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Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol  

Bae'r Gorllewin  
     RHIFYN 11  

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

ffoniwch 01792 633805 neu e-bostiwch western.bay@swansea.gov.uk 

 “Dywedoch 

chi ... 

gwnaethom 

ni!”  

Cwrdd â'r 

Bwrdd - 

Emma Tweed 
(Gofal a Thrwsio 

Bae'r Gorllewin)  

Bwrdd Cynllunio 

Ardal Bae'r  

Gorllewin 

Y N  Y  R H I F Y N  

H W N :  

A W S T  2 0 1 7   www.baergorllewin.org.uk 

Bwrdd Cynllunio Ardal 

Bae'r Gorllewin  
  
  

Mynd i'r afael â niweidiau camddefnyddio sylweddau ar draws 

y rhanbarth a'u lleihau 
  

  
Beth yw Bwrdd Cynllunio Ardal Bae'r Gorllewin? 
 
 

Ffurfiwyd Bwrdd Cynllunio Ardal Bae'r Gorllewin 
(BCABG) yn 2015 drwy ailstrwythuro'r holl Dimau 
Gweithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau (TGGS) ar 
draws ardaloedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot 
a Phen-y-bont ar Ogwr. 
Mae'n bartneriaeth o'r holl asiantaethau ar draws y 
rhanbarth sy'n mynd i'r afael â niweidiau camddef-
nyddio sylweddau a'u lleihau. Mae'r bwrdd yn gyfrif-
ol am wasanaethau cynllunio triniaeth a chydlynu 
cyllid gan Lywodraeth Cymru a ffynonellau eraill i 
sicrhau bod pobl yn cael mynediad i wasanaethau 
sy'n diwallu eu hanghenion a sydd wedi'u dylunio i 
wella eu lles personol. 
 

Cefnogir y BCABG gan dîm bach a gynhelir gan Gyn-
gor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, sy'n 
darparu'r ysgrifennydd ar gyfer y bwrdd ac yn gor-
uchwylio dyrannu cyllid i'r ardal a'r gwasanaethau 
Camddefnyddio Sylweddau a gyflwynir ynddi. Mae'r 
tîm hefyd yn gyfrifol am gyflwyno Strategaeth Cam-
ddefnyddio Sylweddau Llywodraeth Cymru yn lleol, 
yn ogystal â chysylltu â Llywodraeth Cymru, Heddlu 
De Cymru ac asiantaethau eraill i helpu i ariannu a 
datblygu amrywiaeth eang o brosiectau/
wasanaethau ar draws y rhanbarth. 
 
 

Cyflawniadau diweddar 
 
 

Dyma rai o'r cyflawniadau y mae BCABG wedi'i rhoi 
ar waith ar y cyd â'i asiantaethau partner: 
 

 Cyhoeddi Strategaeth Gomisiynu BCABG 
2016-2020 

 Creu Fframwaith Llywodraethu BCABG  ar 
gyfer Aelodau'r Bwrdd 

  Mentrau  

Cymunedol 

Lleol  

Y Diweddaraf 

am Ddiogelu  

 Datblygodd BCABG fodel newydd ar gyfer 
gwasanaethau yn y rhanbarth, a fydd yn 
destun ailgomisiynu yn 2018. 

 Cynhaliodd BCABG gyfres o ddigwyddiadau 
ymgynghori â rhanddeiliaid ar y model 
newydd ar gyfer partneriaid allweddol, 
defnyddwyr gwasanaethau a darparwyr 
gwasanaethau 

 Cofrestrodd BCABG wasanaeth fferyllfa 
newydd ar gyfer cyfnewid nodwyddau yn ardal 
SA1 Abertawe, ardal a nodwyd yn 
anhaeddiannol yn flaenorol. 

 Cynhaliodd BCABG adolygiad llawn o sefyllfa'r 
gwasanaeth rhagnodi trothwy isel (GRhTI) yn y 
rhanbarth.  O ganlyniad i hyn, cytunodd y 
BCABG y dylai GRhTI gael ei gomisiynu fel rhan 
o'r model gwasanaeth camddefnyddio 
sylweddau newydd. 

 

Dyma ragflas yn unig o raglen waith eang y BCABG.  
I gael mwy o fanylion, ewch i'w wefan a lansiwyd yn 
ddiweddar:  

  

   www.npt.gov.uk/westernbayapb 

Bwrdd Cynllunio 
Ardal Bae’r Gorllewin 

http://www.westernbay.org.uk/
http://www.npt.gov.uk/westernbayapb
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"Mae bod yn 

ofalwr yn gallu 

bod yn hynod 

heriol, felly mae'n 

hanfodol bod y 

rheiny sy'n 

ymgymryd â'r rôl 

hon yn cael 

mynediad i'r 

gefnogaeth, y 

cyngor a'r 

wybodaeth gywir.  

