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Beth yw diben y Cynllun Ardal? 
Mae'r Cynllun Ardal yn nodi sut bydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin yn 
ymateb i ganfyddiadau asesiad poblogaeth Bae'r Gorllewin a gyhoeddwyd ar 1 Ebrill 2017 a 
oedd yn nodi anghenion iechyd a gofal cymdeithasol pobl ar draws y rhanbarth.  Mae'n esbonio 
sut bydd awdurdodau lleol Bae'r Gorllewin a'r Bwrdd Iechyd, gyda phartneriaid, yn mynd i'r afael 
â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014.  Dyma'r tro cyntaf y mae 
cynllun ardal wedi'i baratoi. 

Rhennir y Cynllun Ardal yn ddwy ran. Y rhan gyntaf yw'r cynllun pum mlynedd tymor hwy (2018-
2023) sy'n cynnwys y blaenoriaethau rhanbarthol y bydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn 
eu goruchwylio. Yr ail ran yw'r Cynllun Gweithredu cyfatebol sy'n Gynllun Trawsnewid blwyddyn  
(2018/2019), sy'n cynnwys nifer o gamau gweithredu allweddol sy'n gweithio tuag at fynd i'r 
afael â blaenoriaethau rhanbarthol. Rydym wedi datblygu Cynllun Gweithredu blwyddyn yn unig 
oherwydd yr ymgynghoriad ar a ddylai Pen-y-bont ar Ogwr barhau i gyd-weithio â Bwrdd Iechyd 
Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot neu drosglwyddo i weithio gydag awdurdodau lleol 
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful a Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn y dyfodol.  O ystyried y 
cytundeb i lunio Cynllun Gweithredu'n flynyddol, mae hyn yn rhoi cyfle i bartneriaid Bae'r 
Gorllewin adolygu a mireinio blaenoriaethau'r Cynllun Gweithredu yn ôl y galw.  Wedi i 
ganlyniad yr ymgynghoriad hwn ddod i'r amlwg, byddwn yn gallu cynllunio'n fwy clir ar gyfer y 
dyfodol. Mae'r BPRh hefyd wedi nodi yr hoffai adolygu'r holl raglen o ystyried y newidiadau 
posib i'r ffin. Ysgogwr allweddol arall a allai effeithio ar gyd-destun y cynllun yw'r Adolygiad 
Seneddol ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Disgwylir i Gynllun Gweithredu o argymhellion yr 
adolygiad gael ei gwblhau dros yr ychydig fisoedd nesaf.  

Prif ffocws y cynllun yw blaenoriaethau'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer gweithio 
rhanbarthol ac integredig rhwng yr adrannau iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae'n cynnwys 
y themâu canlynol: 

 Pobl hŷn 
 

 Plant a Phobl Ifanc  
 

 Iechyd Meddwl  
 

 Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth 
 

 Gofalwyr (thema drawsbynciol) 
 

Sylwer: Mae gofalwyr yn destun sy'n cael ei gynnwys yn yr holl flaenoriaethau/benodau fel 
thema drawsbynciol (Fe'i cyflwynir fel pennod ar wahân i sicrhau y gellir mesur canlyniadau'n 
hawdd.) 

Mae awdurdodau lleol a byrddau iechyd neu bartneriaid yn mynd i'r afael â llawer o 
ganfyddiadau'r asesiad poblogaeth fel rhan o'u busnes craidd yn lleol neu drwy bartneriaethau 
presennol rhwng sefydliadau yn y rhanbarth. Coladwyd crynodeb lefel uchel o'r gwaith hwn ac 
fe'i cynhwysir yn Atodiad 1 er gwybodaeth. Mae'n cynnwys cyfeiriadau at y strategaethau, y 
cynlluniau a'r prosiectau perthnasol.  
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Beth yw Asesiad Poblogaeth Bae'r 

Gorllewin? 
Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ddyletswydd ar 
awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol i lunio a chyhoeddi asesiad o anghenion gofal a 
chefnogaeth y boblogaeth ar gyfer y rhanbarth, gan gynnwys gofalwyr y mae angen cefnogaeth 
arnynt. 

Er mwyn gwneud hyn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Abertawe, Bwrdd Iechyd PABM a'r trydydd sector wedi 
edrych ar anghenion gofal a chefnogaeth yn erbyn cyfres benodol o themâu craidd.  Dyma nhw: 

 Pobl hŷn; 

 Plant a Phobl Ifanc; 

 Iechyd Meddwl; 

 Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth 

 Gofalwyr; 

 Iechyd ac Anabledd Corfforol; 

 Nam Synhwyraidd; 

 Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol; 

 Diogelu a Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid  

 Sefydliadau Diogel 

 
Roedd paratoi'r asesiad poblogaeth yn cynnwys casglu gwybodaeth am les a'r rhwystrau i 
gyflawni lles i bobl y mae angen gofal a chefnogaeth arnynt, a'u gofalwyr. Ystyriom hefyd beth a 
allai atal pobl rhag bod ag angen gofal a chefnogaeth yn y lle cyntaf, a'r hyn y gellid ei wneud i 
atal anghenion gofal a chefnogaeth rhag dwysáu.  

Mae Asesiad Poblogaeth Bae'r Gorllewin ar gael yma: 
http://www.westernbaypopulationassessment.org/cy/home-welsh/ 

Am ragor o fanylion am sut datblygwyd yr Asesiad Poblogaeth, y gwersi a ddysgwyd o broses 
yr Asesiad Poblogaeth a chrynodeb o'r hyn y mae'r Asesiad Poblogaeth yn ei ddweud wrthym, 
darllenwch Atodiad 2.  

 

 

 

 

http://www.westernbaypopulationassessment.org/en/home/
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Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r 

Gorllewin 
Sefydlwyd Fforwm Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin ar sail anstatudol yn 2014 i 
ddatblygu a goruchwylio Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin.  Bu'n gweithio 
hefyd ar y trefniadau ar gyfer rhoi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
ar waith (DGCaLl). Daeth y DGCaLl i rym ar 6 Ebrill 2016, gan gyflwyno rôl statudol i Fwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol a chyfrifoldebau penodol. 

Ailffurfiwyd Fforwm Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin i ffurfio Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol Bae'r Gorllewin (BPRh) ym mis Gorffennaf 2016 i fodloni rhan 9 Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

Mae'r strwythur llywodraethu ar gyfer Rhaglen Bae'r Gorllewin, a oruchwylir gan y Bwrdd  
Partneriaeth Rhanbarthol, aelodaeth y BPRh a manylion Grŵp Arweinyddiaeth Bae'r Gorllewin 
a Thîm y Rhaglen wedi'u cynnwys yn Atodiad 3. 

Amcanion y BPRh yw sicrhau bod aelodau'r bartneriaeth yn gweithio'n effeithiol gyda'i gilydd 
gyda'r cyfrifoldebau canlynol i: 

 Ymateb i'r asesiad poblogaeth a gynhaliwyd yn unol ag Adran 14 y DGCaLl; 

 Rhoi'r cynlluniau y mae'n ofynnol i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol eu paratoi a'u 
cyhoeddi ar waith ar gyfer pob un o ardaloedd yr awdurdod lleol sy'n dod o dan adain y 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol; 

 Sicrhau bod cyrff y partneriaethau'n darparu adnoddau digonol ar gyfer y trefniadau 
partneriaeth; 

 Hybu sefydlu cronfeydd a gydrennir lle bo'n briodol; 

 Sicrhau y defnyddir gwasanaethau ac adnoddau yn y ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon i 
wella canlyniadau i bobl yn eu rhanbarth;  

 Paratoi adroddiad blynyddol i Weinidogion Cymru ynghylch i ba raddau y cyflawnwyd 
amcanion y bwrdd; 

 Darparu arweinyddiaeth strategol i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu a'i 
defnyddio'n effeithiol i wella cyflwyno gwasanaethau a gofal a chefnogaeth, gan 
ddefnyddio technoleg a systemau cyffredin fel sail i hyn. 
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Sut datblygwyd y Cynllun Ardal? 
Mae'r Cynllun Ardal yn adeiladu ar themâu craidd yr Asesiad Poblogaeth a'r 'bylchau' mewn 
gwasanaeth a nodwyd. Mae'r blaenoriaethau a nodwyd yn yr Asesiad Poblogaeth yn yr adran 
'pa newidiadau y mae angen i ni gynllunio ar eu cyfer' wedi'u nodi yn y Cynllun Ardal, gan 
sicrhau bod y cysylltiadau rhwng yr Asesiad Poblogaeth a'r Cynllun Ardal yn gadarn. Sefydlwyd 
Grŵp Llywio Cynllun Ardal, sy'n cynnwys swyddogion o bob sefydliad partner, gan gynnwys y 
trydydd sector.  

Er bod 10 pennod wedi'u cynnwys yn yr Asesiad Poblogaeth, mae'r Cynllun Ardal yn 
canolbwyntio ar y 5 pennod (themâu) canlynol, lle bydd gweithio rhanbarthol yn ychwanegu'r 
gwerth mwyaf: 

 Pobl hŷn 
 

 Plant a Phobl Ifanc  
 

 Iechyd Meddwl 
 

 Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth 
 

 Gofalwyr (thema drawsbynciol) 
 
Mae'r blaenoriaethau hyn yn cyd-fynd  â rhaglen bresennol Bae'r Gorllewin a blaenoriaethau'r 
Gronfa Gofal Integredig.  

Mae awdurdodau lleol a'r Bwrdd Iechyd neu bartneriaid yn mynd i'r afael â'r meysydd gwaith 
canlynol fel rhan o'u busnes craidd yn lleol neu drwy bartneriaethau sydd eisoes yn bod rhwng 
sefydliadau ar draws y rhanbarth.  

 Iechyd ac Anabledd Corfforol; 

 Nam Synhwyraidd; 

 Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol; 

 Diogelu a threfniadau diogelu rhag colli rhyddid 

 Sefydliadau Diogel 

Cynhwysir y penodau hyn yn Atodiad 4. 
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Sut rydym yn gweithio tuag at gyd-

gynhyrchu? 
Roedd rhanbarth Bae'r Gorllewin yn un o'r rhanbarthau cyntaf yng Nghymru i sefydlu Panel 
Rhanbarthol y Dinasyddion, a sefydlwyd yn 2016. Nodau'r panel yw darparu llais strategol 
cryfach i randdeiliaid, cynnig mwy o ymwybyddiaeth o weithgareddau Rhaglen Bae'r Gorllewin a 
chyfranogaeth ynddi, a dealltwriaeth gliriach o sut gall sefydliadau gyd-weithio i gyflwyno yn 
erbyn gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

Caiff adborth o Banel Rhanbarthol y Dinasyddion ei fwydo'n ôl yn uniongyrchol i'r Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol ac mae'n cynnwys cynrychiolydd defnyddwyr gwasanaeth a dirprwy 
gynrychiolydd defnyddwyr gwasanaeth fel aelodau ar y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. 

Mae'n ofynnol yn ôl yr arweiniad statudol i gynnwys dinasyddion wrth lunio'r Cynllun Ardal. Nid 
oes angen cynnal ymgynghoriad ffurfiol ar gyfer y cynllun gan mai diben y gofyniad hwn yw 
sicrhau bod ymgysylltu parhaus â chymunedau, o asesiadau hyd at gynllunio. Ar y sail hon, 
dosbarthwyd y Cynllun Ardal drafft a'r Cynllun Gweithredu drafft i ystod eang o ddinasyddion a 
grwpiau cymunedol er mwyn iddynt gyflwyno sylwadau a rhoi adborth arnynt. Caiff y rhestr lawn 
o grwpiau eu cynnwys yn Atodiad 5. 

Adolygwyd y Cynllun Ardal a'r Cynllun Gweithredu cysylltiedig mewn cyfarfod arbennig o Banel 

Rhanbarthol y Dinasyddion  a chyfarfod arbennig o'r Bwrdd  Partneriaeth Rhanbarthol. 

Defnyddiwyd adborth o'r ddau gyfarfod i ddiwygio drafft terfynol y Cynllun Ardal a'r Cynllun 

Gweithredu. Bydd aelodau Panel Rhanbarthol y Dinasyddion hefyd yn datblygu fersiwn "cynllun 

ar dudalen" sy'n hygyrch i'r cyhoedd.  

