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Rhifyn Arbennig:  

Y Gronfa Gofal Integredig  

a'r Trydydd Sector  
 
Croeso i’r 13eg rhifyn o’r Cylchlythyr Bae'r 
Gorllewin! 

Mae rhifynnau blaenorol wedi cynnwys 
eitemau ar y canlyniadau cadarnhaol a welwyd 
gennym o ganlyniad i fuddsoddiad y Gronfa 
Gofal Integredig (CGI) a ddyfarnwyd i 
sefydliadau amrywiol y trydydd sector ledled y 
rhanbarth.   

Mae'r gwaith wedi datblygu'n gyflym gan 
wneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau 
cynifer o bobl - cymaint felly fel ein bod yn 
cyflwyno'r rhifyn cyfan hwn i gydnabod a dathlu 
peth o'r gwaith da sy'n cael ei wneud.  Rydym 
hefyd yn canolbwyntio ar rôl werthfawr y 
trydydd sector ym Mae'r Gorllewin 

                Beth yw'r CGI?  

Sefydlwyd y CGI, y 'Gronfa Gofal Canoraddol' yn 
flaenorol, gan Lywodraeth Cymru yn 2014 i 
gefnogi mentrau a luniwyd i atal pobl rhag 
gorfod mynd i'r ysbyty'n ddiangen, derbyniadau 
amhriodol i ofal preswyl, a rhyddhau gohiriedig 
o'r ysbyty. Yn sgîl ymarfer ail-frandio yn 2017, 
rhoddwyd teitl newydd iddo sef 'Cronfa Gofal 
Integredig' i adlewyrchu cwmpas estynedig yn 
well. 

Mae'r gronfa, a weinyddir gan y saith Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol a sefydlwyd o dan 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant  

Cwrdd â'r 
Bwrdd  

Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Gwasanaeth 
Cefnogi  

Mynychwyr 
Aml  

Y Groes Goch 
Brydeinig  

(Cymru) 2014 ar draws Cymru, yn helpu'r 
byrddau iechyd, awdurdodau lleol a 
sefydliadau'r trydydd sector a'r sector 
annibynnol i weithio gyda'i gilydd i gefnogi pobl 
i gynnal eu hannibyniaeth a chyflawni eu 
nodau lles personol.  
 

Ym Mae'r Gorllewin, mae arian y CGI wedi'i 
ddyrannu'n benodol i'r trydydd sector drwy 
gynllun grantiau mawr a chynllun grantiau 
bach, gan sicrhau bod sefydliadau o bob maint 
yn cael cyfle i gymryd rhan.  Mae Swyddfa 
Rhaglen Bae'r Gorllewin yn gweithio'n agos 
gyda'r cydlynwyr iechyd a lles yn y tri chyngor 
gwirfoddol sirol i fanteisio i'r eithaf ar 
argaeledd y cyllid. 
 

Gofynnir i'r rhai sy'n gofyn am arian ddangos 
sut mae eu prosiect neu fenter arfaethedig yn 
cyd-fynd â'r blaenoriaethau a amlinellir yng 
Nghynllun Ardal Bae'r Gorllewin, a 
gyhoeddwyd yn gynharach y mis hwn, ac sy'n 
mynd i'r afael ag anghenion gofal a 
chefnogaeth pobl a nodwyd yn ystod Asesiad 
Poblogaeth 2016/17.  
 

Trowch i dudalen 7 am fwy o wybodaeth am y 
Cynllun Ardal, a dolen i'r tudalennau 
perthnasol ar wefan Bae'r Gorllewin.  

Ôl-nodyn 

Cyfarwyddwr y 

Rhaglen sy'n 

Ymadael  

http://www.baergorllewin.org.uk
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Mae'r gefnogaeth y mae Gofal a Thrwsio Pen-y-bont ar 
Ogwr yn ei rhoi i bobl hŷn i'w helpu i gynnal eu 
hannibyniaeth yn eithriadol, ac rydym yn falch bod 
buddsoddiad y CGI wedi galluogi'r asiantaeth i gyflwyno 
cynlluniau newydd a blaengar i alluogi cleientiaid i aros yn 
eu cartrefi eu hunain.  