  

 

Roedd y digwyddiad 

yn gyfle gwych i 

ofalwyr ar draws 

rhanbarth Bae'r 

Gorllewin rannu eu 

profiadau a chlywed 

am sut mae eu 

cyfranogaeth wedi 

helpu a sut mae'n 

parhau i helpu gyda 

chynllunio a 

chyflwyno 

gwasanaethau."   

  
 

 Chantal Patel 
Hyrwyddwr 

Gofalwyr PABM 

Roedd y trefnwyr hefyd yn falch iawn o groesawu 
Côr Canolfan Gofalwyr Abertawe (yn y llun uchod). 
Roedd pawb ar eu traed wrth glywed eu 
perfformiad a capella bywiog o ganeuon o bedwar 
ban byd. 

Gwnaeth y digwyddiad ddenu dros 70 o 
gyfranogwyr, gan gynnwys gofalwyr, aelodau 
etholedig a staff o awdurdodau lleol, Bwrdd Iechyd 
PABM a’r trydydd sector. 

Roedd yr adborth a dderbyniwyd yn ystod y 
gwerthusiad hefyd yn gadarnhaol iawn, gydag un 
cyfranogwr yn dweud y canlynol, 

“Roedd y diwrnod yn fuddiol iawn – llawer o 
wybodaeth!” 
 

 

Yn ein cylchlythyr diwethaf, roedd eitem am 
ddigwyddiad llawn hwyl a gynhaliwyd gan 
Bartneriaeth Gofalwyr PABM i ddathlu holl waith 
caled ac ymroddiad Gofalwyr Ifanc Bae'r 
Gorllewin. 

Ar 16 Mehefin, tro'r oedolion oedd hi i ddod at ei 
gilydd a dathlu cyfraniad amhrisiadwy gofalwyr 
yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd 
Port Talbot ac Abertawe.  

Roedd y digwyddiad 'Dywedoch chi... 
Gwnaethom ni!' yn rhoi cyfle i'r gofalwyr glywed 
am y ffyrdd y mae eu syniadau a'u 
hawgrymiadau wedi cael eu rhoi ar waith. Roedd 
hefyd yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau gan 
siaradwyr gwadd gan gynnwys Meddygon Teulu 
a straeon digidol pwerus a oedd yn sôn am 
brofiadau personol gofalwyr.  

Cadeiriodd Chantal Patel, Hyrwyddwr Gofalwyr 
Bwrdd Iechyd PABM, y digwyddiad a chanmol 
gwaith y rhai a gymerodd ran.  

Dywedodd: 

"Mae bod yn ofalwr yn gallu bod yn hynod 
heriol, felly mae'n hanfodol bod y rheiny sy'n 
ymgymryd â'r rôl hon yn cael mynediad i'r 
gefnogaeth, y cyngor a'r wybodaeth gywir.  
 

Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i ofalwyr ar 
draws rhanbarth Bae'r Gorllewin rannu eu 
profiadau a chlywed am sut mae eu 
cyfranogaeth wedi helpu a sut mae'n parhau i 
helpu gyda chynllunio a chyflwyno 
gwasanaethau."   

  “Dywedoch chi ... Gwnaethom ni!” 
  

Canu Clod Gofalwyr ar draws y Rhanbarth  

Bae’r Gorllewin   

Siaradwr Gwadd Dr Peter Evans 
 o Feddygfa Portway, Porthcawl 

                              Ydych chi am gael mwy o wybodaeth am y rhaglen? 
 
 

Cynhyrchwyd fideo cyflwyno gennym yn gynharach eleni i roi gwybod i gynghorwyr newydd am 
waith rhaglen Bae’r Gorllewin. I wylio’r fideo, ewch i:  www.youtube.com/watch?v=y5KLiulqwKE&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=y5KLiulqwKE&t=1s


 Sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Bae’r Gorllewin 
yn swyddogol yn 2016, ac mae’n gyfrifol am reoli a 
datblygu gwasanaethau i sicrhau gweithio mewn 
partneriaeth a chynllunio strategol rhwng sefydliadau ar 
draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol. 

Er mwyn sicrhau bod amrywiaeth o leisiau a safbwyntiau’n 
derbyn sylw, mae aelodaeth eang y bwrdd yn cynnwys 
cynrychiolaeth i ddefnyddwyr y gwasanaeth, gofalwyr a’r 
trydydd sector, ac rydym yn falch o roi cyfres o 
nodweddion gan gyflwyno’n haelodau a rhoi cipolwg o’u 
rolau ar y bwrdd. 

