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Rhagair 
 
Rydym yn falch o gyflwyno Adroddiad Blynyddol Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Bae'r Gorllewin 2017/18 sy'n amlygu'r cynnydd sylweddol a wnaed yn ystod y 12 mis 
diwethaf.  
 

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin wedi bod yn gweithredu ers mis 
Tachwedd 2016 ac mae wedi datblygu'n gyflym. Rydym wedi creu amgylchedd cyd-
gefnogol ac wedi gosod sylfeini cadarn ar gyfer gweithio mewn partneriaeth gref a 
chynhyrchiol ar draws gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

 
Cafwyd nifer o gyflawniadau nodedig eleni. Mae Rhaglen Comisiynu ar gyfer Anghenion 
Cymhleth Bae'r Gorllewin wedi mynd o nerth i nerth trwy arbed £3.9 miliwn wrth gefnogi 
pobl i fyw'n fwy annibynnol ac i gyflawni eu nodau llesiant personol ar yr un pryd. Roedd y 
rhaglen yn llwyddiannus yng Ngwobrau Blynyddol Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan 2018 
gan ennill dwy wobr fawreddog yn y categorïau 'Menter Llywodraeth Leol Orau' a 
'Chyflawni Pwrpas Cyffredin' – dwy wobr bwysig sy'n amlygu manteision niferus gweithio 
integredig.  
 
Gwnaed cryn cynnydd o ran datblygu Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig newydd Bae'r 
Gorllewin (IAS), menter arloesol a fydd yn cael ei chyflwyno’n hwyrach yn 2018 fel rhan o 
ymgyrch genedlaethol i wella gwasanaethau i'r rheiny ag awtistiaeth a'u teuluoedd, eu 
rhieni a'u gofalwyr yng Nghymru. Bydd rhai o swyddogaethau allweddol y gwasanaeth yn 
cynnwys rhoi diagnosis amserol a chefnogaeth i oedolion cyn iddynt gyrraedd ymyl y 
dibyn, a chynnig gwybodaeth a chyngor i ddefnyddwyr gwasanaethau a'u teuluoedd.   
Bydd hefyd yn darparu rhaglen hyfforddiant a datblygiad i bobl ag awtistiaeth, eu 
teuluoedd, eu rhieni, eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol er mwyn helpu i wella hyder a 
lles personol unigolion.  
 

Gall Bae'r Gorllewin ymffrostio yn y ffaith ei fod wedi cefnogi cyflawniadau sefydliadau'r 
trydydd sector sydd wedi gallu cyflwyno gwasanaethau gofal a chefnogaeth amhrisiadwy i 
bobl ar draws ein rhanbarth o ganlyniad i fuddsoddiad Y Gronfa Gofal Integredig (CGI). 
Dyrennir arian i'r trydydd sector yn benodol trwy gynlluniau grant mawr a bach, gan 
sicrhau bod sefydliadau o bob maint yn cael y cyfle i gymryd rhan. Rydym wrth ein boddau 
i weld cynifer o ganlyniadau cadarnhaol i ddinasyddion, y mae enghreifftiau ohonynt ar 
gael yng Nghylchlythyr diwedd blwyddyn Bae'r Gorllewin sy'n darparu mewnwelediad 
diddorol i'r gwaith da sy'n cael ei wneud.  

 
Datblygiad allweddol arall a gafwyd dros y flwyddyn ddiwethaf oedd llunio a chyhoeddi 
Cynllun Ardal Bae'r Gorllewin. Mae'r cynllun yn seiliedig ar ganfyddiadau Asesiad 
Poblogaeth 2016/17 ac mae'n amlinellu blaenoriaethau allweddol y Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol ar gyfer gweithio rhanbarthol. Mae gan y cynllun fywyd o 5 mlynedd, ac mae 
Cynllun Gweithredu un flwyddyn sy'n amlinellu sut mae'r blaenoriaethau'n cael eu 
cyflwyno'n cyd-fynd ag ef.  
 
Er ei fod yn rhoi boddhad i adlewyrchu ar ein llwyddiannau, mae hefyd yn bwysig i 
gydnabod yr heriau rydym wedi eu hwynebu yn ystod 2017/18. Mae'r cyhoeddiad am y 
newid arfaethedig i ffiniau'r Bwrdd Iechyd a fydd yn effeithio ar ardal Pen-y-bont ar Ogwr 
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wedi arwain at bryder ac ansicrwydd sylweddol o ran ymarferoldeb cynllunio 
gwasanaethau rhanbarthol yn y tymor hwy. Rydym yn parhau i fod yn gadarn ac yn 
ymrwymedig i weithio mewn partneriaeth a byddwn yn parhau i weithio ar y cyd er mwyn 
cyflwyno gwasanaethau o'r safon uchaf bosib.     
 

Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch unwaith eto i staff, cydweithwyr mewn sefydliadau 
partner a'r holl randdeiliaid eraill am eu gwaith caled â'u hymrwymiad i'r rhaglen dros y 
flwyddyn ddiwethaf. Rydym wedi gwneud cynnydd da ac edrychwn ymlaen yn frwdfrydig at 
y flwyddyn sydd o'n blaenau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 Y Cyng. Rob Stewart 

Arweinydd - Cyngor Abertawe 

Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin yn ystod mis 

Tachwedd 2016 – mis Rhagfyr 2017 

 

 Y Cyng. Rob Jones 

Arweinydd – Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  

Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin o fis Rhagfyr 

2017  

 

 Yr Athro Andrew Davies 

Cadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

Is-gadeirydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin 

 

 Y Cyng. Huw David 

Arweinydd – Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Aelod Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin  
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Rhaglen Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol Bae'r Gorllewin 
 

Ein gweledigaeth: 

Gweledigaeth Rhaglen Bae'r Gorllewin yw darparu gwasanaethau o safon sy'n hyrwyddo 
annibyniaeth ac sy'n cyflwyno canlyniadau cadarnhaol i bobl sy'n defnyddio gwasanaethau 
Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac 
Abertawe; gan amddiffyn plant ac oedolion rhag niwed.  

I gyflawni hyn, bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Awdurdodau Lleol 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port 
Talbot a Chyngor Abertawe'n gweithio ar y cyd drwy Gydweithfa Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Bae'r Gorllewin a chyda phartneriaid y trydydd sector a'r sector annibynnol. 
Prif bwrpas y Gydweithfa yw darparu dull strategol ar gyfer cydlynu rhaglen o newid trwy 
gyfres o brosiectau y mae partneriaid wedi nodi eu bod yn flaenoriaethau cyffredin.  
Dyluniwyd y blaenoriaethau hyn i gefnogi a gwella trefniadau cyflwyno lleol fel eu bod o 
fantais i ddinasyddion a'r gofal maent yn ei dderbyn.  Golyga hyn fod awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd yn parhau i fod yn gyfrifol am gyflwyno gofal iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol yn eu hardaloedd cysylltiol ond gall Bae'r Gorllewin weithio ar y cyd fel 
rhanbarth i nodi'r blaenoriaethau y cyfeiriwyd atynt mewn modd y cytunwyd arno.  Mae'r 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn gofyn i ranbarthau ganolbwyntio ar 
gyfleoedd i atal ac ymyrryd yn gynnar, ac mae enghreifftiau o'r gwasanaethau hyn yn 
bodoli yn y rhanbarth trwy sefydlu’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd sydd 
wedi cael ei ddatblygu’n rhanbarthol. 

Bydd awdurdodau lleol a byrddau iechyd yn rhoi mwy o fanylion am gyflwyno 
gwasanaethau lleol yn eu hadroddiadau priodol gan gyfarwyddwyr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Iechyd.  

Ein nodau allweddol yw:  

 Hyrwyddo atal a lles o safbwynt y dinesydd, a fydd yn cefnogi ac yn cryfhau'r gofal a 
gyflwynir a'r buddion iechyd a lles i bobl Bae'r Gorllewin 

 Integreiddio gwasanaethau'n fwy effeithiol er budd defnyddwyr gwasanaeth a 
gofalwyr 

 Canolbwyntio ar y person drwy ymagwedd sy'n ymrwymedig i bersonoli, 
annibyniaeth, cynhwysiad cymdeithasol a dewis 

 Cyflawni cyfrifoldeb a rennir sy'n diogelu oedolion a phlant mewn perygl o niwed ym 
Mae'r Gorllewin yn erbyn pob math o gam-drin drwy weithio ar y cyd i gadw oedolion 
a phlant yn ddiogel a hyrwyddo'u lles 

 Gwella gwasanaethau, osgoi cynnydd mewn costau gwasanaeth a sicrhau bod 
gwasanaethau'n gynaliadwy ar gyfer y dyfodol, yn wyneb galw cynyddol a'r hinsawdd 
ariannol bresennol  

Cyflwynir uchelgeisiau rhanbarth Bae'r Gorllewin trwy'r rhaglenni a'r ffrydiau gwaith 
canlynol, a chânt eu cynrychioli fel diagram yn Atodiad 1:  

 Rhaglen Gwasanaethau Cymunedol (Pobl Hŷn) 

 Rhaglen Comisiynu ar gyfer Anghenion Cymhleth  
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 Partneriaeth Gofalwyr Bae'r Gorllewin 

 System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) 

 Grŵp Llywio Datblygu'r Gweithlu 

 Byrddau Comisiynu Anabledd Dysgu/Iechyd Meddwl 

 Bwrdd y Rhaglen i Blant a Phobl Ifanc  

 Byrddau Diogelu Rhanbarthol i Blant ac Oedolion 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

Bae’r Gorllewin 
Bydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin (BPRh) yn gyfrifol am reoli a 
datblygu gwasanaethau i sicrhau cynllunio strategol a gweithio mewn partneriaeth rhwng 
awdurdodau lleol, y Bwrdd Iechyd, partneriaid y trydydd sector a dinasyddion. 

Cafwyd rhai newidiadau o ran aelodaeth y bwrdd yn 2017/18, fel a amlinellir isod:  

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin 

Enw Corff 
Partneriaeth/Sefydliad 
Partner 

Rôl 

Y Cyng. Rob Jones CBS CNPT Arweinydd/Cadeirydd y BPRh 
(o fis Rhagfyr 2017) 

Yr Athro Andrew 
Davies 

BI PABM Cadeirydd/is-gadeirydd y BPRh 

Y Cyng. Rob Stewart Cyngor Abertawe Arweinydd/Cadeirydd y BPRh 
(mis Tachwedd 2016 - mis 
Rhagfyr 2017) 

Emma Tweed Gofal a Thrwsio Cynrychiolydd y Trydydd Sector 
(Cenedlaethol) 

Melanie Minty Fforwm Gofal Cymru Ymgynghorydd Polisi 

Gaynor Richards Cyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol CNPT 

Cynrychiolydd y Trydydd Sector 
(Cyngor Gwirfoddol Cymunedol)  

Carwyn Tywyn Mencap Cymru Cynrychiolydd y Trydydd Sector 
(Lleol) 

Rosita Wilkins Defnyddiwr 
Gwasanaeth/Cynrychiolydd 
Dinasyddion 

Defnyddiwr 
Gwasanaeth/Cynrychiolydd 
Dinasyddion 

Adele Rose-Morgan  Defnyddiwr 
Gwasanaeth/Cynrychiolydd 
Dinasyddion 

Defnyddiwr 
Gwasanaeth/Cynrychiolydd 
Dinasyddion 

Linda Jaggers  Gofalwr / Cynrychiolydd 
Carers Wales 

Cynrychiolydd Gofalwyr 

Tracy Myhill BI PABM Prif Weithredwr 

Alex Howells BI PABM Cyn Prif Weithredwr Gweithredol 

Siân Harrop-Griffiths BI PABM Cyfarwyddwr Strategaeth 

Maggie Berry BI PABM Swyddog Nad yw'n Aelod 

Y Cyng. Huw David CBS Pen-y-bont ar Ogwr Arweinydd 
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Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin 

Enw Corff 
Partneriaeth/Sefydliad 
Partner 

Rôl 

Y Cyng. Phil White CBS Pen-y-bont ar Ogwr Aelod o CBS Pen-y-bont ar 
Ogwr/Daliwr Portffolio 

Y Cyng. Dhanisha 
Patel 

CBS Pen-y-bont ar Ogwr Aelod o CBS Pen-y-bont ar 
Ogwr/Daliwr Portffolio 

Darren Mepham CBS Pen-y-bont ar Ogwr Prif Weithredwr  

Susan Cooper CBS Pen-y-bont ar Ogwr Cyfarwyddwr Corfforaethol y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Lles a 'Chyfarwyddwr Arweiniol' 
Bae'r Gorllewin 

Y Cyng. Peter 
Richards 

CBS CNPT Aelod o CNPT/Daliwr Portffolio 

Y Cyng. Alan Lockyer CBS CNPT Aelod o CNPT/Daliwr Portffolio 

Steven Phillips CBS CNPT Prif Weithredwr 

Andrew Jarrett CBS CNPT Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Iechyd a Thai 

Y Cyng. Mark Child Cyngor Abertawe  Aelod Cyngor Abertawe/Daliwr 
Portffolio  

Y Cyng. Clive Lloyd Cyngor Abertawe  Aelod Cyngor Abertawe/Dirprwy 
Arweinydd 

Phil Roberts Cyngor Abertawe Prif Weithredwr 

Chris Sivers Cyngor Abertawe Cyfarwyddwr Pobl 

Dave Howes Cyngor Abertawe Prif Swyddog y Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Debbie Smith Cyngor Abertawe Cyfreithiwr y Gyfarwyddiaeth 

Sara Harvey Rhaglen Bae'r Gorllewin Cyfarwyddwr Rhaglen Bae'r 
Gorllewin  

 

  



8 

Sut mae'r Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol wedi cyrraedd ei amcanion 

yn ystod 2017/18  
 

 Sefydlwyd Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin gan y pedwar Prif 
Weithredwr o'r tri awdurdod lleol a'r Bwrdd Iechyd ym mis Ionawr 2012 i ddechrau, 
cyn cyflwyno unrhyw ddeddfwriaeth i orchymyn gwaith partneriaeth. Yn strategol, 
cydnabuwyd ganddynt, o ystyried y problemau economaidd ac ariannol sy'n wynebu'r 
maes iechyd a gofal cymdeithasol, fod gwaith partneriaeth cryf yn hanfodol er mwyn 
ceisio mynd i'r afael â rhai o'r problemau a'u datrys.  