Un enghraifft yw'r prosiect Dementia yn Gyntaf sy'n darparu 
gwasanaeth gwaith achos pwrpasol i gefnogi pobl â 
dementia i fyw'n annibynnol gartref o'r cam diagnosis 
cynnar i gamau hwyrach y cyflwr drwy ddiwallu eu 
hanghenion tai penodol.  Mae'r Gweithiwr Achos yn darparu 
gwasanaeth pwrpasol sy'n canolbwyntio ar y person sy'n 
cynnig asesiad cartref cyfannol sy'n cynnwys ystod o 
opsiynau cefnogaeth, gan gynnwys: 

 cefnogi gofalwyr a'u teuluoedd i barhau yn eu rôl ofalu 
drwy ddarparu cefnogaeth arbenigol a mynediad i 
addasiadau tai, atgyweiriadau a chyngor arbenigol ar dai  

 asesiad ariannol sy'n cynnwys manteisio i'r eithaf ar 
fudd-daliadau lles 

 asesiad sy'n cynnwys 'presgripsiwn' am fân 
gymhorthion, addasiadau ac ymyriadau a allai helpu i 
atal cwympiadau ac anafiadau damweiniol (h.y. 
rheiliau cydio, Tele-ofal etc.). 

Mae Mr X yn athro sydd wedi ymddeol ac yn bregethwr lleyg.  Cafodd ei ddiagnosio â dementia ac mae ei wraig yn 
gofalu amdano gartref.  Mae wedi dioddef o'r cyflwr ers nifer o flynyddoedd ac mae wedi colli ei sgiliau cyfathrebu. 
Mae ei symudedd hefyd yn dechrau dirywio.  Mae ei wraig yn ei chael hi'n anodd iawn gan nad yw'n gallu siarad ag 
ef mwyach. 

Mae gan Mrs X arthritis difrifol ac mae mewn llawer o boen.  Daw gofalwyr i'r tŷ yn ddyddiol i wisgo a golchi Mr X 
gan fod Mrs X yn ei chael hi'n anodd gofalu amdani hi ei hun, heb sôn am ei gŵr.  Pan fydd y gofalwyr yno, mae'n aml 
yn gofyn iddynt ei helpu i wisgo ei sanau a'i hesgidiau am nad yw'n gallu gwneud hynny heb help.  Roedd Mr X eisoes 
yn derbyn Lwfans Gweini ond nid oedd Mrs X yn hawlio unrhyw fath o gefnogaeth ariannol.   

Cyflwynodd y Gweithiwr Achos Dementia yn Gyntaf ffurflen gais am Lwfans Gweini ar ran Mrs X (er y bu'n anodd 
iawn ei hargyhoeddi y gallai fod yn gymwys).   Dyfarnwyd y swm llawn i Mrs X sef  £83.10 yr wythnos, wedi'i ôl-
ddyddio hefyd am 2 fis.  Roedd y Gweithiwr Achos hefyd wedi trefnu i reiliau gael eu gosod ar hyd grisiau gardd yr 
eiddo.  Mae Mr X yn hoffi mynd allan i'r ardd a sefyll wrth y gât gefn i wylio pobl.  Er gwaethaf ei anhawster gyda 
chyfathrebu, mae'n mwynhau pan fydd pobl sy'n mynd heibio yn aros i ddweud ychydig eiriau wrtho.  Bydd y rheiliau 
yn galluogi iddo barhau i wneud hynny'n ddiogel a lleihau'r risg o gwympo.   

Mae Mr a Mrs X yn cael anhawster defnyddio'r grisiau er gwaethaf y ffaith fod ganddynt ganllawiau ar y ddwy ochr.  
Gan fod yr ystafell ymolchi eisoes lawr llawr, a symudwyd eu gwelyau i un o'r ystafelloedd byw.  Roedd Mrs X yn 
pryderu gan fod ei gŵr wedi dechrau ceisio defnyddio'r grisiau eto ac roedd yn ofni'r hyn a allai ddigwydd pe bai'n 
cwympo. Aeth y Gweithiwr Achos ati felly i drefnu i dasgmon osod gât uchel ar waelod y grisiau.   

Mae Mr X yn mynd i ganolfan ddydd ddwywaith yr wythnos, y mae'n ei mwynhau'n fawr.  Mae'r Gweithiwr Achos 
hefyd yn cynorthwyo Mr X i fynd i un o Gaffis y Cof yn yr ardal, gan roi seibiant mawr ei angen i Mrs X.  

 

Meddai Rena Sweeney, Cyfarwyddwr Asiantaeth Gofal a 
Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr,  

"Hyd yn hyn, rydym wedi derbyn 112 o atgyfeiriadau gan 
amrywiaeth o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal 
cymdeithasol, cydweithwyr yn sefydliadau'r trydydd sector, 
yn ogystal â gofalwyr a pherthnasau.   
  

"Mae'r prosiect hwn yn llenwi bwlch go iawn mewn 
darpariaeth gwasanaeth drwy ddiwallu anghenion tai pobl 
â dementia a'u gofalwyr. Cwblhawyd 101 o ymyriadau tai 
hyd yn hyn, yn amrywio o fân addasiadau i osod systemau 
Tele-ofal.  Codwyd dros £125,000 hefyd mewn budd-
daliadau lles na chawsant eu hawlio, sy'n ganlyniad gwych".  
  