 

Mae themâu a goladwyd o gyfarfod arbennig Panel Rhanbarthol y Dinasyddion yn cynnwys yr 

angen i archwilio cyfleoedd ychwanegol ar gyfer cyd-gynhyrchu yn ogystal â chynnwys yn 

rhanbarthol ac yn lleol.  Mae'r BPRh yn ymrwymedig i symud i'r cyfeiriad hwn, ond mae'n 

cydnabod ei fod yn cymryd amser i ddatblygu ymddiriedaeth i alluogi hyn i ddigwydd mewn 

ffordd ystyrlon.  Yn y dyfodol, bydd gwaith gyda Phanel Rhanbarthol y Dinasyddion yn parhau i 

ddatblygu fel y gellir cyd-gynhyrchu'n wirioneddol er mwyn gwell canlyniadau a gyflawnir i bobl 

yn ardal Bae'r Gorllewin. 

 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn sicrhau bod yr holl gyrff cyhoeddus yn chwarae eu rhan wrth 
wneud cymdeithas yn decach drwy fynd i'r afael â gwahaniaethu a darparu cyfle cyfartal i bawb. 
Mae'n diffinio amrywiaeth o bobl, er enghraifft, pobl anabl a phobl â nodweddion gwarchodedig 
y mae angen i ni fod yn arbennig o ymwybodol ohonynt wrth gynllunio a datblygu 
gwasanaethau. Mae partneriaid Bae'r Gorllewin yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn diwallu eu 
hanghenion yn yr holl bethau rydym yn eu gwneud. 

Mae gan bawb hawliau. Nodir yr hawliau hyn yn Natganiad y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau 
Dynol. Rydym am barchu hawliau pobl a'u cynnwys mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu 
bywydau a'u lles. Cynhelir mwy o waith dan gyfarwyddyd BPRh Bae'r Gorllewin i sicrhau bod 
pobl yn ymwneud â'r penderfyniadau sy'n effeithio ar eu lles.  
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Mae gan blant hawliau penodol sy'n cael eu nodi yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau'r Plentyn. Yng Nghymru, rhaid i ni ddangos yr hyn rydym yn ei wneud i wrando ar blant 
a phobl ifanc. Ym Mae'r Gorllewin, mae ymrwymiad clir a chytunedig i gefnogi plant i fwynhau 
eu hawliau. 

 

Sut byddwn yn monitro ac yn adolygu'r 

cynllun? 
Caiff cynnydd y blaenoriaethau rhanbarthol yn y Cynllun Gweithredu eu monitro'n rheolaidd, a 
throsglwyddir unrhyw faterion i strwythur llywodraethu Bae'r Gorllewin ac i'r BPRh, fel y bo'n 
briodol.  Mae manylion trefniadau llywodraethu Bae'r Gorllewin wedi'u cynnwys yn Atodiad 3. 

Byddwn yn monitro ac yn gwerthuso cynnydd yn erbyn y cynllun hwn drwy adroddiad blynyddol 
y BPRh. Cyhoeddir adroddiad blynyddol y BPRh ar wefan Bae'r Gorllewin: 
https://www.westernbay.org.uk/ 

Adolygir y Cynllun Ardal yn flynyddol.  

 

Cysylltiadau â Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus a Chynlluniau Lles 

Mae tri Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yn ardal Bae'r Gorllewin, a sefydlwyd gan 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben pob BGC yw gwella lles 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn ei ardal, gan gryfhau gweithio ar y 
cyd ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus ym Mae'r Gorllewin. Roedd pob BGC wedi paratoi 
asesiad lles ar y cyd â'r asesiad poblogaeth, ac maent yn y broses o gwblhau eu cynlluniau lles. 

Mae'n amlwg o'r cynlluniau lles drafft fod cysylltiadau cryf rhwng blaenoriaethau pob Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) a rhai'r Cynllun Ardal rhanbarthol. Mae'r tri BGC yn cyfeirio at 
bedwar maes blaenoriaeth ac er bod y manylion penodol yn amrywio, mae ffocws cryf ar y 
canlynol fel themâu cyffredin: 

 Sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd yn ystod eu blynyddoedd cynnar 

 Adeiladu cymunedau cydnerth sy'n gadarn ac yn ddiogel 

 Galluogi dinasyddion i fyw a heneiddio'n dda yn eu cymunedau a hybu lles 

 Cynnal amgylcheddau naturiol a lleihau ôl troed carbon 

Yn ogystal, mae'r cynlluniau lles yn cynnwys camau gweithredu a meysydd gwaith penodol y 
bydd pob BGC yn eu goruchwylio. Adlewyrchir y camau gweithredu hyn ym mhenodau'r Cynllun 
Ardal ac maent yn cefnogi integreiddio gwasanaethau yn lleol ac yn rhanbarthol. Mae'r themâu 
trawsbynciol rhanbarthol ac ethos Cydweithfa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin yn 
arbennig o ran gwelliant digidol, rhannu data, gwaith partneriaeth, atal a lles. Mae thema 
drawsbynciol hefyd ym mhob un o'r 3 BGC o ran y defnydd o fannau gwyrdd sy'n gysylltiedig â'r 
bennod anableddau corfforol ac iechyd yn yr Asesiad Poblogaeth.  

https://www.westernbay.org.uk/
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Mae atal a chydnerthu cymunedol yn thema arall sy'n mynd ar draws blaenoriaethau'r BGC a 
rhaglen Bae'r Gorllewin.   

Roedd Cydlynu Ardaloedd Lleol (CALl)/ Cydlynu Cymunedau Lleol (CCLl) yn fenter allweddol a 
gychwynnwyd drwy Raglen Bae'r Gorllewin.  Mae hyn yn ymagwedd tymor hir, ataliol at gefnogi 
pobl (plant ac oedolion) sydd efallai'n ynysig neu wedi'u heithrio neu'n wynebu heriau oherwydd 
eu hoed neu eu hiechyd corfforol a/neu feddyliol. Mae'r sylfaen dystiolaeth wedi'i dogfennu'n 
dda, ac yn dangos bod CALl a CCLl yn grymuso pobl i gyflawni eu nodau lles personol drwy 
gydnabod bod unigolion ag anghenion gofal a/neu gefnogaeth yn cael eu cefnogi'n aml yn y fan 
a'r lle drwy wneud defnydd o'r cryfderau sydd y tu mewn iddynt hwy, eu teuluoedd a'u 
cymunedau. Ym Mae'r Gorllewin, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a 
Chyngor Abertawe'n cymeradwyo'r model 'Cymdogaethau Cynhwysol' o Gydlynu Ardaloedd 
Lleol. Mae ymagwedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei datblygu fel 
Cydlynu Cymunedau Lleol.  Cydnabyddir bod nifer sylweddol o fentrau cydnerthu cymunedol y 
trydydd sector yn cefnogi'r agenda atal a lles. 

 

Trefniadau Presennol y Gronfa a Rennir  

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru ers rhai blynyddoedd wedi annog sefydliadau statudol fel 
byrddau iechyd ac awdurdodau lleol i weithio gyda'i gilydd a datblygu trefniadau ariannu ar y 
cyd, y cyfeirir atynt yn aml fel "cyllidebau neu gronfeydd a rennir neu Gytundebau Adran 33"  
Mae cyllideb a rennir yn ddull lle mae partneriaid y cytundeb yn cyfrannu at gyflwyno'r 
canlyniadau sy'n ofynnol drwy greu cronfa arwahanol. Y bwriad fydd galluogi hyblygrwydd wrth 
gyflawni swyddogaethau sy'n rhan o'r trefniant cronfa a rennir ac felly'r defnydd o'r cronfeydd 
hyn. 

Mae gan Fae'r Gorllewin nifer o drefniadau o hyd lle cronnwyd cyllid gan y tri awdurdod lleol a 
Bwrdd Iechyd PABM fel bod gwasanaethau'n cael eu hintegreiddio ac yn ddi-dor i ddefnyddwyr 
gwasanaeth.  Mae’r rhain yn cynnwys: 

 Cronfa a rennir (cytundeb Adran 33) ar gyfer Gwasanaethau Gofal Canolraddol i dair ardal 
leol sef Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr 

 Cytundeb Partneriaeth (cytundeb Adran 33) ar gyfer isadeiledd rhaglen Bae'r Gorllewin, 
sy'n cynnwys cronfa a rennir ar gyfer costau staffio Swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin 

 Cronfa a Rennir (cytundeb Adran 33) ar gyfer y Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd 
Integredig (i'w chwblhau) 

 Cronfa a Rennir (cytundeb Adran 33) ar gyfer Bwrdd Cynllunio Ardal Rhanbarthol 
Camddefnyddio Sylweddau (i'w chwblhau) 

 Cronfa a Rennir ar gyfer Cartrefi Gofal (cytundeb Adran 33) (i'w chwblhau) 

Gan ddibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad cyfredol ar y Ffin Iechyd/ Ben-y-bont ar Ogwr, 
mae'n bosib y bydd swm sylweddol o waith datgrynhoi o ran y trefniadau cronfeydd a rennir 
presennol y byddai angen ei wneud yn 2018/19.  
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Trosolwg o'r Blaenoriaethau Rhanbarthol 

Allweddol 

Pobl hŷn 

PH.B1 
Datblygu a chynnal amrywiaeth cynaliadwy o wasanaethau sy'n ateb y galw, gan 
alluogi unigolion i aros gartref wrth gynnal eu hannibyniaeth am gyhyd â phosib a 
derbyn cefnogaeth briodol ar adegau o angen. 

PH.B2 
Datblygu a darparu amrywiaeth o opsiynau llety yn y dyfodol i ateb y galw a 
galluogi pobl i aros mor annibynnol â phosib am gyhyd â phosib.  

PH.B3 
Datblygu cydnerthedd a chydlyniant cymunedol i fynd i'r afael ag unigedd 
cymdeithasol mewn ardaloedd lle mae pobl hŷn yn byw. 

PH.B4 
Datblygu'r model gorau posib ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl i bobl hŷn 
(gan gynnwys elfennau perthnasol o Strategaeth/Gynllun Dementia Cymru 
Gyfan). 

Plant a Phobl Ifanc 

PPI.B1 
Datblygu gwell amrywiaeth o wasanaethau i'r holl blant ag anawsterau 
emosiynol neu broblemau lles ac iechyd meddwl gan gynnwys trawsnewid ac 
un pwynt mynediad i wasanaethau. 

PPI.B2 

 

Datblygu trefniadau amlasiantaeth cadarn i blant ag anghenion cymhleth. 

 

Iechyd Meddwl 

IM.B1 
Dechrau rhoi'r model gorau posib cytunedig ar gyfer y Gwasanaethau Iechyd 
Meddwl i Oedolion ar waith, fel y'i hamlinellir yn Fframwaith Strategol Bae'r 
Gorllewin ar gyfer oedolion â phroblemau iechyd meddwl. 

IM.B2 

Sicrhau bod lleoliadau i bobl ag anghenion cymhleth yn effeithiol, yn briodol ac yn 
seiliedig ar ganlyniadau. 

 

Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth 

AD.B1 
Datblygu modelau gofal sy'n canolbwyntio ar bobl ni waeth beth fo'u hoed i 
sicrhau atal ac ymyrryd yn gynnar drwy wasanaethau amlddisgyblaeth, drwy 
ailfodelu gwasanaethau o ofal mewn sefydliad i wasanaethau cymunedol.   
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Gofalwyr (Thema drawsbynciol) 

GO.B1 
Sicrhau bod gwaith yn parhau i hyrwyddo cydnabod gofalwyr yn gynnar fel y gellir 
eu cyfeirio i wybodaeth a chefnogaeth mewn pryd 

GO.B2 
Datblygu gwybodaeth, cyngor, cymorth a chefnogaeth i bob gofalwr a pharhau i'w 
darparu, gan eu galluogi i wneud dewisiadau gwybodus a chynnal eu hiechyd a'u 
lles eu hunain 

GO.B3 
Cyd-gynhyrchu â'r holl ofalwyr yn unigol ac yn strategol fel y cydnabyddir eu 
cyfraniad ac y clywir eu lleisiau 

 

Sut rydym yn cyflawni egwyddorion Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014? 

