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Annwyl Gydweithiwr  
 
Datblygu ein Fframwaith Cenhadaeth Ddinesig 
 
Gobeithio eich bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach, o ystyried yr amgylchiadau sy'n 
ein hwynebu ar hyn o bryd. Rwy'n sylweddoli pa mor eithriadol o galed y mae 
pawb ledled Gogledd Cymru yn gweithio ac yn addasu i ymateb i'r argyfwng yn 
uniongyrchol – diolch i chi am bopeth rydych yn ei wneud ar draws ein rhanbarth 
a thu hwnt.  
 
Ym mis Mawrth ysgrifennais atoch i ganslo'r cinio a oedd wedi ei drefnu i drafod 
datblygiad Cenhadaeth Ddinesig ar y cyd. Nawr, yn fwy nag erioed, hoffem 
ddatblygu'r gwaith hwn, ac felly rwy'n gofyn am eich cymorth.  
 
Gofynnaf ichi sbario 20 munud i sgwrsio â Ken Perry, Cymrawd Diwydiannol 
Ymweld yn y Brifysgol a Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Do-Well Ltd, practis 
arweinyddiaeth sy'n ymwneud ag ystod o waith ledled gogledd Cymru a gogledd 
orllewin Lloegr. Bydd sgwrs Ken â chi yn ein helpu i ganolbwyntio ein gwaith 
Cenhadaeth Ddinesig a sicrhau ei fod yn ddefnyddiol iawn i chi a'r cymunedau yr 
ydym yn eu gwasanaethu. Byddem yn gwerthfawrogi trafodaeth er mwyn 
cyfnewid syniadau ac i glywed eich barn am y fframwaith Cenhadaeth Ddinesig 
drafft yr ydym wedi'i atodi i chi ei adolygu. 
 
 Rydym wedi datblygu'r fframwaith o'r gwaith rydym wedi bod yn ei wneud ar 
draws y rhanbarth gyda nifer ohonoch yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Rydym 
yn gobeithio, gyda'ch cyfraniad a'ch arweiniad, y bydd y fframwaith hwn yn cynnig 
eglurder a ffocws ac yn ein galluogi i gyfeirio ein hadnoddau a'n cymorth yn y 
ffordd fwyaf effeithiol ac ystyrlon.  
 
Bydd cydweithiwr Ken Perry, Sue Powell o Do-Well, yn cysylltu â chi yn ystod y 
pythefnos nesaf i drefnu galwad ffôn fer, os yw'n gyfleus, neu os hoffech chi 
gysylltu â Sue yn uniongyrchol, a fyddech cystal â gwneud hynny ar: 
sue.powell@do-well.co.uk neu 07525 481020 
 
Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw ofynion a fydd yn eich cynorthwyo yn 
ystod y drafodaeth dros y ffôn ac os oes angen cyfieithu i'r Gymraeg, a byddwn yn 
hapus i drefnu hynny. 
 
Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw amser y gallwch ei sbario ac edrychwn ymlaen 
at weithio gyda chi i fynd i'r afael â'r heriau sy'n ein hwynebu i gyd.  
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