
Croeso i rifyn cyntaf un 
Cylchlythyr Rhaglen Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol Bae'r 

Gorllewin!  

Wrth i bob agwedd ar y 
rhaglen fynd o nerth i nerth, 
rydym yn canolbwyntio ar 
wella cyfathrebu ac yn 
gobeithio y bydd y 
cylchlythyr hwn yn 
ddefnyddiol er mwyn i chi 
gael yr wybodaeth 
ddiweddaraf am gynnydd 
prosiectau a ffrydiau gwaith 

amrywiol Bae'r Gorllewin.   

O ystyried yr amrywiaeth 
eang o brosiectau sy'n rhan 
o gylch gwaith y rhaglen, 
byddai'n syniad da 

defnyddio'r rhifyn cyntaf 
hwn i roi cyflwyniad i Raglen 
Bae'r Gorllewin yn ei 

gyfanrwydd.   

Cwestiwn Da!  

Mae Rhaglen Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Bae'r 
Gorllewin yn fenter 
bartneriaeth sy'n 
cynnwys:  

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Castell-nedd Port 
Talbot  

Dinas a Sir Abertawe a 

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Abertawe Bro 
Morgannwg (PABM) 

ynghyd â phartneriaid   

yn y trydydd sector a'r 

sector annibynnol.  
 

Sefydlwyd y rhaglen yn 2012 
â'r nod o integreiddio 
gwasanaethau'n fwy effeithiol 
er lles defnyddwyr gwasanaeth 
a gofalwyr.  Mae hefyd yn 
archwilio ffyrdd newydd a 
blaengar o weithio er mwyn 
sicrhau bod gwasanaethau'n 
gynaliadwy wrth i ni wynebu 
galw cynyddol a hinsawdd 
ariannol heriol.   
 

Mae Rhaglen Bae'r Gorllewin 
yn canolbwyntio ar ddwy 
'Haen Weithgarwch' (gweler 
tudalennau 2-5), a chyflawnir 

pob prosiect a ffrwd waith 
berthnasol yng nghyd-destun 
Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 (gweler 
tudalen 6).  
 

Mae newidiadau demograffig 
a lleihad yn yr adnoddau 
sydd ar gael yn golygu na all 
gwasanaethau barhau i 
weithio mewn seilos. Nod y 
rhaglen felly yw gosod y 
sylfeini er mwyn integreiddio 
gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol effeithiol ar 
draws rhanbarth Bae'r 
Gorllewin.  
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Croeso i'n cylchlythyr cyntaf! 
Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys 
crynodebau byr o brosiectau 
allweddol Bae'r Gorllewin, 
yn ogystal ag ychydig o 
gefndir deddfwriaethol 

pwysig.  
 

Rydym yn gobeithio y bydd 
hyn yn helpu i egluro sail 
agenda Bae'r Gorllewin ac 
rydym yn edrych ymlaen at 
roi'r newyddion diweddaraf i 
chi am gynnydd y rhaglen yn 
rhifynnau eraill y cylchlythyr 

hwn!  

Beth yw Rhaglen Bae'r Gorllewin? 

Mae'r cylchlythyr hwn ar gael mewn fformatau gwahanol. Am fwy o 

wybodaeth, ffoniwch Swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin ar 01792 633950 neu     

e-bostiwch western.bay@swansea.gov.uk 
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Gwasanaethau Anabledd Dysgu 
Mae prosiect Gwasanaethau 
Anabledd Dysgu Bae'r Gorllewin 
yn ymrwymedig at ddatblygu 
gwasanaeth gwell, o safon uchel a 
mwy integredig ar gyfer pobl ag 

anabledd dysgu a'u gofalwyr. 