 Sefydlwyd Fforwm Partneriaeth a oedd yn cynnwys aelodau etholedig Llywodraeth 
Leol, Cadeirydd Bwrdd Iechyd PABM a phartneriaid ehangach yn 2014 i wreiddio 
cyd-weithio ymhellach a gweithredu fel rhagflaenydd i'r Bwrdd Partneriaeth 
Ranbarthol.  Mae gan bob rhaglen a phrosiect ym Mae'r Gorllewin gyfarwyddwr fel 
noddwr, sy'n helpu i ysgogi'r newid yn strategol ac yn wleidyddol. 

 Datblygwyd nifer o drefniadau partneriaeth a threfniadau cronfa a rennir ar gyfer 
gwasanaethau Bae'r Gorllewin dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Sefydlwyd 
cytundeb partneriaeth (Adran 33) ar gyfer gwasanaethau gofal canolraddol ar gyfer 
pob ardal leol ym Mae'r Gorllewin, ac fe'i rheolir drwy Fyrddau Partneriaeth ar y Cyd 
ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.  

 Datblygwyd cytundebau partneriaeth (cytundebau rhwng awdurdodau) a chytunwyd 
arnynt hefyd ar gyfer y Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd Integredig, y 
Gwasanaeth Mabwysiadu rhanbarthol, y Storfa Cyfarpar ar y Cyd a'r Gwasanaeth 
Troseddau Ieuenctid rhanbarthol. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i 
ddatblygu cytundeb partneriaeth (Adran 33) ar gyfer y Bwrdd Cynllunio Ardal sy'n 
goruchwylio Gwasanaethau Camddefnyddio Alcohol a Sylweddau.  

 Yn ystod 2017/18 cytunodd Bae'r Gorllewin y byddai'r rhanbarth yn parhau i ariannu tîm 
craidd ar y cyd a fyddai'n cefnogi trefniadau'r rhaglen graidd tan 2020.  

 Mae Adran 14A Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi 
dyletswydd ar awdurdodau lleol a byrddau iechyd i lunio Cynllun Ardal. Mae'r cynllun 
yn ystyried anghenion gofal a chefnogaeth pobl (yn seiliedig ar ganfyddiadau 
Asesiad Poblogaeth 2016/17), ac yn amlinellu'r camau sy'n angenrheidiol i ddiwallu'r 
anghenion hyn. 

Ar ôl ystyried canfyddiadau'r Asesiad Poblogaeth, mae Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol Bae'r Gorllewin wedi nodi'r canlynol fel meysydd blaenoriaeth allweddol 
ar gyfer gweithio integredig, a chânt eu cynnwys yn yr adroddiad hwn:  

Dyma nhw: 

Blaenoriaeth 1:  Pobl hŷn 

Blaenoriaeth 2:  Plant a Phobl Ifanc 

Blaenoriaeth 3:  Iechyd Meddwl 

Blaenoriaeth 4:  Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth 

Blaenoriaeth 5:  Gofalwyr (nodwyd fel thema drawsbynciol).  
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Gellir gweld Cynllun Ardal Bae'r Gorllewin a'r Cynllun Gweithredu cysylltiedig yn: 
www.westernbay.org.uk/areaplan. Mae 'Crynodeb Gweithredol' a fersiwn 'Hawdd ei 
Darllen' hefyd ar gael.  

Y ffrydiau gwaith a'r gwasanaethau eraill a gynhwysir yn yr 
adroddiad hwn yw:  

 Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd 

 System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru  

 Gweithlu (gan gynnwys Ymgyrch Recriwtio Gweithiwr 

Gofal)  

 Darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 

 Cyfathrebu. 

 

Panel Dinasyddion Rhanbarthol  

Bae'r Gorllewin PIC 
Sefydlwyd Panel Dinasyddion Rhanbarthol Bae'r Gorllewin 
ym mis Chwefror 2016 gyda'r bwriad o gynyddu 
ymwybyddiaeth dinasyddion y rhanbarth am weithgareddau 
Bae'r Gorllewin a'u cynnwys yn fwy yn y gweithgareddau 
hyn. Diben y panel yw cynnig mwy o 'lais a rheolaeth' i 
ddefnyddwyr Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 
yn unol ag egwyddorion Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

Trefnir yr holl gyfarfodydd mewn partneriaeth â thri 
Chydlynydd Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles y Trydydd 
Sector (sydd wedi'u lleoli yng Nghyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor 
Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe a Chymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar 
Ogwr). 

Yn 2017/18, cynhaliwyd dwy sesiwn panel ychwanegol er mwyn canolbwyntio ar faterion 
rhanbarthol penodol. Bu'r gyntaf, a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2018, yn rhoi'r cyfle i 
ddinasyddion adolygu cynnwys y Cynllun Ardal a'r Cynllun Gweithredu drafft.  Bu'r ail, a 
gynhaliwyd ym mis Chwefror 2018, yn sesiwn ymgynghori 'Dweud eich Dweud' a 
gyflwynwyd mewn partneriaeth â chydweithwyr Llywodraeth Cymru er mwyn caffael barn 
dinasyddion a sefydliadau’r trydydd sector am y newid arfaethedig i ffin Bwrdd Iechyd 
PABM/Cwm Taf. 

Mae aelodau Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin yn cynnwys dau 
gynrychiolydd defnyddwyr gwasanaeth a dau gynrychiolydd gofalwyr. Etholir y rhain drwy 
Banel Rhanbarthol Dinasyddion Bae'r Gorllewin a Phartneriaeth Gofalwyr Bae'r Gorllewin. 
Mae'r unigolion hyn yn mynd i gyfarfodydd Panel y Dinasyddion a Phanel y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol, gan weithio fel cyswllt rhwng y ddau.  

Hyd cyfnod y swydd yw pedair blynedd ac mae'r cynrychiolwyr yn derbyn cefnogaeth gan 
Swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin a'r tri chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol er mwyn 
ymgymryd â'u rolau.  

https://socialcare.wales/hub/sswbact
https://socialcare.wales/hub/sswbact
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Linda Jaggers 

Cynrychiolydd Gofalwyr Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin 

 

"Er mwyn dangos bod democratiaeth ar 
waith, mae'n hanfodol bod dinasyddion a 
gofalwyr yn cael cyfle i ddweud eu dweud 

yng nghyfarfodydd y Byrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol. 

Mae gwasanaethu ar Banel y 
Dinasyddion bob amser yn ddiddorol am 
fod sawl barn wahanol yn cael ei mynegi. 

Mae'n bleser ac yn her cael bod yn 
Gynrychiolydd Gofalwyr ar Fwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r 

Gorllewin." 
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Blaenoriaeth 1: Pobl hŷn 

Rhaglen Gwasanaethau Cymunedol: 

Trawsnewid Gwasanaethau Gofal i Bobl Hŷn 

Mae bwriad cryf i wella iechyd a lles yng Nghymru fel a amlinellir yn yr Adolygiad Seneddol 
o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru - Chwyldro o'r Tu Mewn: Trawsnewid Iechyd 
a Gofal yng Nghymru (Ionawr 2018). Mae'r uchelgais hwn yn pwysleisio datblygu 
cynaliadwy ac fe'i sefydlwyd yn ôl disgwyliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  

Daw un o'r pwysau mwyaf mesuradwy ar wasanaethau iechyd a gofal presennol o dwf yn 
y boblogaeth sy'n heneiddio ac felly, gynnydd yn nifer y bobl hŷn ag anghenion cymhleth 
sy'n byw yn eu cymunedau am gyfnodau hwy. Mae unigolion bregus fel arfer, ond nid bob 
amser, yn hŷn a bydd gan nifer ohonynt ddementia. Gellir mynd i'r afael â'r her sylweddol 
hon trwy greu ffyrdd newydd o weithio yn unig, gan gynnwys datblygu gwasanaethau 
integredig sydd wedi'u dylunio i gefnogi pobl yn y cartref neu yn eu cymunedau.  

Mae Bae'r Gorllewin wedi cymryd ymagwedd sy'n ystyried y system gyfan wrth fynd i'r 
afael â'r her sylweddol hon, a thrwy greu'r Rhaglen Gwasanaethau Cymunedol rydym wedi 
datblygu modelau gwasanaeth newydd a nodir isod. 

Mae pob agwedd ar y Rhaglen Gwasanaethau Cymunedol yn sicrhau bod yr holl 
wasanaethau'n gyson â'r nodau sydd wedi’u nodi yn y model canlyniadau personol 'Yr Hyn 
sy'n Bwysig i Mi' sy'n ategu'r gwaith ac yn cadw'r unigolyn wrth wraidd ein holl 
wasanaethau.  

Gwasanaethau Gofal Canolraddol 

Mae ymgyrch integredig rhwng iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau i 
bobl fregus a hŷn ar draws Bae'r Gorllewin bellach wedi'i sefydlu'n dda ar draws y 
rhanbarth. Mae'r Model Gorau Posib o Ofal Canolraddol yn cynnwys sawl nodwedd 
allweddol sydd wedi'u rhoi ar waith ar draws y rhanbarth i sicrhau mynediad teg a chyson 
at wasanaethau.  
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Tîm Adnoddau Cymunedol: 

 Pwynt Mynediad Cyffredin 

Mynediad trwy un rhif cyswllt er mwyn cefnogi'r unigolyn trwy un drafodaeth sy'n 
cynnig ymateb cyflym, cyngor a gwybodaeth neu gyfeirio at y lle cywir, gan gynnwys i 
bartneriaid y trydydd sector lle bo'n briodol. Lle bo'n briodol, cynhelir asesiad dros y 
ffôn er mwyn cael mynediad i'r ymateb neu'r ymyriad mwyaf addas. 

 Tîm Clinigol Acíwt (TCA) 

Mae ymateb clinigol cyflym ar gael gan y Tîm Clinigol Acíwt sy'n cynnwys meddyg 
a/neu nyrs a/neu therapydd. Darperir yr ymateb o fewn 4 awr rhwng 8am ac 8pm, 7 
niwrnod yr wythnos.  Prif fwriad y Tîm Clinigol Acíwt yw osgoi derbyniadau i'r ysbyty 
lle bo'n briodol a chyflymu'r broses rhyddhau o'r ysbyty.  

 Mynediad i Bobl â Dementia 

Llwybr mynediad i berson â dementia y mae angen cefnogaeth gan weithiwr iechyd 
meddwl proffesiynol arno yn ystod argyfwng neu efallai y bydd angen cefnogaeth 
arno i gael diagnosis.  

 Asesiad Camu i Fyny neu Gamu i Lawr 

Pecyn gofal sy'n para hyd at 6 wythnos, fel arfer mewn lleoliad preswyl sy'n darparu 
gofal a chefnogaeth i gynyddu annibyniaeth.  Byddai hyn fel arfer yn cael ei gynnig lle 
mae angen cefnogaeth i osgoi derbyn person i'r ysbyty, neu pan fydd angen 
cefnogaeth ddwys ar rywun ar ôl ei ryddhau o'r ysbyty.  

 Ailalluogi  

Mae ail-alluogi’n canolbwyntio ar helpu pobl i adennill y sgiliau y maent o bosib 
wedi'u colli oherwydd cyfnod yn yr ysbyty neu salwch. Mae cefnogaeth ail-alluogi’n 
cynnwys pecyn gofal sy'n para hyd at 6 wythnos a allai gynnwys ymyriadau iechyd a 
gofal cymdeithasol i fynd i'r afael ag anghenion unigol unigolyn. 

 Broceriaeth Trydydd Sector 

Cynrychiolydd o'r trydydd sector sy'n gweithredu fel rhan o Bwynt Mynediad Cyffredin 
i ddarparu atebion amgen lle nad oes angen cefnogaeth statudol. 

I sicrhau bod gwasanaethau Gofal Canolraddol yn effeithiol a bod y canlyniadau a fwriedir 
yn cael eu cyflawni, caiff gwybodaeth ei chasglu a pherfformiad ei fonitro'n ddyddiol, yn 
wythnosol ac yn fisol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau'n parhau i wneud cynnydd a'u 
bod yn cael effaith gadarnhaol. Mae'r Model Gofal Canolraddol Gorau Posib yn parhau i 
gael ei adolygu'n rheolaidd yn lleol a thrwy drosolwg rhanbarthol gan ddefnyddio'r 
mesurau perfformiad allweddol y cytunwyd arnynt yn rhanbarthol.  

