
Croeso i Rifyn 4 o gylchlythyr Rhaglen Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol Bae’r Gorllewin. Mewn 
rhifynnau blaenorol, byddwch wedi gweld 
erthyglau ar egwyddorion Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant 2014 newydd, y ddau 
ymgynghoiriad ac enghreifftiau o fentrau sydd 
eisoes yn croesawu ysbryd y ddeddf a gwneud 
gwahaniaeth go iawn i fywydau defnyddwyr 
gwasanaeth a’u teuluoedd.   
 

Wrth i’r dyddiad rhoi ar waith, sef mis Ebrill 
2016, agosáu, rydyn ni’n troi ein sylw at effaith y 
ddeddf ar y gweithlu.  
 

Susan Cooper, Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Pen-y-bont ar Ogwr, yw pennaeth Grŵp Llywio 
Datblygu Gweithlu Bae’r Gorllewin sydd 
newydd gael ei sefydlu. Meddai, 
 

“Mae’r ddeddfwriaeth newydd hon yn 
cynrychioli symudiad diwylliannol i wasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd 
cefnogi unigolion i gyflawni eu canlyniadau lles 
personol eu hunain yn golygu newid y ffordd 
rydyn ni’n cyflwyno gwasanaethau.  Mae gwaith  

eisoes ar droed i gynyddu ymwybyddiaeth o’r 
ddeddf a’i goblygiadau i ni fel darparwyr 
gwasanaeth, a bydd hyn yn ysgogi momentwm yn 
y misoedd nesaf wrth i wybodaeth ac arweiniad 
barhau i ddod i’r amlwg yn genedlaethol.”  
 

‘Deall y Ddeddf’ 
 

Roedd ein cylchlythyr diwethaf yn sôn am waith 
Cyngor Gofal Cymru a menter ‘Deall y Ddeddf’; 
cyfres gynhwysfawr o ddeunyddiau wedi’u creu i 
gefnogi sefydliadau i fod yn barod ar gyfer pan 
ddaw’r ddeddf i rym.  
 

Yn y rhifyn hwn, cewch fwy o wybodaeth am sut 
mae Cyngor Gofal Cymru’n gweithio gydag ystod 
o sefydliadau i lunio cynllun hyfforddi 
cenedlaethol, a sut mae gwasanaethau yn ardal 
Bae’r Gorllewin eisoes yn gwneud newidiadau ac 
yn cyflawni gofynion y ddeddf newydd.   
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Y N  Y  R H I F Y N  

H W N :  

Eisiau gwybod mwy am y ddeddf? 
 

Bydd y ffilm fer hon, wedi’i chreu gan yr 
Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol 
yn gyflwyniad defnyddiol i’r ddeddf i’r holl staff, 
defnyddwyr gwasanaeth a’r cyhoedd.  
 

Mae’r ffilm yn crynhoi’r themâu allweddol yn y 
ddeddf, ac yn rhoi enghreifftiau o’r math o 
newidiadau y gallwn ni eu disgwyl erbyn mis 
Ebrill 2016.  

Yr hyn sy’n bwysig i chi...Yr hyn sy’n bwysig i chi...Yr hyn sy’n bwysig i chi...Yr hyn sy’n bwysig i chi...    

Cliciwch yma: hp://www.ssiacymru.org.uk/home.php?page_id=8875&langSwitch=cym 

#DeallYDdeddf #SSWbAct 
  

 

 Ymunwch â’r sgwrs: 

H Y D R E F  2 0 1 5  

Deddf 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol a 

Llesiant – Ei Hystyr 

i’r Gweithlu  

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 
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Y ‘Tair P’ 

Deall y Ddeddf: Gwybodaeth Angenrheidiol i StaffDeall y Ddeddf: Gwybodaeth Angenrheidiol i StaffDeall y Ddeddf: Gwybodaeth Angenrheidiol i StaffDeall y Ddeddf: Gwybodaeth Angenrheidiol i Staff    

 
 
 
 

 
 

Mae’n cymryd oddeutu 40 munud i 
gwblhau’r adnodd rhyngweithiol hwn ac 
mae’n cynnwys gwybodaeth helaeth am 
hanes y ddeddf a chip ar y newidiadau sy’n 
dod a’r pwyslais ar wella canlyniadau lles.  
 

