
Croeso i Rifyn 2 Cylchlythyr Rhaglen Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin!  
  

Roedd y rhifyn diwethaf yn cynnwys crynodeb 
o'r rhaglen gyfan gydag ychydig o wybodaeth am 
sut mae'r prosiectau amrywiol yn gweithio at 
gael gwasanaethau cyson ac o ansawdd gwell ar 
draws y rhanbarth.   
  

Ers hynny, mae Fforwm Partneriaeth Bae'r 
Gorllewin wedi dod ynghyd gan atgyfnerthu ei 
ymrwymiad i wneud gwelliannau go iawn drwy 
weithio ar y cyd yn effeithiol.  
  

Mae Fforwm y Bartneriaeth yn darparu trosolwg 
strategol o'r rhaglen ac, ar hyn o bryd, mae'n 
cynnwys arweinwyr y tri awdurdod lleol, deiliaid 
portffolio, Cadeirydd Bwrdd Iechyd PABM,  

cynrychiolydd rhanbarthol o'r Trydydd Sector a 
Phrif Weithredwyr y Bwrdd Iechyd a'r 
awdurdodau lleol. 
  

Y Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Dinas a 
Sir Abertawe, fu'n cadeirio cyfarfod diweddaraf 
Fforwm Partneriaeth Bae'r Gorllewin. Meddai, 
  

"Roeddem yn falch o ddod at ein gilydd ac i nodi 
cynnydd y rhaglen hyd yn hyn - mae llawer o 
waith da yn cael ei wneud i ddod â gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd yn ogystal â 
nifer o'r ffrydiau gwaith. Gwnaethom hefyd achub 
ar y cyfle i ailddatgan ymrwymiad Cydweithfa 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin 
wrth i ni symud ymlaen".   

Roedd mis Chwefror 2015 yn fis prysur iawn i 
Wasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin!  
  

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, lansiwyd 
gwefan newydd sbon y gwasanaeth yn 
swyddogol sydd â chyfoeth o wybodaeth i 
unrhyw un o Ben-y-bont ar Ogwr, Abertawe 
neu Gastell-nedd Port Talbot sy'n ystyried 
mabwysiadu.  
  

Meddai Val Jones, Rheolwr Mabwysiadu 
Rhanbarthol Bae'r Gorllewin, 
  

"Mae'r wefan newydd yn adnodd gwych i 
unrhyw un sydd am gael cyngor neu arweiniad 
ar faterion mabwysiadu."  

"Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth i rieni sydd 
eisoes yn mabwysiadu, neu sydd wedi cael eu 
cymeradwyo i wneud, ac i blant sydd wedi'u 
mabwysiadu.  
  

Am fwy o fanylion, ewch i 
www.westernbayadoption.org/hafan/.”  
 

Yn ogystal â hyn, gweithredwyd cynlluniau i gyd
-leoli gweithwyr Gwasanaethau Mabwysiadu ar 
draws tair ardal Bae'r Gorllewin ym mis 
Chwefror.  
 

Mae staff o bob cwr o'r rhanbarth bellach ar yr 
un safle yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot a 
gellir cysylltu â nhw ar y wefan neu drwy ffonio 
0300 365 2222.  
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Gofalu a Rhannu ar draws Bae'r Gorllewin 

gwneud trefniadau gyda staff ategi i sefydlu'r 
cynllun rhanbarthol a throsglwyddo 
gwybodaeth am deuluoedd sy'n rhan o'r 
cynlluniau lleol ar hyn o bryd.  
 

Mae ategi yn edrych ymlaen at gwrdd â'r holl 
ofalwyr presennol sydd wedi darparu 
cefnogaeth yn eu cartrefi teuluol eu hunain 

am sawl blwyddyn a dod i’w hadnabod. 

 
 

www.ategi.org.uk 

Bydd pobl sy'n ymwneud â'r cynllun 
Rhannu Bywydau/Lleoli Oedolion yn gweld 
rhai newidiadau yn ystod y misoedd nesaf 
wrth i ddarparwr newydd baratoi i gymryd 
cyfrifoldeb dros gyflwyno'r gwasanaeth.  
  