Mae staff, rheolwyr a defnyddwyr 
gwasanaeth wedi bod yn 
ymgynghori'n helaeth er mwyn 
sefydlu model gwasanaeth gwell 
ar gyfer unigolion ag anabledd 
dysgu. Mae hon yn fenter ar y 
cyd rhwng darparwyr 
gwasanaethau ar draws 
ardaloedd Bae'r Gorllewin sy'n 
bwriadu manteisio'n llawn ar y 
cyfleoedd ar gyfer cydweithio 
rhanbarthol gan ddiogelu arfer da 

sy'n bodoli'n lleol ar yr un pryd. 

Datganiad o Ymrwymiad ar 

y Cyd 

Mae'r prosiect wedi cytuno ar 
gyfres o egwyddorion a 
gwerthoedd trosgynnol, a nodir 
yn y ddogfen 'Ymrwymiad ar y 
Cyd ar gyfer Gwasanaethau 
Anabledd Dysgu', a luniwyd gan 
bartneriaid yn rhanbarth Bae'r 

Gorllewin. 

Mae'r datganiad yn nodi sawl 
Ymrwymiad Allweddol sy'n 
helpu i lywio cyfeiriad strategol 

y prosiect.  

Mae'r rhain yn cynnwys: 

• Gweithio gyda 
phartneriaid i ystyried 
ffyrdd blaengar o 
gynnwys defnyddwyr 
gwasanaeth wrth 
gynllunio a datblygu 

gwasanaethau. 

• Datblygu strategaeth ar y 
cyd ar gyfer proses 
integredig ar y cyd ac 

ymateb i anghenion. 

• Datblygu strategaeth ar y 
cyd i ddiwallu anghenion 

gofalwyr. 

• Datblygu strategaeth ar y 
cyd ar gyfer rheoli 

trosglwyddo i oedolaeth.  
 

Strategaeth Gomisiynu ar y 

Cyd 

Mae'n bosib eich bod yn 
gyfarwydd â 'Strategaeth Ddrafft 
Comisiynu Anabledd Dysgu i 

Oedolion' y prosiect, yr  

ymgynghorwyd arni nes 3 Rhagfyr 

2014.  

Mae'r strategaeth yn amlinellu 
cynlluniau i ddatblygu ymagwedd 
ranbarthol at gomisiynu 
gwasanaethau (lle bo'n briodol) ar 
draws ardal Bae'r Gorllewin. Cesglir 
ymatebion i'r ymgynghoriad a chaiff 
diwygiadau eu gwneud yn ystod y 

misoedd sydd i ddod.  

Edrychwn ymlaen at roi 
enghreifftiau i chi o sut mae 
gweithgareddau prosiect y 
Gwasanaethau Anabledd Dysgu 
wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i 
fywydau dinasyddion yn rhifynnau'r 

cylchlythyr hwn yn y dyfodol!  

Gweithgarwch ‘Haen 1’... 
Mae 'Haen 1' yn cynnwys chwech prosiect trawsnewidiol allweddol a nodwyd fel meysydd blaenoriaeth yn Grŵp 

Arweinyddiaeth Bae'r Gorllewin.  Mae'r Grŵp Arweinyddiaeth yn cwrdd bob mis ac mae'n cynnwys Prif 

Weithredwyr pedwar sefydliad partner Bae'r Gorllewin, ynghyd â 'Noddwyr' sy'n cynrychioli pob prosiect unigol 

(Uwch-swyddogion yr Awdurdod Lleol a'r Bwrdd Iechyd).  

Dyma'r chwech prosiect yn 'Haen 1': 

⇒ Gwasanaethau Anabledd Dysgu 

⇒ Gwasanaethau Plant (Mabwysiadu) 

⇒ Contractio a Chaffael 

⇒ Ataliaeth a Lles 

⇒ Gwasanaethau Cymunedol (cyfeirir atynt hefyd fel Gwasanaethau Pobl Hŷn) 