Gellir cyrchu’r modiwl yn: 
  

http://www.cgcymru.org.uk/e-learning-cy 

 

Sut bydd y ddeddf yn newid arferion gwaith? 

I helpu’r rhai sy’n cyflwyno gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol i fynd i’r afael â’r 
ddeddf a’i hethos, mae menter y Cyngor 
Gofal ‘Deall y Ddeddf’ wedi nodi tair elfen 
allweddol, o’r enw ‘Y Tair P’. Y rhain yw: 
 

• Rhannau (rhannau’r ddeddf, wedi’u 
rhifo 1-11) 

• Egwyddorion (yn cynnwys lles, llais 
a rheolaeth, atal ac ymyrryd yn 
gynnar, cydgynhyrchu ac 
amlasiantaeth) 

• Pobl (yr oedolion, y plant a’r 
gofalwyr sy’n defnyddio ein 
gwasanaethau). 

  
I esbonio effaith pob un o’r elfennau hyn ar 
gyflwyno gwasanaethau yn y dyfodol, mae 
modiwl e-ddysgu newydd wedi’i ddatblygu.  

Mae’r hyb yn parhau i gael ei ddiweddaru wrth i 
wybodaeth ac adnoddau newydd ddod i’r amlwg.  
 

Beth am gael cip? 
 
http://www.cgcymru.org.uk/hyb-deall-y-ddeddf/ 

Mae dolenni i’r holl adnoddau uchod i’w gweld 
ar Hyb Gwybodaeth a Dysgu Cyngor Gofal 
Cymru.   
 

Wedi’i lansio ym mis Mai 2015, mae’r hyb yn 
llwyfan ar-lein cynhwysfawr sy’n cynnal 
amrywiaeth eang o ddeunyddiau a gafodd eu 
creu i gefnogi’r rhai sy’n cyflwyno gwasanaethau 
yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol a rhoi’r 
ddeddf newydd ar waith.  

Ydych chi wedi ymweld â’r ‘Hyb’? 

Mae prif ffocws y ddeddf ar hyrwyddo lles a rhoi mwy o ryddid i bobl benderfynu sut maen 
nhw’n derbyn ein gwasanaethau.       
                                       

   Bydd hyn yn cael effaith sylweddol ar y ffordd mae anghenion gofal a 
   chefnogaeth unigolyn yn cael eu hasesu.  
 

Cafodd y clip fideo canlynol ei greu’n gynharach eleni gan 
Lywodraeth Cymru fel rhan o’r ymgynghoriad ar y ddeddf.  
 

Mae’n rhoi dwy enghraifft ddefnyddiol o sut gallai’r system newydd 
weithio pan fydd mewn grym ac mae’n amlygu’r ffactorau allweddol 
i’w hystyried wrth nodi canlyniadau lles rhywun.  
 

Cliciwch yma i weld y clip: 

Mae modiwl E-

Ddysgu wedi’i 

ddatblygu i bawb 

sy’n gweithio yn y 

sector gofal 

cymdeithasol, yn 

ogystal â rheolwyr 

ac aelodau 

etholedig 

awdurdodau lleol. 

hps://www.youtube.com/watch?v=5swqNKLdxow&feature=youtu.be 
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                Y Ddeddf ar Waith: Achos Enghreifftiol     

Cydlynu’r Gymuned LeolCydlynu’r Gymuned LeolCydlynu’r Gymuned LeolCydlynu’r Gymuned Leol    
 

Laura Semmens yw cydlynydd y gymuned leol ar gyfer ardal Pen-y-bont ar Ogwr. Mae ei 
rôl yn cynnwys cefnogi pobl y mae angen help ychwanegol arnyn nhw i gyflawni eu 
canlyniadau lles personol eu hunain. Efallai y bydd angen help ar y rhai sy’n cael eu cyfeirio 
i’r gwasanaeth am nifer o resymau, gan gynnwys eithrio cymdeithasol neu broblemau 
iechyd corfforol neu iechyd meddwl.  
 

Yma mae hi’n dweud wrthon ni am ei thaith gydag un defnyddiwr gwasanaeth sy’n 
dechrau gwneud newidiadau cadarnhaol oherwydd y ffordd newydd hon o weithio sy’n 
canolbwyntio ar y person.  

