
Croeso i rifyn 3 o Gylchlythyr Rhaglen Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin. 
 

Mae argraffiadau blaenorol wedi rhoi amlinelliad 

byr o egwyddorion Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a sut bydd 

yn achosi newid sylweddol yn y ffordd caiff 

gwasanaethau eu cyflwyno ledled Cymru.   
 

Rhwng mis Tachwedd 2014 a mis Chwefror 2015 

cynhaliwyd y cyfnod ymgynghori cyntaf ar y codau 

arfer a'r rheoliadau sy'n ymwneud â phrif themâu, 

gan gynnwys lles, gwasanaethau ataliol, darparu 

gwybodaeth a diogelu.  

Mae'r ail gyfnod ymgynghori wedi dechrau erbyn 

hyn gan ganolbwyntio ar y rhannau canlynol o'r 

ddeddf: 
 

Rhan 5 - Asesiad Taliadau ac Ariannol 

Rhan 6 - Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant mewn 

Llety 

Rhan 9 - Cydweithredu a Phartneriaeth 

Rhan 10 - Cwynion, Cynrychiolaethau ac 

Eiriolaeth. 
 

Mae digwyddiadau ymgynghori wedi cael eu 

cynnal ledled Cymru, gydag un yn Stadiwm Liberty, 

Abertawe ddydd Iau 4 Mehefin.  

Cyn rhoi'r ddeddf ar waith ym mis Ebrill 2016, mae 

hyfforddi staff a chynyddu eu hymwybyddiaeth o'r 

ddeddf a'i goblygiadau yn flaenoriaeth benodol i 

sefydliadau partner Bae'r Gorllewin.  
 

Un adnodd sydd eisoes yn profi'n werthfawr iawn 

yw'r Hwb Gwybodaeth a Dysgu a lansiwyd yn 

ddiweddar, a grëwyd ac a reolir gan Gyngor Gofal 

Cymru. Mae'r wefan newydd yn cynnwys 

gwybodaeth am gefndir y ddeddf yn ogystal â nifer 

o offer defnyddiol i gynnig cefnogaeth i ddarparwyr 

gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  
 

Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o fanylion: 

http://www.ccwales.org.uk/getting-in-on-the-act-hub/ 

 a chadwch lygad am y stwnshnodau Twitter 

#GetTheAct a #SSWbAct 
 

 

Y Ddeddf ar Waith: 
Agwedd allweddol arall ar y ddeddf yw'r gofyniad i ddarparwyr 

gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol archwilio ffyrdd mwy blaengar a 

chreadigol o gyflwyno gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys datblygu 

cynlluniau menter gymdeithasol, cydweithfeydd a gwasanaethau a arweinir 

gan y defnyddwyr.  
 

Un enghraifft o fenter sy'n canolbwyntio ar y gymuned ac sy'n mynd o 

nerth i nerth yw'r prosiect Fresh Start yn Nghwm Afan Uchaf.  
  

 Yn ddiweddar, bu'r Aelod Cynulliad, Gwenda Thomas, yn 

 ymweld â nhw i edrych yn fanylach ar y gwaith da sy'n cael ei 

 wneud. Gweler tudalen 4 am fwy o wybodaeth am y prosiect a'i 

 effaith ar y rhai sy'n rhan ohono.  

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant:  
Yr Ymgynghoriad yn Parhau 

 

Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol  

Bae’r Gorllewin 
  

   RHIFYN 3  

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

ffoniwch Swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin ar 01792 633950 neu e-bostiwch  

western.bay@swansea.gov.uk 

Y Diweddaraf am 

Ddeddf Gwas-

anaethau 

Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru)  

Gofal Canolradd: 

Stori Ddigidol  

Cynhadledd Ffocws 

ar Lesgedd 

Byrddau Diogelu 

Bae'r Gorllewin 

Prosiect Fresh 

Start 

Y N  Y  R H I F Y N  

H W N :  

  H AF  201 5  

Dweud eich Dweud (y dyddiad cau yw 31 

Gorffennaf):  

I wybod mwy am sut i gymryd rhan yn yr ail gyfnod 

ymgynghori, ewch i: 

http://wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare 
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Gofal Canolradd: Stori Digidol 
Gofal Canolradd Llywodraeth Cymru i drin pobl hŷn lesg  
yn eu cartrefi eu hunain, yn hytrach na gorfod mynd i'r 

ysbyty.  
  