Mae'r cynllun hwn yn golygu y bydd 
gofalwyr yn y gymuned yn agor eu cartrefi i 
oedolion ag anableddau dysgu, naill ai yn y 
tymor hir neu am gyfnod seibiant.  
 

ategi fydd yn gyfrifol am gydlynu'r 
gwasanaeth o hyn ymlaen sydd â chyfoeth o 
brofiad o gyflwyno'r model cefnogi hwn yn 
seiliedig ar y teulu.  
 

Mae swyddogion o Ben-y-Bont ar Ogwr, 
Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe'n  

Cafodd grŵp Gofal Cymdeithasol 
mewn Partneriaeth (GCmP) 
Rhaglen Bae'r Gorllewin ddechrau 
da iawn i 2015 pan groesawyd yr 
Athro Mark Drakeford, 
Gweinidog Llywodraeth Cymru 
dros Iechyd a'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol, i'w gynhadledd 
flynyddol ar 7 Ionawr.  
 

Mae GCmP Bae'r Gorllewin yn 
bartneriaeth sy'n hyrwyddo 
ymagwedd ar y cyd at ddatblygu 
busnes, addysg a hyfforddiant yn y 
Sector Gofal Cymdeithasol yng 
Nghymru. Mae'n cefnogi rhoi 
mentrau cenedlaethol ar waith yn 
rhanbarthol. 
  

Darperir arweiniad strategol gan 
grŵp llywio rhanbarthol sy'n 
cynnwys Cydlynydd GCmP ac 
aelodau o'r aelodaeth ehangach, 
gan gynnwys Canolfan Byd 
Gwaith, Gyrfa Cymru a 
sefydliadau annibynnol. 
 

 'Canlyniadau Ystyrlon' oedd teitl 
y gynhadledd eleni a daeth dros 
200 o gynrychiolwyr ynghyd o 
amrywiaeth eang o sectorau. 
 

Diben y gynhadledd oedd dangos 
sut bydd y ddeddf newydd, Deddf  

Digwyddiad 'Canlyniadau Ystyrlon'  
yn croesawu Gweinidog! 

Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014, yn 
effeithio ar y bobl sy'n derbyn 
gwasanaethau gofal ac annog 
sefydliadau i rannu gwybodaeth ac 
arfer da.  
 

Agorodd y Gweinidog y 
digwyddiad drwy amlinellu ei 
ddyheadau ar gyfer y ddeddf 
newydd sy'n rhoi cyfrifoldebau 
newydd i ddarparwyr 
gwasanaethau gofal, gan alw am 
fwy o weithio ar y cyd a rhoi 
pwyslais penodol ar ddarparu 
gofal sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn (gweler tudalen 4 am fwy 
o wybodaeth am y ddeddf).  
 

Meddai Susan Cooper, Cadeirydd 
GCmP Bae'r Gorllewin a 
Chyfarwyddwr Corfforaethol y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Lles yng Nghyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: 
 

"Mae'r adborth cyffredinol am y 
gynhadledd wedi bod yn 
ardderchog. Cymerodd y 
cynrychiolwyr ran mewn sesiynau 
gweithdy ar cynrychiolwyr ran 
mewn sesiynau gweithdy ar  
 

amrywiaeth o themâu, gan 
gynnwys sut gall technoleg 
newydd ychwanegu gwerth  
at ein gwasanaethau”.   
 

"Y nod allweddol oedd rhoi 
gwybodaeth i'r rhai oedd yn 
bresennol gan eu hannog i 
deimlo'n hyderus y gallant 
gyflwyno gwasanaethau i'r safon 
orau bosib." 
 

Am fwy o wybodaeth am waith 
GCmP Bae'r Gorllewin, ewch i 
www.cgcymru.org.uk/gcmp-baer-
gorllewin/  
 

 

 #meaningfuloutcomes 

Y Gweinidog Mark Drakeford 



T U D A L E N  3  R H I F Y N  2  

Mae gwaith ar y gweill 
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Defnyddwyr 

Gwasanaeth gyda 

'straeon digidol'. 