Mae Mary yn ei 50au ac wedi dioddef o agoraffobia, 
gorbryder difrifol ac iselder ers sawl blwyddyn. Mae 
ganddi lawer o gefnogaeth ymarferol gan ei merch, 
sy’n gwneud y siopa, weithiau’n coginio’i phrydau ac 
yn ymdrin â’i holl negeseuon gan nad yw Mary’n gallu 
darllen nac ysgrifennu. 
 

Mae’r teimladau dwys o banig mae Mary’n eu profi 
wrth adael y tŷ’n golygu ei bod ond yn gallu gwneud 
hynny pan fydd hi’n gwbl angenrheidiol). Mae hi wedi 
cael ei chyfeirio o’r blaen at y Tîm Iechyd Meddwl, 
ond mae wedi’i rhyddhau. Cafodd Mary ei chyfeirio 
ata i gan y Ganolfan Gwaith leol.  
 
Nodau Lles Personol 
 

Dwi wedi cwrdd â Mary sawl gwaith erbyn hyn ac 
rydyn ni wedi llunio cynllun gweithredu i gyflawni ei 
nodau lles personol ei hun. Hoffai hi allu ymweld â thŷ 
ei merch un dydd – rhywbeth nad yw hi erioed wedi 
gallu ei wneud oherwydd ei gorbryder ynghylch gadael 
y tŷ.  
Roedd Mary hefyd yn arfer cerdded gyda’i diweddar 

ŵr ac mae wedi mynegi diddordeb mewn dechrau 
cerdded cefn gwlad eto.   
 

Ar ben y nodau hyn, bu angen cefnogaeth ar Mary i 
wneud cais am y budd-daliadau cywir a help ymarferol  
gyda’i landlord tai cymdeithasol gydag ychydig o 
ymholiadau am ei thenantiaeth.  
 

Llwyddais i i gefnogi Mary a’i merch i hawlio’u 
hawliadau TAB a Lwfans Gofalwr llawn. Mae Mary 
hefyd wedi’i chyfeirio at gynllun cyfeillio dros y ffôn a 
reolir gan ‘Mental Health Matters Wales’. Erbyn hyn, 
mae hi’n cael galwad ffôn gan wirfoddolwr bob dydd 
Mercher ac wedi dweud wrtha i sut mae siarad â 

rhywun y tu allan i’r teulu wedi helpu i deimlo’n llai 
unig ac wedi’i hynysu.  
 

Trwy siarad â Mary, mae’n amlwg bod ei phroblemau 
gyda llythrennedd yn pwyso ar ei meddwl, felly dwi 
wedi’i chyfeirio i’r cynllun Cymdeithion Cymunedol ac 
yn gobeithio dod o hyd i wirfoddolwr sy’n gallu ei 
chefnogi i ddysgu.  
 

Yn y cyfamser, dwi wedi cefnogi Mary i gofrestru gyda 
‘Booklinks’; cynllun benthyca llyfrau sain lleol a dod o 
hyd i CD ymlacio sy’n ei helpu i reoli ei gorbryder.  
 

Wrth edrych at y dyfodol, dwi’n falch bod Mary wedi 
cytuno i ddod i ddosbarth ymlacio y bydda i’n ei 
drefnu yn y flwyddyn newydd. Dwi hefyd yn gobeithio 
gallu ei chyflwyno i breswylydd arall sy’n dioddef o 
orbryder – a’r nod yw y bydd y ddwy’n dechrau clwb 
cerdded i fenywod sydd wedi cael problemau tebyg…
rhagor maes o law! 
 
Gwnaeth Mary gyflawni un nod allweddol a roddodd 
iddi hi ei hun yn ddiweddar, sef mynd i ddigwyddiad 
iechyd a drefnwyd gan y Ganolfan Gwaith. Soniais i y 
byddwn i’n mynd ac roeddwn i’n falch o’i gweld hi’n 
cerdded trwy’r drws wedi wynebu ei hofn.  
 

Ymlaen ac i fyny dros y misoedd nesaf! 

 

 

Stori Mary...Stori Mary...Stori Mary...Stori Mary...    

Laura Semmens 
Cydlynydd y Gymuned Leol 

Pen-y-bont ar Ogwr 

Mae menter Cydlynu’r Gymuned Leol yn cael ei chyflwyno fel rhan o brosiect Atal a Lles 

Rhaglen Bae’r Gorllewin, ac yn enghraifft glir o sut mae gwasanaethau’n gwneud pethau’n 

wahanol i helpu i fwyafu annibyniaeth a lles unigolion.  