Mae'r stori'n amlinellu taith defnyddiwr gwasanaeth 93 

oed, a dyma'r gyntaf mewn cyfres o fideos arfaethedig a 

fydd yn dangos canlyniadau ac effaith y Gronfa Gofal 

Canolradd.  

Roedd mis Mai a mis Mehefin yn fisoedd prysur i brosiect 

Gwasanaethau Cymunedol y rhaglen, wrth i staff weithio 

mewn partneriaeth â Swyddog Cyfathrebu a Chynnwys 

Bae'r Gorllewin i recordio a chynhyrchu stori ddigidol.  
  

Mae'r stori'n canolbwyntio ar waith Tîm Clinigol Acíwt 

(TCA) Port Talbot, a dderbyniodd arian gan Gronfa  

 

Mae gofal gwell i bobl hŷn ar draws 

rhanbarth Bae'r Gorllewin gam yn nes ar ôl 

digwyddiad yn Stadiwm Liberty yn Abertawe 

ar 27 Mawrth. 

  

Daeth mwy na 200 o bobl o'r sector iechyd 

a gofal cymdeithasol i'r gynhadledd ‘Ffocws 

ar Lesgedd’ ddiweddar, a fu'n ymdrech 

gydweithredol rhwng menter Bwrdd Iechyd 

PABM Newid er Gwell, Rhaglen Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin a 

Phrifysgol Abertawe.  

  

Roedd yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr 

gwadd o sefydliadau megis Age Cymru, 

Cymdeithas Geriatreg Prydain a Chanolfan 

Heneiddio'n Flaengar ym Mhrifysgol 

Abertawe, yn ogystal â thrafodaeth yn null 

Question Time a chlipiau fideo o brofiadau 

bywyd go iawn defnyddwyr gwasanaeth.   
  

Rhoddodd Helen Evans o CGG Castell-nedd 

Port Talbot syniad am waith y trydydd 

sector ac amlinellodd rôl hanfodol 

cydweithredu rhwng yr holl ddarparwyr 

iechyd a gofal cymdeithasol, gan esbonio mai 

“gwaith partneriaeth yw'r allwedd i wneud 

gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn, yn ogystal â 

gwella ansawdd y gofal a'r profiad ohono”. 

  
Mae adborth a gasglwyd yn ystod sesiynau 
trafod y digwyddiad wedi cael ei ddefnyddio i 
ddatblygu'r model gofal i bobl hŷn yn y 
dyfodol, sy'n disgrifio safonau gofal, y camau 
nesaf o ran gofal canolradd a'r gwaith 
angenrheidiol i gydlynu gofal pobl hŷn yn 

well. 

 

Yr Hyn sy'n Bwysig i Mi 

Ysgogodd y digwyddiad gwestiynau diddorol 
am ystyr yr ymadrodd ‘llesgedd’ ac a ellid ei 
ystyried yn niweidiol fel label. O ganlyniad i'r 
materion a godwyd, mae'r prosiect 
Gwasanaethau Cymunedol wedi penderfynu 
ar y teitl newydd ‘Yr Hyn sy'n Bwysig i Mi’.  
 
 

Mae hyn yn adlewyrchu'r ymagwedd sy'n 
canolbwyntio ar y person at ddatblygu'r 
model, a'r agenda'n gyffredinol. Roedd y 
gynhadledd yn hollbwysig wrth gyfeirio 
sylwedd y model, ac mae'r holl waith a 
gyflawnwyd hyd yma'n cael ei gwblhau i'w 
gyflwyno gerbron Bwrdd Iechyd PABM a 
chabinetau'r tri awdurdod lleol ym mis Medi 
2015. 
 

Mae sioe sleidiau ffotograffig o'r digwyddiad 

ar YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=Devj0pKsnu0 

  

Gall unrhyw un sydd am fwy o wybodaeth  

e-bostio ABM.C4B@wales.nhs.uk neu 

western.bay@swansea.gov.uk 

Cynhadledd Ffocws ar Lesgedd 

“Gwaith 

partneriaeth yw'r 

allwedd i wneud 

gwahaniaeth i 

fywydau pobl 

hŷn, yn ogystal â 

gwella ansawdd y 

gofal a'r profiad 

ohono” 

  

  

Helen Evans 
  

Hwylusydd Iechyd, 

Gofal Cymdeithasol 

a Lles, 
  

CGG 

Y Model ‘Yr Hyn sy’n Bwysig i Mi’: 

 Dilynwch y ddolen hon i weld stori Rena:  h�ps://www.youtube.com/watch?v=hQNzNkKmvM8 
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Mae BDOBG wedi cwblhau ei Adolygiad Arfer Oedolion 

cyntaf a chaiff hwn ei gyhoeddi cyn bo hir.  