Mae'r Gweithiwr Achos Dementia yn Gyntaf yn mynd ati i 
hyrwyddo'r gwasanaeth yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac yn y 
gymuned leol.  Mae'n mynd yn rheolaidd i Gaffis y Cof yn y 
Pîl, Caerau a Phencoed, ac mae ganddi gysylltiadau hefyd 
â'r Grŵp Nofio sy'n Ystyriol o Ddementia sydd newydd ei 
sefydlu.  Mae hefyd yn gweithio gyda'r 'Grŵp y Sied i 
Ddynion' yn y Caerau a chanolfan Talbot ym Mynydd 
Cynffig.   
  

Drwy gynnwys y gymuned yn rhagweithiol, mae'r prosiect 
wedi gallu denu mwy o atgyfeiriadau gan aelodau'r teulu a 
gofalwyr nad oeddent o bosib yn ymwybodol o'r math o 
gefnogaeth sydd ar gael.   

Gofal a Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr  

 Astudiaeth Achos 



 

Gwasanaeth Cefnogi Mynychwyr Aml yr 

Adran Argyfwng (FASS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gan adeiladu ar brosiect peilot llwyddiannus a 
ariannwyd yn flaenorol gan y CGI yn 2016/17, mae'r 
Groes Goch Brydeinig yn falch o ehangu ei 
'Gwasanaeth Cefnogi Mynychwyr Aml yr Adran 
Argyfwng (FASS)' o ganlyniad i fuddsoddiad diweddar 
o gynllun grantiau mawr Bae'r Gorllewin.   
 

Mae'r model gwasanaeth arloesol hwn, a'r nod o 
gefnogi unigolion sy'n mynd i Adrannau Argyfwng (AA) 
dro ar ôl tro yn lleihau nifer y bobl sy'n mynd i AA am 
resymau diangen ac amhriodol, yn ogystal â lleihau'r 
effaith ar wasanaethau cyhoeddus ehangach megis yr 
Heddlu a'r Gwasanaeth Ambiwlans.    
 

Mae'r prosiect yn darparu cefnogaeth ddwys am 
gyfnod cyfyngedig i gadarnhau'r problemau sylfaenol 
a wynebir gan unigolion er mwyn herio ymddygiadau 
iechyd presennol, canolbwyntio ar fodelau gofal 
cymunedol a datblygu gwydnwch a strategaethau 
ymdopi.  

Treialwyd y prosiect yn gyntaf yn Ysbyty Treforys, ac ers 

hynny fe'i cyflwynwyd ar draws rhanbarth cyfan Bae'r 

Gorllewin. 

Mae mynychwyr aml sy'n mynd i AA yn gwneud hynny am amrywiaeth o resymau. Fodd bynnag, nid angen 
meddygol acíwt yw'r broblem sylfaenol i nifer o bobl, ond yn hytrach, anhawster ymdopi ag amgylchiadau 
personol neu gymdeithasol, sy'n arwain at ddefnydd amhriodol o ofal annisgwyl.  

Roedd Cleient A wedi bod i'r AA 52 o weithiau yn y 3 mis cyn i'r prosiect ddechrau. Mae ganddi broblem 
dibyniaeth ar alcohol a oedd yn peri iddi hunan-niweidio. Roedd hi'n cwympo'n rheolaidd ac yn galw am 
ambiwlans neu'n mynd ei hunan i'r AA agosaf.  

Mae'r Groes Goch Brydeinig wedi gallu cynnig cefnogaeth drwy: 

  ymweld â'i chartref 2 neu 3 gwaith yr wythnos 

 cadw mewn cysylltiad rheolaidd dros y ffôn  

 cyflwyno system y tu allan 'ar alwad' i oriau, a'i  

 hannog a'i chefnogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol.  
 

Ers i'r Groes Goch Brydeinig fod yn rhan o hyn, mae'r nifer o weithiau y mae Cleient A wedi mynd i'r adran 

Argyfwng wedi gostwng o 52 i 12 - gostyngiad o 77%. Mae'n derbyn help ar gyfer ei chaethiwed i alcohol ac 

mae'n gwneud cynnydd da.  