Cadwch lygad am fwy 

o wybodaeth am hyn 

yn rhifynnau'r dyfodol! 

Prosiect Gwasanaethau Cymunedol 
Yng nghylchlythyr mis Ionawr cyfeirwyd yn gryno at waith prosiect Gwasanaethau Cymunedol y 

rhaglen sy'n dod â phedwar sefydliad partner Bae'r Gorllewin ynghyd i ddatblygu gwasanaethau sy’n 

gwella iechyd a lles pobl hŷn.  

 

Yn ystod camau cynnar y prosiect nodwyd bod Gofal Canolradd yn flaenoriaeth allweddol i'r 

prosiect a'r prif nod yw datblygu ymagwedd integredig at ofalu am bobl yn eu cartrefi eu hunain.  

gyfer pob defnyddiwr gwasanaeth.  
 

Meddai Julie Duggan, Rheolwr Gofal Canolradd y 
prosiect, 
  

"Rydym yn gweld manteision go iawn i bobl sy'n 
defnyddio'n gwasanaethau, sy'n arwydd gwych o effaith 
gadarnhaol gweithio ar y cyd."  

 

Mae'r prosiect wedi gwneud rhai newidiadau sylweddol 
i'r ffordd y cyflwynir gwasnaethau ar draws y rhanbarth.  
  
  

Yn nhair ardal Bae'r Gorllewin, mae nifer o dimau sy’n  
gyfrifol am ddarparu gofal bellach wedi symud i’r un  
adeilad.Dyma gam mawr i wella cyfathrebu rhwng  
darparwyr gwasanaethau er mwyn ei gwneud hi'n haws i 
weithio gyda'n gilydd i greu'r pecyn gofal mwyaf addas ar  

Pa wahaniaeth y mae'n ei wneud? Dyma rai enghreifftiau... 

Mae'r prosiect wedi galluogi mwy o bobl 
hŷn yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr i elwa o 
osod Technoleg Gynorthwyol yn eu 
cartrefi.  
Diolch i fuddsoddiad ychwanegol, mae mwy 
o unedau Tele-ofal (gweler 
www.telecare.org.uk) wedi cael eu darparu 
i'r rhai y mae angen ychydig o gymorth 
ychwanegol arnynt i fyw'n ddiogel gartref. 

Yn Abertawe, mae'r prosiect wedi rhoi cefnogaeth 
ychwanegol i Therapyddion Galwedigaethol sy'n 
gweithio yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys 7 
niwrnod yr wythnos. 
Mae 76 o bobl ychwanegol wedi cael y cymorth y 
mae ei angen arnynt i ddychwelyd adref yn ddiogel yn 
hytrach na chael eu derbyn i'r ysbyty.   

 

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, mae'r 
prosiect wedi cefnogi'r Tîm Clinigol 
Acíwt i roi triniaethau mewnwythiennol 
i gleifion yn eu cartrefi. Mae hyn yn 
golygu nad oes rhaid iddynt fynd i'r 
ysbyty neu eu bod yn gallu cael eu 
rhyddhau'n gynnar a pharhau â'u 
triniaethau gartref.  

 
 
Mae'r prosiect yn rhoi llawer o werth ar y gwaith 
da a wneir gan bartneriaid y Trydydd Sector, ac 
mae mwy'n cael ei wneud i wella'r gwasanaethau 
maent yn eu cyflwyno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ganlyniad i'r prosiect, mae mwy o bobl wedi 
elwa o gymhorthion ac addasiadau i'w helpu i fyw'n 
ddiogel gartref ac mae mwy'n cael ei wneud i 
gefnogi'r rhai hynny y mae angen cymorth arnynt i 
ddychwelyd i’w bywyd arferol ar ôl bod yn yr 
ysbyty.  

Felly, beth sydd wedi bod yn digwydd? 

 

Y DIWEDDARAF 

AM BROSIECT! 



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 

Beth yw'r newyddion diweddaraf? 
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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.  