 
Mae fy nghydlynydd y gymuned 

leol yn weithiwr arbennig. Mae 

hi’n un o’r goreuon! 
                           

           Mary, Pen-y-bont ar Ogwr  
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Adeiladu cymunedau mwy croesawgar, 
cynhwysol a chefnogol, canfod a chreu cyfleoedd 
newydd 
 
Mae darn o dir wedi troi'n hyll mewn cymuned leol. 
Mae'r tir gerllaw 2 fwyty, 2 archfarchnad ac ysgol gyfun 
leol.  Mae'r Cydlynydd Ardal Leol yn gwybod drwy ei 
waith bod nifer o bobl ynysig a fyddai'n dwlu ar ddod i 
gysylltiad ag eraill i wneud ychydig o arddio ac efallai dyfu 
rhai llysiau. Mae wedi cysylltu â'r archfarchnadoedd a'r 
bwytai y mae diddordeb gan bob un ohonynt i werthu a 
defnyddio cynnyrch lleol, a hoffai'r ysgol gyfun gynnwys y 
neges bwyta'n iach yn y cwricwlwm. Mae'n gweithio 
gyda'r cynghorydd lleol i ddod â'r diddordebau hyn 
ynghyd fel y gellir trawsnewid y darn o dir gan bobl leol i 
fod yn adnodd 'gardd gegin' sy'n gwella lles pawb yn y 
gymuned. 
 
Trawsnewid systemau lleoll 
 

Mewn un cymuned yn Abertawe, ni cheir meddygfa leol 
sy'n cynnig profion gwaed i'w chleifion hŷn/anabl, ac 
mae'n rhaid iddynt deithio i feddygfa arall neu'r ysbyty 
lleol i gael y gwasanaeth hwn. Mae hyn yn arwain at 
gynnydd mewn ymweliadau cartref a chostau gwasanaeth 
uwch. Trwy gysylltiadau â sefydliadau lleol, mae'r 
Cydlynydd Ardal Leol wedi cysylltu Nyrs Ardal â 
chanolfan gymunedol nad yw'n cael ei defnyddio rhyw 
lawer i ddatblygu dewis lleol, hygyrch sy'n gost-effeithiol.  
 
Mae helpu pobl i wneud defnydd da o 
wasanaethau angenrheidiol a dod o hyd i atebion 
sy'n syml, yn lleol ac yn gynaliadwy.  

 

Yn Abertawe, dechreuodd y tri Chydlynydd Ardal 
Leol ar 1 Mehefin 2015. Mae Cydlynwyr Ardal Leol yn 
cael eu recriwtio gan bobl leol, ar gyfer pobl leol - 
cynnwys, cyfrannu a chyd-gynhyrchu. Maent yn 
gweithio fel un pwynt cyswllt yn y gymuned i bobl o 
bob oedran â chyflwr iechyd meddwl, anableddau 
dysgu neu anableddau corfforol, ac ar gyfer pobl hŷn, 
teuluoedd a gofalwyr, gan eu cefnogi nhw i fod yn gryf, 
yn ddiogel ac mewn cyswllt.  
 

Stori Sheila  
 

Grym perthnasoedd - goresgyn ynysu, a 
meithrin cyfraniad 
 

Cyflwynir y Cydlynydd Ardal Leol gan Nyrs Ardal i 
Sheila, menyw 70 oed sy'n byw ar ei phen ei hun ers 
i'w gŵr farw. Mae Sheila'n fardd sy'n dal i ysgrifennu 
ond sy'n cael problemau â'i chyfrifiadur y mae'n rhaid 
iddi ei ddefnyddio oherwydd cyflwr ei hiechyd. Yn 
ogystal, mae gardd Sheila, sef prif ddifyrrwch ei gŵr, 
yn gordyfu ac mae'n gofidio ei bod hi'n 'siomi'r 
gymdogaeth'.   
 