 Astudiaeth Achos 

www.redcross.org.uk 

 

Y Groes Goch Brydeinig 
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Yn 2017, derbyniodd Cymdeithas y Tsieineaid yng 
Nghymru gyllid drwy'r cynlluniau 'Newid er gwell' a 
Grantiau Bach y CGI i sefydlu prosiect â'r bwriad o gefnogi 
plant yn y Gymuned Tsieineaidd sydd wedi cael diagnosis 
o Anhwylder y Sbectrwm Awtistig (ASA), a'u teuluoedd. 
Crëwyd y cysyniad gwreiddiol fel prosiect peilot a 
ariannwyd gan gynllun grantiau bach y CGI yn 2016. 
Drwy'r prosiect, mae cyfanswm o 13 o deuluoedd â 28 o 
blant yn ardal Abertawe'n derbyn cefnogaeth. O'r rhain,: 

 Iaith gyntaf 95% o'r plant yw Tsieinëeg (Mandarin, 
             Cantoneg neu dafodieithoedd Tsieineaidd eraill).  

 Mae medrusrwydd Saesneg 63% o'r gofalwyr sy'n 
rhieni sy'n rhan o'r prosiect yn wael, ac nid ydynt 
wedi bod yn llwyr ymwybodol o'r gwasanaethau 
lleol a allai ddarparu help a chefnogaeth.  

 Mae 55% o'r teuluoedd y mae'r prosiect yn eu 
cefnogi hefyd yn geiswyr lloches. Mae bellach wedi 
tyfu a datblygu'n wasanaeth sy'n cael ei 
werthfawrogi'n fawr sy'n grymuso teuluoedd i 
gefnogi eu plant ac sy'n rhoi'r hyder y mae ei angen 
arnynt i ymgysylltu'n effeithiol â gwasanaethau.  

 

Mae prosiect FIND ME yn rhoi gwell mynediad i deuluoedd 
i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ynghyd â 
chefnogaeth amlieithyddol. Mae ei brif weithgarwch yn 
cynnwys: 

 Cydweithio â darparwyr gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol  i gefnogi teuluoedd Tsieineaidd 
Ethnig ynysig y mae  (ASA) yn effeithio arnynt. 

 Cynyddu ymwybyddiaeth o fynediad i wasanaethau 
a'i hyrwyddo er mwyn cael diagnosis o ASA ac 
ymyriad ar ei gyfer yn gynt. 

 Creu grŵp/fforwm cefnogi a chael gofalwr 
Tsieineaidd i arwain a hwyluso datblygu a 
chyflwyno gwell gwasanaethau. 

 Darparu amrywiaeth o weithgareddau i alluogi 
plant ag ASA i 
ddatblygu eu sgiliau 
cyfathrebu. 

Prosiect ‘FIND ME’ Cymdeithas y 

Tsieineaid yng Nghymru  

Mae'r buddsoddiad a gafwyd drwy Gronfa Grantiau Bach CGI Bae'r 
Gorllewin wedi golygu bod y prosiect i gefnogi awtistiaeth wedi mynd o 

nerth i nerth.   

Grŵp Rhieni Prosiect FIND ME 

Mae'r prosiect wedi mynd o nerth i nerth ers iddo 
ddechrau, ac mae'r adborth a gasglwyd yn dangos bod 
gan deuluoedd bellach well dealltwriaeth o'r 
gwasanaethau sydd ar gael. Mae hyn wedi arwain at 
welliant yn eu perthnasoedd teuluol a'u bywyd cartref.  
Mae'r prosiect bellach wedi cael ei ehangu ac mae 20 
o deuluoedd â 36 o blant o bob rhan o'r rhanbarth yn 
derbyn cefnogaeth yn awr.  
  
Meddai'r Arbenigwr Awtistiaeth Amlieithyddol, Hazel 
Lim, 
"Mae'r teuluoedd Tsieineaidd rydym yn gweithio gyda 
nhw yn wynebu dau fath o wahaniaethu - yr 
anfanteision a brofir gan yr holl bobl awtistig ynghyd â 
rhwystrau iaith, diffyg ymwybyddiaeth ddiwylliannol a 
gwarthnod yn eu diwylliannau a'u cymunedau eu 
hunain. Mae prosiect FIND ME yn ymrwymedig i eirioli 
dros blant ethnig Tsieineaidd ag awtistiaeth ac 
anableddau dysgu a'u teuluoedd. 
 

“Mae'r prosiect yn ceisio deall profiadau diwylliannol 
negyddol y teuluoedd hyn, a pharhau i gynyddu 
ymwybyddiaeth. Y dechrau'n unig yw hwn, ac mae 
mwy o waith i'w wneud ac mae angen nodi mwy o 
blant er mwyn iddynt dderbyn y gefnogaeth gywir gan 
eu teuluoedd, cymunedau a sefydliadau statudol a 
gwirfoddol lleol.  Mae Cymdeithas y Tsieineaid yng 
Nghymru ar hyn o bryd yn ceisio mwy o fuddsoddiad i 
barhau â'r prosiect FIND ME". 
  