Atal 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cydnabod rôl ganolog 
ymyrryd ac atal cynnar wrth ddarparu system iechyd a gofal cymdeithasol gynaliadwy. Yn 
ogystal, mae tystiolaeth gymhelloll yn genedlaethol ac yn rhyngwladol y gall ymyrryd yn gynnar, 
os caiff ei roi ar waith yn iawn, weithio i wella canlyniadau a chyflwyno manteision cost. Mae 
partneriaid Bae'r Gorllewin wedi cymeradwyo (drwy gabinetau'r 3 awdurdod lleol a'r bwrdd 
iechyd) a mabwysiadu cyfres o egwyddorion o ran gwasanaethau atal a lles, a chytuno i nodi lle 
gellir gwreiddio egwyddorion o fewn comisiynu a chynllunio gwasanaethau. Mae hyn yn dangos 
ymrwymiad y tri awdurdod lleol a'r bwrdd iechyd i gynllunio ar gyfer proses gomisiynu a model 
cyflwyno gwasanaethau mwy cydlynus. Bydd hyn yn gwella'r buddion i'r defnyddiwr gwasanaeth 
a galluogi sefydliadau i ganolbwyntio ar flaenoriaethau clir, er mwyn llunio cynllun tymor hir ar 
gyfer gwasanaethau atal sy'n cynnwys ymrwymiad i symud cyllid yn raddol. 

Roedd yr egwyddorion o ran y gwasanaethau atal a lles yn cynnwys: 

 Bydd gwasanaethau'n gynaliadwy  

 Bydd gwasanaethau'n deg ac yn mynd i'r afael ag anghydraddoldeb 

 Bydd gwasanaethau'n cael eu cyd-gynhyrchu â'r bobl a allai neu a fydd yn eu defnyddio 

 Bydd y gwasanaethau'n canolbwyntio ar y dinesydd ac ar ganlyniadau 

 Caiff gwasanaethau eu datblygu dros gyfnod o 5 i 10 mlynedd 

 Caiff gwasanaethau eu cyflwyno gan amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys 
cydweithfeydd, mentrau cymdeithasol a ddefnyddir gan ddefnyddwyr a'r trydydd sector. 

 Caiff gwasanaethau eu cyflwyno mewn partneriaeth 

 Bydd gwasanaethau'n defnyddio datblygiadau technolegol fel modd o leihau galw 

 Bydd gwasanaethau'n mabwysiadu fframwaith gwerthuso cyffredin 

 Bydd gwasanaethau'n cryfhau cymunedau ac yn rhoi mwy o reolaeth i bobl a chymunedau 
lleol 



 

  10 

 Bydd pob penderfyniad comisiynu'n ystyried pwysigrwydd atal a chymryd camau'n gynnar 
a dyrannu adnoddau'n unol â hyn 

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCCh) 

Mae GCCh yn cael ei drefnu a'i gyflwyno'n lleol, gyda throsolwg rhanbarthol o sefyllfa'r system 
GCCh yn cael ei hadrodd drwy drefniadau llywodraethu Bae'r Gorllewin. Mae gwaith sy'n 
gysylltiedig â chysylltu'r systemau GCCh amrywiol, sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd gan yr 
holl bartneriaid, yn parhau. Mae'n cynnwys system GCCh Infoengine y trydydd sector, system 
genedlaethol DEWIS yr awdurdod lleol a system 11 y bwrdd iechyd. 

Mae mwy o wybodaeth am gynnydd/ partneriaid lleol ar gael yn Atodiad 6.  

Yr Iaith Gymraeg 

Mae partneriaid Bae'r Gorllewin yn cydnabod pwysigrwydd diwallu anghenion unigolion o ran y 
Gymraeg ac maent yn ymrwymedig i gynnig, darparu a datblygu gwasanaethau Cymraeg. 
Trefnir hyn yn lleol gan bob un o'r pedwar corff statudol, y ceir manylion amdanynt yn Atodiad 
7.  

Dyletswydd i hybu mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd, 
gwasanaethau sy'n cael eu harwain gan ddefnyddwyr a'r trydydd 
sector: 

Mae'r Cytundeb Partneriaeth ar gyfer cronfa a rennir Isadeiledd Partneriaeth Bae'r Gorllewin yn 
ariannu'r Prosiect Cefnogi Datblygu Menter Lles a gyflwynir gan y tri chyngor gwirfoddol 
cymunedol. Mae'r tri swyddog menter gymdeithasol yn darparu cyngor ymarferol ar ddechrau a 
chynnal sefydliad newydd (llywodraethu a chydymffurfio) sy'n darparu cefnogaeth cofrestru ac 
ariannu a chymorth i ddatblygu busnes. 

Caiff Fforwm Gwerth Cymdeithasol ei sefydlu yn 2018/19 yn unol â gofynion Llywodraeth 
Cymru. 

 

Blaenoriaethau Rhanbarthol Trawsbynciol  

Mynediad a Chludiant 

Thema gyson wrth lunio cynllun ardal, yn deillio o asesiad poblogaeth Bae'r Gorllewin mewn 
perthynas â chludiant a mynediad i wasanaethau.  

Er enghraifft, ym mhennod Iechyd ac Anableddau Corfforol yr asesiad poblogaeth, roedd 
pethau yr oedd pobl wedi dweud wrthym eu bod yn bwysig iddynt yn cynnwys 'gwella 
gwasanaethau iechyd cymunedol lleol ochr yn ochr â gwell cludiant yn ôl ac ymlaen i 
gyfleusterau gofal iechyd, gan gynnwys gwell parcio mewn lleoliadau gwasanaethau 
gofal'. 
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Yn y bennod ar Bobl Hŷn, roedd y newidiadau y mae angen i ni gynllunio ar eu cyfer yn 
cynnwys 'Gwella hygyrchedd gwasanaethau (gan gynnwys lleoliad a hygyrchedd gofal 
iechyd sylfaenol a gwasanaethau craidd eraill, gwella cysylltiadau cludiant, tai a 
fforddadwyedd bwyd iach'. 

Mae gwaith yn mynd rhagddo i feddwl am lle y gellid ystyried a datblygu  cynllunio strategol ar 
gyfer cludiant yn rhanbarthol (gan gysylltu'r ddau Ddinas-ranbarth o bosib), er mwyn mynd i'r 
afael â'r materion a amlygwyd yn yr asesiad poblogaeth sy'n cael eu datblygu fel camau 
gweithredu penodol yn y Cynllun Gweithredu. 

Tai 

Mae thema gyson arall sy'n codi o'r asesiad poblogaeth ac sydd wedi'i chynnwys yn y cynllun 
ardal yn ymwneud â'r cysylltiadau rhwng tai ac iechyd a gofal cymdeithasol. Nodwyd nifer 
sylweddol o faterion tai gwahanol gan gynnwys:  

 Yr angen am fwy o opsiynau llety ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n gadael y system ofal 

 Diffyg opsiynau llety ar gyfer plant a phobl ifanc a phobl ifanc ddiamddiffyn sydd yn y 
broses o symud i'r gwasanaethau i oedolion. 

 Tai sy'n addas i oedolion ag anghenion iechyd meddwl 

 Yr angen i weithio'n strategol gyda darparwyr cartrefi gofal newydd i ddatblygu ystod 
gynaliadwy o gyfleusterau cartref gofal ar draws y rhanbarth 

 Rhoi'r Llwybr Digartrefedd, y newid deddfwriaethol i dai a'r newid i 'statws angen 
blaenoriaeth' cyn-droseddwyr ar waith. 

 Bydd tai a ddylai gefnogi heneiddio'n iach a hyrwyddo annibyniaeth drwy gartrefi sydd 
wedi'u cynllunio'n dda, sy'n werth am arian, mewn lleoliadau priodol, sy'n ynni effeithlon, a 
chefnogaeth gynnar drwy gymhorthion ac addasiadau, cynlluniau tasgmon a thele-ofal yn 
hanfodol. 

Er mwyn mynd i'r afael â'r nifer sylweddol o faterion a godwyd, cydnabuwyd bod angen cymryd 
ymagwedd fwy strategol at dai, iechyd a gofal cymdeithasol ym Mae'r Gorllewin. Gan adeiladu 
ar waith Pwyllgor y Gydweithfa Ranbarthol ar gyfer Cefnogi Pobl, Bwrdd Iechyd PABM, yr 
Adran Iechyd a'r Grŵp Tai, mae trafodaethau'n mynd rhagddynt i sicrhau bod cyfleoedd ariannu 
cyfalaf y CGI yn y dyfodol mewn perthynas â thai, iechyd a gofal cymdeithasol yn fwy cydlynus. 
Yn y ffordd hon, gellir ystyried cynigion isadeiledd cyfalaf mewn ffordd fwy strategol ac ar sail 
tymor hwy a fydd yn cyflwyno mwy o welliannau i'n preswylwyr.  

Camddefnyddio Sylweddau 

Cytunwyd ar Gamddefnyddio Sylweddau fel blaenoriaeth drawsbynciol. Mae cytundeb A33 yn 
cael ei ddatblygu ar gyfer y Bwrdd Cynllunio Ardal Rhanbarthol mewn perthynas â 
chamddefnyddio sylweddau. Mae cysylltiadau hefyd â'r Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd 
Integredig. 

Oedi wrth Drosglwyddo Gofal  

Tynnwyd sylw hefyd at y ffaith fod oedi wrth drosglwyddo gofal yn broblem, gyda chleifion sy'n 
ddigon iach i gael eu rhyddhau o'r ysbyty yn gorfod aros yno wrth i'w pecynnau gofal gael eu 
trefnu ar gyfer darparu eu hanghenion cefnogaeth unwaith y byddant yn gadael yr ysbyty.  Gall 
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hyn effeithio ar bobl o unrhyw oed, ond mae'n effeithio'n bennaf ar bobl hŷn a'r rhai â 
phroblemau iechyd meddwl.  Gall oedi ddigwydd am nad oes gan ddarparwyr gofal y 
gwasanaethau sydd eu hangen i ddarparu'r gofal angenrheidiol neu am fod problemau 
ariannu'n bodoli.  Bydd partneriaid Bae'r Gorllewin yn gweithio gyda'i gilydd i nodi'r rhwystrau 
sy'n atal pobl rhag cael eu rhyddhau mewn modd amserol, gan weithio gyda phartneriaid eraill i 
leihau oediadau. 

Casglu Data a Rhannu Gwybodaeth  

Er mwyn darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, mae angen cofnodi gwybodaeth 
hanfodol sy'n creu ac yn cynnal cofnodion gofal unigol.  Mae'r dull hwn o 'gadw cofnodion' yn 
cael ei reoli'n aml gan safonau proffesiynol y bwriedir iddynt sicrhau safonau disgwyliedig gan 
staff proffesiynol.  Yn ogystal, yr hyn sy'n ddisgwyliedig o ofal integredig effeithiol yw bod 
gwybodaeth yn cael ei rhannu'n hawdd rhwng gwasanaethau fel bod staff yn bresennol gyda'r 
wybodaeth gywir ar yr adeg gywir.  Fodd bynnag, mae'r fath uchelgeisiau'n aml yn cael eu 
rhwystro gan ddulliau gwahanol o gadw cofnodion sy'n amrywio o ffurfiau papur wedi'u 
hysgrifennu â llaw i systemau electronig amrywiol ac ar wahân a ddefnyddir gan awdurdodau 
lleol a byrddau iechyd.   

Mae'r anallu i rannu gwybodaeth yn effeithiol rhwng yr adrannau Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
yn broblem gyffredin sy'n aml wedi rhwystro gwaith i integreiddio'r gwasanaethau.  Mae Bae'r 
Gorllewin wedi cydnabod y broblem hon a'r posibilrwydd o ddefnyddio System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru i gynorthwyo â datrys y broblem hirsefydlog hon.  O ganlyniad, mae BPRH 
Bae'r Gorllewin wedi datblygu achos busnes ar y cyd i gefnogi'r bwriadau hyn ac wedi cytuno i'r 
Datganiad o Weledigaeth canlynol fel arwydd o'n huchelgeisiau.   