⇒ Gwasanaethau Iechyd Meddwl 

Mae'r adrannau canlynol yn cynnig crynodeb byr am y gwaith sy'n cael ei wneud. Mae Bae'r Gorllewin yn rhaglen 
waith eang iawn ac mae prosiectau gwahanol ar gamau gweithredu gwahanol, ond rydym yn gobeithio y bydd yr 
wybodaeth a ddarperir yn rhoi blas i chi ar y gweithgarwch cydweithredol sy'n cael ei wneud ar draws y 

rhanbarth.   
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Nod y prosiect Gwasanaethau 
Plant (Mabwysiadu) yw datblygu 
gwasanaeth mabwysiadu 
rhanbarthol newydd lle bydd tair 
asiantaeth fabwysiadu Awdurdod 
Lleol yn cydweithio - Castell-nedd 
Port Talbot, Abertawe a Phen-y-

bont ar Ogwr. 

Bydd y gwasanaeth rhanbarthol 
hwn yn un o bump a fydd yn 
ffurfio Gwasanaeth Mabwysiadu 

Cenedlaethol Cymru, sef:   

Gogledd Cymru - Wrecsam, Sir y 
Fflint, Gwynedd, Conwy, Sir 

Ddinbych ac Ynys Môn;  
 

De-ddwyrain Cymru - Blaenau 
Gwent, Trefynwy, Torfaen, 

Casnewydd a Chaerffili;  
 

Canolbarth a Gorllewin Cymru - 
Ceredigion, Sir Gâr, Sir 

Benfro a Phowys;  

Gwasanaethau Plant (Mabwysiadu) 
Bae'r Gorllewin - Castell-nedd 

Port Talbot, Abertawe a 

Phen-y-bont ar Ogwr;  

Cwm, Bro a Chaerdydd - 
Caerdydd, Bro Morgannwg, 
Merthyr a Rhondda Cynon 

Taf.  

Bydd gan bob rhanbarth gasgliad 
o gyfrifoldebau a swyddogaethau 
cyffredin a byddant yn gweithio o 
fewn fframwaith rheoli 
perfformiad a ddatblygir yn 

genedlaethol.  

Partner Arweiniol 

Bydd un Awdurdod Lleol ym 
mhob clwstwr yn gweithredu fel 
Awdurdod Arweiniol i gyflwyno 
rolau a swyddogaethau 
rhanbarthol. Dinas a Sir 
Abertawe fydd yr Awdurdod 
Arweiniol yn rhanbarth Bae'r 
Gorllewin, gyda  Val Jones yn 

cymryd swydd y  

Rheolwr Mabwysiadu o 1 

Rhagfyr 2014.  
 

Mae rhaglen gydweithredol 
Bae'r Gorllewin yng nghamau 
olaf ei datblygiad a bydd yn cael 
ei lansio yng ngwanwyn 2015. 
Disgwylir y bydd staff yn cael eu 
cydleoli yng Nghanolfan 
Ddinesig Port Talbot erbyn 
diwedd mis Ionawr/dechrau mis 

Chwefror 2015.  

Edrychwn ymlaen at roi 
newyddion i chi am gynnydd y 
prosiect, gan gynnwys lansiad ei 
wefan bwrpasol newydd, yn 
rhifynnau'r cylchlythyr hwn yn y 

dyfodol. 

Contractio a Chaffael 
Pecyn cymorth rhanbarthol: 
Bydd y prosiect yn archwilio 
dichonoldeb a gwerth rhoi pecyn 
cymorth rhanbarthol ar waith. 
 

Cefnogi Caffael 
Rhanbarthol: 
Bydd y prosiect yn cefnogi 
gweithgareddau caffael 
rhanbarthol dau neu fwy o 
bartneriaid Bae'r Gorllewin. 
 

Cefnogi'r Byrddau Prosiect 
Comisiynu o fewn Bae'r 
Gorllewin: 
Mae'r prosiect yn ymateb i 
geisiadau unigol gan fyrddau 
prosiect Bae'r Gorllewin o ran 
Contractio a Chaffael 
rhanbarthol.  
 
 

 

 
 

 

Mae rhai canlyniadau 
cadarnhaol o'r prosiect yn 
cynnwys... 
 