Os hoffech wybod mwy am y prosiect FIND ME, ewch 

i www.chineseinwales.org.uk 
neu e-bostiwch autism@chineseinwales.org.uk   

 

 

 

http://www.chineseinwales.org.uk
mailto:autism@chineseinwales.org.uk
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Mae'r Prosiect Cefnogi Mentrau Lles a sefydlwyd yn 2016 yn cynnig cefnogaeth datblygu ac adeiladu gallu i sefydliadau'r 
trydydd sector, gan eu helpu i ddod yn fwy cynaliadwy.  

Yn yr hinsawdd economaidd bresennol, mae gwasanaethau cyhoeddus yn ystyried defnyddio modelau dinasyddiaeth 
weithredol a sefydliadau trydydd sector lleol i gyflwyno mwy ar lawr gwlad. Gyda chyllid yn gyfyngedig, mae'r ffocws yn 
symud i ddatblygu Mentrau Cymdeithasol a chyfleoedd ar gyfer 'incwm enilledig' cynaliadwy.  

Prosiect Cefnogi Mentrau Lles  

 Bae'r Gorllewin 

Cefnogaeth ar gyfer 
Mentrau Cymdeithasol 

 

O ganlyniad i'r prosiect Cefnogi Mentrau Lles, mae gan 
bob Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol yn rhanbarth Bae'r 
Gorllewin weithiwr rhan-amser dynodedig i gefnogi 
grwpiau ac unigolion i ddatblygu mentrau cymdeithasol.   
Maent yn cynnig cyngor a chymorth, ac yn cysylltu ag 
asiantaethau priodol i ddarparu cefnogaeth wedi'i theilwra 
sy'n benodol i bob model busnes arfaethedig.  
Cynigir cefnogaeth un i un hefyd, yn ogystal â mynediad i 
hyfforddiant a gweithdai sy'n ymwneud â chychwyn 
busnes.  
 

Mae'r gweithwyr rhanbarthol yn cysylltu â'i gilydd i 
ddarparu cefnogaeth gydlynol i ddarparwyr gwasanaethau 
rhanbarthol, ac yn gweithredu model cynadleddau achos 
rhanbarthol/ar y cyd i sicrhau bod adnoddau'n cael eu 
defnyddio'n effeithiol, bod unrhyw achosion o gyfuno 
busnesau'n cael eu cefnogi'n briodol ac nid yw unrhyw 
achosion o ddatblygu gwasanaethau'n dyblygu 
darpariaeth bresennol.  
Mae rhai o'r sefydliadau sydd wedi elwa o gefnogaeth y 
prosiect Cefnogi Mentrau Lles yn cynnwys: 
  

 Canolfan Iechyd a Lles Ystalyfera 

 Jersey Bowls a Chlwb Bowlio Ystalyfera 

 Shopmobility Castell-nedd Port Talbot 

 Cymorth i Fenywod Port Talbot ac Afan 

 Fferm Gymunedol Abertawe 

  MIND Abertawe 

 Pobl yn Gyntaf Abertawe  

 Canolfan Therapi Sglerosis Ymledol De Cymru 

 Coalisiwn Pobl Anabl Pen-y-bont ar Ogwr 

 Clwb Ieuenctid Nantymoel 

 Grŵp Coetir Llynfi  

 Grŵp Mynediad Cymunedol Heol-y-cyw 

Rôl Menter Gymdeithasol  
Mae gan Fentrau Cymdeithasol rôl allweddol wrth 
adfywio ac wrth hybu cynhwysiad cymdeithasol.  Maen 
nhw'n darparu swyddi lle nad yw sectorau eraill wedi 
gweithredu neu lle maent wedi tynnu'n ôl, weithiau ar 
ran y sector cyhoeddus ac weithiau drwy fenter ar y 
cyd.  
 
Gall mentrau cymdeithasol ddarparu atebion: 

 I bobl â diddordeb mewn cymryd ased 
cymunedol drosodd a'i gynnal eu hunain. 

  I awdurdodau cyhoeddus a chymunedau â 
diddordeb mewn datblygu gwasanaethau 
ymatebol sy'n canolbwyntio ar bobl.  

 I bobl sy'n ystyried creu neu achub swyddi neu 
wasanaethau yn eu hardal. 

 I ddatblygu a chryfhau cyfansoddiad 
cymdeithasol ac economaidd ardal.  