Ym mis Gorffennaf 2017, cwblhawyd gwerthusiad hydredol o wasanaethau Gofal 
Canolraddol Bae'r Gorllewin gan gorff annibynnol (Cordis Bright) a barhaodd dros gyfnod 
o dair blynedd o 2014. Roedd y gwerthusiad yn cynnwys cyfathrebu â staff a defnyddwyr 
gwasanaeth gan adolygu'r holl agweddau ar wasanaethau gofal canolraddol. Roedd yr 
adroddiad yn adlewyrchu'n gadarnhaol ar gyflwyno'r haen ganolraddol ac yn amlygu 
llwyddiannau allweddol y rhaglen. Mae'r adroddiad yn amlinellu'r gwahaniaeth sy'n cael ei 
wneud ar hyn o bryd a'r potensial ar gyfer cael mwy o effaith yn y dyfodol; gan nodi bod 
effaith trawsnewid gwasanaethau o'r fath yn debygol o gael ei gweld dros nifer o 
flynyddoedd.  

Ar yr un pryd, adolygwyd a dadansoddwyd galw a gallu gwasanaethau cymunedol ar 
draws Bae'r Gorllewin ar ffurf adolygiad allanol gan sefydliad annibynnol (Capita).  Bu'r 
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adroddiad hwn yn adolygu effaith cyflwyno'r haen ganolraddol ar wasanaethau craidd 
ehangach y gymuned a pha effaith y mae hyn wedi'i chael ar allu'r gwasanaethau hyn. 
Cyfunwyd yr argymhellion a nodwyd yn adroddiadau Cordis Bright a Capita er mwyn 
datblygu cynllun gweithredu unigol i fwrw ymlaen â'r Rhaglen Gwasanaethau Cymunedol 
yn 2018/19 a cheir crynodeb o'r canfyddiadau hyn isod.  

 

Crynodeb o ganfyddiadau adroddiadau Cordis Bright a Capita: 

Mae integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn cyfrannu'n sylweddol at y gymuned 
iechyd a gofal cymdeithasol ehangach; canlyniad ymrwymiad ar y cyd i ddarparu 
gwasanaethau cymunedol gwell yw:  

 Gwasanaethau sy'n cefnogi pobl i barhau i fod yn hyderus, yn annibynnol ac yn 
ddiogel yn eu cartrefi eu hunain am gyhyd â phosib ac yn unol â'u hurddas a'u dewis; 

 Gofalu am fwy o bobl yn eu cartref, gydag arosiadau byrrach yn yr ysbyty os ydynt yn 
dost; 

 Newid yn y llwybr sef symud o ofal sefydliadol i ofal yn y gymuned; 

 Gofyn i lai o bobl ystyried gofal preswyl neu gartref nyrsio tymor hir, yn enwedig 
mewn argyfwng; 

 Mwy o bobl yn byw'n annibynnol gyda chefnogaeth technoleg a gwasanaethau 
cefnogi priodol; 

 Gwasanaethau sy'n fwy cydgysylltiedig o ran anghenion yr unigolyn gyda llai o 
ddyblygu rhwng asiantaethau iechyd a gofal cymdeithasol; 

 Darparu mwy o driniaeth a gofal gartref fel dewis arall i fynd i'r ysbyty; 

 Cydlynu gwasanaethau a lleihau nifer y derbyniadau i'r ysbyty neu leoliadau gofal 
tymor hir sydd heb eu cynllunio, a chefnogi pobl i adael yr ysbyty mewn modd 
amserol pan fydd derbyniad i'r ysbyty'n addas;  

 Mae gwasanaethau ar gael 7 niwrnod yr wythnos; 

 Rhoi diagnosis mwy prydlon ar gyfer dementia a rhoi mynediad cyflymach at 
gefnogaeth arbenigol i'r rheiny y mae ei hangen arnynt.   

 

Fel rhan o werthusiad annibynnol, adolygodd Cordis Bright y dangosyddion perfformiad 
rhanbarthol, a nodwyd yn ei adroddiad yr arbedwyd costau ceidwadol gwerth oddeutu £4.9 
miliwn dros gyfnod o dair blynedd trwy ostwng y defnydd o welyau ysbyty, pecynnau gofal 
cartref a lleoliadau gofal cartref. Mae'r adroddiad yn rhoi amcangyfrif ceidwadol y cafwyd 
cyfnod o osgoi costau gwerth dros £769 mil dros yr un cyfnod o amser trwy ostwng nifer y 
derbyniadau annisgwyl i'r ysbyty i bobl dros 65 oed ac ar draws Bae'r Gorllewin.  

Gofal a Chefnogaeth yn y Cartref  

Yn 2017, datblygodd Bae'r Gorllewin ddatganiad sefyllfa'r farchnad gofal cartref, sy'n ein 
galluogi ni i gael golwg strategol ar yr hyn sydd ar gael ar draws Bae'r Gorllewin, ac mae 
wedi ein helpu i nodi ardaloedd y mae angen eu datblygu ymhellach. Bydd y 
dadansoddiad hwn yn cefnogi'r uchelgais rhanbarthol o ddatblygu gwasanaethau ar y cyd 
sy'n gwella gallu sefydliadau i gefnogi pobl i aros gartref neu yn eu cymunedau am gyhyd 
â phosib.   
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Mae mynd i'r afael â'r sector hwn o safbwynt rhanbarthol wedi hwyluso'r broses o rannu 
arfer gorau pob sefydliad ar draws y rhanbarth. Datblygwyd cynllun gweithredu rhanbarthol 
er mwyn ceisio gwella sefydlogrwydd y farchnad ac ecwiti gwasanaethau ar draws y 
rhanbarth i unigolion y mae angen gofal a chefnogaeth yn y cartref arnynt. Mae hyn yn 
cynnwys datblygu cylch gorchwyl rhanbarthol ar gyfer y Fforymau Darparu Gofal a 
Chefnogaeth yn y Cartref er mwyn gwella perthnasoedd â darparwyr annibynnol a dechrau 
datblygu polisi pryderon cynyddol i sicrhau bod unrhyw faterion yn cael eu nodi a'u 
trosglwyddo cyn gynted â phosib gan ddefnyddio ymagwedd gyson at yr holl ddarparwyr 
ar draws Bae'r Gorllewin. 

Defnyddiodd Bae'r Gorllewin Gyllid Gofal Integredig Llywodraeth Cymru i drefnu ymgyrch 
recriwtio i ddenu mwy o bobl gyda'r egwyddorion cywir yn bennaf i ddarparu gofal a 
chefnogaeth yng nghartrefi pobl; a hefyd i ystyried gweithio yn y gymuned ehangach gan 
gynnwys cartrefi gofal. Darperir mwy o fanylion am yr ymgyrch ar dudalen 27.  

Cartrefi Gofal 

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r farchnad cartrefi gofal wedi dod yn gynyddol 
gymhleth, gyda nifer o heriau gwahanol megis newidiadau demograffig, cau cartrefi, 
cartrefi nad ydynt yn bodloni trothwyau ansawdd a niferoedd cynyddol o bobl hŷn ag 
anghenion cymhleth. 

Trwy weithio gyda phob partner mae Bae'r Gorllewin wedi datblygu Strategaeth Comisiynu 
Cartrefi Gofal ar gyfer Pobl Hŷn pum mlynedd (2016 - 2020) sy'n galluogi partneriaid i fod 
yn siŵr ein bod yn comisiynu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion yr unigolion sy'n dewis 
cartref gofal neu y mae angen mynediad i gartref gofal arnynt yn rheolaidd. Bydd yr 
ymagwedd hon yn cynnig sefydlogrwydd i'r farchnad ac, yn sgîl cael ei chwblhau a'i 
chymeradwyo gan holl sefydliadau statudol Strategaeth Comisiynu Bae'r Gorllewin, 
datblygwyd Datganiad Sefyllfa'r Farchnad rhanbarthol newydd yn 2017. Rhoddodd y 
datganiad hwn well dealltwriaeth o'r farchnad cartrefi gofal ac ailadroddodd y bwriadau 
comisiynu a'r nodau ac amcanion tymor hir a nodwyd yn ein strategaeth rhanbarthol. 

Datblygwyd cynlluniau gweithredu ar gyfer pob un o ardaloedd yr awdurdodau lleol sydd 
wedi'u hintegreiddio â'r Bwrdd Iechyd i sicrhau bod bwriadau comisiynu'r strategaeth yn 
cael eu cyflawni ar draws Bae'r Gorllewin. Un enghraifft o'r camau gweithredu a gymerwyd 
ar draws y rhanbarth yw datblygu Contract Rhanbarthol ar gyfer Cartrefi Gofal, fel sy'n 
ofynnol o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae pob sefydliad 
statudol wedi cyfrannu at y contract rhanbarthol. Cwblhawyd y drafft cyntaf ym mis Ebrill 
2018, a bydd yn cefnogi ecwiti ar draws y rhanbarth ar gyfer darparwyr cartrefi gofal a 
defnyddwyr gwasanaeth.  

Cronfa a Rennir ar gyfer Cartrefi Gofal 

Mae yna ddyletswydd gyfreithiol ar Bartneriaethau Rhanbarthol i ddatblygu trefniadau 
cronfa a rennir fel rhan o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
Nodwyd mai cartrefi gofal i bobl hŷn yw'r maes cyntaf i dderbyn cronfa a rennir gan 
Bartneriaethau Rhanbarthol.  

Defnyddir cronfeydd a rennir er mwyn cyflawni systemau integredig sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn ac sy'n darparu gofal o'r safon uchaf gydag unigolion wrth wraidd cynllunio, 
comisiynu a chyflwyno'r gwasanaeth.   

Bydd cronni cronfeydd ar draws y bartneriaeth yn arwain at: 

 Lai o ddyblygu trwy ddileu neu leihau prosesau tebyg a gwblhawyd neu a ariannwyd 
gan bob partner.  
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 Llai o fylchau wrth i gomisiynu mwy integredig fwyafu'r cyfle i ddosbarthu adnoddau 
lle mae eu hangen nhw fwyaf er enghraifft trwy greu gwasanaethau integredig 
cyfunedig i ddiwallu anghenion cymhleth.  

 Llai o weithio seilo lle gall pwysau cyllidebol a phrosesau ar wahân arwain at 
flaenoriaethau gwahanol  

 Llai o oedi wrth wneud penderfyniadau rhwng mwy nag un sefydliad, lle mae angen 
cytundebau niferus. 

Mae Bae'r Gorllewin yn datblygu'r gronfa a rennir gyda'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
gan gytuno ar y dewis canlynol: cytundeb rhannu heb risgiau gyda ffurflenni chwarterol yn 
cael eu cyflwyno i'r partner cynnal i fonitro gwariant.  

Bydd cronfa a rennir fwy ystyrlon sy'n dangos gwell integreiddio ar waith erbyn mis Ebrill 
2019.   Cyflawnir hyn drwy gyfnodau treialu byr sy'n cael eu comisiynu drwy gydol 2018/19 
er mwyn nodi ffyrdd eraill o integreiddio o 2019 ymlaen.  

Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol (FfARh) 

Wrth gomisiynu gwasanaethau o gartrefi gofal, rhoddir blaenoriaeth i ansawdd bywyd a gofal 
preswylwyr. Mae'r Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol ar gyfer cartrefi gofal i bobl hŷn yn 
darparu'r sylfaen i dimau monitro contractau gyflawni asesiadau cyfannol o gartrefi gofal a'u 
preswylwyr.  

Roedd proses ddatblygu'r Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol yn cynnwys swyddogion a 
staff cartrefi gofal, swyddogion contract a chomisiynu'r awdurdod lleol, Arolygiaeth Gofal 
Cymru (AGC), Fy Mywyd Mewn Cartref Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg. 

Mae'r fframwaith hwn a'i becyn cymorth cefnogol yn darparu cymhelliad ar gyfer gwelliant 
parhaus a cheisio rhagoriaeth mewn cartrefi gofal i bobl hŷn.  

Mae'r Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol bellach yn rhan annatod o sut mae awdurdodau 
lleol Bae'r Gorllewin a'r Bwrdd Iechyd yn asesu ansawdd y gofal mewn cartrefi gofal ac 
mae'n rhan o'r contract rhwng sefydliadau.  

Nodwyd y Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol fel blaenoriaeth ranbarthol yng Nghynllun 
Ardal Bae'r Gorllewin, ac yn y Cynllun Gweithredu cysylltiedig hefyd. 

Dyma nodau a manteision disgwyliedig y Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol: 

 Monitro a chefnogi darparwyr fel y gallant roi'r ansawdd bywyd gorau i'r rheiny yn eu 
cartrefi gofal mewn ffordd sy'n gwella canlyniadau ar gyfer unigolion ac sy'n dilyn 
ethos Fy Mywyd Mewn Cartref Cymru ac egwyddorion gofal sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn/perthynas.  

 Trwy ddefnyddio system graddio 'Aur Arian Efydd' (GSB), gall darparwyr 
ddefnyddio'u hofferynnau sicrhau ansawdd eu hunain e.e. adroddiadau blynyddol, 
arolygon boddhad etc.  

 Ysgogi gwelliant parhaus a mabwysiadu arfer gorau a nodwyd gan gartrefi gofal.  

 Monitro ansawdd gwasanaethau mewn cartrefi gofal mewn ffordd gadarn a chyson. 