System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) ym Mae'r 
Gorllewin  

"Rhoi WCCIS ar waith ar draws y pedwar sefydliad statudol a phartneriaid yn y rhanbarth a 
sicrhau bod y system yn cael ei datblygu a'i chydlynu mewn ffordd gydlynus er budd ein 

defnyddwyr gwasanaeth drwy gefnogi trefniadau gwasanaethau rhanbarthol a lleol yn well" 

Mae WCCIS ar gael i bob un o'r saith bwrdd iechyd a'r dau ar hugain o awdurdodau lleol yng 
Nghymru.  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr oedd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i 
ddefnyddio WCCIS ac mae'r tri sefydliad arall (PABM, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe) yn 
Rhanbarth Bae'r Gorllewin yn ymrwymedig i roi WCCIS ar waith.  Bydd y datblygiad hwn yn 
cefnogi ymagwedd gyson at gadw cofnodion a'r gallu i rannu gwybodaeth briodol rhwng 
gwasanaethau a fydd yn galluogi cydlynu gwasanaethau'n well a gwella cyflwyno gofal 
integredig. 

Gwasanaethau Digidol i Gefnogi Cyflwyno Gwell Gofal 

Un o fuddion allweddol WCCIS yw y gellir ei defnyddio ar lwyfan symudol sy'n golygu y gall 
ymarferwyr yn y gymuned ei defnyddio.  Bydd y budd pwysig hwn yn caniatáu i wybodaeth gael 
ei chasglu'n fwy di-oed a chynorthwyo ymarferwyr i weithio'n fwy hyblyg ac felly, beidio â gorfod 
dychwelyd i'w canolfan mor aml.  I alluogi'r datblygiad hwn, bydd angen buddsoddi mewn 
"dyfeisiau symudol" fel cyfrifiaduron tabled fel bod gan staff yr offer priodol a'r dechnoleg gywir i 
gefnogi'r datblygiad hwn.  Bydd y datblygiad hwn yn cychwyn y broses o drawsnewid 
gwasanaethau a fydd yn golygu y gellir cyflwyno gwasanaethau integredig mewn ffordd fwy 
cydlynus a gwybodus.  Bydd y broses arwyddocaol hon yn cefnogi'r broses o gyflwyno 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y rhanbarth mewn ffordd fwy effeithlon ac 
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effeithiol. Ond gallai hefyd ddarparu llwyfan i gyflwyno gofal cymunedol sydd wedi'i gefnogi'n 
well gan wasanaethau a systemau digidol.  Mae datblygiad a gallu parhaus technoleg ddigidol 
megis aps symudol a hygyrchedd cyffredinol i WiFi yn golygu y cyflwynir amrywiaeth o 
gyfleoedd a manteision i'r broses o gyflwyno gofal integredig a fydd yn parhau i drawsnewid 
cyflwyno gofal yn y gymuned. 

Gweithlu 

Rhoddodd Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (DRhAGC) bŵer i 
weinidogion ehangu cofrestr y gweithlu gofal cymdeithasol i gynnwys gweithwyr gofal cartref.   
Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi gosod y canllawiau ar gyfer cofrestru, gan sicrhau arfer o 
safon, safonau mwy cadarn a chodi natur broffesiynol y gweithlu i gefnogi'r sector i fod yn barod 
am y cofrestru. Mae Grŵp Llywio Datblygu Gweithlu Bae'r Gorllewin wedi rheoli ymgyrchoedd 
cynyddu ymwybyddiaeth i sicrhau bod darparwyr yn gwbl ymwybodol o'u cyfrifoldebau i gael 
staff hyfforddedig sy'n gymwys i'w cofrestru. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â cholegau 
addysg bellach i gefnogi'r sector i gyflawni'r cymwysterau sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru. 
Ariennir y gwaith hwn drwy grant Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru, 
wedi'i gefnogi gan y Grant Hwyluso gan Ofal Cymdeithasol Cymru.  

Mae gofynion ychwanegol y DRhAGC yn cynnwys cyfrifoldebau newydd ar gyfer "Unigolion 
Cyfrifol." Mae sesiynau cynyddu ymwybyddiaeth yn cael eu cyflwyno ac mae hyfforddiant yn 
cael ei ddatblygu ar draws Bae'r Gorllewin. Mae gwaith yn mynd rhagddo hefyd i fapio'r 
gofynion hyfforddiant sefydlu, yn erbyn y Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol ar gyfer cartrefi 
gofal. Bydd hyn yn caniatáu i chi safoni sicrhau ansawdd ar draws y sector gofal cartref. 

Mae gweithgarwch hyfforddiant diogelu rhanbarthol yn cynnwys camfanteisio'n rhywiol ar blant 
a nod County Lines yw cynyddu ymwybyddiaeth o fasnachu cyffuriau.  Mae'r tri awdurdod lleol 
wedi cyhoeddi eu strategaeth i fodloni gofynion Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 sy'n canolbwyntio ar y meysydd atal, diogelu a 
darparu cefnogaeth, ac mae'n nodi sut mae'r cyngor, Bwrdd Iechyd PABM a phartneriaid 
allweddol eraill yn parhau i weithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â'r materion hyn sy'n ymwneud â 
cham-drin domestig. Mae fframwaith hyfforddiant  ar waith ac mae gwaith wedi cychwyn er 
mwyn bodloni'r gofynion ar gyfer grwpiau unigol o'r gweithlu.   

Mae Fframwaith Bae'r Gorllewin ar gyfer Recriwtio a Chadw Gweithwyr Gofal Cartref yn cyfleu 
sut byddwn yn datblygu recriwtio a chadw gweithwyr o safon sy'n arddangos y sgiliau allweddol, 
y profiadau, y gwerthoedd a'r credoau i gyflawni eu rolau'n effeithiol, wrth ddangos eu gallu i 
gyflwyno gofal tosturiol, cyfannol.  Mae recriwtio a chadw'n hanfodol i ateb her angen cynyddol.  
Cynhaliwyd ymgyrch recriwtio a chynyddu ymwybyddiaeth sef "Ymunwch â'n Cymuned Ofalgar" 
drwy gydol mis Ionawr 2018, i godi proffil gofal fel gyrfa drwy hysbysebu mewn amrywiaeth o 
gyfryngau gan gynnwys radio a phrint, cyfryngau cymdeithasol ac ar gefn bysus, sy'n cynnwys 
gweithwyr gofal o bob rhan o Fae'r Gorllewin y bydd eu profiad a'u hymroddiad yn ysbrydoli 
gweithwyr gofal.  
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Penodau Thema Graidd 2018-2023 

Pobl hŷn 

1. Beth ddywedodd yr asesiad poblogaeth wrthym? 

1. Rhagfynegir y bydd y boblogaeth dros 65 oed ym Mae'r Gorllewin yn 2020 yn fwy na 111,070; 

o'r rhain: 

 bydd 20,598 o bobl na fyddant yn gallu ymdopi ag o leiaf 1 gweithgarwch symudedd ar eu 

pennau eu hunain 

 bydd 45,720 yn methu ymdopi ag o leiaf 1 gweithgarwch domestig ar eu pennau eu 

hunain 

 bydd 37,378 yn methu ymdopi ag o leiaf 1 gweithgarwch hunanofal ar eu pennau eu 

hunain 

2. Yn 2015, cafodd 3,133 o bobl ym Mae'r Gorllewin ddiagnosis o ddementia; erbyn 2030, 

rhagwelir y bydd hyn yn cynyddu 43.4% i 4,493. 

3. Bydd tua 1:3 o bobl dros 65 oed yn cwympo bob blwyddyn. 

4. Gall unigrwydd ac unigedd arwain at broblemau corfforol ac iechyd meddwl, megis iselder a 

chynyddu'r risg o farwolaeth cyn pryd. Rhagfynegir erbyn 2020 y bydd 50,314 o bobl dros 65 

oed yn byw ar eu pennau eu hunain, o'i gymharu â ffigur o 48,245 yn 2017.  

5. Roedd cyfradd y bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau o'r ysbyty am resymau gofal 

cymdeithasol yn 2013/14 yn is na chyfartaledd Cymru, ac roedd cyfradd uwch yn derbyn gofal 

cymdeithasol na chyfartaledd Cymru. 

2. Pa anghenion gofal a chefnogaeth a amlygwyd yn yr Asesiad Poblogaeth? 

OP.S1. Darparu a chynnal cynaladwyedd gwasanaethau cefnogi priodol i alluogi unigolion i aros 

yn annibynnol ac yn eu cartref.  

OP.S2. Parhau i weithio tuag at Fae'r Gorllewin sy'n ystyriol o ddementia, gan wella cefnogaeth a 

gwybodaeth i bobl â dementia, eu teuluoedd a'u gofalwyr. 

OP.S3. Lleihau unigedd cymdeithasol ac unigrwydd wrth gynnal annibyniaeth, galluogi unigolion i 

fod yn rhan o'r gymuned. 

OP.S4. Gwella comisiynu cartrefi gofal i sicrhau darpariaeth gofal cartref o safon uchel gyson sy'n 

gynaliadwy.  

OP.S5. Gwella comisiynu, darpariaeth a chynaladwyedd gofal a chefnogaeth gartref. 

OP.S6. Cynyddu'r defnydd o dechnoleg gynorthwyol i'w llawn botensial i sicrhau bod cefnogaeth 

briodol ar gael i'r rhai sydd mewn perygl o gwympo. 

OP.S7. Parhau i wella'r pwynt mynediad cyffredin ar gyfer Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 

(GCCh) - 'siop dan yr unto' i unigolion y mae angen GCCh arnynt. 

OP.S8. Parhau i ddatblygu gwasanaethau sy'n galluogi pobl i adael yr ysbyty mewn modd amserol 

a mynd adref (neu i breswylfa addas arall e.e. gwelyau camu i lawr yn unol â model "Yr 

hyn sy'n bwysig i mi" Bae'r Gorllewin) unwaith eu bônt yn feddygol ffit, gan ddarparu 
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cefnogaeth ailalluogi briodol.  

3. Beth yw'r blaenoriaethau rhanbarthol a fydd yn mynd i'r afael â'r anghenion a amlygwyd yn 

yr Asesiad Poblogaeth (cwestiwn 2)? 

Dyma'r blaenoriaethau allweddol ar gyfer Pobl Hŷn i'w cyflwyno gan y Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol: 

OP.P1. Datblygu a chynnal amrywiaeth cynaliadwy o wasanaethau sy'n ateb y galw, gan alluogi 

unigolion i aros gartref wrth gynnal eu hannibyniaeth am gyhyd â phosib a derbyn 

cefnogaeth briodol ar adegau o angen. 

OP.P2. Datblygu a darparu amrywiaeth o opsiynau llety yn y dyfodol i ateb y galw a galluogi pobl i 

aros mor annibynnol â phosib am gyhyd â phosib.  

OP.P3. Datblygu cydnerthedd a chydlyniant cymunedol i fynd i'r afael ag unigedd cymdeithasol 

mewn ardaloedd lle mae pobl hŷn yn byw.  

OP.P4. Datblygu'r model gorau posib ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl i bobl hŷn (gan 

gynnwys elfennau perthnasol o Strategaeth/Gynllun Dementia Cymru Gyfan) 

4. Pa amcanion lles rhanbarthol y mae'r blaenoriaethau hyn yn cyfrannu atynt? 

R2 - Cymunedau cryf, cydnerth a chysylltiedig 

R3 - Pobl yn cyrraedd eu potensial  

R4 - Heneiddio'n dda 

Caiff rhestr o amcanion lles rhanbarthol eu cynnwys yn Atodiad 7 
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Plant a Phobl Ifanc 

1. Beth ddywedodd yr asesiad poblogaeth wrthym? 

1. Ym mis Mawrth 2016, roedd y gwasanaethau cymdeithasol yn ymwneud â 3,735 o blant a 
phobl ifanc (ar draws Bae'r Gorllewin) am fod angen gofal a chefnogaeth arnynt: 1,665 yn 
Abertawe, 990 yng Nghastell-nedd Port Talbot a 1,080 ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  

2. Er gwaethaf llawer o gynnydd, erys y niferoedd o blant sy'n derbyn gofal ym Mae'r Gorllewin yn 
uchel o'i gymharu â llawer o rannau eraill o'r wlad (nifer y plant sy'n derbyn gofal fesul 10,000 
o'r boblogaeth).  

3. Oherwydd proffil oed y boblogaeth plant sy'n derbyn gofal, rhagwelir y bydd niferoedd y rhai y 
bydd angen gwasanaethau gadael gofal arnynt yn cynyddu yn y 2 flynedd nesaf. 