 
Meddai Tony Potts, Swyddog y Prosiect Cefnogi 
Mentrau Lles yn CGG Castell-nedd Port Talbot, 
  

 

"Mae'r Prosiect Cefnogi Mentrau Lles wedi darparu 
cyfle gwych i ddarparu cefnogaeth mawr ei hangen ar 
gyfer mentrau cymdeithasol newydd a sefydledig yn y 
rhanbarth. Mae menter gymdeithasol yn ffordd 
gadarnhaol o gymysgu ymagweddau busnes go iawn â 
chyfranogaeth gymunedol a darparu gwasanaethau 
wrth ailfuddsoddi elw mewn daioni cymdeithasol. Gall 
mentrau cymdeithasol sydd wedi'u trefnu'n iawn a 
chyda'r gefnogaeth gywir fod yn ddewis amgen 
effeithiol a hyblyg i fusnesau traddodiadol sy'n gwneud 
elw, sy'n cael eu gweithredu at ddibenion elusennol a 
rennir ac sy'n creu gwerth cymdeithasol".  
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O ystyried y rôl hanfodol y mae'r Trydydd 
Sector yn ei chwarae yng ngwaith y Bwrdd, 
mae'n addas ein bod yn tynnu sylw at 
gyfraniadau gwerthfawr dau aelod sy'n 
cynrychioli'r sector yn ein rhifyn arbennig 
o’r Cylchlythyr ...  

Cynrychiolydd Sector 
Gwirfoddol BPRhBG (CGG) 

Gaynor Richards, MBE  
Cyfarwyddwr, CGG Castell-

nedd Port Talbot 
 

 

Ym 1997, Gaynor oedd Cyfarwyddwr 
Gweithredol cyntaf Cyngor Gwasanaeth 
Gwirfoddol Cyngor Castell-nedd Port Talbot 
yn dilyn gweithio yn y sector preifat cyn 
hynny. Bu'n aelod o'r Bwrdd  Partneriaeth 
Rhanbarthol ers ei sefydlu yn 2016, ac 
mae'n cynrychioli tri Chyngor Gwasanaeth 
Gwirfoddol yn rhanbarth Bae'r Gorllewin.  

O 2009 i 2017, bu Gaynor yn aelod trydydd 
sector nad yw'n swyddog o Fwrdd Iechyd 
PABM, a hi hefyd yw Hyrwyddwr Plant a 
Phobl ifanc presennol y Bwrdd Iechyd.  
 

Mae ganddi ddiddordeb mawr yn hawliau 
plant a arweiniodd at 
Siarter Hawliau Plant 
PABM yn 2016 - y 
cyntaf o'i fath mewn 
iechyd yn y DU.  
 

Mae Gaynor yn aelod 
o grwpiau strategol 
allweddol amrywiol 
yng Nghastell-nedd 
Port Talbot ac yn 
rhanbarthol yn ardal 
Bae'r Gorllewin. Hi 
yw cadeirydd Grŵp 
Cynllunio Strategol 
Plant ag Anableddau 
Castell-nedd Port 
Talbot, a hi hefyd yw 
cadeirydd 
llywodraethwyr Grŵp 
Colegau CNPT.  

Cwrdd â’r Bwrdd 

Meddai,  

"Mae Bae'r Gorllewin yn gyfrifol am raglen 
waith uchelgeisiol, ac mae gan y Trydydd 
Sector rôl bwysig o ran llywio a chyflwyno 
gwasanaethau.  

"Mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn 
darparu strwythur da a sefydlog ar gyfer 
gwaith ystyrlon ac effeithiol ar y cyd, gan fy 
ngalluogi i a chynrychiolwyr cenedlaethol a 
lleol y trydydd sector i gynnal deialog rhwng 
y bwrdd a sefydliadau'r trydydd sector".   

Un o ddiddordebau eraill Gaynor yw menter 
gymdeithasol, ac mae'n falch o weld y 
cynnydd a wneir ar draws y rhanbarth 
diolch i'r buddsoddiad yn y Gronfa Gofal 
Integredig, ac meddai, 

"Mae mentrau cymdeithasol yn cyfuno 
model busnes ag ethos gwasanaethau 
cyhoeddus, ac rwyf mor falch bod Bae'r 
Gorllewin yn cefnogi sefydliadau'r Trydydd 
Sector i ddatblygu ffyrdd newydd a blaengar 
o gyflwyno gwasanaethau.  

Mae'n ddull creadigol a blaengar ar gyfer 
trawsnewid, sy'n ymgorffori ysbryd y 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru)".  

Yn 2008, derbyniodd Gaynor yr MBE yn y 
Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd ar 
gyfer gwasanaethau i'r sector gwirfoddol/
cymunedol, a derbyniodd Wobr Cyflawniad 
Gydol Oes yng Ngwobrau Menywod mewn 
Busnes 2017. 

 

www.nptcvs.wales 

“Mae'r Bwrdd 

Partneriaeth 

Rhanbarthol yn 

darparu strwythur 

da a sefydlog ar 

gyfer gwaith 

ystyrlon ac 

effeithiol ar y cyd, 

gan fy ngalluogi i 

a chynrychiolwyr 

cenedlaethol a 

lleol y trydydd 

sector i gynnal 

deialog rhwng y 

bwrdd a 

sefydliadau'r 

trydydd sector".   