Mae'r Cydlynydd Ardal Leol yn cymryd amser i ddod i 
adnabod Sheila, ac mae hi'n gallu rhoi hi mewn 
cysylltiad â grŵp eglwys leol sy'n tacluso gerddi pobl 
hŷn. Un o'r garddwyr yw Barbara, menyw ifanc y mae 
ganddi ddiddordeb mewn ysgrifennu creadigol ond 
sydd wedi dioddef o bryder ac iselder. Mae ganddi 
hefyd wybodaeth arbenigol am gyfrifiaduron. Mae'r 
Cydlynydd Ardal Leol yn cymryd amser i ddod i 
adnabod Barbara drwy'r grŵp garddio ac mae hi a 
Sheila wedi nodi yr hoffent gael eu cyflwyno i'w gilydd. 
Y bwriad yw i Barbara helpu Sheila gyda'i phroblem 
gyfrifiadurol, ac i Sheila rannu ei sgiliau helaeth mewn 
barddoniaeth ac ysgrifennu â Barbara. Mae gan y ddwy 
wraig rywbeth i'w gynnig i'w gilydd mewn ffordd 
gadarnhaol a naturiol.   
 
 

Mae hyn wedi helpu dau berson i osgoi'r angen 
am fwy o wasanaethau drud ac mae'n adeiladu 
eu gwydnwch hir dymor yn eu cymuned leol.  

                Y Ddeddf ar Waith: Achos Enghreifftiol     

Mae Cydlynu Ardal Leol yn cefnogi pobl a 
chymunedau i ddatblygu sgiliau a syniadau 
sy'n eu helpu i osgoi argyfyngau, canfod 
atebion ymarferol i faterion a phroblemau 
bob dydd, aros yn gryf a chreu 'bywyd da'. 
Mae'r ymagwedd yn datblygu atebion 
cynaliadwy gyda phobl a chymunedau a fydd 
yn helpu i atal problemau rhag cyrraedd 
argyfwng. 

Am fwy o wybodaeth, 

ewch i 

 www.lacnetwork.org  
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Gwasanaeth Annibyniaeth yn y Gymuned (GAG) 

Castell-nedd Port Talbot 
 

Mae'r Gwasanaeth Annibyniaeth yn y Gymuned, a ariennir gan Grant Cefnogi Pobl y Llywodraeth, yn cefnogi pobl 
ddiamddiffyn rhwng 16 a 65 oed yn ardal Castell-nedd Port Talbot. 
 

Mae'r gwasanaeth yn cyflwyno cefnogaeth sesiynol benodol sy'n galluogi pobl i: 

• reoli a chynnal tenantiaethau neu gartrefi 

• creu perthnasoedd gyda theulu a'r gymuned ehangach  

• datblygu sgiliau byw'n annibynnol megis hyfforddiant coginio a theithio. 
 

Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaeth yn cefnogi 158 o bobl ac ar waith saith niwrnod yr wythnos, gan ddechrau'n gynnar 
y bore tan yn hwyr y nos. 

Mae Simon yn ei 50au ac mae'n dioddef o iselder, 
pryder ac Anhwylder Straen Wedi Trawma ar ôl 
treulio amser yn y Lluoedd Arfog.  
 

Cafodd ei gyfeirio i'r gwasanaeth gan fod angen 
cefnogaeth arno i reoli a chynnal ei denantiaeth tai 
cymdeithasol. Daeth yn glir yn ystod yr ymweliad 
cyntaf fod Simon yn ei chael hi'n anodd gweithredu ym 
mhob ran o'i fywyd. Roedd problemau ganddo gyda'i 
iechyd corfforol a'i les emosiynol a oedd yn ei rwystro 
rhag cysgu yn ei ystafell wely, ac roedd yn cael 
trafferth paratoi prydau a chadw ei gartref yn lân ac yn 
daclus. Roedd hefyd mewn dyled sylweddol, yr oedd 
yn cael trafferth ei reoli.  
 
Beth wnaeth y gwasanaeth? 
 
Aeth Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol GAG i gwrdd â 
Simon a gweithio gydag ef i nodi rhai nodau lles 
personol. Roedd y rhain yn cynnwys glanhau ei gartref 
ac ymgymryd â rhai tasgau cartref megis golchi ddillad 
ac ailgylchu. Mynegodd Simon ddiddordeb mewn celf, 
a phaentio olew yn arbennig, ac roedd yn teimlo y 
byddai cyfle i archwilio ei natur greadigol yn llesol 
iddo.  
 