Emma Tweed - Cynrychiolydd Trydydd Sector y 

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol (Cenedlaethol) 

Ym mis Tachwedd 2016, ymunodd Emma Tweed o Ofal a 
Thrwsio Bae’r Gorllewin â’r bwrdd fel cynrychiolydd y 
trydydd sector. Mae aelodaeth y bwrdd hefyd yn cynnwys 
cynrychiolydd lleol y trydydd sector, gan gydnabod 
cyfrifoldebau eang y sector ar lefel leol a chenedlaethol. 
 
Ar ôl iddi gwblhau astudio Polisi Cymdeithasol a Lles Plant, 
treuliodd Emma ddwy flynedd fel Cynorthwy-ydd Ymchwil 
Cymdeithasol ar gyfer Abertawe, wedi’i lleoli mewn elusen 
i blant, cyn dechrau swydd yng Ngofal a Thrwsio: 
 

“Ymunais i yn 2002 fel gweinyddwr/gweithiwr achos, 
wedyn es i ymlaen i wneud swyddi eraill amrywiol yn y 
sefydliad, cyn dod yn Brif Swyddog Gofal a Thrwsio Castell-
nedd Port Talbot ac Abertawe yn 2014. Mae llawer wedi 
newid ers hynny, gan fod canghennau Castell-nedd Port 
Talbot ac Abertawe wedi cyfuno â’i gilydd a nawr yn cael 
eu hadnabod fel Gofal a Thrwsio Bae’r Gorllewin.” 
 

Aeth Emma ymlaen i ddod yn Brif Swyddog Gofal a 
Thrwsio Bae’r Gorllewin, ac mae hi wedi bod yn y swydd 
ers oddeutu 18 mis. 
 
 

“Rwyf wedi byw yn Abertawe fy holl fywyd, ac wedi 
gweithio yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot am nifer 
o flynyddoedd, felly mae gwybodaeth dda gen i o’r tirlun a 
sut mae’r sector yn gweithio. 

Cwrdd â’r Bwrdd… 
 

  Dod i adnabod aelodau Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Bae’r Gorllewin 

Mae’r canghennau’n cyfuno wedi rhoi cyfle gwych i ni gan 
ei fod wedi ein galluogi i gael gwared ar y loteri côd post 
roedd cleientiaid yn ei hwynebu o ran cael mynediad i 
wasanaethau penodol. Rydym hefyd yn gweithio’n agos 
gyda chydweithwyr yng Ngofal a Thrwsio Pen-y-bont ar 
Ogwr ar rai prosiectau trawsffiniol newydd a chyffrous, felly 
mae llawer yn digwydd i ni ar draws y rhanbarth cyfan.” 
 

Gwerth Gweithio ar y Cyd 
 

Mae Emma’n falch o fod yn rhan o’r Bwrdd Partneriaeth 
Ranbarthol ac mae hi’n credu bod gweithio ar y cyd yn 
werthfawr. Meddai, 
 

“Ar adeg lle mae adnoddau’n brin ac mae poblogaeth sy’n 
heneiddio'n cynyddu’r galw am y gwasanaeth, rwy’n credu 
bod cydweithio effeithiol yn angenrheidiol. 
 

Mae cynrychiolaeth y trydydd sector ar y bwrdd yn dangos 
ein bod yn cael ein hadnabod fel chwaraewr strategol 
allweddol, ac yn dangos ymrwymiad clir o’r partneriaid i gyd 
i ddod at ei gilydd a gwneud y gorau sy’n bosib ar gyfer y 
bobl a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. 
 

 

Yn y pen draw, mae 
pawb yn 
swyddfeydd y 
Bwrdd Partneriaeth 
Ranbarthol yn 
rhannu’r un ethos, 
sef helpu i gynyddu 
annibyniaeth pobl 
a’u cefnogi i aros yn 
iach a llwyddo yn eu 
hamcanion personol 
a llesol. 
 

Mae’n gynnar, ond 
rydym eisoes yn 
gwneud cynnydd 
gwych ac rydym yn 
falch iawn i 
gyfranogi.” 
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Byrddau Diogelu Bae’r Gorllewin 
 

 

Beth sydd wedi bod yn digwydd? 
 

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn brysur i Fyrddau Diogelu 
Bae’r Gorllewin wrth i waith barhau ar gyfer Wythnos Diogelu 
Cenedlaethol 2017 (13 i 17 Tachwedd 2017), felly cadwch lygad 
am ragor o wybodaeth yn ein cylchlythyr nesaf.  
 

Hefyd, diweddarwyd cynlluniau busnes ar gyfer Byrddau Diogelu 
Oedolion a Phlant. Dyma’r ardaloedd a nodwyd fel blaenoriaethau 
allweddol: 
 

Bwrdd Diogelu Plant Bae’r Gorllewin: 

 Cam fanteisio'n rhywiol ar blant (CSE) ac esgeulustra 

 Plant a phobl ifanc sydd ar goll 
 

Bwrdd Diogelu Oedolion Bae’r Gorllewin: 

 Llywodraethu 

 Sefydlu cysylltiadau ag asiantaethau partner 

 Cynnwys dinasyddion, darparwyr, gofalwyr a staff. 