 

 

Gaynor Richards 

Dod i adnabod aelodau Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol Bae’r Gorllewin (BPRhBG) 

http://www.nptcvs.wales/
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 Cynllun Ardal Bae’r Gorllewin 

Dechreuodd Carwyn Tywyn yn ei swydd fel 
Cynrychiolydd Sector Gwirfoddol BPRhBG 
ym mis Ionawr 2017. Yn wreiddiol o gefndir 
academaidd, graddiodd â PhD mewn 
Gwleidyddiaeth Gymreig yng Nghanolfan 
Lywodraethu Cymru, Prifysgol Caerdydd yn 
2004 cyn cwblhau dwy flynedd o waith ôl-
ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth. 
O 2006-07, bu Carwyn yn gweithio yng 
Nghynulliad Cenedlaethol Cymru fel 
gohebydd gwleidyddol ar gyfer cylchgrawn 
GOLWG. Ymysg nifer o faterion eraill, 
adroddodd Carwyn ar greu'r Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yng 
Nghymru.  

O ystyried y cefndir 
hwn, nid yw'n 
syndod felly fod gan 
Carwyn ddiddordeb 
mawr yng 
nghymhlethdodau 
cyflwyno 
gwasanaethau 
cyhoeddus ar draws 
y ffiniau gweinyddol, 
gwleidyddol, ffisegol 
a diwylliannol sydd 
wedi datblygu yng 
Nghymru. 

Cwrdd â’r Bwrdd 

Yn 2007, symudodd Carwyn i'r sector 
gwirfoddol, gan gynorthwyo contract 
statudol Cadwch Gymru'n Daclus i fonitro'r 
DPA Glanweithdra Strydoedd ar draws y 22 
awdurdod lleol yng Nghymru. Yn 2010, 
cyflwynodd Carwyn adroddiad wedi'i 
ariannu gan y Comisiwn Gwasanaethau 
Cyfreithiol ar gyfer y Gwasanaeth Cyfraith 
Anabledd (GCA) am wasanaethau cyngor i 
bobl anabl yng Nghymru. Ar hyn o bryd, 
mae Carwyn, a fu'n gweithio hefyd fel 
swyddog datblygu cenedlaethol ar gyfer 
Home-Start UK, (sydd hefyd yn adnabyddus 
fel telynor) yn Weithiwr Achos rhanbarthol i 
Mencap Cymru ar gyfer canolbarth a 
gorllewin Cymru, swydd a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru o 2016-19. Wrth siarad 
am y cylchlythyr, gwnaeth Carwyn sylwadau 
ar ei argraffiadau cyntaf o wasanaethu ar 
BPRhBG. 

"Mae bod yn aelod o BPRhBG wedi bod yn 
broses hynod ddiddorol. Dyma fy mhrofiad 
cyntaf o weinyddiaeth gyhoeddus lefel 
uchel. Mae partneriaeth Bae'r Gorllewin yn 
beth newydd ifanc, sy'n siŵr o ddatblygu ac 
wynebu heriau newydd mewn cyfnod 
gwleidyddol ac ariannol cythryblus. Rhan o 
fy rôl fydd arsylwi ar wahanol ddisgwyliadau 
o'r bartneriaeth er mwyn hybu llais cydlynol 
ac effeithiol ar gyfer y sector gwirfoddol o 
fewn yr hyn sy'n strwythur eithaf 
cymhleth”. 

“Mae 

partneriaeth 

Bae'r Gorllewin 

yn beth newydd 

ifanc, sy'n siŵr o 

ddatblygu ac 

wynebu heriau 

newydd mewn 

cyfnod 

gwleidyddol ac  

ariannol 

cythryblus.” 

 

Carwyn Tywyn 

Roeddem yn falch o gyhoeddi ein Cynllun Ardal cyntaf ar ddechrau Ebrill 2018.  