 
 
 
 
 
 

• Perthynas gytbwys â 
darparwyr gwasanaethau - 
gall 80% o'r holl ddarparwyr 
ddangos ansawdd gwell am 
bris teg. 

 

• Canlyniadau gwell i bobl ag 
anghenion cymhleth - gall y 
Cydlynydd Gofal 
dystiolaethu bod 70% o 
becynnau wedi cael eu 
gwneud yn fwy addas i 
ddiwallu anghenion.  

 

• Gwelliannau Caffael 
Rhanbarthol - mae dros 60% 
o bartneriaid yn cytuno bod 
cydsymud gwell o ran 
ymagweddau a phrosesau 
comisiynu a chontractio 
rhanbarthol o ganlyniad i 
gyfranogiad y prosiect.  

Mae'r prosiect Contractio a 
Chaffael yn canolbwyntio ar y 
ffrydiau gwaith canlynol: 
 
Adolygiadau Rhanbarthol o 
Becynnau "llwybrau i 
annibyniaeth" (PTI): 
Drwy weithio mewn 
partneriaeth â chydlynwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol, 
mae'r ffrwd waith hon yn 
adolygu pecynnau gofal unigol i 
sicrhau eu bod y maint a'r pris 
cywir ar gyfer yr unigolyn dan 
sylw. Mae ffocws newydd ar 
egwyddorion cynnydd a'r 
canlyniadau gorau ar gyfer yr 
unigolyn. 
 
Broceriaeth ranbarthol: 
Sefydlwyd system froceriaeth 
ranbarthol ar gyfer pecynnau 
gofal iechyd meddwl newydd.  



Gwasanaethau Cymunedol 
Mae buddsoddiadau sylweddol 
gan gronfeydd megis Cronfa 
Gofal Canolraddol (CGC) 
Llywodraeth Cymru wedi 
galluogi sefydliadau i gynyddu lle 
ac ehangu gwasanaethau i 
ddiwallu anghenion dinasyddion 

yn well.  

Mae enghreifftiau o waith sy'n 
cael ei wneud ar hyn o bryd yn 

cynnwys: 

• Gweithio 7 niwrnod ac 
estynedig ar draws holl 
ardaloedd Bae'r 
Gorllewin gan ddefnyddio 
cynlluniau rhyddhau 
cleifion i gefnogi'r rhai 
sy'n gadael ysbytai gyda'r 

nos ac ar y penwythnos.  

• Cynnydd yn nifer y 
gwasanaethau ataliol a 
ddarperir gan sefydliadau 
trydydd sector, gan 
gynnwys 'Gwiriadau 
Cartref Iach' (a gynhelir 

gan Gofal a Thrwsio).  

• Sefydlu 'Mannau Mynediad 
Cyffredin' sy'n cynnwys 
timau amlddisgyblaeth sy'n 
gallu blaenoriaethu galwyr 
a'u cyfeirio at y gwasanaeth 

mwyaf priodol.  
 

Mae'r prosiect Gwasanaethau 
Cymunedol yn gwneud cynnydd 
mawr o ran cyflwyno ymagwedd 
ar y cyd effeithiol at ofalu am bobl 
hŷn ar draws y rhanbarth. Mae 
amrywiaeth o ddangosyddion 
perfformiad (gan gynnwys adborth 
gan ddefnyddwyr gwasanaeth) yn 
cael eu defnyddio i fesur 
llwyddiant canlyniadau'r prosiect a 
byddant yn cael eu cynnwys yn 

rhifynnau eraill y cylchlythyr hwn.  

Nod y prosiect Gwasanaethau 
Cymunedol (neu 'Gwasanaethau 
Pobl Hŷn') yw trawsnewid 
gwasanaethau gofal i bobl hŷn 
drwy symud oddi wrth y 
modelau gofal traddodiadol a 
sefydliadol, i gefnogaeth sy’n 
seiliedig ar y gymuned ac sy'n 
helpu pobl i fyw'n annibynnol yn 
eu cartrefi a'u cymunedau eu 

hunain. 