 Darparu sail i bartneriaeth rhwng darparwyr cartrefi gofal a chomisiynwyr awdurdod 
lleol/bwrdd iechyd er mwyn iddynt gydweithio i wella ansawdd.  
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 Helpu unigolion i wneud dewisiadau gwybodus rhwng darparwyr a darparu 
gwybodaeth i weithwyr proffesiynol ac asiantaethau am ansawdd y gofal a'r 
gefnogaeth a ddarperir.  

Gweithredwyd y Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol ar draws y rhanbarth, ac mae'n parhau i 
gael ei adolygu'n unol â deddfwriaeth newydd ac ar y cyd â darparwyr ac adborth arall.  Er 
enghraifft, gan ddilyn adborth diweddar gan y Comisiynydd Pobl Hŷn mewn perthynas ag 
arwyddocâd gwasanaethau ail-alluogi, mae'r gwasanaethau hyn bellach wedi cael eu 
cynnwys yn y Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol. 

Gofal Rhagweledol  

Mae Gofal Rhagweledol yn ymagwedd sy'n galluogi timau amlddisgyblaeth i ganolbwyntio 
ar bobl fwyaf diamddiffyn y gymuned ac i reoli gofal yn gyfannol; mae'n gofyn i dimau a 
gweithwyr gweithredol nodi'r unigolion maent yn eu cefnogi ac maent yn 'pryderu 
amdanynt mwyaf'. 

Mae egwyddorion yr ymagwedd hon wedi eu gwreiddio'n gyson yn nhimau cymunedol ar 
draws Bae'r Gorllewin ac maent wedi dod yn rhan o gyflwyno gwasanaethau. Datblygwyd 
yr egwyddorion i fynd i'r afael ag anghenion sy'n berthnasol i'r poblogaethau lleol.  

Mae cymryd ymagwedd amlddisgyblaethol (e.e. Meddygon, Nyrsys, Gweithwyr 
Cymdeithasol, Therapyddion a Nyrsys Seiciatrig Cymunedol) at wneud penderfyniadau 
wedi arwain at gyfathrebu ac integreiddio gwell a mwy rhagweithiol ar draws 
gwasanaethau gwahanol gan gynnwys Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru; meddygon teulu y tu allan i oriau a gwella integreiddio rhwng cydweithwyr iechyd 
corfforol a meddyliol.  

Mae cynlluniau wrth gefn (cynlluniau sy'n rhoi cyngor i dimau iechyd a gofal cymdeithasol 
am yr hyn sy'n bwysig i unigolyn a'r hyn yr hoffent ei weld yn digwydd os oes angen gofal 
a chefnogaeth arnynt yn y dyfodol) yn cael eu datblygu ar gyfer y bobl hŷn fwyaf 
diamddiffyn ar draws Bae'r Gorllewin, gan eu cefnogi i aros yn ddiogel ac yn annibynnol yn 
eu cymunedau eu hunain am gyhyd â phosib.  

 

Blaenoriaeth 2:  

Plant a Phobl Ifanc 
Rhaglen Plant a Phobl Ifanc 

Nodau'r Rhaglen Plant a Phobl Ifanc yw:  

 Cynllunio a chomisiynu gwasanaethau i blant a phobl ifanc sy'n gofyn am ymagwedd 
gyffredinol ar draws y rhanbarth 

 Cytuno ar fodel cyffredinol ar gyfer darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc ar 
draws y rhanbarth (o ran iechyd a gofal cymdeithasol)  

 Goruchwylio'r broses cynllunio strategol a chomisiynu ar gyfer modelau 
gwasanaethau plant a phobl ifanc gan ymchwilio i arfer gorau a dangos tystiolaeth o 
effeithiolrwydd o fannau eraill.  
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Comisiynu sy'n Canolbwyntio ar Ganlyniadau - Plant ag Anghenion 
Cymhleth 

Mae'r ffrwd waith hon yn rhan o'r Rhaglen Comisiynu ar gyfer Anghenion Cymhleth a cheir 
manylion am y rhaglen ar dudalen 17.  

Prif ddiben y ffrwd waith hon yw mynd i'r afael ag unrhyw anghysondebau o ran ansawdd 
gofal a gomisiynwyd ar draws y rhanbarth.  Mae hyn yn cynnwys meithrin perthnasoedd 
cadarnhaol a chyd-gynhyrchiol â darparwyr gofal gyda'r nod sylfaenol o gynyddu 
annibyniaeth defnyddwyr gwasanaeth a'u cefnogi i gyflawni eu nodau lles personol.  

Mae'r ethos yn cyfleu cydweithio go iawn sy'n sicrhau bod y plentyn/person yn ganolog i 
gynllunio a chyflwyno gwasanaethau.  Mae darparwyr gofal yn gweithio'n agos gyda 
chynrychiolwyr o'r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i greu pecynnau gofal 
pwrpasol sy'n seiliedig ar ganlyniadau ar gyfer pob unigolyn.  

Mae'r fethodoleg hon yn hyrwyddo cynnydd sydd yna’n grymuso plant i ddatblygu sgiliau 
sy'n eu galluogi i gefnogi eu hunain wrth iddynt dyfu i fod yn oedolion ac sy'n sicrhau eu 
bod yn llai dibynadwy ar wasanaethau yn y dyfodol. Adolygu pecynnau gofal presennol a 
llunio rhai newydd i blant ag anghenion cymhleth sy'n byw mewn lleoliadau preswyl.  

Nod pob adolygiad yw sicrhau bod y plentyn yn derbyn gwasanaethau a fydd yn ei alluogi i 
fyw mor annibynnol â phosib yn y dyfodol. Mae'r tîm o 'aseswyr sy'n canolbwyntio ar 
ganlyniadau' yn cynnwys uwch-weithwyr cymdeithasol, nyrsys arbenigol a swyddogion 
contract a ariennir gan Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru.  Mae'r tîm hwn hefyd 
yn galw ar staff o bob rhan o'r rhanbarth megis gweithwyr cefnogi gofal cymdeithasol, 
therapyddion galwedigaethol, seicolegwyr clinigol a seiciatryddion.  

Datblygwyd y fethodoleg yn unol â'r prosesau a'r gwaith papur a defnyddiwyd yn y 
Rhaglen Comisiynu sy'n Canolbwyntio ar Ganlyniadau i Oedolion ag Anghenion Cymhleth 
ers 2014.  

Mae’r canlyniadau fel a ganlyn: 

 Hyd yn hyn, cwblhawyd 19 o asesiadau ac mae 7 asesiad arall ar yr amserlen i'w 
cwblhau ym mis Ebrill a mis Mai  

 Mae'r rhaglen wedi nodi nifer o feysydd y mae angen eu harchwilio ymhellach a chaiff 
yr wybodaeth a enillwyd hyd yn hyn ei rhannu â'r timau cefnogi plant a Chonsortiwm 
Comisiynu Cymru ar gyfer Plant (y 4 C).  Dyma enghreifftiau o'r canfyddiadau:  

o Anghysondeb rhwng oriau comisiynu 1 i 1 a'r gwasanaethau sy'n cael eu 
darparu/nodi  

o Llif gwybodaeth rhwng partneriaid a darparwyr  

o Mae'r gallu i adolygu pecynnau ar draws y bartneriaeth wedi rhoi'r cyfle i ni weld 
barn gyfunol o'r holl faterion megis adrodd am ddigwyddiadau.   

o Mae taliadau'n uwch ar gyfer rhai agweddau ar ofal nag yr ydym yn talu i'r 
Gwasanaethau i Oedolion 

o Mewn rhai achosion, nid yw'r plant yn defnyddio darpariaeth hamdden na 
chostau.  

Edrych i'r dyfodol...... 

 Datblygu gweithdai/sesiynau rhanbarthol i rannu canfyddiadau'r prosiect gyda'r holl 
staff sy'n rhan o'r lleoliadau.  
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Gwasanaeth Cefnogi Lleoliadau Amlasiantaeth (MAPSS) 

Datblygu MAPSS (Gwasanaeth Cefnogi Lleoliadau Amlasiantaeth), tîm amlddisgyblaeth 
sy'n bwriadu helpu plant â salwch meddwl ac anawsterau emosiynol ac ymddygiadol, neu 
blant sydd mewn perygl o gael salwch meddwl ac anawsterau emosiynol ac ymddygiadol, 
trwy roi cefnogaeth lleoliadau arbenigol a therapi.  

Mae'r ffrwd waith yn bwriadu sefydlu tîm o staff sy'n cynnwys Seicolegydd Clinigol 
Arweiniol, Seicolegydd Clinigol, Rheolwr Tîm, Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol, 
Therapyddion a Gweithwyr Cyswllt Teulu.  

Mae staff yn parhau i gael eu recriwtio ar gyfer y swydd, fodd bynnag cyflawnwyd nifer o 
ganlyniadau hyd yn hyn. Er enghraifft, atgyfeiriwyd 91 o blant i'r Gwasanaeth Cefnogi 
Lleoliadau Amlasiantaeth a nodwyd bod angen i bob un ohonynt dderbyn ymyriadau 
therapiwtig.  

Disgwylir y manteision ychwanegol canlynol wrth i'r gwasanaeth ddatblygu:  

 Gwell sefydlogrwydd lleoliadau i blant sy'n derbyn gofal; 

 Gwell sefydlogrwydd addysgol; 

 Gostyngiad yn nifer y plant sy'n derbyn gofal ac sy'n destun gwaharddiad o'r ysgol a 
nifer y plant sy'n derbyn gofal ac sy'n newid ysgol oherwydd rhesymau sy'n groes i 
bontio arferol; 

 Gwella gallu gwasanaethau maethu mewnol i ddiwallu anghenion plant sy'n derbyn 
gofal.  

Parhau i Ofalu am Blant ag Anghenion Cymhleth  

Mae'r trefniadau ar gyfer ariannu plant a phobl ifanc ag anghenion cymhleth wedi dod yn 
fwyfwy anodd, yn enwedig yn ystod yr hinsawdd economaidd bresennol lle mae cyllidebau 
iechyd, addysg a gofal cymdeithasol yn heriol ac mae gan blant anghenion fwyfwy 
cymhleth.  

Bwriad y prosiect felly yw arolygu'r trefniadau presennol ac, o gofio arfer da a goblygiadau 
deddfwriaeth Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag ariannu plant a phobl ifanc ag 
anghenion cymhleth, i benderfynu a fydd unrhyw newidiadau'n gwella/symleiddio'r 
systemau a'r prosesau presennol.  

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAHMS) - Cefnogaeth 
Ychwanegol ar gyfer Sgrinio  

Nod y gwaith hwn yw sicrhau: 

 Bod pobl ifanc sydd mewn perygl o ddatblygu salwch iechyd meddwl yn cael eu 

cefnogi'n gynnar  

 Gwasanaeth ar draws sectorau gyda phwyslais ar gefnogaeth gynnar  

 Cefnogaeth i'r plant a phobl ifanc fwyaf diamddiffyn a'u teuluoedd gan gynnwys plant 

sy'n derbyn gofal  

 Lleihau oedi a rhwystredigaethau o ganlyniad i atgyfeiriadau am gefnogaeth sy'n cael 

eu cyfeirio'n anaddas.   
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Nifer cyfartalog y cleifion a fu'n aros dros gyfnod o 12 mis (Ion 17 - Ion 18) oedd 480. Y 
nifer ar ddiwedd mis Chwefror 2018 oedd 280. Disgwylir i'r gwelliant hwn barhau drwy 
gydol 2018/19. 

Tîm Datblygiad Niwrolegol PABM 

Mae'r ffrwd waith hon yn ceisio cynyddu adnoddau i blant a phobl ifanc ag anhwylder 
datblygiad niwrolegol er mwyn eu nodi'n gynnar a gallu eu cefnogi'n gynnar i leihau'r 
perygl o blant a phobl ifanc yn datblygu problemau gan gynnwys ymddygiad heriol ac 
ymosodol a phroblemau iechyd meddwl sy'n cyd-daro e.e. pryder a phroblemau 
cyfathrebu.  

Yn ystod 2017/18, gwelwyd 235 o bobl gan y tîm. Mae'r amser aros wedi gostwng o 70 o 
bobl ifanc i 5 person ifanc yn aros yn hwy na 26 wythnos. Cafwyd gostyngiad yn nifer y 
pryderon gan deuluoedd, gydag 1 yn unig yn cael ei gofnodi ar gyfer y flwyddyn ariannol 
lawn.  

Derbyniwyd holiaduron cleifion gan y grŵp cefnogi Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a 
Gorfywiogrwydd ar ôl derbyn diagnosis ac mae adborth yn gadarnhaol.  

Mae dyfyniadau o'r adborth a gasglwyd yn cynnwys:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Roedd pawb a siaradodd gyda'n merch neu a 
helpodd ein merch yn broffesiynol iawn ac yn ei 
helpu mewn modd gofalgar. Gwrandawodd y 
meddyg ac esboniodd bopeth yn dda iawn. Yn 
gyffredinol, roedd y gwasanaeth yn ardderchog 
ac rydym ni fel teulu'n hapus iawn gyda 
phopeth.” 