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd 

ar Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd Lleol i lunio Cynllun yn seiliedig ar yr Asesiad 

Poblogaeth 2016/17 . Mae'r Cynllun yn cwmpasu'r cyfnod 2018-23, a 

chynhyrchwyd Cynllun Gweithredu fel 'cynllun pontio' am un flwyddyn, sy'n 

amlinellu sut y bydd y blaenoriaethau'n cael eu gweithredu. Cynhyrchwyd 

Crynodeb Gweithredol hefyd, ynghyd â fformat 'Hawdd i’w Ddarllen’ ar gyfer y 

cyfnod 2018-23. Mae copïau ar gael i'w lawrlwytho yn:  

www.westernbay.org.uk/cynllun-ardal/?lang=cy  

 

 

Cynrychiolydd Sector Gwirfoddol Bwrdd Partneriaeth 
Rhaglen Bae’r Gorllewin: Dr Carwyn Tywyn 

http://www.westernbay.org.uk/cynllun-ardal/?lang=cy
http://www.westernbay.org.uk/areaplan
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Eto i ddod... 
Yn y rhifyn nesaf o’r Cylchlythyr, byddwn yn cynnwys eitem ar 
ymweliad y Gweinidog Huw Irranca-Davies â’r cyfarfod Bwrdd 
Partneriaeth Ranbarthol Bae’r Gorllewin ar 9 Ebrill.  
Rhoddodd aelodau'r Bwrdd drosolwg o Raglen 
Gwasanaethau Cymunedol, gan ganolbwyntio ar y 
canlyniadau i bobl sy'n derbyn gwasanaethau ar draws y 
rhanbarth. 
 

Mae'r Gweinidog yn bwriadu ymweld â'r holl Fyrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol yng Nghymru.  

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

baer.gorllewin@abertawe.gov.uk, neu ffoniwch Swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin ar 01792 633805 

Ar ôl goruchwylio Rhaglen Gofal Cymdeithasol ac Iechyd 

Bae’r Gorllewin am bedair blynedd, mae gennyf 

deimladau cymysg am symud ymlaen i rôl gyffrous a 

gwerth chweil gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

fel Arweinydd Strategol Cenedlaethol dros Anhwylder y 

Sbectrwm Awtistig, gan ddweud ffarwel wrth raglen Bae’r 

Gorllewin. Pan ddechreuais fel Cyfarwyddwr y Rhaglen ar 

secondiad o CLlLC, roedd ymrwymiad cryf iawn ar lefel 

uwch i weithio ar y cyd a darparu sylfaen gadarn i 

ddatblygu’r rhaglen gyda phartneriaid a oedd hefyd yn  

rhan ohoni. Rwy’n hynod falch o fod yn “Ôl-nodyn” i’r 
rhifyn hwn o’r cylchlythyr sy’n canolbwyntio ar werth 
y trydydd sector i’r economi iechyd ranbarthol, 
oherwydd un ffocws penodol i mi oedd gweithio 
gyda’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i ehangu ei 
ddylanwad a’i berchnogaeth ar draws cyfres 
ehangach o bartneriaid ac rydym wedi cyflawni hyn. 
Nod arall fu cefnogi nodi effaith ac astudiaethau 
achos ar draws y rhaglen sy’n dystiolaeth o werth y 
gwaith rydym yn ei wneud ar y cyd ac mae’r rhifyn 
hwn o’r cylchlythyr yn enghraifft wych o hynny hefyd. 
   

Nid yw gwaith partneriaeth rhanbarthol yn hawdd. 
Mae angen gweledigaeth go iawn a phenderfyniad a 
thipyn o wydnwch i hwyluso cydweithio llwyddiannus 
ac mae rhaglen Bae’r Gorllewin wedi bod yn 
llwyddiannus iawn a bydd yn parhau i fod. Bu’n fraint 
i fod yn rhan o’i datblygiad a rheoli tîm Swyddfa’r 
Rhaglen sy’n grŵp ymroddedig o staff sy’n gweithio’n 
galed i gefnogi’r bartneriaeth. Mae’r partneriaid eu 
hunain yn yr awdurdodau lleol, y Bwrdd Iechyd, y 
trydydd sector a’r sector annibynnol a’n gofalwyr a’n 
defnyddwyr gwasanaeth ac yn arbennig ein noddwyr 
a’n harweinwyr sy’n rhoi ychydig yn fyw i’r rhaglen 
hefyd yn rhan bwysig o lwyddiant y rhaglen.  
 

Rwy’n dymuno llwyddiant parhaus wrth gyflwyno 
cyfres effeithiol o ffrydiau gwaith rhanbarthol sy’n 
gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar draws y 
rhanbarth ac edrychaf ymlaen at glywed bod Bae’r 
Gorllewin yn parhau i fynd o nerth i nerth. 

Ôl-nodyn... 
Ar ôl goruchwylio Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin am bedair blynedd, roedd Cyfarwyddwr y 

Rhaglen, Sara Harvey, wedi gadael ei swydd ym mis Mawrth i fod yn Arweinydd Strategol Cenedlaethol ar gyfer 

Anhwylder y Sbectrwm Awtistig - rôl gyffrous iawn gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). Bu Sara'n 

aelod gwerthfawr o dîm Bae'r Gorllewin a bydd y golled ar ei hôl yn fawr. Dyma'r hyn roedd ganddi i'w ddweud…  