4. Mae nifer y gofalwyr maeth mewn awdurdodau lleol wedi disgyn ar draws y rhanbarth, gan ei 
wneud yn heriol i ddod o hyd i leoliadau lleol priodol i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal. 

5. Yn 2015/16 ym Mae'r Gorllewin, cyflawnwyd 594 o droseddau gan bobl ifanc rhwng 10 a 17 
oed. Y troseddau mwyaf cyffredin oedd trais yn erbyn y person, lladrad a thrafod a throseddau 
moduro. 

6. Mae tystiolaeth yn awgrymu ei bod hi'n debygol bod nifer o ofalwyr ifanc nad ydynt yn hysbys i'r 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

2. Pa anghenion gofal a chefnogaeth a amlygwyd yn yr Asesiad Poblogaeth? 

CYP.S1 Mae angen cryfhau gwasanaethau ar gyfer plant sy'n ofalwyr. 

CYP.S2 Mae angen parhau i leihau nifer y plant sy'n derbyn gofal yn ddiogel ar draws Bae'r 
Gorllewin. 

CYP.S3 Parhau i ddatblygu gwasanaethau sy'n cefnogi teuluoedd i leihau risg sy'n gysylltiedig â 
phlant sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. 

CYP.S4 Mae angen mwy o opsiynau llety ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n gadael y system ofal. 

CYP.S5 Mae'n angenrheidiol i wella mynediad i wasanaethau cefnogi priodol i blant y mae angen 
gofal a chefnogaeth arnynt i gydnabod y cyfraddau cynyddol o broblemau emosiynol ac 
iechyd meddwl. 

CYP.S6 Mae angen sicrhau bod trefniant comisiynu cadarn ar gyfer gwasanaethau eiriolaeth i'r 
holl blant, ac nid y rhai sy'n derbyn gofal yn unig. 

CYP.S7 Mae angen llawer mwy o waith penodol er mwyn deall, ar lefel strategol, anghenion 
poblogaeth Bae'r Gorllewin.  Mae angen llawer mwy o waith, er enghraifft, i wella'n 
gwybodaeth am bynciau a charfanau megis gwahaniaethau rhyw, ethnigrwydd, gofalwyr 
ifanc, iechyd meddwl a phlant anabl, rhai sydd ag anghenion ychwanegol. 

CYP.S8 Parhau i godi safonau cyflawniad a chyrhaeddiad i bawb, gwella'r amgylchedd dysgu, a 
defnyddio'r adnoddau ffisegol, ariannol a dynol yn well. 

3. Beth yw'r blaenoriaethau rhanbarthol a fydd yn mynd i'r afael â'r anghenion a amlygwyd 
yn yr Asesiad Poblogaeth (cwestiwn 2)? 

Dyma'r blaenoriaethau allweddol i'w cyflwyno gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer Plant a 
Phobl Ifanc: 

CYP.P1. Datblygu gwell amrywiaeth o wasanaethau i'r holl blant ag anawsterau emosiynol neu 
broblemau lles ac iechyd meddwl gan gynnwys trawsnewid ac un pwynt mynediad i 
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wasanaethau. 

CYP.P2. Datblygu trefniadau amlasiantaeth cadarn i blant ag anghenion cymhleth 

 

4. Pa amcanion lles y mae'r blaenoriaethau hyn yn cyfrannu atynt? 

R1 - Plant a Phobl Ifanc  

R2 – Cymunedau cryf, cydnerth a chysylltiedig  

R3 – Pobl yn cyrraedd eu potensial  
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Iechyd Meddwl 

1. Beth ddywedodd yr asesiad poblogaeth wrthym? 

1. Maint y boblogaeth ag o leiaf un anhwylder iechyd meddwl cyffredin ym Mae'r Gorllewin oedd 
73,726 (yn 2015). 

2. Rhagwelir y bydd y boblogaeth yn cynyddu i 75,374 erbyn 2035 

3. Mae Meddygon Teulu'n trin y cyfrannau uchaf o bobl ag anhwylderau iechyd meddwl. Ym Mae'r 
Gorllewin, cafwyd tua 4,700 o ymgynghoriadau mewn pythefnos rhwng meddygon teulu a phobl 
ag anhwylderau iechyd meddwl cyffredin neu fwy na thebyg anhwylder seicotig (yn seiliedig ar 
ragamcan 2015 ar gyfer y rheiny sydd wedi gweld meddyg teulu yn y pythefnos diwethaf).  Dros 
gyfnod o 52 wythnos, mae hyn yn gyfanswm o 122,000 o ymgynghoriadau (125,000 erbyn 
2035) 

4. Defnyddir gwasanaethau cymunedol arbenigol gan 18% o bobl ag anhwylder iechyd meddwl 
cyffredin 

5. Defnyddir gwasanaethau cymunedol arbenigol gan 51% o'r rhai y mae'n debyg bod ganddynt 
seicosis 

6. Mae gwasanaethau dydd yn canolbwyntio ar y rhai â'r anhwylderau mwyaf difrifol. 

 

2. Pa anghenion gofal a chefnogaeth a nodwyd? 

MH.S1 Defnyddir lleoliadau diogel, gofal preswyl a gofal nyrsio'n fwy nag y dylid eu defnyddio 

MH.S2 Ym Mae'r Gorllewin, nid oes un pwynt mynediad i blant a phobl ifanc dderbyn cefnogaeth 
iechyd meddwl arbenigol neu gyffredinol 

MH.S3 Disgwylir y bydd y galw am yr holl wasanaethau gofal cymdeithasol yn tyfu oherwydd y 
newidiadau demograffig a ragwelir ym Mae'r Gorllewin 

MH.S4 Mae'r gwasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau'r trydydd sector yn wynebu dyfodol 
ariannol heriol a byddant yn gorfod wynebu penderfyniadau anodd o ran gwasanaethau a 
sut cânt eu darparu.  

MH.S5 Bydd symud o fodelau gofal traddodiadol yn golygu y bydd gofyn i ni weithio'n agos â 
defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a theuluoedd. 

MH.S6 Cafwyd cynnydd yn nifer y bobl â salwch meddwl sy'n dioddef o broblemau iechyd neu les 
eraill. 

MH.S7 Mae angen datblygu'r isadeiledd cymunedol i gefnogi pobl ag anghenion iechyd meddwl 
yn well 

 

3. Beth yw'r blaenoriaethau rhanbarthol a fydd yn mynd i'r afael â'r anghenion a amlygwyd 
yn yr Asesiad Poblogaeth? 

Dyma'r blaenoriaethau allweddol i'w cyflwyno gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer Iechyd 
Meddwl: 

MH.P1 Dechrau rhoi'r model gorau posib cytunedig ar gyfer y Gwasanaethau Iechyd Meddwl i 
Oedolion ar waith, fel y'i hamlinellir yn Fframwaith Strategol Bae'r Gorllewin ar gyfer 
Oedolion â Phroblemau Iechyd Meddwl  
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MH.P2 Sicrhau bod lleoliadau i bobl ag anghenion cymhleth yn effeithiol, yn briodol ac yn seiliedig 
ar ganlyniadau 

 

4. Pa amcanion lles y mae'r blaenoriaethau hyn yn cyfrannu atynt? 

R2 – Cymunedau cryf, cydnerth a chysylltiedig 

R3 – Pobl yn cyrraedd eu potensial 

R4 – Heneiddio'n dda  
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Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth 

1. Beth ddywedodd yr asesiad poblogaeth wrthym? 

1. Mae gan 21 o bob 1,000 o bobl anabledd dysgu 

2. Mae gan 16 o bob 1,000 o bobl fân anabledd dysgu 

3. Mae gan 5 o bob 1,000 o bobl anabledd dysgu gymedrol neu ddifrifol 

4. Yn 2015, diagnosiwyd 1,209 o unigolion rhwng 0 ac 17 oed ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistig. 
Bydd hyn yn lleihau i 1,197 erbyn 2035 

 

2. Pa anghenion gofal a chefnogaeth a nodwyd? 

LD.S1 Bydd newidiadau poblogaeth  a newidiadau o ran cyffredinrwydd yn cynyddu'r galw am 
wasanaethau 

LD.S2 Mae galw am wasanaeth llety 52 wythnos i blant ag anableddau dysgu 

LD.S3 Mae pobl hŷn anabl yn byw'n hwy, ac mae hyn ynghyd â phoblogaeth sy'n heneiddio'n 
golygu mwy o alw 

LD.S4 Mae angen i ni archwilio'r posibilrwydd o ddefnyddio technoleg gynorthwyol e.e. citiau 
‘Just Checking’ mewn lleoliadau byw â chymorth 

LD.S5 Mae angen edrych yn awr ar sut i ddosbarthu adnoddau ar gyfer seibiant yn well er mwyn 
diwallu anghenion yn well ar draws y rhanbarth 

LD.S6 Rheoli'r trosglwyddo o'r Gwasanaethau Plant i'r Gwasanaethau i Oedolion yn fwy effeithiol 

3. Beth yw'r blaenoriaethau rhanbarthol a fydd yn mynd i'r afael â'r anghenion a amlygwyd 
yn yr Asesiad Poblogaeth? 

Dyma'r blaenoriaethau allweddol i'w cyflwyno gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer 
Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth: 

LD.P1 Datblygu modelau gofal sy'n canolbwyntio ar bobl ni waeth beth fo'u hoed i sicrhau atal ac 
ymyrryd yn gynnar drwy wasanaethau amlddisgyblaeth, drwy ailfodelu gwasanaethau o 
ofal mewn sefydliad i wasanaethau cymunedol.   

Sylwer: cafwyd sawl barn wahanol ynghylch a ddylid ystyried anabledd dysgu ac awtistiaeth fel un 
flaenoriaeth/bennod neu'n benodau ar wahân. Rydym wedi ceisio adlewyrchu'r amrywiaeth barn ac wedi'i 
gynnwys fel un bennod yn y Cynllun Ardal, fodd bynnag, mae wedi'i gynnwys fel penodau ar wahân yn y 
Cynllun Gweithredu.  

4. Pa amcanion lles y mae'r blaenoriaethau hyn yn cyfrannu atynt? 

R1 - Plant a Phobl Ifanc  

R2 – Cymunedau cryf, cydnerth a chysylltiedig 

R3 – Pobl yn cyrraedd eu potensial 

R4 – Heneiddio'n dda  
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Gofalwyr (Thema drawsbynciol) 

Sylwer bod yr 'holl ofalwyr' yn cynnwys gofalwyr ifanc, gofalwyr sy’n oedolion ifanc, gofalwyr sy'n 
frodyr neu'n chwiorydd, gofalwyr sy'n rhieni, gofalwyr sy'n oedolion, gofalwyr pobl hŷn.  

1. Beth ddywedodd yr asesiad poblogaeth wrthym? 

1. Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd 68,633 o ofalwyr ym Mae'r Gorllewin, sef 12% o'r boblogaeth. 
Roedd 30% o ofalwyr yn darparu dros 50 o oriau o ofal yr wythnos.  

2. Yn ôl cyfrifiad 2011, mae 1,351 o ofalwyr ifanc 0 – 15 oed yn ardal Bae'r Gorllewin y mae tua 
155 (11%) ohonynt yn treulio dros 50 o oriau yn eu rôl ofalu. 

3. Roedd 4,198 o ofalwyr sy’n oedolion ifanc 16 – 24 oed yn ardal Bae'r Gorllewin, y mae 510 
(12%) ohonynt yn treulio dros 50 o oriau'r wythnos mewn rôl ofalu (Cyfrifiad 2011). 

4. Mae gan 16,186 o unigolion dros 65 oed rôl ofalu yn ardal Bae'r Gorllewin.  

5. Mae ymchwil yn dangos bod iechyd gofalwyr yn tueddu i fod yn waeth nac iechyd pobl nad oes 
ganddynt rôl ofalu. Yn ogystal, mae'n ymddangos hefyd fod yr effaith ar iechyd gofalwyr yn 
cynyddu'n unol â nifer yr oriau gofal a ddarparwyd. 

2. Pa anghenion gofal a chefnogaeth a amlygwyd yn yr Asesiad Poblogaeth? 

CA.S1. Nodi gofalwyr o bob oed yn gynnar. Dylai sefydliadau gydnabod gofalwyr, y problemau 

maent yn eu hwynebu, a'u cyfeirio i wybodaeth a chefnogaeth briodol. 