Mae gwasanaethau'n parhau i 
gael eu darparu’n lleol, ond 
maent yn gweithio o fewn 
fframwaith rhanbarthol 
trosgynnol i sicrhau y darperir 
gofal o ansawdd da yn gyson ar 

draws ardal Bae'r Gorllewin.   
 

Partneriaethau Trydydd 

Sector 

Mae'r berthynas rhwng pedwar 
sefydliad Bae'r Gorllewin a 
phartneriaid trydydd sector wedi 
mynd o nerth i nerth o ganlyniad 
i weithgarwch y prosiect 

Gwasanaethau Cymunedol. 
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Ataliaeth a Lles 
Dyma'r prosiect mwyaf newydd 
i fod yn rhan o weithgarwch 
'Haen 1' y rhaglen a bydd yn 
canolbwyntio ar roi Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 ar waith.  
 
Gan fod y Ddeddf newydd yn 
rhoi pwyslais cryf ar les a gofal 
sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn, nod y prosiect yw 
cefnogi cysondeb gwasanaethau 
ataliaeth a lles ar draws 
rhanbarth Bae'r Gorllewin. 
Bydd ei gwmpas yn ymgorffori 
tri maes gwaith allweddol, sef: 
 

Adnodd Lles - gweithio gyda'r 
trydydd sector i sicrhau bod 
gwasanaethau cyngor a  
 

chefnogaeth ar gael i'r rhai y 
mae eu hangen arnynt. Bydd 
Cynghorau Gwasanaeth 
Gwirfoddol Pen-y-bont ar 
Ogwr, Castell-nedd Port Talbot 
ac Abertawe yn gweithio gyda'i 
gilydd i gynllunio adnoddau 
ataliaeth a lles presennol.  

 

Cydlynu'r Ardal Leol (CAL) 
- Mae'r model blaengar hwn yn 
hyrwyddo cymunedau cryf, 
cynhwysol ac mae'n rhoi mwy o 
reolaeth i ddefnyddwyr 
gwasanaeth am sut y darperir eu 
gofal (ewch i  
www.inclusiveneighbourhoods.co.uk 

am fwy o wybodaeth). 
Rydym wrthi'n recriwtio staff i 

hwyluso gweithrediad CAL ar  

draws rhanbarth Bae'r  

Gorllewin ar hyn o bryd.  

Cyngor, Gwybodaeth a 
Chymorth - Mae hwn yn ofyniad 
penodol yn y Ddeddf newydd. 
Mae tri Swyddog Gweithredu 
Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant wedi cael 
eu penodi a byddant yn ymgymryd 
ag ymarfer hunanasesu i sefydlu 
sut y darperir gwasanaethau 
cyngor a gwybodaeth ar hyn o 
bryd a lle gellir gwella.  
 

Megis dechrau mae'r prosiect 
Ataliaeth a Lles, felly bydd llawer 
mwy i adrodd arno wrth i'r 

ffrydiau gwaith ddatblygu yn 2015.   
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Mae 'Haen 2' yn ymwneud â'r meysydd canlynol yn cydweithio...   

⇒ Byrddau Diogelu Rhanbarthol (Plant ac Oedolion) - gweler www.wbsb.co.uk am fanylion. 

⇒ Pwyllgor Rhanbarthol Cefnogi Pobl. 

⇒ Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd Integredig. 

⇒ Bwrdd Cynllunio Ardal Ranbarthol (ynghylch Camddefnyddio Sylweddau). 

⇒ Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Rhanbarthol  
 

Ailflaenoriaethu... 

Yn 2015, bydd Rhaglen Bae'r Gorllewin yn adolygu ei blaenoriaethau i sicrhau cyfluniad ag egwyddorion deddfwriaeth 

Gwasanaethau Cymdeithasol newydd Cymru (gweler tudalen 6).  
 