 
 
Derbyniodd Simon gefnogaeth 24 awr yn ystod yr 
wythnos gyntaf fel defnyddiwr gwasanaeth. Gwnaeth 
staff ei helpu i lanhau ei eiddo, agor yr holl bost a oedd 
heb ei agor a'i gefnogi i brynu peiriant golchi dillad ail-
law.  
 

Crëwyd cysylltiadau â'r elusen Cymorth Lleol a 
sefydliad ar gyfer cyn-filwyr sydd wedi helpu Simon i 
ddelio â'i broblemau ariannol.  
 

Mae lefel y gefnogaeth uniongyrchol wedi lleihau 
bellach, gan fod Simon yn teimlo'n fwy hyderus i wneud 
tasgau o ddydd i ddydd drosto'i hun. Mae bellach yn 
didoli ei sbwriel a'i ailgylchu'n wythnosol, ac mae staff 
hyd yn oed wedi trefnu canfasiau a phaent olew iddo er 
mwyn iddo ymarfer a gwella ei sgiliau artistig.  
 

Mae Simon bellach yn dysgu sut i ddefnyddio'r we, ar ôl 
iddo dderbyn cyfrifiadur ail-law. Mae staff hefyd wedi 
dod o hyd i gyfrifiadur a oedd wedi torri y mae Simon 
yn ei drwsio - her y mae'n ei mwynhau gan iddo 
weithio fel peiriannydd pan oedd yn y fyddin.    
 

Bydd y gwasanaeth yn parhau i gefnogi Simon, gyda'r 
nod yn y pen draw o'i helpu i gael hyfforddiant a 
chyflogaeth, a gwneud cysylltiadau â chlybiau celf neu 
gyrsiau o fewn y gymuned.  

 

Stori Simon...Stori Simon...Stori Simon...Stori Simon...    

                Y Ddeddf ar Waith: Achos Enghreifftiol     

Côd Ymarfer - Mesur Perfformiad 
  
Ar 5 Hydref cyhoeddwyd côd ymarfer mewn perthynas â mesur perfformiad y gwasanaethau 
cymdeithasol dan adran 145 y ddeddf newydd. 
 

Mae hyn yn berthnasol i awdurdodau lleol mewn perthynas â’u swyddogaethau gwasanaethau 
cymdeithasol. Fodd bynnag, bydd goblygiadau i gyrff partner, gan gynnwys byrddau iechyd, y 
sectorau gwirfoddol ac annibynnol, a defnyddwyr gwasanaeth a’u gofalwyr.  
 

Cliciwch ar y ddolen isod am fersiwn pdf o’r ddogfen: 
 

http://gov.wales/docs/dhss/publications/151005code-of-practicecy.pdf 
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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 
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 Dysgu a Datblygu: Y Darlun Cenedlaethol Dysgu a Datblygu: Y Darlun Cenedlaethol Dysgu a Datblygu: Y Darlun Cenedlaethol Dysgu a Datblygu: Y Darlun Cenedlaethol     

Pan ddaeth y ddeddf yn gyfraith gwlad yn 2014, cafodd 
Cyngor Gofal Cymru gyllid gan Lywodraeth Cymru i 
ddatblygu cynllun dysgu a datblygu cenedlaethol.  
 

I lywio cynnwys y cynllun, mae’r Cyngor Gofal wedi 
sefydlu tri grŵp allweddol... 

Ystyr hyn i ardal Bae’r Gorllewin...Ystyr hyn i ardal Bae’r Gorllewin...Ystyr hyn i ardal Bae’r Gorllewin...Ystyr hyn i ardal Bae’r Gorllewin...    
Bydd y cynllun hyfforddi cenedlaethol a ddatblygwyd 
gan y rhai a restrwyd uchod yn llywio cynnwys ein 
cynllun dysgu a datblygu rhanbarthol ein hunain, a 
fydd yn cael ei gyflwyno ymhlith staff sy’n cyflwyno 
gwasanaethau ym mhob un o ffrydiau gwaith Bae’r 
Gorllewin. 
 

Mae’r Sefydliad Gofal Cyhoeddus wedi’i gomisiynu i 
lunio ystod o ddeunyddiau dysgu i’w defnyddio wrth 
hyfforddi staff. Bydd y rhain yn cwmpasu pedwar 

modiwl craidd; Cyflwyniad a Swyddogaethau Cyffredinol, 
Asesu a Diwallu Anghenion Unigolion, Plant sy’n Derbyn 
Gofal, Plant sy’n Cael eu Lletya a Diogelu. 
 