CA.S2. Pwyntiau cyswllt mynediad hwylus y gall gofalwyr gael gwybodaeth (gan gynnwys am 

Hawliau Gofalwyr), cyngor a chefnogaeth oddi wrthynt.  

CA.S3. Amrywiaeth o wasanaethau sy'n cefnogi gofalwyr i gynnal eu hiechyd a'u lles a lleihau 

unigrwydd ac unigedd, er enghraifft grwpiau/ gweithgareddau.  

CA.S4. Cyfleoedd i ofalwyr gael seibiant o'u rôl ofalu. 

CA.S5. Mae gweithwyr proffesiynol yn gwrando ar ofalwyr a'u cynnwys. Maent yn gweithio'n gyd-

gynhyrchiol gyda nhw'n unigol ac yn strategol. 

CA.S6. Sicrhau bod gofalwyr ifanc yn cael eu hamddiffyn rhag lefelau gofal amhriodol. 

CA.S7. Cludiant - bydd yn cysylltu â'r adran drawsbynciol yn y Cynllun Ardal. 

CA.S8. Addasiadau tai - byddwn yn cysylltu â'r adran drawsbynciol yn y Cynllun Ardal. 

3. Beth yw'r blaenoriaethau rhanbarthol a fydd yn mynd i'r afael â'r anghenion a amlygwyd 
yng nghwestiwn 2? 

Dyma'r blaenoriaethau allweddol i'w cyflwyno gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer 
gofalwyr y mae angen cefnogaeth arnynt: 

CA.P1. Sicrhau bod gwaith yn parhau i hyrwyddo cydnabod gofalwyr yn gynnar fel y gellir eu 
cyfeirio i wybodaeth a chefnogaeth mewn pryd 

CA.P2. Datblygu gwybodaeth, cyngor, cymorth a chefnogaeth i bob gofalwr a pharhau i'w 
darparu, gan eu galluogi i wneud dewisiadau gwybodus a chynnal eu hiechyd a'u lles eu 
hunain  
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CA.P3. Cyd-gynhyrchu â'r holl ofalwyr yn unigol ac yn strategol fel y cydnabyddir eu cyfraniad ac 
y clywir eu lleisiau. 

 

4. Pa amcanion lles y mae'r blaenoriaethau hyn yn cyfrannu atynt? 

R1 - Plant a Phobl Ifanc 

R2 - Cymunedau cryf, cydnerth a chysylltiedig 

R3 - Pobl yn cyrraedd eu potensial 

R4 - Heneiddio'n dda 

R5 - Gweithio gyda natur 

R6 - Lles yn y gweithle 

 

Os oes angen y ddogfen hon arnoch mewn fformat gwahanol,   

e-bostiwch Swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin  

yn  western.bay@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 633805 

 

  

mailto:western.bay@swansea.gov.uk
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Atodiadau 

 

ATODIAD 1 

Busnes Craidd a Phartneriaethau Eraill  

Mae awdurdodau lleol a byrddau iechyd neu bartneriaid yn mynd i'r afael â llawer o ganfyddiadau'r 
asesiad poblogaeth fel rhan o'u busnes craidd yn lleol neu drwy bartneriaethau presennol rhwng 
sefydliadau yn y rhanbarth. Coladwyd crynodeb lefel uchel o'r gwaith sy'n cael ei gynnal, sy'n 
cynnwys cyfeiriadau at strategaethau, cynlluniau a phrosiectau perthnasol, ac fe'i cynhwysir isod.   

Adroddir am y blaenoriaethau sy'n cael eu datblygu gan bartneriaethau eraill drwy ddulliau eraill, 
megis y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, neu gan ddulliau cynllunio sefydliadau unigol, megis 
Cynlluniau Corfforaethol/Gwella awdurdodau lleol a Chynllun Blynyddol neu Gynllun Tymor Canolig 
Integredig Bwrdd Iechyd PABM. 

Pobl Hŷn: 

Blaenoriaeth Allweddol 
Sefydliad/Partneriaeth 
Arweiniol 

Strategaethau, Cynlluniau, 
Rhaglenni a Phrosiectau 
Perthnasol 

OP.P1. Datblygu a chynnal 

ystod cynaladwy o 

wasanaethau sy'n ateb y galw, 

gan alluogi unigolion i aros 

gartref a chynnal eu 

hannibyniaeth am gyhyd â 

phosib, a sicrhau eu bod yn 

derbyn cefnogaeth ar adegau o 

angen. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-

bont ar Ogwr 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Castell-nedd Port Talbot 

Cyngor Abertawe 

Y Trydydd Sector 

Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Cynlluniau lleol ar gyfer 

Technoleg Gynorthwyol a'i 

chyflwyno'n lleol, cynyddu'r 

ddealltwriaeth o dechnoleg 

gynorthwyol a'r defnydd ohoni 

e.e. llinellau bywydau/crog 

dlysau i'w defnyddio gartref 

OP.P1. Datblygu a chynnal 

ystod cynaladwy o 

wasanaethau sy'n ateb y galw, 

gan alluogi unigolion i aros 

gartref a chynnal eu 

hannibyniaeth am gyhyd â 

phosib, a sicrhau eu bod yn 

derbyn cefnogaeth ar adegau o 

angen. 

OP.P2. Datblygu 

cydnerthedd a chydlyniant 

cymunedol i fynd i'r afael ag 

unigedd cymdeithasol mewn 

ardaloedd lle mae pobl hŷn yn 

byw.  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-

bont ar Ogwr  

Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Castell-nedd Port Talbot 

Cyngor Abertawe 

Y Trydydd Sector 

Gwybodaeth, cyngor a 
chymorth fel a nodwyd yn Neddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (2016): rhan 9 

DEWIS 

System Gwybodaeth i 
Deuluoedd 

Info-Engine 

Cynlluniau Lleol 

Cyfeiriadur Gwasanaethau 111 
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PH.B3 Datblygu cydnerthedd a 
chydlyniant cymunedol i fynd i'r 
afael ag unigedd cymdeithasol 
mewn ardaloedd lle mae pobl 
hŷn yn byw 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-

bont ar Ogwr  

Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Castell-nedd Port Talbot 

Cyngor Abertawe 

Cynghorau Gwirfoddol 

Cymunedol (CGC) 

Y Trydydd Sector 

Ystod o fentrau cydnerthu 

cymunedol a ddarperir gan y 

trydydd sector ac awdurdodau 

lleol 

Cyd-gynhyrchu a chydweithredu 

Cyllid Gofal Integredig wedi'i 

ddyrannu i gynlluniau lleol a'r 

trydydd sector i fynd i'r afael ag 

unigedd cymdeithasol e.e. 

cynlluniau cyfeillio 

PH.B4 Datblygu'r model gorau 

posib ar gyfer gwasanaethau 

iechyd meddwl i bobl hŷn (gan 

gynnwys elfennau perthnasol o 

Strategaeth/Gynllun Dementia 

Cymru Gyfan) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-

bont ar Ogwr  

Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Castell-nedd Port Talbot 

Cyngor Abertawe 

Cynghorau Gwirfoddol 

Cymunedol (CGC) 

Y Trydydd Sector 

Croesgyfeirio i flaenoriaethau'r 

Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Cynlluniau cefnogi dementia 

lleol, er enghraifft mae Cyngor 

Abertawe'n gweithio tuag at fod 

yn Ddinas sy'n Ystyriol o 

Ddementia ac mae gan Ben-y-

bont ar Ogwr ddau glwstwr sydd 

wedi cyflawni statws Dinas sy'n 

Ystyriol o Ddementia. 

Sefydliadau statudol yn 

cydweithio ac yn cyd-

gynhyrchu'n lleol gyda 

sefydliadau'r trydydd sector 

Plant a Phobl Ifanc 

Blaenoriaeth Allweddol 
Sefydliad/Partneri

aeth Arweiniol 
Strategaethau, Cynlluniau, Rhaglenni a 

Phrosiectau Perthnasol 

PPI.B1 - Datblygu gwell 
amrywiaeth o wasanaethau 
i'r holl blant ag anawsterau 
emosiynol a phroblemau lles 
neu iechyd meddwl gan 
gynnwys trosglwyddo ac un 
pwynt mynediad i 
wasanaethau  

 

PPI.B2 - Datblygu trefniadau 
amlasiantaeth cadarn gyda 
phlant ag anghenion 
cymhleth 

 

Cyngor Abertawe  

 Magu Plant Corfforaethol 

 Abertawe Gynaliadwy - Yn Addas i'r 
Dyfodol; 

 Adolygiad Comisiynu'r Gwasanaethau 
Cymorth i Deuluoedd 

 Adolygiad o'r Gwasanaethau Anabledd 
Plant 

 Rhaglen Gwella'r Gwasanaethau Plant a 
Theuluoedd; 

 Strategaeth Lleihau PDG yn Ddiogel 

 Ail-lunio cynllunio Gofal â Chymorth 

 Cryfhau trefniadau comisiynu, contractio a 
monitro ar gyfer PDG ag anghenion 
cymhleth 

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol CNPT 

 Cynrychiolaeth iechyd lleol mewn un pwynt 
cyswllt.  
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 Datblygu Parthau i Blant. 

 Datblygu ymhellach y Gwasanaethau 
Cymorth i Deuluoedd a threfniadau'r panel 
adnoddau. 

 Perthnasoedd Iach ar gyfer Cymunedau 
Cryfach CNPT. 

 Ymyrryd ac Atal yn Gynnar a Phartneriaeth 
Teulu'n Flaenaf (amlasiantaeth). 

 Trefniadau derbyn integredig ar gyfer 
gwasanaethau ymyrryd yn gynnar a 
statudol. 

 Gwasanaeth Darparwyr Amlasiantaeth ar 
gyfer plant ag anabledd. 

 Ymarfer ailgomisiynu grant Teuluoedd yn 
Gyntaf. 

 Buddsoddiad ychwanegol mewn 
Gwasanaethau ar Ymyl Gofal. 

 Strategaeth Plant sy'n Derbyn Gofal 

 Parhau i ddefnyddio Panel Ymddygiad 
Peryglus 

 Comisiynu gwasanaethau ychwanegol i 
hybu cyfleoedd addysg, cyflogaeth a 
hyfforddiant i'r rheiny sy'n gadael gofal 

 Cyfarfod Tîm y Gwasanaethau PPI ac 
Uwch-reolwyr Addysg 

 Y Tîm Lles Addysg 

 Cryfhau trefniadau comisiynu, contractio a 
monitro ar gyfer PDG ag anghenion 
cymhleth 

 Mae CNPT wedi sefydlu tîm clinigol/therapi 
mewnol lleol 

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr 

 

 Cynllun Busnes Cyfarwyddiaeth y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (2017-
18) 

 Ailfodelu'r Rhaglen Gofal Cymdeithasol i 
Blant 

 Prosiect Ailfodelu Preswyl 

 Prosiect MASH  

 Prosiect Help Cynnar a Sefydlogrwydd 

 Rhaglen Drawsnewid i Blant Anabl 

Parhau i ganolbwyntio ar 
leisio hawliau'r plentyn, gan 
gynnwys eiriolaeth 

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol CNPT 

 Ailgomisiynwyd y gwasanaethau eiriolaeth 
yn ystod 2017 a dewiswyd darparwr ar gyfer 
Bae'r Gorllewin. Mae prosesau ar waith yng 
ngwasanaeth PPI CNPT i fonitro'r nifer sy'n 
derbyn y gwasanaeth, gan gynnwys y nifer 
sy'n derbyn y Cynnig Gweithredol. 
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 Swyddog a llwyth gwaith cyfranogiad a 
chynnwys 

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr 

 Canolfan Eiriolaeth Llais a Dewis Pen-y-bont 
ar Ogwr 

 Prosiect MASH  

 Fframwaith Sicrhau Ansawdd 

Bwrdd Iechyd 
PABM 

 Siarter Plant PABM 

 Ieuenctid ABM  

Cyngor Abertawe   Magu Plant Corfforaethol 

 Abertawe Gynaliadwy - Yn Addas i'r Dyfodol 

 Adolygiad Comisiynu'r Gwasanaethau 
Cymorth i Deuluoedd 

 Adolygiad o'r Gwasanaethau Anabledd 
Plant 

 Rhaglen Gwella'r Gwasanaethau Plant a 
Theuluoedd; 

 Strategaeth Lleihau PDG yn Ddiogel 

 Ail-lunio cynllunio Gofal â Chymorth 

Iechyd Meddwl 

Blaenoriaeth Allweddol 
Sefydliad/Partneriaeth 

Arweiniol 
Strategaethau, Cynlluniau, Rhaglenni a 

Phrosiectau Perthnasol 

IM.B1. Rhoi'r model gorau 
posib cytunedig ar waith ar 
gyfer y gwasanaethau iechyd 
meddwl i oedolion. 

