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Mae’r cylchlythyr hwn ar gael mewn fformatau gwahanol.   

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01792 633950 neu e-bostiwch  

western.bay@swansea.gov.uk 

Byrddau Diogelwch 
Bae’r Gorllewin 

Cyfeiriadur 

Gwasanaethau 

Gofal Newydd 

Y N  Y  R H I F Y N  

H W N :  

Sesiynau 
Rhannu’r Dysgu 

   Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
  

  Bae’r Gorllewin  
H Y D R E F  2 0 1 6  www.baergorllewin.org.uk 

Ymweliad  

Rebecca Evans, AS 

i Abertawe 

Gofal 

Rhagweledol 

Croeso i rifyn 8 Cylchlythyr Rhaglen Bae'r 

Gorllewin.  

 

Mewn rhifynnau blaenorol rydym wedi cynnwys 

y diweddaraf am gynnydd y Rhaglen 

Gwasanaethau Cymunedol; Ffrwd waith mwyaf 

Bae'r Gorllewin erbyn hyn. Un agwedd ar y 

rhaglen sydd wedi datblygu'n sylweddol dros y 

misoedd diwethaf yw'r fenter Gofal 

Rhagweledol, a ddechreuodd yn 2015 ac sydd 

bellach yn mynd o nerth i nerth drwy'r 

rhanbarth.  
 

Beth yw Gofal Rhagweledol? 
 

 

Mae Gofal Rhagweledol yn cefnogi pobl hŷn 

sydd eisoes yn ymwneud â'r gwasanaethau gofal 

cymdeithasol ac iechyd er mwyn gweithio gydag 

amrywiaeth o bobl broffesiynol i 'gynllunio 

ymlaen llaw' ar gyfer eu gofal yn y dyfodol.  

Mae'n galluogi defnyddwyr gwasanaeth a'u 

teuluoedd i ddatblygu cynllun cynhwysfawr er 

mwyn cofnodi'n swyddogol y math o ofal maent 

yn dymuno ei dderbyn yn y dyfodol, gan 

gynnwys ble yr hoffant dderbyn gofal yn y 

dyfodol os na fyddant yn gallu byw'n 

annibynnol.  

 

Nod allweddol Gofal Rhagweledol yw sicrhau 

bod pobl yn teimlo'n barod, ac yn hyderus y 

bydd eu hanghenion a'u dymuniadau'n cael eu 

hystyried os bydd eu hiechyd yn dirywio.  

Mae'n rhoi llais go iawn i'r unigolyn o ran sut 

mae ei ofal yn cael ei reoli, yn ogystal â rhoi 

tawelwch meddwl i berthnasau gan y bydd lles 

eu hanwyliaid yn parhau i fod wrth wraidd eu 

darpariaeth gofal yn y dyfodol.  

Sut mae'n gweithio? 
 

Caiff cyfeiriadau eu derbyn o unrhyw 

ffynhonnell, ar yr amod bod y person wedi 

rhoi caniatâd a'i fod yn bodloni'r meini prawf 

canlynol: 

 Mae'n 75 oed neu'n hŷn 

 Mae wedi ymweld â'r ysbyty 

ddwywaith neu fwy, neu wedi bod i'r 

adran achosion brys ar dri achlysur 

neu fwy o fewn y 12 mis cyn y 

cyfeiriad.  

 Mae ganddo ddau gyd-afiachusrwydd 

neu fwy sydd wedi eu nodi gan 

weithiwr proffesiynol iechyd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewch i dudalen 2 

 

Gofal Rhagweledol  
 
 

Mae cynllunio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn rhoi 
rheolaeth i bobl dros eu gofal yn y dyfodol  

http://www.baergorllewin.org.uk
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“Mae Gofal 

Rhagweledol yn 

ymwneud â 

chydweithio a 

gweithio mewn 

ffordd sy'n 

canolbwyntio ar 

y person er 

mwyn sicrhau 

bod pobl yn cael 

eu cefnogi i 

wneud 

dewisiadau 

gwybodus am eu 

gofal” 
 

Paula Heycock 

Arweinydd AR 

Castell-nedd Port 

Talbot  

 

Derbynnir cyfeiriadau gan 'Gyfeiriwr Gofal', 

sy'n croeswirio'r manylion â systemau iechyd 

a gofal cymdeithasol lleol, ac yn nodi pa bobl 

broffesiynol ddylai fod yn rhan o ddatblygu'r 

cynllun Gofal Rhagweledol.  

Unwaith y sefydlir hyn, caiff yr achos ei 

drafod mewn cyfarfod wythnosol gyda nifer o 

bobl broffesiynol, gan gynnwys gweithwyr 

cymdeithasol, nyrsys ardal, nyrsys seiciatrig 

cymunedol a therapyddion. Mae'r grŵp hefyd 

yn gallu siarad â Meddyg Teulu'r unigolyn er 

mwyn cael ei fewnbwn.    
 