Cynhelir nifer o sesiynau hyfforddi a chodi ymwybyddiaeth 
i staff a phartneriaid ar draws ardal Bae’r Gorllewin. 
 

Gweler tudalen 7 am atodlen 
ddigwyddiadau a manylion am sut mae 
cofrestru.  

Tîm RhithwirTîm RhithwirTîm RhithwirTîm Rhithwir    
 

Mae’r tîm rhithwir yn cynnwys arweinwyr 
gweithlu a chyfarwyddwyr o chwe rhanbarth 
Cymru, yn ogystal â chynrychiolwyr o 
Lywodraeth Cymru. Ei ddiben yw cefnogi 
cyflwyno hyfforddiant a sicrhau bod ymagweddau 
rhanbarthol at ddysgu a datblygu’n alinio ag 
egwyddorion y cynllun hyfforddi cenedlaethol. 
 

 

GweithgorGweithgorGweithgorGweithgor    
 

Mae’r gweithgor wedi’i sefydlu i gefnogi datblygu 
deunyddiau hyfforddi priodol ynghylch y ddeddf. 
Mae Lynne Doyle, rheolwr hyfforddiant Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, yn aelod 
o’r gweithgor fel arweinydd rhanbarthol Bae’r 
Gorllewin. 

 

GrGrGrGrŵp Ymgynghorol Strategol p Ymgynghorol Strategol p Ymgynghorol Strategol p Ymgynghorol Strategol 

CenedlaetholCenedlaetholCenedlaetholCenedlaethol    
 

Mae’r grŵp yn goruchwylio datblygu’r cynllun 
hyfforddi cenedlaethol, gan sicrhau ymagwedd 
gydweithredol effeithiol rhwng aelodau. 
 

Mae’r aelodau’n cynnwys: 

• Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru 

• Cyngor Gofal Cymru 

• Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru 

• Fforwm Gofal Cymru 

• Plant yng Nghymru 

• Conffederasiwn GIG Cymru 

• Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

• Llywodraeth Cymru 

• Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
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Calendr Sesiynau Codi  Ymwybyddiaeth 

Mae dros 500 o gynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port 
Talbot ac Abertawe eisoes wedi mynd i un o’r sesiynau briffio sy’n cael eu cyflwyno gan adrannau dysgu a datblygu 
awdurdodau lleol a chydweithwyr SCWDP (Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol) Bae’r Gorllewin.  

Isod y gwelwch restr o sesiynau a gynhelir ym mhob ardal. Bydd y rhain yn rhoi cyflwyniad i’r ddeddf ac yn helpu 
cynrychiolwyr i ddeall y newidiadau y bydd yn eu cyflwyno. Bydd mwy o ddyddiadau yn y misoedd nesaf, felly 
cadwch lygad am fwy o wybodaeth.  

Dyddiad Lleoliad Amser 

20/10/2015 Pencadlys Sgowtiau a Geidiau, Heol Bryn, Abertawe SA2 0AU Mae tair sesiwn ar bob 

dyddiad: 

09:00am – 10:30am 

11:30am – 13:00pm 

14:00pm – 15:30pm 

21/10/2015 Pencadlys Sgowtiau a Geidiau, Heol Bryn, Abertawe SA2 0AU 

22/10/2015 Pencadlys Sgowtiau a Geidiau, Heol Bryn, Abertawe SA2 0AU 

27/10/2015 Uned Datblygu a Hyfforddi Staff, Llwyncelyn SA2 0FJ 

28/10/2015 Pencadlys Sgowtiau a Geidiau, Heol Bryn, Abertawe SA2 0AU 

29/10/2015 Uned Datblygu a Hyfforddi Staff, Llwyncelyn SA2 0FJ 

Abertawe  
Cadwch le ar-lein yn http://www.scwdptraining.swansea.gov.uk/sdms6 neu e-bos,wch swansea.scwdp@swansea.gov.uk i 

ofyn am ffurflen cadw lle:  

Castell-nedd Port Talbot  

E-bostiwch a.symons@npt.gov.uk am fanylion cofrestru. 