Cadwch lygad am fanylion yn rhifynnau'r cylchlythyr hwn yn y dyfodol.  

Gweithgarwch 'Haen 2'… 

Mae'r Prosiect Iechyd Meddwl 

wrthi'n ystyried symleiddio'r 

llwybr cyfeirio i wasanaethau 

iechyd meddwl eilaidd drwy 

dreialu prosesau newydd ar 

gyfer Un Man Mynediad a 

system flaenoriaethu ym Mhen-

y-bont ar Ogwr a fydd yn cael 

eu rhoi ar waith mewn 

ardaloedd eraill yn 2015.  

Mae'r prosiect hefyd yn 

cefnogi'r gwasanaethau 

cymunedol presennol i 

hyrwyddo ailalluogi drwy 

ymyriadau sy'n canolbwyntio ar 

nodau fel bod pobl yn derbyn 

cefnogaeth gan wasanaethau 

eilaidd yn gynt ond am 

gyfnodau byrrach.  

Gwasanaethau Iechyd Meddwl 
Mae lles meddyliol da yn gwella 

canlyniadau ar gyfer pob math o 

gyflyrau corfforol, felly mae 

gwasanaethau cefnogi effeithiol 

yn bwysig ar gyfer iechyd 

meddwl ond hefyd ar gyfer 

iechyd cynaliadwy a lles 

corfforol yn y dyfodol.   

 

Prif ffocws gwaith y Prosiect 

Iechyd Meddwl yw hyrwyddo 

lles meddyliol drwy gydnerthu 

unigol a dibynnu llai ar welyau 

cleifion mewnol, ailgynllunio 

cefnogaeth gymunedol i alluogi 

pobl i fyw yn eu cymunedau a 

sicrhau cyfraniad ystyrlon gan 

ddefnyddwyr gwasanaeth wrth 

gynllunio'r gwasanaeth (ynghyd 

â'r trydydd sector). 

Ymrwymiadau ar y Cyd 

Mae dogfen 'Symud Ymlaen 

Gyda'n Gilydd: Ymrwymiadau ar 

y Cyd ar gyfer Gwasanaethau 

Iechyd Meddwl' Bae'r Gorllewin 

hefyd yn pennu sawl ymrwymiad 

allweddol i ddarparu 

gwasanaethau ar y cyd.  

 

 

Mae'r ymrwymiadau hyn yn 

gysyll�edig â 4 maes gwaith: 

Hyrwyddo Lles Meddyliol a helpu 

i gydnerthu pob person, teulu 

a chymuned. 

Gweithio gyda phobl ni waeth pa 

faes gwasanaeth sy'n darparu 

cefnogaeth a gofal. 

Gwella ein gwaith gyda'n gilydd, 

rhwng a chyda sefydliadau 

eraill. 

Darparu gofal cyfannol ar gyfer y 

rhai mwyaf diamddiffyn. 
 

Mae'r gwaith sydd wedi cael ei 

wneud hyd yn hyn yn cynnwys 

adolygiad trylwyr o'r trefniadau 

presennol ar gyfer gofal annisgwyl 

a mynediad i wasanaethau acíwt, 

yn ogystal â chreu 'Grŵp 

Comisiynu'. Mae'r grŵp hwn yn 

cynnwys cynrychiolwyr o bedwar 

sefydliad Bae'r Gorllewin sy'n 

gweithio gyda'i gilydd i gyfuno 

prosesau a chomisiynu 

gwasanaethau Iechyd Meddwl sy'n 

fwy addas i ddiwallu anghenion yr 

unigolyn.  

 

 

  



names of all employees. 

If you have any prices of standard 

products or services, you can in-

clude a listing of those here. You 

may want to refer your readers to 

any other forms of communication 

that you’ve created for your organi-

zation. 

You can also use this space to re-

mind readers to mark their calen-

dars for a regular event, such as a 

breakfast meeting for vendors every 

third Tuesday of the month, or a 

biannual charity auction. 