Os ystyrir bod cynllun Gofal Rhagweledol yn 

addas, bydd gweithiwr proffesiynol addas yn 

cael ei neilltuo i ymddwyn fel ei 'gydlynydd 

gofal'. Cyfrifoldeb y cydlynydd gofal yw 

datblygu'r cynllun gofal rhagweledol mewn 

partneriaeth â'r unigolyn a'i deulu. Yna caiff y 

cynllun terfynol ei rannu'n electroneg â 

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, y Meddyg 

Teulu y tu allan i oriau a phobl broffesiynol y 

gwasanaethau cymdeithasol.  
 

Caiff copi caled o'r cynllun ei gadw hefyd yng 

nghartref yr unigolyn, a gellir cyfeirio ato'n 

syth os bydd ei iechyd yn dirywio'n sydyn.  
 

Mae’r rhaglen Rhagweld Gofal yn tynnu sylw 

at y cleifion hynny sydd mewn perygl o golli 

eu hannibyniaeth, gan ganolbwyntio ar 

adnoddau gofal sylfaenol ar gyfer y cleifion 

mwyaf diamddiffyn yn ein cymuned. 

 

Meddai Shan Tanner, Rheolwr Rhagweld 

Gofal Rhanbarthol: 
 

 ‘Mae arwyddion cynnar gan gleifion yn dangos 

eu bod yn croesawu’r gefnogaeth a ddarperir 

gan gydlynwyr gofal gyda thystiolaeth fod 

cleifion yn profi ansawdd bywyd gwell ac yn 

teimlo’n fwy hyderus i fyw’n fwy annibynnol 

yn eu cartrefi eu hunain, gan osgoi 

derbyniadau meddygol diangen. Roedd 

adborth gan weithwyr proffesiynol yn nodi 

perthynas waith mwy cydlynol ac effeithlon ac 

mae Meddygon Teulu’n arbennig yn teimlo’n 

rhan lawn ac yn awyddus iawn i gymryd rhan, 

gan gydnabod manteision model gofal aml-

broffesiwn, integredig’.   
 

Meddai Paula Heycock, Arweinydd Gofal 

Rhagweledol ardal leol Castell-nedd Port 

Talbot:  

 

"Rydym yn hapus iawn â chynnydd y 

gwasanaeth, ac rydym yn dechrau gweld rhai 

manteision go iawn i bobl sydd wedi gweithio 

gyda ni i nodi eu gwerthoedd a'u dymuniadau 

personol ar gyfer y dyfodol.  
 

Yn y pen draw, mae Gofal Rhagweledol yn 

ymwneud â chydweithio a gweithio mewn 

ffordd sy'n canolbwyntio ar y person er mwyn 

sicrhau bod pobl yn cael eu cefnogi i wneud 

dewisiadau gwybodus am eu gofal".  

Gofal Rhagweledol (o dudalen 1) 

 

Ar 9ed o Awst, roedd staff yn Abertawe'n falch o 

groesawu'r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol 

ac Iechyd Cyhoeddus, Rebecca Evans, i'w canolfannau 

ym Monymaen a chanol y ddinas. 
 

Pwrpas yr ymweliad oedd dathlu llwyddiant integreiddio 

gofal iechyd a chymdeithasol ar draws Abertawe, gyda'r 

Gweinidog yn treulio amser gyda thimau yn y 

Gwasanaeth Ymateb Clinigol Acíwt, a'r Man Mynediad 

Cyffredin, sy'n cynnwys arbenigwyr mynediad a 

gwybodaeth a thîm amlddisgyblaeth sy'n darparu siop 

dan yr unto syml i unrhyw un sydd angen cefnogaeth neu 

gyngor ar faterion sy'n ymwneud ag iechyd a gofal 

cymdeithasol i oedolion.  

Gweinidog yn ymweld â 
Gwasanaethau 

Integredig Abertawe 

Meddai’r Gweinidog: 
 
 

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 

fuddsoddi mewn gwasanaethau yn y gymuned er 

mwyn helpu pobl i aros yn ddiogel ac yn 

annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Rwy'n falch 

ein bod wedi gallu rhoi £10 miliwn o gyllid yn 2016

-17 i gefnogi gwaith y Rhaglen Bae’r Gorllewin.  
 