  

Mae bron blwyddyn wedi mynd heibio ers i'r 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) gael ei gwneud yn gyfraith. Bydd yn cael ei 
rhoi ar waith ym mis Ebrill 2016, ac wrth i'r 
dyddiad hwnnw nesáu mae sefydliadau ar draws y 
sector iechyd a gofal cymdeithasol yn paratoi eu 

hunain ar gyfer y newidiadau sydd ar ddod.  
 

Yn rhifyn diwethaf Cylchlythyr Bae'r Gorllewin, 
darparwyd amlinelliad o egwyddorion allweddol y 
ddeddf a nodwyd manylion sut y gallech gyfrannu at 
yr ymgynghoriad ar y gyfres gyntaf o reoliadau, 

codau ymarfer ac arweiniad drafft.  

Mae gwaith bellach yn cael ei wneud i ystyried 
ymatebion i'r ymgynghoriad, a ddaeth i ben ar 2 

Chwefror ar ôl cyfnod o 12 wythnos.  

Yn ôl datganiad a gyhoeddwyd gan Mark 
Drakeford, y Gweinidog dros Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol, dengys arwyddion 
cynnar fod yr ymatebion yn cefnogi'r rheoliadau, y 

codau ymarfer a'r arweiniad: 

"Roedd yr ymateb cyffredinol i'r ymgynghoriad yn 

gadarnhaol." 

"Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i 
ddadansoddi'r ymatebion yn fanwl; fodd bynnag, 

mae sawl thema gyffredin wedi codi."  

Mae rhai o'r themâu hyn yn cynnwys: 

• Yr angen am ymagwedd gynhwysfawr at 

ddysgu a datblygu. 

• Yr angen i gynyddu ymwybyddiaeth 
ymhlith y cyhoedd o ran y newidiadau a 

ddaw yn sgîl gweithredu'r ddeddf. 

• Yr angen i ymgorffori gweithio ar y cyd 
drwy drefniadau partneriaeth a chyflwyno 

polisi. 

Cliciwch yma i ddarllen datganiad y gweinidog yn 
llawn, sy'n cynnwys manylion am y cyllid sydd ar 
gael yn 2015/16 i gefnogi gweithredu'r ddeddf.  
 

Disgwylir y bydd yr ail ymgynghoriad yn dechrau ym 
mis Mai 2015.  

 

Mae sicrhau ein bod yn barod i roi'r ddeddf ar waith 
yn parhau i fod yn flaenoriaeth i Raglen Bae'r 
Gorllewin.  
 

Mae camau cychwynnol wedi gweld pob Awdurdod 
Lleol yn cynnal hunanasesiad â'r nod o ystyried 
pa mor barod yr ydym i roigofynion y ddeddf ar 
waith. 
 

Y cam gweithredu nesaf fydd datblygu Cynllun 
Gweithredu Rhanbarthol gan amlinellu 
penderfyniadau a cherrig milltir allweddol sy'n 
ofynnol er mwyn rhoi'r ddeddf ar waith yn 
llwyddiannus.  Mae cynrychiolwyr o Ben-y-bont ar 
Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe wedi  
dechrau'r broses drwy gasglu gwybodaeth am eu 
hardaloedd ac mae hon bellach yn cael ei 
defnyddio i nodi lle bydd ymagwedd ranbarthol yn  

ychwanegu gwerth a lle mae’n gwneud synnwyr  
gwneud pethau unwaith yn unig heb ddyblygu ein  
hymdrechion. 
 

Yn y pen draw, byddwn yn parhau i gyflwyno  
gwasanaethau’n lleol. 
 

Bydd cyfathrebu am oblygiadau'r ddeddf hefyd yn 
flaenoriaeth allweddol i Fae'r Gorllewin wrth i ni 
nesáu at fis Ebrill 2016, a datblygir cynllun 
cyfathrebu penodol dros yr wythnosau nesaf i 
sicrhau bod gennym ymagwedd drylwyr â phendant 
at gynyddu ymwybyddiaeth.  

Rhoi'r ddeddf ar waith ar draws Bae'r Gorllewin... 

I gael mwy o wybodaeth a chopïau  

hawdd eu deall o'r ddeddf neu grynodeb ohoni i 
bobl ifanc, ewch i: 

h�p://gov.wales/legisla�on/programme/