If space is available, this is a good 

place to insert a clip art image or 

some other graphic. 

Provided an overview, but there 

 

 

 

This story can fit 175-225 words. 

If your newsletter is folded and 

mailed, this story will appear on the 

back. So, it’s a good idea to make it 

easy to read at a glance. 

A question and answer session is a 

good way to quickly capture the 

attention of readers. You can either 

compile questions that you’ve re-

ceived since the last edition or you 

can summarize some generic ques-

tions that are frequently asked 

about your organization. 

A listing of names and titles of man-

agers in your organization is a good 

way to give your newsletter a per-

sonal touch. If your organization is 

small, you may want to list the 

 

 

 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 

a Llesiant (Cymru) 2014 

Os ydych chi'n pendroni pam mae 'cydweithio' ac 'integreiddio' yn nodweddion mor amlwg yng 

ngweithgareddau Rhaglen Bae'r Gorllewin, mae'r ateb yn narpariaethau Deddf newydd Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Bydd y Ddeddf, y bwriedir ei rhoi ar waith ym mis Ebrill 2016, yn trawsnewid y ffordd y darperir gwasanaethau 

iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru gan roi pwyslais penodol ar bwysigrwydd datblygu ymagweddau 

cydweithredol i gyflwyno gwasanaethau.  

Mae rhai o ofynion a dyletswyddau arwyddocaol eraill y Ddeddf yn cynnwys: 

⇒ Hyrwyddo lles ac ataliaeth yn y Ddeddf â'r nod o arafu datblygiad anghenion pobl am ofal a chefnogaeth.  

⇒ Darparu gwybodaeth a chyngor yn well o ran sut y gellir cael mynediad i wasanaethau a phrosesau ar 

gyfer mynegi pryderon diogelu.  

⇒ Gofalwyr ac Asesiadau Gofalwyr - bydd rhaid asesu anghenion gofalwyr yn ogystal â'r sawl sy'n derbyn 

gofal er mwyn sicrhau bod y ddau barti'n derbyn cefnogaeth ddigonol.  

⇒ Bydd gan ddefnyddwyr gwasanaeth-gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn fwy o ddylanwad a rheolaeth 

dros y mathau o ofal y maent yn eu derbyn. 

Bydd llawer i adrodd arno yn y misoedd nesaf wrth i brosiectau a ffrydiau gwaith amrywiol Bae'r Gorllewin barhau i 

ddatblygu. Bydd cyfathrebu yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer y rhaglen drwy gydol 2015 a bydd hyn yn cynnwys:  

♦ Datblygu gwefan ar gyfer Rhaglen Bae'r Gorllewin.  

♦ Rhagor o rifynnau o Gylchlythyr Rhaglen Bae'r Gorllewin, gan gynnwys y newyddion diweddaraf am 

weithgarwch cydweithredol, safbwyntiau defnyddwyr gwasanaeth a phroffiliau staff.  

♦ Cysylltiadau (e-fwletinau, nodiadau briffio etc.) sy'n manylu ar weithgareddau prosiectau penodol, yn ogystal 

â'r newyddion diweddaraf am ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a sut 

mae'n cael ei rhoi ar waith.  

Beth sydd nesaf i Fae'r Gorllewin? 
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Ymgynghoriad  

Mae'r codau ymarfer, arweiniad a'r rheoliadau sy'n ategu'r Ddeddf yn cael eu datblygu a bydd ymgynghoriad 

arnynt mewn dau gam. Mae cam cyntaf yr ymgynghoriad bellach ar waith ac fe'i cynhelir nes 2 Chwefror 2015.  

I gael mwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan, ewch i http://wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare  

 

 

Byddem yn croesawu adborth a/neu awgrymiadau ar gyfer erthyglau a fyddai o ddiddordeb i 

chi.  E-bostiwch eich syniadau neu eich sylwadau at western.bay@swansea.gov.uk neu ffoniwch 

Swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin ar 01792 633950.  