  

Un o flaenoriaethau strategol BDOBG yw cam-drin yn y 

cartref ymhlith pobl hŷn ac yn ddiweddar rhoddwyd 

cyflwyniadau am hyn i'r bwrdd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn 

Cymru. Ymysg 

blaenoriaethau 

strategol eraill y 

bwrdd mae rhoi 

rhan 7 Deddf 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 

2014 ar waith, sy'n 

cynnwys diogelu a 

gwaith sy'n ymwneud â'r Ddeddf Galluedd Meddyliol a'r 

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. Mae'r bwrdd hefyd 

yn gweithio gyda rhaglen ehangach Bae'r Gorllewin i helpu 

i roi ar waith argymhellion Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

yn ei adolygiad o gartrefi gofal. 

  

Mae BDOBG yn un o'r byrddau oedolion cyntaf yng 

Nghymru gyda Chydlynydd Busnes penodol.   

  

Caiff y byrddau plant ac oedolion eu cefnogi gan uned 

fusnes benodol. Dan arweiniad y Rheolwr Busnes 

Strategol, Lisa Hedley-Collins, mae'r tîm o bedwar hefyd 

yn cynnwys cydlynydd penodol ar gyfer pob bwrdd ynghyd 

â gweinyddwr busnes.  

  

Yn ddiweddar cydiodd Natalie Davies yn awenau swydd 

Cydlynydd Busnes y Bwrdd Oedolion, Daniel Edy yw'r 

Gweinyddwr Busnes ac rydym wrthi'n recriwtio 

Cydlynydd Busnes ar gyfer y Bwrdd Plant. 

Mae Byrddau Diogelu Bae'r Gorllewin yn gyfrifol am 

Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. 

Mae bwrdd ar gyfer plant ac un ar gyfer oedolion. 

  

Dechreuodd Bwrdd Diogelu Plant Bae'r Gorllewin (BDPBG) 

weithredu ar 1 Ebrill 2013. Cadeirydd y bwrdd yw Nick 

Jarman, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a 

Thai Cyngor Castell-nedd Port Talbot.   

  

Byrddau Diogelu Plant yw'r dull statudol allweddol o gytuno 

ar sut bydd y sefydliadau perthnasol ym mhob ardal yn 

cydweithredu i ddiogelu a hybu lles plant ac i sicrhau 

effeithiolrwydd yr hyn y maent yn ei wneud.  

  

Cyhoeddodd BDPBG ei adroddiad blynyddol cyntaf i 

Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2014, sef y BDP 

cyntaf yng Nghymru i wneud hynny. Mae ganddo sawl 

blaenoriaeth strategol a amlinellir yn ei gynllun busnes. Mae'r 

rhain yn cynnwys esgeuluso, babanod sy'n mynd i'r system 

gofal, camfanteisio'n 

rhywiol ar blant, cam

-drin yn cartref a 

gwefrau cyfreithlon 

(sylweddau 

seicoweithredol 

newydd).  

Gellir gweld yr 

adroddiad blynyddol 

a'r cynllun busnes ar 

wefan BDPBG www.wbsb.co.uk.  

  

Mae Bwrdd Diogelu Oedolion Bae'r Gorllewin (BDOBG) yn 

gweithio i gadw oedolion yn ddiogel a sicrhau bod oedolion 

sy'n agored i niwed yn cael eu diogelu rhag pob math o 

gamdriniaeth. Mae cam-drin yn bodoli ar sawl ffurf, gan 

gynnwys trais rhywiol, corfforol, geiriol, ariannol a thrais sy'n 

gysylltiedig ag anrhydedd a phriodi gorfodol. 

  I wybod mwy: 
 

  Gwefan: www.wbsb.co.uk 

  E-bost: wbsb@npt.gov.uk  

  Ffôn: 01639 763 021 

Byrddau Diogelu Bae’r Gorllewin 
Western Bay Safeguarding Boards 
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Rydym yn croesawu adborth a/neu awgrymiadau ar gyfer erthyglau neu eitemau a fyddai o ddiddordeb i chi.  