 

 

"Roedd y gweithiwr proffesiynol wedi deall fy 
mhlentyn yn syth. Doedd y broses ddim yn 
straen o gwbl. Roedd y gweithiwr proffesiynol 
yn gallu esbonio diagnosis ein mab i ni mewn 
ffordd roeddem ni'n ei ddeall. Roedd Dr 
Salmon yn berffaith ar gyfer ein teulu." 
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Blaenoriaethau 3 a 4: Iechyd Meddwl, 

Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth  

Rhaglen Comisiynu ar gyfer Anghenion Cymhleth 

Mae'r Rhaglen Comisiynu ar gyfer Anghenion Cymhleth yn ffrwd waith allweddol sydd 
wedi datblygu ac sydd yn y broses o ymgorffori Asesiadau sy'n Canolbwyntio ar 
Ganlyniadau i unigolion ag Anableddau Dysgu sy'n byw naill ai mewn Gofal Preswyl neu 
leoliadau Byw â Chymorth. Mae'r Asesiad sy'n Canolbwyntio ar Ganlyniadau yn ailasesu 
anghenion unigolyn, gan gydnabod ei gryfderau a nodi meysydd y gellid eu datblygu 
ymhellach. Mae'r broses yn sicrhau bod yr unigolyn yn cael pob cyfle i gyflawni ei botensial 
llawn, gan gynnwys nodi meysydd lle gellir hyrwyddo annibyniaeth. Yn ystod yr asesiad, 
sicrheir bod darparwyr yn gallu darparu gwasanaeth cynaliadwy. Mae'r prosiect hwn wedi 
bod yn hynod lwyddiannus wrth wella canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaeth, yn ogystal â 
chyflawni targed arbedion gwerth £1m yn ystod 2017/18.  

Prif nod y Rhaglen Comisiynu ar gyfer Anghenion Cymhleth yw mynd i'r afael ag unrhyw 
anghysondebau o ran ansawdd gofal a gomisiynir ar draws y rhanbarth. Mae hyn yn 
cynnwys meithrin perthnasoedd cadarnhaol a chyd-gynhyrchiol â darparwyr gofal gyda'r 
nod sylfaenol o gynyddu annibyniaeth defnyddwyr gwasanaeth a'u cefnogi i gyflawni eu 
nodau lles personol. 

Mae'r ethos yn cyfleu cydweithio go iawn sy'n sicrhau bod y plentyn/person yn ganolog i 
gynllunio a chyflwyno gwasanaethau fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014).  Mae darparwyr gofal yn gweithio'n agos gyda 
chynrychiolwyr o'r gwasanaethau iechyd a chymdeithasol i greu pecynnau gofal pwrpasol 
sy'n seiliedig ar ganlyniadau ar gyfer pob unigolyn. 

Comisiynu sy'n Canolbwyntio ar Ganlyniadau - Oedolion ag Anghenion 
Cymhleth 

Mae'r fethodoleg hon (darlunnir hyn mewn ffeithlun ar dudalen 42) yn annog pobl i fyw mor 
annibynnol â phosib trwy eu grymuso i gefnogi eu hunain a dod yn llai dibynnol ar 
wasanaethau yn y tymor hwy, sy'n golygu y gellir arbed arian hefyd.  

Mae'r ffrwd waith hon yn adolygu pecynnau gofal presennol ac yn llunio pecynnau gofal 
newydd ar gyfer unigolion mewn lleoliadau preswyl neu fyw â chymorth y mae ganddynt 
anghenion cymhleth.  

Nod pob adolygiad yw sicrhau bod yr unigolyn yn derbyn gwasanaethau sy'n ei alluogi i 
fyw mor annibynnol â phosib. Mae pob adolygiad yn cynnwys staff iechyd a gofal 
cymdeithasol gan fod y rhan fwyaf o achosion wedi'u hariannu ar y cyd. Mae'r tîm o 
'aseswyr sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau' yn cynnwys uwch-weithwyr cymdeithasol, 
nyrsys arbenigol a swyddogion contract a ariennir gan Gronfa Gofal Integredig 
Llywodraeth Cymru.  Mae'r tîm hefyd yn galw ar staff o bob rhan o'r rhanbarth megis 
gweithwyr cefnogi gofal iechyd, therapyddion galwedigaethol, seicolegwyr clinigol a 
seiciatryddion.  

 Adolygwyd chwarter o'r pecynnau gofal cyffredinol gan y tîm Comisiynu ar gyfer 
Anghenion Cymhleth.  Mae'r ymagwedd hon o weithio ar y cyd wedi galluogi 
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unigolion i gael cynlluniau gofal cynyddol sy'n eu cefnogi nhw i fyw mor annibynnol â 
phosib. Mae'r adolygiad "cartref" cyfannol o'r holl unigolion mewn eiddo wedi 
caniatáu i arbedion maint fynd rhagddynt gan felly ganiatáu i bartneriaid y rhaglen 
wneud arbedion arian parod o ganlyniad i ail-gomisiynu gofal wrth hefyd geisio 
darparu atebion gwahanol. 

 Mae'r tîm wedi creu eu methodoleg a'u ffurflenni prosesu eu hunain y maent yn eu 
dilyn ac yn eu cwblhau ar gyfer pob asesiad. Maent yn ystyried anghenion iechyd yn 
ogystal â nodi canlyniadau ar gyfer pob unigolyn gan adlewyrchu'r dangosyddion 
canlyniadau cenedlaethol sy'n gysylltiedig â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014.  

 Mae llif cyson o unigolion y mae angen lleoliad preswyl arnynt o hyd.  Er mwyn 
cyflawni hyn, daeth y tîm cydweithredol ynghyd i gyd-lunio ffordd effeithlon ac 
effeithiol o gomisiynu a adwaenir fel y 'Gwasanaeth Broceru', a nod hwn fyddai 
comisiynu lleoliadau addas i unigolion wneud cynnydd wrth sicrhau gwerth am arian 
hefyd.  Mae panel o ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn adolygu ac yn 
cadarnhau'r lleoliadau hyn. 

 Cydnabuwyd cyflawniadau Bae'r Gorllewin yng Ngwobrau Blynyddol Gwelliant 
Parhaus Bae'r Gorllewin 2018 pan enillodd y rhanbarth ddwy wobr fawreddog dan y 
categorïau 'Menter Llywodraeth Leol Orau' a  'Chyflawni Pwrpas Cyffredin'. 
 

Cyflawniadau Ariannol  

 Ers dechrau'r rhaglen yn 2014, cafwyd arbedion gwerth £3,920,588.  

 Rhwng mis Medi 2014 a mis Mawrth 2016, arbedwyd cyfanswm o £1.3 miliwn, gan 
ragori ar y targed o £1 miliwn hyd yn oed ar ôl ystyried na chafwyd cyflenwad staff 
llawn tan fis Mai 2015 

 Rhwng mis Ebrill 2016 a mis Mawrth 2017, rhagorwyd ar y targed o £1 miliwn 
unwaith eto ac arbedwyd £1,310,256 gan y rhaglen  

 Rhwng mis Ebrill 2017 a mis Mawrth 2018, rhagorodd y rhaglen ar ei tharged o £1 
miliwn gan arbed cyfanswm o £1,288,941. 

 

Cyflawniadau Unigol 
  

ASTUDIAETH ACHOS – MR Z 

Mae Mr Z yn dioddef o sgitsoffrenia ac mae'r gwasanaethau Iechyd Meddwl wedi bod yn 
ymwybodol ohono ers 1979. Ar ôl cyfnod byr yn yr ysbyty, bu'n byw bywyd sefydlog tan 2016 
pan ddigwyddodd rhywbeth yn ei lety a phenderfynwyd bod angen iddo gael ei dderbyn i'r 
ysbyty. Ar ôl cyfnod byr o gefnogaeth, gadawodd Mr Z yr ysbyty a symudodd i fyw i gartref 
nyrsio. Cynhaliwyd Asesiad sy'n Canolbwyntio ar Ganlyniadau ym mis Awst 2017, a nodwyd 
nifer o nodau personol a lles i Mr Z, gan gynnwys: 

 Nid oedd Mr Z yn teimlo bod angen gofal a chefnogaeth arno mewn cartref gofal bellach, 
ac roedd am ymchwilio i ddewisiadau eraill gyda'r nod o ddychwelyd i fyw'n annibynnol. 

 Dangosodd Mr Z fod ganddo ddealltwriaeth wych o'i salwch ac, er nad yw'n hoffi cymryd 
meddyginiaeth, roedd yn gwerthfawrogi bod angen iddo wneud hyn er mwyn iddo fod yn 
iach. 

iau Gall Newidiadau Bach Wneud Gwahaniaeth Mawr  
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Esboniodd Mr Z ei fod yn gweld eisiau'r "pethau syml ym mywyd, megis rhoi menyn ar ei 

dost ei hun...". Roedd yn awyddus i fyw mewn lleoliad lle roedd ganddo'r cyfle i ailadeiladu 

ei hyder wrth baratoi bwyd.  

 Nododd Mr Z ei fod am gael mwy o ryddid ond mae hefyd yn gwerthfawrogi ei angen 
am gefnogaeth er mwyn sicrhau bod popeth yn iawn ac i wirio ei fod yn cymryd ei 
feddyginiaeth bresgripsiwn/ei fod yn bresennol mewn apwyntiadau meddygol.  

Lluniwyd cynllun i helpu Mr Z i weithio tuag at gyflawni ei nod o fyw'n annibynnol:  

 Symudodd Mr Z o'r cartref nyrsio i leoliad byw â chymorth  

 Mae hyn yn rhoi'r cyfle iddo fod yn fwy annibynnol  

 Mae hefyd wedi rhoi'r cyfle iddo gyflawni ei nod o roi menyn ar ei dost ei hun wrth 
gael cefnogaeth i gymryd ei feddyginiaeth.  

 

 

 

 

ASTUDIAETH ACHOS – STORI ALI 
 

Mae gan Ali anabledd dysgu ysgafn i gymedrol, diabetes a rhai nodweddion awtistig. Mae 

ei symudedd yn wael ac mae angen iddi ddefnyddio ffrâm gerdded i fynd o le i le. Mae'n 

mwynhau garddio ond mae dyluniad ei llety'n heriol gan fod nifer o risiau i'w dringo yn yr 

ardal awyr agored. Yn sgîl 'Asesiad sy'n Canolbwyntio ar Ganlyniadau', gosodwyd 

gwelyau blodau (hyd at uchder y wast) yn yr ardd, a gosodwyd dau ramp sy'n galluogi Ali i 

gael mynediad i'r awyr agored yn hawdd er mwyn gofalu am y planhigion yn ddiffwdan.  

Mae hi wrth ei bodd gyda'r canlyniad hwn ac mae bellach yn tyfu ei llysiau ei hun!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Adolygiad Rhanbarthol o Angen sydd Heb ei Ddiwallu o fewn Gofal 
Iechyd Meddwl a Reolir  

Comisiynwyd Alder Advice i adolygu angen sydd heb ei ddiwallu yn y gwasanaethau 
Iechyd Meddwl ar draws y rhanbarth gan Fwrdd y Rhaglen Comisiynu ar gyfer Anghenion 
Cymhleth a'r Bwrdd Comisiynu ar gyfer Anableddau Dysgu.  

Nod yr adroddiad oedd nodi bylchau yn y systemau gofal a chefnogaeth yn erbyn y 
weledigaeth hon. Roedd cwmpas yr adroddiad yn cynnwys 430 o bobl Bae'r Gorllewin ag 
anghenion iechyd meddwl cymhleth yn unig, ac maent naill ai'n cael eu cefnogi ar y cyd 
gan wasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Thimau Iechyd Meddwl Cymunedol 
Amlddisgyblaethol PABM (TIMC) neu'n cael eu cefnogi mewn lleoliadau diogelwch isel 
neu ganolig y GIG.  

Mynegodd uwch-staff sector iechyd a gofal cymdeithasol Bae'r Gorllewin farn o ran sut 
hoffent weld gofal a chefnogaeth iechyd meddwl yn y dyfodol, sef "system ofal a 
chefnogaeth integredig sy'n canolbwyntio'n rheolaidd ar helpu unigolion i wella ac sy'n 
mwyafu annibyniaeth wrth gadw pobl yn ddiogel yn ystod cyfnodau o iechyd meddwl 
acíwt".  

Darparodd yr adroddiad hwn ddatganiad am sefyllfa'r gwasanaethau iechyd meddwl a 
oedd ar gael ar draws Bae'r Gorllewin ar 31 Ionawr 2017.  

Roedd yn mesur angen heb ei ddiwallu ac yn argymell y camau i'w dilyn er mwyn sefydlu 
"system ofal a chefnogaeth gyffredinol" cost effeithiol i oedolion a oedd yn byw â salwch 
meddwl neu'n gwella o salwch meddwl ym Mae'r Gorllewin.  

Bydd Bae'r Gorllewin yn defnyddio data ac argymhellion yr adroddiad i gyfeirio rhoi 
Fframwaith Iechyd Meddwl Strategol Bae'r Gorllewin ar waith.  

Broceriaeth ar gyfer Lleoliadau Preswyl a Nyrsio Iechyd Meddwl ac 
Anableddau Dysgu  

Daw'r ffrwd waith hon dan ymbarél Comisiynu ar gyfer Anghenion Cymhleth sy'n darparu 
Gwasanaeth Broceru i unigolion â phroblemau iechyd meddwl a/neu anableddau dysgu y 
mae angen lleoliad newydd mewn cartref preswyl neu nyrsio arnynt.  

Mae'r gwasanaeth hwn wedi gwella cynaladwyedd lleoliadau newydd ac, yn ychwanegol, 
wedi gwella cynnydd unigolion y gellir ei weld trwy nifer o astudiaethau achos sydd ar gael. 