 

                                                                                                                                                                         www.wbsb.co.uk  

http://www.wbsb.co.uk/
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Mae mentrau cymunedol lleol yn sicrhau y gellir cefnogi pobl ag anghenion gofal a/neu gefnogaeth drwy fanteisio ar eu cryfderau eu hunain, 

eu teuluoedd a'u cymunedau. Mae'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y model hwn wedi'i chofnodi'n dda ac mae'n dangos bod yr ymagwedd hon 

yn lleihau'r galw am wasanaethau gofal. Maent yn ymagweddau tymor hir, ataliol at gefnogi pobl (oedolion a phlant) a all fod yn unig, wedi'u 

heithrio neu sy'n wynebu heriau oherwydd eu hoedran, eu hiechyd corfforol neu eu hiechyd meddwl.  

Ym Mae'r Gorllewin, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Dinas a Sir Abertawe yn cymeradwyo'r model 'Cymdogaethau 

Cynhwysol' o Gydlynu Ardaloedd Lleol. Mae ymagwedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei datblygu fel Cydlynu 

Cymunedol Lleol. 

Mentrau  

Cymunedol  

Lleol 

Pa wahaniaeth mae wedi'i wneud? 

Un enghraifft o brosiect llwyddiannus yw 'Strictly Cinema', sef 

menter a ddechreuodd ym Maesteg fel cynllun peilot tymor byr yn 

2015.  

Dechreuwyd Strictly Cinema gan Gydlynu Cymunedol Lleol mewn 

partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, gyda'r nod o 

helpu i leihau unigedd cymdeithasol. Sicrhawyd cyllid gan Ganolfan 

Ffilm Cymru a Chymunedau'n Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr a 

recriwtiwyd tîm o wirfoddolwyr i helpu i gynllunio a chyflwyno 

sesiynau misol, gan gynnwys dangos ffilm ac yna weithgareddau 

megis dawns te, cerddoriaeth fyw neu bingo. 

Ers ei sefydliad ddwy flynedd yn ôl, mae'r prosiect wedi mynd o 

nerth i nerth ac mae bellach mae wedi'i oruchwylio gan bwyllgor 

gweithredol llawn o wirfoddolwyr.  

Gwerthuso cynnydd 

Yn 2016, cwblhawyd gwerthusiad ffurfiannol o Fentrau 
Cymunedol Lleol Bae'r Gorllewin gan Athrofa Gwyddor Bywyd 
Prifysgol Abertawe.  

Ei brif ffocws oedd y sefydliad a'r gweithgareddau cychwynnol 
ym mhob ardal Awdurdod Lleol, gyda phwyslais arbennig ar 
ganlyniadau ymddangosol i unigolion a chymunedau, yn ogystal 
arwyddion cynnar o fuddion ariannol.  

Dadansoddwyd llwyth achosion saith Cydlynydd Ardal Leol/
Gymunedol a oedd yn gweithio ar draws rhanbarth Bae'r 
Gorllewin gan y gwerthuswyr, gan asesu effaith eu gwaith yn 
unol â chyfres o gategorïau. Roedd y rhain yn cynnwys 
Diogelwch a Diogeledd, Tai, Gofal i Bobl Hŷn, Iechyd ac 
Ymyriadau gan y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg.  

Er bod Cydlynu Ardaloedd/Cymunedol Lleol yn gymharol newydd, 
mae'r dystiolaeth a gasglwyd yn awgrymu'n gryf bod cysylltiadau 
effeithiol a chryf yn cael eu sefydlu rhwng adnoddau ac unigolion 
a gefnogir ar draws yr holl ardaloedd sy'n cymryd rhan.   

Mae cydlynwyr wedi bod yn flaenllaw wrth sefydlu 
rhwydweithiau helaeth o bobl ac adnoddau, sy'n adeiladau seiliau 
cryf ar gyfer cymunedau cydlynol a chynhyrchiol. 

Mae canfyddiadau'r 
gwerthusiad hefyd wedi 
dangos  elw cadarnhaol o 
fuddsoddi, gan awgrymu 
bod mentrau cymunedol 
lleol yn ychwanegu 
gwerth ychwanegol ar 
draws ystod o 
wasanaethau cyhoeddus.  

 

 Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau am yr eitemau a geir yn ein cylchlythyr, e-bostiwch 

western.bay@swansea.gov.uk, neu ffoniwch Swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin ar 01792 633805 

http://lacnetwork.org/