Drwy dod â phartneriaid at eu gilydd, mae’r 

Rhaglen yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i 

fywydau pobl leol”. 
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Byrddau Diogelu Bae'r 

Gorllewin  
Yn ôl ym mis Gorffennaf 2015, cynhwyson ni gyflwyniad i 

Fyrddau Diogelu Bae'r Gorllewin a throsolwg o'r cynnydd a 

wnaed ers eu sefydlu (sefydlwyd Bwrdd Diogelu Plant Bae'r 

Gorllewin a’r Bwrdd Diogelu Oedolion Bae'r Gorllewin yn 

2013).   
  
  

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Bwrdd Diogelu Plant 

Bae'r Gorllewin (BDPBG) wedi pennu'r blaenoriaethau 

strategol canlynol:  

 Esgeulustod 

 Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant 

 Cam-drin yn y Cartref 

 Sylweddau Seicoweithredol Newydd 

  
  

Mae BDPBG hefyd wedi cyhoeddi tri Adolygiad Arfer Plant 

ac maent ar y trywydd iawn i gyhoeddi dau arall ddechrau 

2017.  
  

Ers mis Ionawr 2016, mae BDPBG hefyd wedi cyhoeddi 6 

phrotocol/arweiniad arfer: dogfennau ar: 
  

 Arweiniad Arfer Pryderon Gordewdra Plentyndod 

ac Amddiffyn Plant 

 Protocol Anafiadau Mân ymhlith Babanod 

 Arweiniad Diogelu ar gyfer Sefydliadau Anstatudol 

          Cyfarwyddyd Cynllunio Geni 

 Protocol ar gyfer Goruchwylio Rhieni a Gofalwyr 

Plant a Dderbynnir i'r Ysbyty â Phryderon Diogelu  

 Protocol Ymholiadau ar gyfer y Gofrestr Amddiffyn 

Plant.  
 

Mae copïau o'r holl gyhoeddiadau i'w gweld yn 

www.wbsb.co.uk 
  

Mae Bwrdd Diogelu Oedolion Bae'r Gorllewin (BDOBG) 

hefyd wedi bod yn gweithio tuag at bennu eu 

blaenoriaethau strategol ar gyfer y flwyddyn, sef: 
  

 Llywodraethu 

 Ymateb i adroddiad y Comisiynydd Pobl Hŷn, “Lle 

i'w Alw'n Gartref?” a chynllun gweithredu ‘Ymgyrch 

Jasmine’ 

 Cam-drin yn y Cartref. 

  

Mae BDOBG wrthi'n cynnal pedwar Adolygiad Arfer 

Oedolion, yn ogystal â gweithio i ddod â Fforwm 

Proffesiynol Amlasiantaeth ynghyd.  

  

Yn dilyn digwyddiad ‘Ymgyrch Jasmine’ y llynedd, 

datblygwyd cynllun gweithredu ac is-grwpiau amrywiol ar 

amrywiaeth o weithgareddau i fodloni gofynion y cynllun.  
  
Mae cysylltiadau agos hefyd yn cael eu creu â'r rhai sy'n 

datblygu'r Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol ar gyfer 

Cartrefi Gofal i fwrw ymlaen â'r gwaith hwn.  

Wythnos Diogelu Genedlaethol 

Wythnos Diogelu Genedlaethol yw'r gyntaf o'i math yng 

Nghymru. Nod Wythnos Diogelu Genedlaethol yw 

cynyddu ymwybyddiaeth o rôl ‘pawb’ wrth ddiogelu plant 

ac oedolion diamddiffyn sydd mewn perygl a thynnu sylw at 

y gwasanaethau cefnogi ac ymyrryd sydd ar gael ym Mae'r 

Gorllewin. 
 

Yn ystod yr wythnos, cynhelir digwyddiadau cynyddu 

ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol i 

atgyfnerthu negeseuon allweddol ynghylch diogelu. Bydd yr 

wythnos yn cwmpasu amrywiaeth o ddigwyddiadau 

arbenigol, yn ogystal â darparu hyfforddiant i staff. 

  

I gael gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir yn ystod 

Wythnos Diogelu Genedlaethol, ewch i www.wbsb.co.uk. 

  

Os oes gennych syniadau neu awgrymiadau ar gyfer 

digwyddiadau neu weithgareddau yr hoffai'ch asiantaeth eu 

cynnal yn ystod Wythnos Diogelu Genedlaethol, ffoniwch 

yr Uned Rheoli Busnes ar 01639 686049/763022 neu e-

bostiwch wbsb@npt.gov.uk. 
 

‘Mae Diogelu'n Bwysig’ 
 

Cynhadledd Flynyddol 

Byrddau Diogelu Bae'r Gorllewin 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Cadwch lygad am bosteri neu ewch i'n gwefan i gael 

gwybodaeth sy'n ymwneud â ‘Mae Diogelu'n Bwysig’ - 

Cynhadledd Flynyddol Byrddau Diogelu Bae'r 

Gorllewin yn Stadiwm Liberty, Abertawe, ar 25 Tachwedd 

2016.  
 