 E-bostiwch syniadau neu sylwadau i western.bay@swansea.gov.uk neu ffoniwch swyddfa Rhaglen 

 Bae'r Gorllewin ar 01792 633950.  

Roedd Cwm Afan Uchaf yn llawn hwyliau da ar 14 Mai 

wrth i ddefnyddwyr gwasanaeth, gwirfoddolwyr a staff 

y prosiect Fresh Start groesawu'r Aelod Cynulliad, 

Gwenda Thomas, i'w pencadlys yng Nghanolfan 

Menter Gymunedol Croeserw.  
 

Mae'r ganolfan wedi cael ei hariannu'n rhannol gan 

Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Llywodraeth 

Cymru ac roedd Mrs Thomas, sy'n cadeirio'r Fforwm 

Partneriaeth Gwasanaethau Cymdeithasol 

Cenedlaethol, wrth ei bodd i gael y cyfle i weld a 

chanmol yr holl waith sy'n cael ei wneud.  

Wedi'i sefydlu dros 15 mlynedd yn ôl, mae Fresh Start 

yn fenter arloesol sy'n canolbwyntio ar ddatblygu 

hyder a sgiliau 

oedolion lleol 

sydd ag 

anableddau 

dysgu.  
 

Mae eu 

gweithdy 

prysur ar agor 

bum niwrnod 

yr wythnos ac yn cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i 

greu amrywiaeth o eitemau cartref o safon, megis 

clustogau a sachau eistedd, ac mae'r rhain ar gael i'w 

prynu.  

Anogir y rhai sy'n dod i sesiynau Fresh Start i gyfrannu 

ar lefel a chyflymder sy'n addas iddynt, gyda 

chyfrifoldebau sy'n amrywio o ddylunio a brodio 

eitemau i baratoi bwyd yn y caffi a rheoli desg y 

dderbynfa.  
 

Meddai Tina Roberts Cadwallader, gwirfoddolwr gyda 

Fresh Start ers 2013, 

“Mae gan fy chwaer, Cheryl, anawsterau dysgu ac mae 

wedi bod yn rhan o'r prosiect ers 2008. 

Trwy amynedd ac arbenigedd staff Fresh Start, mae hi 

wedi magu hyder a datblygu sgiliau bywyd pwysig. Mae 

hyd yn oed 

wedi dysgu sut i 

weithredu'r 

peiriannau yn y 

gweithdy. 

Mae'r newid 

ynddi wedi 

bod yn 

anhygoel.” 
  

Cyn ymweld â gweithdy Fresh Start, roedd Mrs Thomas 

wedi cwrdd â Fforwm Partneriaeth Bae'r Gorllewin, 

sy'n gyfrifol am oruchwylio ymdrechion rhanbarthol i 

roi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) ar draws ardal Bwrdd Iechyd PABM ar waith. 
 

Mae'r fforwm yn dwyn ynghyd arweinwyr a deiliaid 

portffolios y tri awdurdod lleol sy'n gyfrifol am 

wasanaethau cymdeithasol, yn ogystal â chadeirydd 

Bwrdd Iechyd PABM, cynrychiolydd y trydydd sector a'r 

prif weithredwyr. 

Meddai'r Athro Andrew Davies, a gadeiriodd cyfarfod y 

fforwm ar 14 Mai, 
 

“Roeddem yn falch o roi'r diweddaraf i Mrs Thomas am 

y cynnydd rydym yn ei wneud gyda gwaith integredig 

rhwng y bwrdd iechyd, yr awdurdodau lleol a'n 

partneriaid trydydd sector mewn sawl maes iechyd a 

gofal cymdeithasol.”  
 

Mae Fresh Start yn un o nifer o fentrau sy'n cael eu 

cyflwyno ar draws rhanbarth Bae'r Gorllewin sydd wedi 

mabwysiadu model dull menter gymdeithasol i helpu i 

greu cymunedau cryf a chynaliadwy.  

Mae'r prosiect Fresh Start yn croesawu Gwenda Thomas, AC 

 Cliciwch yma i weld sioe sleidiau ffotograffig Fresh Start: https://www.youtube.com/watch?v=UDG0CHCdoGA&feature=youtu.be 

  