 
Dyddiad Lleoliad Amser 

22/10/2015 
  

Canolfan Gymuned Llansawel 
  

9.30am -11.30am 
  

22/10/2015 
  

Canolfan Gymuned Llansawel 
  

1.00pm – 3.00pm 
  

30/10/2015 Canolfan Ddinesig Castell-nedd - Ystafell A/B 9.30am -11.30am 

30/10/2015 Canolfan Ddinesig Castell-nedd - Ystafell A/B 1.00pm – 3.00pm 

03/11/2015 
  

NPTCVS (Stryd Alfred, SA11 1EF) 
  

1.00pm – 3.00pm 
  

20/11/2015 Canolfan Ddinesig Castell-nedd - Ystafell A/B 9.30am -11.30am 

20/11/2015 Canolfan Ddinesig Castell-nedd - Ystafell A/B 1.00pm – 3.00pm 

03/12/2015 Canolfan Ddinesig Castell-nedd - Ystafell A/B 9.30am -11.30am 

03/12/2015 Canolfan Ddinesig Castell-nedd - Ystafell A/B 1.00pm – 3.00pm 

Pen-y-bont ar Ogwr 

E-bostiwch scwdp@bridgend.gov.uk am fanylion cofrestru. 

Dyddiad Lleoliad Amser 

22/10/2015 Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel CF31 4WB 9.15am – 11.30am 

04/11/2015 Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel CF31 4WB 9.15am – 11.30am 



Beth sy’n newydd yn ardal Bae’r Gorllewin? 
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Rydyn ni’n croesawu adborth a/neu awgrymiadau ar gyfer erthyglau a fyddai o ddiddordeb i chi. 
Anfonwch syniadau neu awgrymiadau i western.bay@swansea.gov.uk neu ffoniwch Swyddfa 

Rhaglen Bae’r Gorllewin ar 01792 633950.  

Mae’r mis hwn yn cynnwys lansio 
gwefan newydd Bae’r Gorllewin - 
rhywbeth mae swyddog cyfathrebu a 
chynnwys y rhaglen wedi bod yn ei 
ddatblygu gyda help cydweithwyr o’n 
prosiectau a ffrydiau gwaith amrywiol.  
 

Nod y wefan yw rhoi trosolwg 
cynhwysfawr o’r gwaith sy’n cael ei 
wneud, y canlyniadau sy’n cael eu 
cyflawni a’r camau sy’n cael eu 
cymryd i fod yn barod pan fydd 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant 2014 yn dod i rym.  
 

  

Wedi’i hariannu gan Raglen Bae’r Gorllewin fel rhan o’n prosiect Atal a Lles, mae’r 
’llyfrgell electronig’ hon yn helpu defnyddwyr i wneud synnwyr o broblemau emosiynol 
a lles a’u cyfeirio at y gwasanaethau priodol os oes angen rhagor o gefnogaeth. 
 

Mae’r canllawiau hunangymorth yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar amrywiaeth eang o 
bynciau, gan gynnwys gorbryder, mynd i’r afael â phrofedigaeth a cham-drin yn y cartref.  
 

Cynhaliwyd lansiad swyddogol yn ‘Y Ganolfan’, Baglan ar 6 Awst, yr aeth defnyddwyr 
gwasanaeth o’r gorffennol a’r presennol iddo, yn ogystal â Chynghorau Gwirfoddol Sirol 
Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe a chwaraeodd rôl allweddol wrth gydlynu’r 
gwaith hwn. 
 

I weld y canllawiau (ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg), ewch i 
www.selfhelpguides.ntw.nhs.uk/abmu 
 

Cliciwch yma i weld fideo byr o’r digwyddiad lansio:   
          
 https://www.youtube.com/watch?v=6hNW8ayEV8A 

Atal a Lles: Canllawiau Hunangymorth 

Newyddion Gwefan! 
Bydd y wefan yn datblygu ac yn esblygu wrth i’r rhaglen 
ddatblygu ac wrth i wybodaeth ac arweiniad sy’n 
ymwneud â’r ddeddf ddod i’r amlwg, ond rydyn ni’n 
awyddus i gael adborth ac awgrymiadau ar yr hyn sydd 
fwyaf defnyddiol i chi. 
 
Ewch i www.baergorllewin.org.uk a rhoi’ch barn i ni! 

Byddai adborth 

ar unrhyw 

agwedd ar y 

wefan newydd 

yn cael ei 

groesawu. 

Mae manylion 

cyswllt ar 

waelod y 

dudalen hon os 

hoffech gysylltu 

â ni. 