 

I gael gwybodaeth am sut mae cadw lle, ffoniwch yr Uned 

Rheoli Busnes ar 01639 686049/763022 neu e-bostiwch 

wbsb@npt.gov.uk 

http://www.wbsb.co.uk
http://www.wbsb.co.uk
mailto:wbsb@npt.gov.uk
mailto:wbsb@npt.gov.uk
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Rydym yn croesawu adborth a/neu awgrymiadau ar gyfer erthyglau a fyddai o ddiddordeb i chi.   

E-bostiwch eich syniadau neu awgrymiadau i western.bay@swansea.gov.uk neu ffoniwch 

Swyddfa Rhaglen Bae’r Gorllewin ar 01792 633950  

 

Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal a Chefnogi  

Mae cael yr wybodaeth a’r cyngor cywir yw’r cam cyntaf i dderbyn y gofal a’r gefnogaeth 

briodol. 

 

Mae Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal a Chefnogi Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port 

Talbot ac Abertawe 2015/16 yn cynnig arweiniad cynhwysfawr am ddewis gwasanaethau gofal a 

thalu amdanynt. Mae’n cynnwys rhestr hir o ddarparwyr gofal preswyl a chartref, gwasanaethau 

arbenigol a chysylltiadau defnyddiol i helpu oedolion ag anghenion gofal a chefnogaeth i wneud 

dewisiadau sy’n addas iddyn nhw. 

 

Fe’i lluniwyd gan Care Choices (www.carechoices.co.uk) gyda chymorth gan AGGCC, Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a 

Dinas a Sir Abertawe. 

 

Gellir cael copïau caled drwy ebostio western.bay@swansea.gov.uk neu ffonio 01792 633950. 

Cynulleidfa darged: 
 

Y rhai sydd â chyfrifoldeb dros Ddatblygu’r Gweithlu yn y sector gofal cymdeithasol i gynnwys:- arweinwyr 

hyfforddiant gofal cymdeithasol awdurdodau lleol, arweinwyr hyfforddiant corfforaethol awdurdodau lleol, yr Heddlu, 

Iechyd, y Gwasanaeth Tân, y sector gwirfoddol a phreifat, sefydliadau  cymorth derbynwyr Taliadau Uniongyrchol, Tai, 

darparwyr addysg bellach, Cydlynydd SCiP a (Deddf) Gwasanaeth i Wasanaethau. 
 

 

Nodau ac amcanion: 

 Sicrhau bod arweinwyr datblygu’r gweithlu yn gyfarwydd â’r casgliad o adnoddau dysgu sydd ar gael ar Hyb 

Gwybodaeth a Dysgu y Cyngor Gofal (Gofal Cymdeithasol Cymru). 

 Ystyried sut i sicrhau bod y broses o ddysgu am Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn rhan 

annatod o raglenni datblygu’r gweithlu yn y dyfodol gan greu cynaliadwyedd. 

 Gwneud y defnydd gorau o adnoddau dysgu. 
 

Dyddiadau’r sesiynau: 

Tachwedd 11 – 9:30 (cofrestru) 10:00 – 13:00. Gwesty Radisson Blu, Caerdydd. CF10 2FL.  

Archebu lle yma: https://www.eventbrite.com/e/caerdyddcardiff-rhannur-dysgu-sharing-the-learning-tickets-28328905519  
 

Tachwedd 17 – 9:30 (cofrestru) 10:00 – 13:00. Venue Cymru, Llandudno. LL30 1BB. 

Archebu lle yma: https://www.eventbrite.com/e/llandudno-rhannur-dysgu-sharing-the-learning-tickets-28330043924  

 

Tachwedd 30 – 9:30 (cofrestru) 10:00 – 13:00. Gwesty Blancos, Port Talbot. SA12 6NT. 

Archebu lle yma: https://www.eventbrite.com/e/port-talbot-rhannur-dysgu-sharing-the-learning-tickets-28330107113  

 
 

Mae lleoedd yn gyfyngedig i 30, felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi. 

Sesiynau ‘Rhannu’r Dysgu’ 
 

Hyb Gwybodaeth a Dysgu Deddfwriaeth Gofal Cymdeithasol yng 

Nghymru – Cyngor Gofal Cymru – Blwyddyn yn ddiweddarach  

http://www.carechoices.co.uk/
https://www.eventbrite.com/e/caerdyddcardiff-rhannur-dysgu-sharing-the-learning-tickets-28328905519
https://www.eventbrite.com/e/llandudno-rhannur-dysgu-sharing-the-learning-tickets-28330043924
https://www.eventbrite.com/e/port-talbot-rhannur-dysgu-sharing-the-learning-tickets-28330107113