Datblygwyd methodoleg brosesu ar gyfer y 'Gwasanaeth Broceru' ynghyd â ffurflen asesu 
a ddyluniwyd i gefnogi staff trwy ddangos y canlyniadau y'u disgwylir ar gyfer pob unigolyn.  

Mae darparwyr wedi croesawu'r broses hon a'r ffurflen, fel y dyfynnwyd isod:   
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"Mae gweithio'n effeithiol ar y  

 

Ers dechrau'r Gwasanaeth Broceru, mae'r sefydliad partner wedi llwyddo i gyflawni 
arbedion osgoi costau gwerth £1,119,041.  Atgyfeiriwyd 113 o achosion i'r 
gwasanaeth, gyda 57 o leoliadau newydd sy'n seiliedig ar ganlyniadau'n cael eu 
sefydlu.  

Y Model Gorau Posib ar gyfer Comisiynu Gofal Iechyd Meddwl ac 
Anableddau Dysgu  

Dyluniwyd y ffrwd waith hon i gynllunio a gweithredu'r fethodoleg a’r gwersi a ddysgwyd 
drwy brofiadau'r fenter 'Comisiynu sy'n Canolbwyntio ar Ganlyniadau - Oedolion ag 
Anghenion Cymhleth'.  Caiff y Model Gorau Posib ei ddatblygu i sicrhau bod darpariaeth 
gwasanaethau i unigolion â Iechyd Meddwl neu Anableddau Dysgu wedi'i dylunio i 
ddarparu'r gofal a'r gefnogaeth orau bosib. 

Mae'r ffrwd waith hon hefyd yn gysylltiedig â rhoi'r Fframwaith Iechyd Meddwl 
Strategol ar waith, sy'n flaenoriaeth ranbarthol a nodwyd yng Nghynllun Ardal a 
Chynllun Gweithredu Bae'r Gorllewin.  

Mae gweithio ar y cyd yn hanfodol yn y busnes hwn, ac 
mae'r broses yn ffordd dda o hwyluso hyn.  Mae'n ffordd 
strwythurol a chefnogol o reoli cynnydd unigolyn a'i helpu i 
gymryd y camau tuag at adeiladu hyder a byw'n fwy 
annibynnol.  

Mae'r ymagwedd sy'n 'seiliedig ar ganlyniadau' yn ein 
helpu ni i ganolbwyntio ar yr hyn sy'n ysgogi'r person ac 
yn ein galluogi i weithio'n agos gyda gwasanaethau eraill er 
mwyn creu pecyn gofal sy'n diwallu ei anghenion wrth 
ddarparu cyfleoedd iddo ddatblygu ei sgiliau a dod yn fwy 
hunangynhaliol hefyd.  

Mae'r broses yn ein galluogi i olrhain cynnydd person ac 
amlygu cyflawniadau allweddol. Mae hefyd yn gwneud i ni, 
fel darparwyr gofal, ystyried yr hyn rydym yn ei wneud a 
pham rydym yn ei wneud.  

Y nod yn y pendraw yw cefnogi rhywun i fyw bywyd hapus 
a chynhyrchiol, ac mae'r broses yn helpu i ddod â 
gwasanaethau ynghyd i wireddu hyn". 

 

 

Michelle Martin 

M&D Care 
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Mae datblygiad y Model Gorau Posib yn ei ddyddiau cynnar, a bydd y trosolwg lefel uchel 
o ffrydiau gwaith posib y'u rhestrir isod yn cael ei gyflwyno i'r byrddau addas drwy gydol y 
flwyddyn:  

 Datblygu Model Gweithredol  

 Datblygu Comisiynu Rhanbarthol  

 Datblygu Pwynt Mynediad Unigol i’r Gwasanaeth  

Matrics Ariannu ar y Cyd  

Datblygwyd matrics drafft i roi arweiniad o ran gwneud penderfyniadau clir am sut i rannu 
cyllid rhwng partneriaid i unigolion ym meysydd gwasanaeth Iechyd Meddwl ac 
Anableddau Dysgu.  

Mae grŵp cydweithredol ar draws Bae'r Gorllewin wedi dylunio'r offeryn matrics ariannu ar 
y cyd drafft gyda staff iechyd a gofal cymdeithasol.  Mae'r offeryn yn cael ei werthuso gan 
Brifysgol Abertawe ar hyn o bryd i sicrhau dilysrwydd academaidd.  

Mantais ddisgwyliedig yr offeryn yw bydd gan bob partner ar draws y rhanbarth ddull ar 
gyfer gwneud penderfyniadau ariannu clir nad ydynt yn amharu ar unrhyw gynnydd o ran 
gofal i unigolion. 

Bwrdd Comisiynu Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu  

Sefydlwyd y Bwrdd Comisiynu Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl gan Fwrdd Iechyd 
PABM ar draws y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae'n cynnwys: 

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,  

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  

 Cyngor Abertawe,  

 Gofal Sylfaenol a'r Trydydd Sector.  

Mae'r Bwrdd Comisiynu Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu wedi cytuno ar ddatblygu tri 
fframwaith strategol ar y cyd, sy'n canolbwyntio ar wasanaethau iechyd meddwl i oedolion, 
gwasanaethau anableddau dysgu i oedolion a gwasanaethau i bobl â dementia.  Yn 
ogystal, mae'r bwrdd wedi cytuno ar y pedwar maes blaenoriaeth canlynol, sef mynediad 
at wasanaethau, camddefnyddio sylweddau, lleoliadau preswyl a nyrsio drud a 
gwasanaethau asesu acíwt . 

Yn ystod 2017/18, datblygwyd a chadarnhawyd y Fframwaith Rhanbarthol ar gyfer Iechyd 
Meddwl gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a Chabinetau Awdurdod Lleol. Yn ystod 
2018/19 caiff Rheolwr Gweithredu ei recriwtio a chynllun er mwyn rhoi'r fframwaith 
strategol ar waith ei ddatblygu.  

Edrych i'r dyfodol: 

 O ganlyniad i'r gwaith a wnaed hyd yn hyn, rydym yn awyddus i ddatblygu 
gwasanaethau i gyflawni canlyniadau pobl mewn ffordd wahanol. Mae gwaith yn 
parhau er mwyn nodi mwy o gyfleoedd i gefnogi annibyniaeth a datblygu ffyrdd 
newydd a mwy creadigol o gefnogi unigolion. 

 Un o'r heriau mwyaf sylweddol yw dangos tystiolaeth o sut newidiwyd bywydau er 
gwell. Gall bod yn anodd mesur canlyniadau cadarnhaol i'r rheiny sy'n ddi-eiriau neu 
nid oes ganddynt y gallu i wneud hyn, ond rydym yn gweithio i oresgyn hyn trwy 
sefydlu perthnasoedd a chynnal sgwrs gydag aelodau'r teulu, gofalwyr a gweithwyr 
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proffesiynol sy'n rhan o’r broses o drefnu neu ddarparu gofal unigolyn, gan arwain at 
ymagwedd gyfannol a chydgynhyrchiol.  

Tîm Cefnogi Dwys ar gyfer Anableddau Dysgu (LD IST) -  
Gwasanaethau Clinigol Estynedig  

Mae gan bobl sy'n cael eu derbyn i'r 'Unedau Asesu a Thrin' Anableddau Dysgu (AATUs) 
amrywiaeth gymhleth o anghenion y mae angen cynnal asesiad amlddisgyblaethol 
arbenigol arnynt yn y lleoliad cleifion mewnol hwn. Mae'n rhaid cynllunio'n effeithiol ar 
gyfer rhyddhau o'r diwrnod derbyn, ac felly mae asesiadau ac ymyriadau amserol yn 
hanfodol. Nid oes gan yr Unedau Asesu a Thrin unrhyw therapyddion dynodedig ar hyn o 
bryd, felly mae'n rhaid i'r timau cymunedol dan sylw ofyn am gynnal unrhyw asesiad neu 
ymyriad, a gallai hyn arwain at oedi a llai o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. Mae'r 
gwasanaeth bellach wedi cyflawni'r canlynol:  

 Cyfanswm yr atgyfeiriadau newydd a dderbyniwyd rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 

2018 oedd 82, sef 70%.  

 Mae'r Tîm Cefnogi Dwys ar gyfer Anableddau Dysgu wedi rhyddhau 94 o gleifion yn 

ystod y cyfnod hwn, gan awgrymu bod y mwyafrif o achosion yn rhai tymor byr fel y 

bwriadwyd. 

 Nifer y defnyddwyr gwasanaeth yr oedd angen gwasanaeth y tu allan i oriau arnynt 

yn ystod y flwyddyn newydd oedd 88.  

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig 

Mae Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (GAI) yn cael ei 
gyflwyno ar draws Cymru ar sail ranbarthol, gan ddefnyddio 
model gwasanaeth cenedlaethol a ddatblygwyd yn sgîl 
ymgynghoriad dwys gydag unigolion ag awtistiaeth, rhieni a 
gofalwyr. 

Ym Mae'r Gorllewin, cynhelir y Gwasanaeth Awtistiaeth 
Integredig hwn gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg, gan weithio mewn partneriaeth uniongyrchol â'r 
tri awdurdod lleol yn y rhanbarth a sefydliadau’r trydydd 
sector.  

Mae'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yn wasanaeth arloesol newydd i blant ac 
oedolion ag awtistiaeth ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe a Chastell-nedd Port 
Talbot. Bydd y gwasanaeth yn integredig ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau, a'i nod fydd 
mynd i'r afael â'r bylchau a nodwyd yn yr ymgynghoriad cenedlaethol diweddar, er 
enghraifft gwasanaethau diagnosio ac asesu i oedolion, cefnogaeth ar gyfer problemau 
ymddygiad ac emosiynol, cefnogaeth ar gyfer problemau sy'n benodol i ASA a sgiliau 
bywyd a mynediad at gyfleoedd cymdeithasol a hamdden mewn cymunedau.  

Bae'r Gorllewin oedd un o'r rhanbarthau olaf yng Nghymru i dderbyn arian gan Lywodraeth 
Cymru a chyflwynodd ei gynnig ariannu i Lywodraeth Cymru ar ddiwedd 2017, a 
chymeradwywyd y cynnig yn sgîl hynny. Cytunwyd bod y Gwasanaeth Awtistiaeth 
Integredig yn brosiect blaenoriaeth yn Rhaglen Bae'r Gorllewin a Bwrdd Partneriaeth 
Ranbarthol Bae'r Gorllewin sy'n ei oruchwylio. Pennaeth Gwasanaethau Plant a 
Theuluoedd Cyngor Abertawe yw Noddwr y Prosiect a Phennaeth Seicoleg a 
Therapyddion Bwrdd Iechyd PABM yw Arweinydd y Prosiect.  
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Sefydlwyd Grŵp Strategaeth Awtistiaeth Rhanbarthol yn 2017 i oruchwylio prosiect y 
Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o dri awdurdod lleol 
Bae'r Gorllewin, Bwrdd Iechyd PABM, y trydydd sector, addysg, tîm y Gwasanaeth 
Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol a'r Gwasanaeth Datblygiad Niwrolegol.  Sefydlwyd 
Grŵp Gweithredol Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig hefyd.  

Caiff tîm o ddeg aelod o staff ei recriwtio yn ystod 2018 a bydd yn cynnwys y swyddi 
canlynol, yn seiliedig ar y model cenedlaethol: Rheolwr Gwasanaeth, Seicolegydd Clinigol, 
Therapydd Galwedigaethol, Therapydd Iaith a Lleferydd, Ymarferydd Arbenigol, 
Cydlynydd/Gweithiwr Gweinyddol a phedwar Gweithiwr Cefnogi Lles.  

Penodwyd y Rheolwr Gwasanaeth cyn gweddill y tîm er mwyn helpu i sefydlu'r 
Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig a disgwylir iddo ddechrau yn y rôl ar 1 Gorffennaf 
2018.  

Mae gweithgareddau paratoi ar gyfer y gwasanaeth newydd hwn eisoes yn mynd 
rhagddynt, ac maent wedi cynnwys:  

 Diwrnod datblygu ym mis Ionawr 2018 ar gyfer staff yr holl sefydliadau partner a'r 

trydydd sector er mwyn rhoi gwybod iddynt am y gwasanaeth newydd  

 Defnyddiwyd cyllid 2017/18 i brynu cyfarpar technoleg gwybodaeth ar gyfer y tîm ac 

amrywiaeth eang o adnoddau ar gyfer y gwasanaeth  

 Talwyd am sesiynau hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol a rhieni/gofalwyr  

Mae opsiynau ar gyfer darparu swyddfa i'r tîm Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yn cael 

eu trafod ar hyn o bryd.  

 

Blaenoriaeth 5: Gofalwyr 
 

Gwerthfawrogi a Chefnogi Gofalwyr 

Mae Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr Bae'r Gorllewin (PABM gynt) yn cynnwys cynrychiolwyr 
o Fwrdd Iechyd PABM, y tri awdurdod lleol, y trydydd sector a gwasanaethau/canolfannau 
gofalwyr. Mae'r bwrdd wedi bod yn cyd-weithio ers 2012 i gynyddu ymwybyddiaeth 
gofalwyr, cynnwys a helpu gofalwyr trwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth.   

