i mi gael y gwasanaeth yma, doedd gen i ddim llawer i edrych ymlaen 
ato.  Nawr mae fy egwyl o 2 awr yn rhoi hwb enfawr i mi’ 
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RHODDION 

Unwaith eto, diolch i bawb sydd wedi rhoi rhoddion i CTNW dros y flwyddyn     

ddiwethaf yma. Rydym yn hynod o ddiolchgar am bob cyfraniad. Hoffem ddiolch 

yn arbennig i: 

 

Probus Biwmares 

Bore Coffi Glanrafon 

Inner Wheel Llanfairfechan/Penmaenmawr 

Urdd y Cyfeillion Prestatyn 

Cyngor Tref Bae Colwyn 

Cymdeithas Golff Merched Siroedd Cymru 

Eglwys Bae Cinmel 
 

Hefyd hoffem ddiolch i’n cleientiaid niferus sydd wedi anfon rhoddion unwaith yn 

unig a rhoddion rheolaidd, ac i bawb am y rhoddion Er Cof a gawsom. 
 