Mae rhai o uchafbwyntiau 2017/18 yn cynnwys y canlynol: 

Mae gan bob un o ganolfannau/gwasanaethau gofalwyr PABM bresenoldeb mewn ysbytai 
lleol, ac mae hyn yn cynnwys Ysbyty Tywysoges Cymru Pen-y-bont ar Ogwr, Ysbyty 
Castell-nedd Port Talbot ac Ysbyty Treforys yn Abertawe. Ceir cysylltiadau gwybodaeth i 
Ysbyty Singleton, Ysbyty Gorseinon ac Ysbyty Cefn Coed yn Abertawe hefyd. Gall 
gofalwyr gael mynediad i wybodaeth a chyngor a gellir eu cyfeirio at ffynonellau cefnogi 
addas. Mae staff canolfannau/gwasanaethau gofalwyr hefyd yn cynyddu ymwybyddiaeth 
rhwng staff nyrsio a staff eraill yn yr ysbyty. 

Mae canolfannau/gwasanaethau gofalwyr yn parhau i gynnal cyswllt rheolaidd a gweithio 
gyda gwasanaethau gofal sylfaenol yn ardal Bae'r Gorllewin. Maent yn rhoi gwybodaeth a 
chyngor i ofalwyr a staff mewn cymorthfeydd lleol ac yn cysylltu â gweithgareddau gofal 
sylfaenol megis clinigau 'ffliw', yn ogystal â chynnal cyswllt gyda fferyllfeydd. Mae mwy o 
ymwybyddiaeth am ofalwyr gofal sylfaenol wedi arwain at fwy o bobl yn cael eu hatgyfeirio 
i'w canolfan neu wasanaeth gofalwyr lleol.  Mae gofalwyr sylfaenol yn derbyn y diweddaraf 
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yn rheolaidd trwy e-bost neu ar ffurf cylchlythyrau canolfan/gwasanaeth gofalwyr.  Er 
enghraifft, mae Canolfan Gofalwyr Abertawe'n anfon y newyddion diweddaraf at oddeutu 
225 o staff GIG.  

Mae prosiectau gofalwyr ifanc wedi bod yn gweithio gydag ysgolion cynradd, uwchradd a 
cholegau ar draws yr ardal. Mae hyn wedi cynnwys gwneud cyflwyniadau a chynnal 
gwasanaethau, hwyluso gwersi Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh), cefnogi 
ysgolion i ddatblygu clybiau amser cinio i ofalwyr ifanc, darparu sesiynau 'Hyfforddi'r 
Hyfforddwr' a gosod stondinau gwybodaeth mewn colegau.  

Mae gofalwyr ifanc sydd wedi'u nodi a'u cynnwys yng Ngwasanaeth Gofalwyr Ifanc 
Abertawe YMCA yn cael eu cefnogi i ddod yn fentoriaid cyfoedion i ofalwyr ifanc newydd 
eu nodi. Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc wedi 
bod yn gweithio ar brosiect i ddatblygu llyfr straeon am ofalwyr ifanc ar gyfer plant ysgol 
gynradd.  

Mae gwasanaethau/canolfannau gofalwyr wedi trefnu nifer 
o ddigwyddiadau a gweithgareddau lleol eleni. Yn ogystal, 
cynhaliwyd dau ddigwyddiad ar draws Bae'r Gorllewin. Bu 
50 o ofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn 
bresennol mewn digwyddiad rhanbarthol a gynhaliwyd yng 
ngwanwyn 2017. Cymerodd y bobl ifanc ran mewn 
trafodaethau bord gron gydag aelodau Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol Bae'r Gorllewin.  Siaradodd cynrychiolydd o 
Swyddfa'r Comisiynydd Plant yng Nghymru ac roedd cyfle 
hefyd i fwynhau cwis a bwth tynnu lluniau gwisg ffansi.  

Ym mis Mehefin 2017, daeth dros 70 o ofalwyr a staff cyflogedig o sefydliadau iechyd, 
awdurdodau lleol a thrydydd sector Bae'r Gorllewin ynghyd yn Y Ganolfan, Baglan. Prif 
ffocws y digwyddiad oedd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
blwyddyn yn ddiweddarach, a'r cynnydd sy'n cael ei wneud gyda Chynllun Trawsnewid 
Partneriaeth Gofalwyr PABM.   

Ariannwyd y gweithgareddau a rhestrir uchod gan amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys 
Cronfa Pontio Gofalwyr Llywodraeth Cymru. Sicrhawyd Cyllid Gofal Integredig (CGI) hefyd 
yn ystod 2017/18 i wella'r gwaith a wneir i nodi a darparu gwybodaeth i ofalwyr ifanc mewn 
ysgolion neu golegau chweched dosbarth ac i hybu'r gwaith a wneir mewn ysbytai/gofal 
sylfaenol/timau adnoddau cymunedol i nodi a darparu gwybodaeth i ofalwyr.  

Meysydd Cynnydd Eraill yn ystod 

2017/18 

Gwasanaeth Integredig Cefnogi Teuluoedd 

Gwasanaeth amlasiantaeth sydd wedi bod ar waith ar draws rhanbarth Bae'r Gorllewin ers 
2013 yw'r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS) sy'n gweithio gyda phlant a 
theuluoedd y mae camddefnyddio sylweddau yn effeithio arnynt. 

Yn ystod 2017/18, cwblhawyd ymgynghoriad â staff i symud i strwythur rheoli mwy lleol. 
Mae hyn wedi arwain at staff yn gweithio mewn lleoliadau dynodedig ar draws pob ardal 
leol ym Mae'r Gorllewin. Mae'r trefniadau hyn wedi cynyddu cyfleoedd i alinio'r 
gwasanaeth â strategaethau cefnogi teuluoedd ym mhob ardal awdurdod lleol.  
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Mae'r gwasanaeth wedi parhau i roi ffocws ar rieni sy'n camddefnyddio alcohol a/neu 
sylweddau, fel sy'n ofynnol yn ôl arweiniad blaenorol. Fodd bynnag, mae Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn caniatáu i ehangu meini prawf 
gwasanaethau'r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd er mwyn cynnwys teuluoedd 
â phroblemau trais domestig a/neu iechyd meddwl. Cynhelir y meini prawf presennol ar 
gyfer atgyfeirio (e.e. rhieni sy'n ddibynnol ar alcohol neu gyffuriau, neu ddarpar rieni plant 
sydd mewn perygl neu sydd ag anghenion mwy dwys) tan i adolygiad mwy cynhwysfawr 
gael ei gwblhau i ystyried manteision meini prawf atgyfeirio ychwanegol.  

Mae canlyniadau perfformiad ar gyfer y gwasanaeth yn 2017/18 yn cynnwys:  

 161 o atgyfeiriadau teuluol (targed Llywodraeth Cymru ar gyfer Bae'r Gorllewin yw 

100)  

 36 o blant/pobl ifanc nad oes gwasanaethau statudol ar gael iddynt mwyach neu nid 

oes ganddynt anghenion mor ddwys bellach. 

 Gan ystyried yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd, camddefnyddio alcohol oedd y broblem 

camddefnyddio sylweddau fwyaf.  

 Mae cyfanswm o 244 o aelodau staff y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol wedi 

cymryd rhan mewn cyfres o fodiwlau hyfforddi gyda'r Gwasanaeth Integredig 

Cymorth i Deuluoedd.  

System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS)  

Mae Bae'r Gorllewin wedi nodi'n flaenorol bod 
gweledigaeth ar gyfer System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru (WWCIS) yn y rhanbarth sy'n 
cydnabod bod gan y system y gallu i drawsnewid 
gwasanaethau a sicrhau bod gwybodaeth addas ar 
gael yn hwylus i ymarferwyr. Mae'r ymrwymiad 
rhanbarthol i System Wybodaeth Gofal Cymunedol 
Cymru wedi cynyddu ers 2017/18 trwy benodi tair 
swydd i gefnogi rhoi System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru ar waith ar draws y rhanbarth. Ariannwyd y swyddi gan y Gronfa Gofal 
Integredig ac maent wedi cyflwyno adnodd angenrheidiol i helpu gwasanaethau i 
ganolbwyntio ar fanteision System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru. Mae swyddi 
System Wybodaeth Gofal Cymunedol Rhanbarthol Cymru wedi gweithio'n agos gyda 
sefydliadau eraill yn yr ardal i gefnogi eu gweithgareddau parodrwydd a helpu'r 
sefydliadau i gynyddu eu bwriadau i lofnodi'r Gorchmynion Lleoli angenrheidiol.  

Yn ystod y flwyddyn, mae Cyngor Abertawe wedi cymeradwyo achos busnes System 
Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru ac yn cadarnhau eu gofynion er mwyn gallu 
diweddaru'r Gorchymyn Lleoli a fydd yn cael ei gymeradwyo gan y cyflenwr ac a fydd yn 
arwain at y cynllun gweithredu y cytunwyd arno. Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot 
hefyd wedi cynyddu ei ddiddordeb yn System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru ac 
mae wrthi'n cwblhau gwaith dichonoldeb cychwynnol a ddylai arwain at gyflwyno 
adroddiad i'r cyngor ar ddechrau haf 2018. Yn y cyfamser mae PABM yn datblygu ei achos 
busnes ar gyfer penderfyniad gan y bwrdd yn 2018.  

Mae tîm System Wybodaeth Gofal Cymunedol Rhanbarthol Cymru (WWCIS) wedi 
cyflawni darnau o waith a dargedir er mwyn sicrhau bod gwasanaethau'n parhau ar gyfer 
WWCIS a bod unrhyw ddysgu a wnaed yn cael ei gasglu er mwyn paratoi ar gyfer ei roi ar 
waith mewn sefydliad. Er enghraifft, cynhaliwyd gweithdy gyda'r Gwasanaeth Mabwysiadu 
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Rhanbarthol i sicrhau bod swyddogaethau'r WCCIS yn diwallu anghenion y gwasanaeth 
rhanbarthol. Yn bwysicaf oll, datblygwyd a chyflwynwyd prosiect peilot Prawf o Gysyniad 
ym mis Tachwedd 2017 gan Dîm Ailalluogi Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr, sydd wedi'i 
leoli yn Nhrem y Môr, i ddangos sut gall WCCIS elwa o dîm integredig o weithwyr iechyd a 
gofal cymdeithasol. Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud fesul cam gan amrywiaeth o 
weithwyr iechyd ailalluogi cymunedol ac mae'n ymddangos ei fod o werth sylweddol, nid i 
leoliad Trem y Môr yn unig, ond i'r rhanbarth ehangach, ac mae hefyd wedi ennill 
diddordeb cenedlaethol, gan arwain at gyflwyniadau i Lywodraeth Cymru a 
chynulleidfaoedd eraill.  

Mae'r peilot Prawf o Gysyniad wedi dangos bod gan swyddogaeth bresennol y WCCIS y 
gallu i gyflwyno amrywiaeth o fanteision i dîm integredig a, chyda'r mater o ddarparu 
dyfeisiau hanfodol megis gliniaduron i staff, mae staff yn profi'r gallu i weithio'n fwy 
effeithlon ac effeithiol. Mae gwerthusiad “cychwynnol” manwl a strwythuredig o'r 
dystiolaeth a gafwyd yn y peilot Prawf o Gysyniad yn cyflwyno adnodd dysgu gwerthfawr a 
fydd yn parhau i gael ei ddiweddaru wrth i'r peilot gael ei gyflwyno i weithwyr ychwanegol 
sydd wedi'u lleoli yn Nhrem y Môr.  

Yn ychwanegol, disgwylir y bydd staff dewisol o Drem y Môr yn cymryd rhan yng nghyfnod 
treialu cenedlaethol Ap Ffonau Symudol WCCIS a fydd yn cael ei dreialu ar dabledi sydd 
wedi'u caffael drwy ddefnyddio'r gyllideb WCCIS ranbarthol a bydd yn cyflwyno cyfle arall i 
werthuso effeithiolrwydd yr Ap Ffonau Symudol mewn amgylchedd gweithredol fyw. 

Gweithlu 

Yn 2017/18, defnyddiwyd Grant Hwyluso Rhanbarthol Gofal Cymdeithasol Cymru Gyfan i 
ariannu swydd cydlynydd yn rhannol. Bydd y swydd yn cynnal partneriaethau ac yn 
datblygu cysylltiadau newydd â'r gymuned gofal cymdeithasol ehangach ar draws Bae'r 
Gorllewin. Mae gan y cydlynydd y gallu a'r rhwydwaith i sicrhau bod y sector yn cael y 
newyddion diweddaraf am wybodaeth berthnasol a chymwys, a bydd yn casglu 
gwybodaeth am faterion sy'n dod i'r amlwg ac sy'n cyfeirio'r gwaith partneriaeth 
rhanbarthol craidd wrth ddatblygu blaenoriaethau ar gyfer y gweithlu er mwyn cyflwyno 
ffyrdd newydd o weithio.  

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (RISCA) oedd yn 
ganolbwynt i'r gwaith rhanbarthol a wnaed yn 2017/18, ac mae'n effeithio ar rôl a 
chyfrifoldebau 'unigolion cyfrifol' mewn sefydliadau darparu. Mae hyfforddiant ac 
ymwybyddiaeth wedi canolbwyntio ar ddisgwyliadau'r unigolyn cyfrifol i chwarae rôl fwy 
gweithredol wrth reoli ei sefydliadau a chyflwynwyd gweithdai ar draws Bae'r Gorllewin i 
gefnogi'r newidiadau hyn. 

Gofyniad arall o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 
(RISCA) yw bydd angen i ofalwyr cymdeithasol gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru 
o 2018 (yn wirfoddol) a chyda chymhwyster perthnasol. O 2020, bydd cofrestru'n orfodol. 
Er mwyn cofrestru, bydd angen i ofalwyr cymdeithasol ddarparu tystiolaeth o allu neu 
gwblhau'r Fframwaith Sefydlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol a gweithio tuag at y 
cymhwyster lefel 2 newydd.  

Prif bwyslais y gwaith felly oedd cefnogi gweithwyr gofal cartref i gyflawni'r cymwysterau 
angenrheidiol er mwyn sicrhau cynaladwyedd gwasanaethau gofal cartref.  
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'Ymunwch â'n Cymuned Ofalu' - Ymgyrch Recriwtio Gweithiwr Gofal 

Cyflwynwyd grant gwerth £35 mil gan Gronfa 
Gofal Integredig Llywodraeth Cymru i 
bartneriaid Bae'r Gorllewin er mwyn gwella 
enw da a chynyddu proffil gwaith gofal, gyda'r 
bwriad o ddenu mwy o bobl gyda'r 
egwyddorion cywir i'r sector.  

 

Elfen allweddol o'r fenter hon oedd cyflwyno 
ymgyrch sy'n canolbwyntio'n benodol ar 
recriwtio gweithwyr gofal y'u cyflogwyd gan 
ddarparwyr gofal cartref preifat a chynorthwywyr 
personol gofal cymdeithasol.  Lansiwyd y fenter ar 
ddechrau mis Ionawr 2018 ac fe'i goruchwyliwyd 
gan Grŵp Llywio Datblygu Gweithlu Bae'r Gorllewin.  

 

Roedd gweithgareddau'n cynnwys: 

 Ymgyrch boster ar gefn bws  

 Sylw yn y South Wales Evening Post a'r Glamorgan Gazette - ychwanegyn 4 
tudalen a hysbysiadau sy'n cynnwys lluniau a dyfyniadau gan weithwyr gofal go 
iawn ar draws y rhanbarth  

 Erthyglau a hysbysiadau digidol ar Wales Online  

 Facebook a hysbysiadau a negeseuon trydar (wedi'u darparu gan @WalesOnline, 
@SwanseaOnline a @GlamGazette) sy'n gysylltiedig â phrif dudalen glanio'r 
ymgyrch (www.westernbay.org.uk/gofal) ac annog y defnydd o stwnshnodau 
#YmunwchAnCymunedOfalu #JoinOurCaringCommunity  

 Hyrwyddo ar Facebook a Twitter gan ddefnyddio llwyfannau partneriaid Bae'r 
Gorllewin  

 Hysbysiadau radio dwyieithog sy'n cynnwys tystlythyrau gweithwyr iechyd go iawn 
ar The Wave, Sain Abertawe a Bridge FM  

 Dosbarthu posteri a thaflenni ymgyrch ddwyieithog i leoliadau gwahanol ar draws y 
rhanbarth.  

 

Ymwelwyd â thudalen glanio'r ymgyrch 3110 o weithiau rhwng 8 a 31 Ionawr 2018.  

Cafwyd cynnydd amlwg yn nifer yr ymwelwyr â gwefan recriwtio 'Cynorthwywyr Personol 
Gofal Cymdeithasol' ddynodedig Cyngor Castell-nedd Port Talbot hefyd yn sgîl lansiad yr 
ymgyrch (www.npt.gov.uk/pa)  

 

 

 

Darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA) 

http://www.westernbay.org.uk/care
http://www.npt.gov.uk/pa
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Cyfeiriadur Dewisiadau Gofal  

Mae cyfeiriaduron gofal rhanbarthol Dewisiadau Gofal 
yn cael eu llunio ar hyn o bryd ar gyfer dros 35 o 
ardaloedd awdurdodau lleol ar draws y DU.  Maent yn 
bwriadu hyrwyddo gwasanaethau gofal yn 
uniongyrchol i'r rheiny sy'n chwilio amdanynt ac maent 
ar gael mewn fformat printiedig ac ar ffurf e-lyfr ar-lein. 
Mae'r arweiniadau'n rhoi amlinelliad cynhwysfawr o'r 
gwasanaethau gofal sydd ar gael i ddinasyddion 
(hunan-arianwyr a chleientiaid y cyngor) a gweithwyr 
proffesiynol fel ei gilydd, yn ogystal â chynnwys 
cyngor ar gwblhau asesiadau a chael mynediad at 
wasanaethau gofal yn y gymuned.  

Bae'r Gorllewin yw'r unig ranbarth yng Nghymru i 
gynnig y cyhoeddiad hwn heb unrhyw gost i 
bartneriaid y rhaglen gan mai refeniw a gynhyrchwyd 
drwy hysbysebu preifat sy'n talu am unrhyw daliadau 
sy'n gysylltiedig â chynhyrchu a dosbarthu. 

Yn 2017/18, dosbarthwyd miloedd o gopïau printiedig i adeiladau mwy y cyngor a nifer o 
safleoedd dibynnol, gan gynnwys ysbytai, Pwyntiau Mynediad Cyffredin a swyddfeydd 
sefydliadau'r trydydd sector.  Mae fersiwn electronig hefyd ar gael ar wefan Care Choices.  

Casglwyd cynnwys argraffiad 2017/18 y cyfeiriadur gan Swyddog Cyfathrebu a Chynnwys 
Bae'r Gorllewin, gyda mewnbwn gan weithwyr eraill yn y tair ardal awdurdod lleol. 

Cyfathrebu 

Mae Swyddog Cyfathrebu a Chynnwys dynodedig Bae'r Gorllewin wedi cyflwyno'r canlynol 

yn ystod 2017/18: 

 

 Cylchlythyr dwyieithog chwarterol sy'n amlygu cynnydd 
prosiectau a ffrydiau gwaith Bae'r Gorllewin, ac yn hyrwyddo 
canlyniadau cadarnhaol i ddefnyddwyr gwasanaeth a'u 
teuluoedd.  Mae'r 13eg argraffiad, a dosbarthwyd ym mis Ebrill 
2018, yn argraffiad 'arbennig' a oedd yn amlygu sut mae 
buddsoddiad gan y Gronfa Gofal Integredig wedi galluogi 
sefydliadau'r trydydd sector i gefnogi pobl ar draws y rhanbarth i 
fyw bywydau mwy annibynnol a boddhaus.  

 
 Rheoli cynnwys gwefan Rhaglen Bae'r Gorllewin, gan lunio 

cofnod clir a chryno sy'n disgrifio meysydd gwaith allweddol y rhaglen, dod o hyd i 
adnoddau hyfforddiant/deunyddiau dysgu a drafftio eitemau 'Y Newyddion 
Diweddaraf' o bob cwr o'r rhanbarth. 

 
 Cysylltu ag arweinwyr cyfathrebu a chydweithwyr perthnasol eraill o sefydliadau 

cyfansoddol Bae'r Gorllewin i hyrwyddo'r agenda integreiddio iechyd a gofal 
cymdeithasol a chynyddu ymwybyddiaeth o waith y rhaglen. Mae hyn ar ffurf 
bwletinau a datganiadau i'r wasg i'w cyhoeddi ar wefannau mewnol ac allanol y 
partneriaid.  

 

http://www.carechoices.co.uk/
http://www.westernbay.org.uk/
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 Hyrwyddo gweithgareddau'r rhaglen/profiadau defnyddwyr gwasanaeth yn ddigidol 
drwy sianel YouTube ‘Western Bay TV'. 
 
Yn sgîl etholiadau'r llywodraeth leol ym mis Mai 2017, cynhyrchwyd fideo fer er mwyn 
rhoi trosolwg o Fae'r Gorllewin a'i meysydd gwaith allweddol i gynghorwyr newydd eu 
hethol. Gellir dod o hyd i'r fideo yma.  
 

 Mae'r swyddog hefyd wedi paratoi byrddau arddangos gweledol sy'n amlinellu gwaith 
y rhaglen.  Arddangoswyd y byrddau hyn yn ystod y digwyddiad Iechyd Meddwl y 
Byd a gynhaliwyd yn Theatr y Grand Abertawe (mis Hydref 2017) ac yn ystod 
sesiynau rhannu gwybodaeth ar gyfer cynghorwyr newydd eu hethol.  

 

Blaenoriaethau i’r Dyfodol 
 

Gan edrych tua'r dyfodol, prif ffocws cydweithfa Bae'r Gorllewin fydd cyflwyno'r meysydd 

blaenoriaeth allweddol ar gyfer gweithio integredig, fel a amlinellir yn y Cynllun Ardal. 

Dyma'r blaenoriaethau:  

Pobl hŷn   

OP.P1 
Datblygu a pharhau i ddarparu amrywiaeth cynaliadwy o wasanaethau 

sy'n bodloni'r galw, gan alluogi unigolion i aros gartref, gan gynnal eu 

hannibyniaeth am gyhyd â phosib a chan dderbyn cefnogaeth briodol ar 

adegau o angen.  

 

OP.P2 
Datblygu a chynnig amrywiaeth o opsiynau llety yn y dyfodol i fodloni'r 

galw a galluogi pobl i fod yn annibynnol am gyhyd â phosib.  

 

P3 Datblygu cadernid a chydlyniant cymunedol i fynd i'r afael ag 

arwahanrwydd cymdeithasol mewn ardaloedd lle mae pobl hŷn yn byw.  

 

OP.P4 

 

Datblygu model optimwm ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl pobl hŷn 

(gan gynnwys elfennau perthnasol Strategaeth/Cynllun Dementia Cymru 

Gyfan Llywodraeth Cymru). 

Plant a phobl ifanc 

CYP.P1 Datblygu amrywiaeth gwell o wasanaethau ar gyfer pob plentyn ag 
anawsterau emosiynol a phroblemau lles neu iechyd meddwl, gan 
gynnwys pontio ac un pwynt mynediad i wasanaethau. 

http://www.youtube.com/channel/UCsOWHVVBy63xWHXHfNLXDxg


34 

CYP.P2 Datblygu trefniadau amlasiantaeth cadarn gyda phlant ag anghenion 

cymhleth. 

 

Iechyd Meddwl 

MH.P1 
Dechrau gweithredu'r model optimwm ar gyfer gwasanaethau Iechyd 

Meddwl i Oedolion y cytunwyd arno, fel yr amlinellir yn Fframwaith 

Strategol Bae'r Gorllewin i Oedolion â Phroblemau Iechyd Meddwl.  

 

MH.P2 
Sicrhau bod lleoliadau ar gyfer pobl ag anghenion cymhleth yn effeithiol, 
yn seiliedig ar ganlyniadau ac yn briodol.  
 

 

Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth 

 

Gofalwyr (trawsbynciol) 

 

 

 

 

 

 

LD.P1 Datblygu modelau gofal lle nad yw oed o bwys, sy'n canolbwyntio ar bobl i 
sicrhau atal ac ymyrryd yn gynnar drwy wasanaethau amlddisgyblaeth, drwy 
ailfodelu gwasanaethau i ffwrdd o ofal mewn sefydliadau i wasanaethau 
cymunedol.  

 

CA.P1 
Sicrhau bod gwaith yn parhau i hyrwyddo cydnabyddiaeth gynnar o 

ofalwyr fel eu bod yn derbyn gwybodaeth a chefnogaeth yn amserol. 

 

CA.P2 
Datblygu a pharhau i ddarparu gwybodaeth, cyngor, cymorth a 

chefnogaeth i bob gofalwr, gan ei alluogi i wneud penderfyniadau 

gwybodus a chynnal ei iechyd a'i les ei hun.  

 

CA.P3 Cydgynhyrchu gyda phob gofalwr ar sail unigol a strategol fel bod ei 

gyfraniad yn cael ei gydnabod a'i lais yn cael ei glywed.  
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Nodwyd manylion sut rydym yn bwriadu cyflwyno'r blaenoriaethau hyn yng Nghynllun 
Gweithredu cysylltiol y Cynllun Ardal ar gyfer 2017/18. Y bwriad oedd i'r Cynllun 
Gweithredu barhau am 5 mlynedd, ond roedd y newid i ffiniau'r Bwrdd Iechyd, sy'n 
effeithio ar ddaearyddiaeth y rhanbarth, yn golygu ei bod hi'n bosib cynllunio ar gyfer y 
tymor byr yn unig.  

Y flaenoriaeth ar gyfer 2018/19 yw diweddaru'r Cynllun Gweithredu yng nghyd-destun 

Pen-y-bont ar Ogwr yn gadael Bae'r Gorllewin, gan sicrhau bod prosesau cadarn ac 

effeithiol ar waith er mwyn mesur cynnydd.  

Mae gwaith wedi dechrau er mwyn sicrhau bod y cyfnod trosiannol hwn mor llyfn â phosib 

a bod y ffocws, fel arfer, ar sicrhau y bobl sy'n derbyn gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol yn y rhanbarth.  

 

Os oes angen y ddogfen hon arnoch mewn fformat 
gwahanol, e-bostiwch Swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin 

yn baer.gorllewin@abertawe.gov.uk neu ffoniwch  

 01792 633805. 

 



36 

 

Atodiad 1 - Llywodraethu Rhaglen Bae'r Gorllewin 
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Atodiad 2 - Rhaglen Comisiynu ar gyfer Anghenion Cymhleth  

 