 

IM.B2 Sicrhau bod lleoliadau i 
bobl ag anghenion cymhleth 
yn effeithiol, yn seiliedig ar 
ganlyniadau ac yn briodol 

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol CNPT 

 Porth: un pwynt mynediad 

 Model ailalluogi/adfer 

 Tîm Trosglwyddo  

 Llunio'r farchnad parthed comisiynu 

gwasanaethau 

 Tîm dynodedig sy'n cynnal asesiadau 
ac adolygiadau sy'n seiliedig ar 
ganlyniadau 

 Rhaglen ailasesu unigolion ag 

anghenion gofal cymhleth 

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr 

 Cynllun Busnes Cyfarwyddiaeth y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
(2017-18) 

 Cynllun Comisiynu Gofal Cymdeithasol 
i Oedolion CBS Pen-y-bont ar Ogwr  
(2010-2020) 

 Cynllun Comisiynu a Chyflwyno Iechyd 
Meddwl 

 Grŵp Llety Iechyd Meddwl 

 Strategaeth Trosglwyddo Iechyd 
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Meddwl 

 Bwrdd Prosiect Ail-lunio Iechyd 
Meddwl 

 Fforwm Gofalwyr Iechyd Meddwl Pen-
y-bont ar Ogwr  

 Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl 

Cyngor Abertawe 

 Model Gwasanaeth Trosgynnol y 
Gwasanaethau i Oedolion 

 Cynllun Lles Abertawe 

 Strategaeth Atal Gorfforaethol 

 Bwrdd Comisiynu Iechyd Meddwl 

 Strategaeth Comisiynu - iechyd 
meddwl 

 

Anabledd Dysgu 

Blaenoriaeth Allweddol 
Sefydliad/Partneriaeth 

Arweiniol 
Strategaethau, Cynlluniau, Rhaglenni a 

Phrosiectau Perthnasol 

AD.B1 Datblygu modelau o 
ofal sy'n canolbwyntio ar bobl 
ddall ac oed i sicrhau atal ac 
ymyrryd yn gynnar drwy 
wasanaethau 
amlddisgyblaeth drwy 
ailfodelu gwasanaethau o 
ofal mewn sefydliadau i 
wasanaethau cymunedol. 

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol CNPT 

 Tîm Anableddau Cymhleth wedi'i 
gydleoli â Thîm Clinigol ar gyfer 
Anableddau Dysgu'r Bwrdd Iechyd  

 Trosglwyddo o PPI – i’r Gwasanaethau 
i Oedolion, tîm trosglwyddo peilot 
newydd 

 Strategaeth AD 2013-16, model 
cynnydd  

 Cysylltwyr Cymunedol a Chydlynwyr 
Ardaloedd Lleol 

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr 

 Cynllun Busnes Cyfarwyddiaeth y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
(2017-18) 

 Ailfodelu'r Rhaglen Gofal Cymdeithasol 
i Oedolion 

 Cynllun Datblygu'r Gwasanaethau 
Anabledd  

 Prosiect Help Cynnar a Sefydlogrwydd 

 Rhaglen Drawsnewid i Blant Anabl 

 Rhaglen Drosglwyddo i Blant Anabl 

 Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl 
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Cyngor Abertawe 

 Model Gwasanaeth Trosgynnol y 
Gwasanaethau i Oedolion 

 Cynllun Lles Abertawe 

 Strategaeth Atal Gorfforaethol 

 Abertawe Gynaliadwy 

 Grŵp comisiynu pobl 

 Adolygiad Comisiynu'r Cysylltiadau â'r 
Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd 

 Fframwaith Byw â Chymorth - 
ymagwedd sy'n canolbwyntio ar y 
person a gyd-gynhyrchir 

 Fforwm Darparwyr 

 Cyd-gynhyrchu drwy'r Grŵp Dim 
Amdanom Hebom 

Awtistiaeth 

Blaenoriaeth Allweddol 
Sefydliad/Partneriaeth 

Arweiniol 

Strategaethau, Cynlluniau, 
Rhaglenni a Phrosiectau 

Perthnasol 

 

AD.B1 Datblygu modelau o ofal 
sy'n canolbwyntio ar bobl ni 
waeth beth fo'u hoed i sicrhau 
atal ac ymyrryd yn gynnar drwy 
wasanaethau amlddisgyblaeth 
drwy ailfodelu gwasanaethau o 
ofal mewn sefydliadau i 
wasanaethau cymunedol. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol CNPT 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr 

Cyngor Abertawe 

Bwrdd Iechyd PABM 

Y Trydydd Sector 

Cynllun Gweithredu Anhwylder 
y Sbectrwm Awtistig  

Gofalwyr: 

Blaenoriaeth Allweddol  Sefydliad/Partneriaeth 
Arweiniol 

Strategaethau, Cynlluniau, 
Rhaglenni a Phrosiectau 
Perthnasol 

Nodi a chynnwys gofalwyr a 
gofalwyr ifanc a rhoi 
gwybodaeth iddynt 

Cynllun Gweithredu'r 
Bartneriaeth Gofalwyr Ifanc 
2018/19 

Cynllun Trosglwyddo 
Gwerthfawrogi Gofalwyr 2017-
18  

CA.P1. Sicrhau bod gwaith 
yn parhau i hyrwyddo cydnabod 
gofalwyr yn gynnar fel y gellir eu 
cyfeirio i wybodaeth a 
chefnogaeth mewn pryd 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr 

Prosiect Seibiannau Byr a 
Gofalwyr 

Strategaeth Gofalwyr Pen-y-
bont ar Ogwr 

Fforwm Gofalwyr Pen-y-bont ar 
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CA.P2. Datblygu 
gwybodaeth, cyngor, cymorth a 
chefnogaeth i bob gofalwr a 
pharhau i'w darparu, gan eu 
galluogi i wneud dewisiadau 
gwybodus a chynnal eu hiechyd 
a'u lles eu hunain 

 

GO.B3   Cyd-gynhyrchu â'r holl 
ofalwyr yn unigol ac yn strategol 
fel y cydnabyddir eu cyfraniad 
ac y clywir eu lleisiau. 

Ogwr 

Fforwm Gofalwyr Iechyd 
Meddwl Pen-y-bont ar Ogwr  

Grŵp Gofalwyr Ifanc Pen-y-bont 
ar Ogwr  

Grŵp Monitro Gofalwyr Pen-y-
bont ar Ogwr 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Castell-nedd Port Talbot 

Strategaeth Gofalwyr ar y Cyd – 
2015-2018, Strategaeth 
Gofalwyr Ifanc 2017-2020 

Cyngor Abertawe Datblygu Strategaeth Gofalwyr 
Abertawe 

Digwyddiad hawliau gofalwyr 

Cynllun Lles Abertawe 

Cynllun Gweithredu Oedolion 
sy'n Ofalwyr a Chynllun 
Gweithredu Gofalwyr Ifanc 
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ATODIAD 2 

Asesiad Poblogaeth 

Sut datblygwyd yr Asesiad Poblogaeth? 

Goruchwyliwyd datblygiad yr asesiad poblogaeth gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Mae 
manylion yr aelodaeth ar gyfer y grŵp hwn i'w cael isod.  Sefydlwyd amrywiaeth o grwpiau tasg a 
gorffen i ddatblygu grŵp llywio'r asesiad poblogaeth, a oedd yn cynnwys awdurdodau lleol, y Bwrdd 
Iechyd a phartneriaid y trydydd sector. 

I sicrhau bod cleientiaid, gofalwyr a rhanddeiliaid eraill yn ymwneud â gwaith Bae'r Gorllewin, mae'r 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi bod yn sefydlu gwahanol ffyrdd o gael defnyddwyr 
gwasanaeth, gofalwyr a'r sector gwirfoddol i gymryd rhan yn ei waith.   

Fel rhan o hyn, mae Bae'r Gorllewin wedi sefydlu Panel Rhanbarthol Dinasyddion. Daw'r aelodau o 
restrau postio'r tri Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port 
Talbot ac Abertawe. Mae aelodaeth yn 'hyblyg' gan sicrhau bod cyfarfodydd ac unrhyw 
weithgareddau cynnwys yn agored i bob parti â diddordeb (defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, 
aelodau'r teulu, cynrychiolwyr o sefydliadau sy'n gysylltiedig â'r maes iechyd a gofal cymdeithasol ac 
aelodau etholedig  awdurdodau lleol). Ffafriwyd yr ymagwedd hon gan y rhai a aeth i gyfarfod cyntaf 
y panel, a oedd yn teimlo ei fod yn cynnwys ysbryd egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) ynghylch cynnig 'mwy o lais a rheolaeth’.  

Yn ogystal, mae Bae'r Gorllewin hefyd wedi cynnwys Fforwm Rhanbarthol Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Lles y Trydydd Sector yn ei waith ac wrth ddatblygu'r asesiad poblogaeth a'r cynllun 
hwn. 

Wrth lunio'r asesiad poblogaeth, casglwyd gwybodaeth ynghyd o amrywiaeth eang o ffynonellau ac 
fe'i dadansoddwyd i nodi angen a'r amrywiaeth a'r lefel o wasanaethau, gan gynnwys: 

 Faint o bobl a gofalwyr sydd yn yr ardal y mae angen gofal a chefnogaeth arnynt  

 Faint o bobl nad yw eu hanghenion gofal a chefnogaeth yn cael eu diwallu  

 Amrediad a lefel y gwasanaethau sy'n ofynnol i ddiwallu anghenion gofal a chefnogaeth y 
boblogaeth ac anghenion gofalwyr  

 Amrediad a lefel y gwasanaethau sy'n ofynnol i atal pobl rhag bod ag angen gofal a 
chefnogaeth neu lefelau uwch o ofal a chefnogaeth  

Roedd hyn hefyd wedi cynnwys ymarfer cynnwys a gynhaliwyd rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2016 i 
ddeall gofynion lles poblogaeth ardaloedd cynghorau Castell-nedd Port Talbot, Abertawe a Phen-y-
bont ar Ogwr, gan gyfeirio'n benodol at y DGCaLl. Cynhaliwyd yr astudiaeth hon ar yr un pryd â darn 
ehangach o waith ar draws yr ardal i fodloni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. 

Roedd yr ymarfer hwn yn cynnwys casglu barn y cyhoedd a gafwyd drwy gyfres o weithdai agored ar 
draws yr ardal, grwpiau ffocws a dargedwyd gyda grwpiau defnyddwyr gwasanaeth diffiniedig, 
cyfweliadau â detholiad o randdeiliaid ac adolygiad bwrdd gwaith o ffynonellau gwybodaeth 
presennol. 

Mae'r adroddiad ymgynghori llawn ar gael yma.  

 

http://www.westernbay.org.uk/wp-content/uploads/Miller-Research-Final-Report.pdf
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Gwersi a ddysgwyd o'r Asesiad Poblogaeth 

Cynhaliwyd Gweithdy Asesiad Poblogaeth Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin ddydd 
Iau, 6 Ebrill 2017 er mwyn adolygu'r asesiad poblogaeth, nodi'r negeseuon allweddol o'r cynllun ardal 
ac ystyried y themâu trawsbynciol. 

Dyma'r casgliadau allweddol o'r gweithdy: 

 Gwerth Ychwanegol - mae'r asesiad poblogaeth yn rhagrybudd o agenda sydd bron yn 
ddiderfyn ar gyfer datblygiad a newid er mwyn diwallu angen yn y dyfodol. Cydnabuwyd y dylai 
BPRh BGn nodi ei flaenoriaethau drwy edrych ar lle y gellir ychwanegu'r gwerth mwyaf drwy 
ddefnyddio ymagwedd ranbarthol. 

 Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) - Cydnabuwyd yn glir y bydd angen cysylltu 
blaenoriaethau Cynllun Ardal Bae'r Gorllewin â blaenoriaethau Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. 

 Ymagwedd Ranbarthol - Crybwyllwyd y cysyniad o 'fabwysiadu ymagwedd ranbarthol" yn 
aml. Roedd hi'n amlwg y gellir dysgu rhywbeth o arfer da sefydliadau partner ym mhob rhan 
o'r rhanbarth. Yn fwy na hynny, byddai angen diffinio gwerth ychwanegol "ymagwedd 
ranbarthol" yn glir. 

 Themâu Trawsbynciol - Cydnabuwyd yn glir drwy gydol y sesiwn fod nifer o'r themâu a oedd 
yn codi o'n trafodaethau ar bynciau penodol yn torri ar draws dau neu fwy o grwpiau 
poblogaeth.  Mae enghreifftiau o'r rhai a nodwyd gennym yn cynnwys: 

o Mynediad a Gwybodaeth 

o Cymunedau cefnogol 

o Trafnidiaeth 

o Technoleg Gynorthwyol 

o Gweithlu 

o Gofalwyr 

o Iechyd a Lles y Cyhoedd 

 

Beth ddywedodd yr asesiad poblogaeth wrthym? 

Caiff crynodeb o anghenion gofal a chefnogaeth ar gyfer pob thema yn yr asesiad poblogaeth ei 
gynnwys isod dan bob pennod. Amlygodd yr asesiad poblogaeth nifer o anghenion cefnogaeth a 
gofal allweddol, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn mynd ar draws pob thema, fel a ganlyn: 

 Cynyddu lefelau angen i bobl ag anghenion cymhleth a chyflyrau cronig a thymor hir 

 Hygyrchedd gwasanaethau, gan gynnwys cludiant   

 Gwasanaethau ataliol a chefnogi mewn cymunedau 

 Unigrwydd ac unigedd ar gyfer gwell iechyd a lles 

 Gwybodaeth, cyngor a chymorth 

 Darpariaeth technoleg gynorthwyol a thele-ofal er mwyn i bobl gynnal eu hannibyniaeth e.e. 
llinellau bywyd/crog dlws i'w defnyddio gartref a chitiau 'Just Checking’. 

 Galw cynyddol, adnoddau sy'n lleihau 

 Trosglwyddo rhwng y gwasanaethau i oedolion a'r gwasanaethau plant  
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 Gwasanaethau iechyd meddwl ataliol (lefel isel) ac arbenigol i blant a phobl ifanc ac oedolion 
(nodwyd bod y nifer uchaf o anghenion gofal a chefnogaeth yn yr adran hon) 

 Atebion llety priodol ar gyfer amrywiaeth eang o ddinasyddion ag anghenion 

 Cefnogi nifer cynyddol o ofalwyr a gofalwyr ifanc 

Adlewyrchir ymateb y Bwrdd  Partneriaeth Rhanbarthol a phartneriaethau/dulliau cyflwyno eraill i'r 
canfyddiadau allweddol hyn ym mhob un o'r penodau perthnasol a geir yn y Cynllun Ardal hwn. 
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ATODIAD 3 - Llywodraethu Bae'r Gorllewin  
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Aelodaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin 

Enw: Corff Partneriaeth/Sefydliad 
Partner: 

Rôl: 

Y Cyng. Rob Jones CBS CNPT Cadeirydd y BPRh/Arweinydd 
CBS CNPT 

Yr Athro Andrew Davies BI PABM Is-gadeirydd y BPRh/Cadeirydd 
Bwrdd Iechyd PABM 

Y Cyng. Huw David CBS Pen-y-bont ar Ogwr Arweinydd 

Y Cyng. Phil White CBS Pen-y-bont ar Ogwr Aelod/Daliwr Portffolio - y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Help Cynnar 

Y Cyng. Dhanisha Patel CBS Pen-y-bont ar Ogwr Aelod/Daliwr Portffolio - Lles a 
Chenedlaethau'r Dyfodol 

Y Cyng. Peter Richards CBS CNPT Aelod/Daliwr Portffolio - Y 
Gwasanaethau Cymdeithasol i 
Oedolion ac Iechyd 

Y Cyng. Alan Lockyer CBS CNPT Aelod/Daliwr Portffolio - Y 
Gwasanaethau Cymdeithasol i 
Blant 

Y Cyng. Rob Stewart Cyngor Abertawe Arweinydd 

Y Cyng. Clive Lloyd Cyngor Abertawe Aelod/Dirprwy Arweinydd 

Y Cyng. Mark Child Cyngor Abertawe Aelod/Daliwr Portffolio - Iechyd 
a Lles 

Tracey Myhill BI PABM Prif Weithredwr 

Siân Harrop-Griffiths BI PABM Cyfarwyddwr Strategaeth 

Maggie Berry BI PABM Swyddog nad yw'n aelod 

Susan Cooper CBS Pen-y-bont ar Ogwr Cyfarwyddwr Corfforaethol y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Lles a'r 'Cyfarwyddwr Arweiniol 
ar gyfer Bae'r Gorllewin 

Andrew Jarrett CBS CNPT Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Iechyd a Thai 

Dave Howes Cyngor Abertawe Prif Swyddog y Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
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Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin 

Enw: Corff Partneriaeth/Sefydliad 
Partner: 

Rôl: 

Melanie Minty Fforwm Gofal Cymru Ymgynghorydd Polisi 

Gaynor Richards CGG CNPT Cynrychiolydd y Trydydd Sector 
(CGG) 

Emma Tweed Gofal a Thrwsio Cynrychiolydd y Trydydd Sector 
(Cenedlaethol) 

Carwyn Tywyn Mencap Cymru Cynrychiolydd y Trydydd Sector 
(Lleol) 

Rosita Wilkins Defnyddiwr 
Gwasanaeth/Cynrychiolydd 
Dinasyddion 

Defnyddiwr 
Gwasanaeth/Cynrychiolydd 
Dinasyddion 

Adele Rose-Morgan Defnyddiwr 
Gwasanaeth/Cynrychiolydd 
Dinasyddion (bob yn ail) 

Defnyddiwr 
Gwasanaeth/Cynrychiolydd 
Dinasyddion (bob yn ail) 

Linda Jaggers Llysgennad 
Gofalwyr/Gwirfoddolwyr 
Gofalwyr Cymru  

Cynrychiolydd Gofalwyr 

Aelodau Cyfetholedig 

Darren Mepham CBS Pen-y-bont ar Ogwr Prif Weithredwr/Cadeirydd Grŵp 
Arweinyddiaeth Bae'r Gorllewin 

Steven Phillips CBS CNPT Prif Weithredwr 

Phil Roberts Cyngor Abertawe Prif Weithredwr 

Sara Harvey Rhaglen Bae'r Gorllewin Cyfarwyddwr Rhaglen Bae'r 
Gorllewin 
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Trefniadau Llywodraethu: 

Grŵp Arweinyddiaeth Bae'r Gorllewin 

Mae'r Grŵp Arweinyddiaeth yn darparu cyfeiriad ac arweinyddiaeth strategol i sicrhau gwaith 
partneriaeth effeithiol ar draws rhanbarth Bae'r Gorllewin er mwyn cyflawni nodau allweddol y 
rhaglen. 

Mae cyfrifoldebau Grŵp Arweinyddiaeth Bae'r Gorllewin yn cynnwys: 

 Pennu cyfeiriad y rhaglen 

 Cytuno ar y portffolio gwaith  

 Hyrwyddo'r rhaglen 

 Darparu ymrwymiad a chymeradwyaeth barhaus i gefnogi amcanion y rhaglen mewn 
digwyddiadau gweithredol a chyfathrebu 

 Adolygu, herio a dilysu achosion/cynigion busnes 

 Dal y rhaglen i gyfrif yn seiliedig ar gynnydd yr adroddir amdano a chynnydd yn erbyn cerrig 
milltir a chanlyniadau allweddol 

 Dadansoddi risgiau a datrys materion strategol 

 Cymeradwyo cyllid ar gyfer y rhaglen a phrosiectau 

 Adolygu strwythur y rhaglen a threfniadau llywodraethu 

 Bod ynn atebol am gydweddiad strategol parhaus yn eu sefydliadau eu hunain a sicrhau y 
gweithredir ar benderfyniadau drwy'r Cabinetau/Byrddau perthnasol 

 

Tîm Rhaglen Bae'r Gorllewin 

Prif ddiben Tîm Rhaglen Bae'r Gorllewin yw hyrwyddo, cyfarwyddo ac ysgogi'r rhaglen yn ei blaen: 

 Sicrhau y cyflwynir y canlyniadau a'r buddion a nodwyd yn y prosiectau yn Haen 1 

 Darparu arweinyddiaeth ar gyfer gweithgarwch gweithredu rhanbarthol parhaus mewn 
perthynas â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 Darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad ar ddatblygu a monitro'r cynllun partneriaeth ar ran y 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

 Drwy eithriad, oruchwylio'n strategol ffrydiau gwaith cydweithredol "busnes fel arfer" ac adrodd 
yn strategol amdanynt 

Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys: 

 Cyfleu'r angen am newid i Uwch-arweinwyr, rhanddeiliaid allweddol a busnesau ehangach 

 Darparu ymrwymiad a chymeradwyaeth barhaus i gefnogi'r rhaglen a'i phrosiectau 

 Datrys gwrthdaro/materion strategol, neu gytuno ar dynnu sylw'r Grŵp Arweinyddiaeth at 
faterion  

 Mynd ati i gefnogi'r rhaglen a phrosiectau drwy sicrhau'r adnoddau a'r cyllid angenrheidiol 
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 Monitro a rheoli datblygiad prosiectau'n strategol  

 Sicrhau bod y prosiect yn parhau'n gynnig busnes dichonadwy a'i fod ar y trywydd iawn 

 Sicrhau ymrwymiad gan randdeiliaid strategol a gwleidyddol 

 Cymeradwyo cynigion sy'n ymwneud â cheisiadau am arian grant; monitro ac adolygu gwariant 
grantiau 

Mae nifer o grwpiau a byrddau Bae'r Gorllewin, fel a ganlyn: 

 Rhaglen Gwasanaethau Cymunedol (Pobl Hŷn) 

 Comisiynu ar gyfer y Rhaglen Achosion Cymhleth (y Bwrdd Prosiect Contractio a Chaffael gynt) 

 Partneriaeth Gofalwyr PABM 

 System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) 

 Grŵp Llywio Datblygu'r Gweithlu 

 Grŵp Llywio'r Cynllun Ardal 

 Byrddau Comisiynu Anabledd Dysgu/Iechyd Meddwl 

 Grŵp Plant a Phobl Ifanc Bae'r Gorllewin 

 Byrddau Diogelu Bae'r Gorllewin ar gyfer Plant ac Oedolion 
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ATODIAD 4 

Themâu/Penodau Eraill 

Mae awdurdodau lleol a'r Bwrdd Iechyd neu bartneriaid yn mynd i'r afael â'r meysydd gwaith canlynol 

fel rhan o'u busnes craidd yn lleol neu drwy bartneriaethau sydd eisoes yn bod rhwng sefydliadau ar 

draws y rhanbarth. 

Nam Synhwyraidd (NS)   

1. Beth ddywedodd yr asesiad poblogaeth wrthym? 

1. Mae babanod mewn perygl o fethu datblygu sgiliau iaith a chyrhaeddiad addysgol isel os na 
chanfyddir eu nam ar y clyw. Amcangyfrifir bod 2 o bob 1,000 o blant yn colli golwg. Rhagwelir 
y bydd nifer y plant sy'n colli clyw/sydd â nam ar y clyw'n cynyddu ychydig dros amser 
oherwydd y cynnydd cymedrol rhagamcanol yn nifer y bobl mewn grwpiau oedran ieuengach yn 
ardal Bae'r Gorllewin 

2. Mae nifer y bobl â dau nam synhwyraidd, sy'n gallu datblygu dros amser (caffaeledig) neu sy'n 
gallu bob yn bresennol o enedigaeth (cynhenid) yn cynyddu ar draws y rhanbarth. 

3. Mae pobl sy'n colli'u clyw yn debygol iawn o gael problemau eraill fel tinitws ac anhwylderau 
cydbwyso, sy'n cyfrannu at ffactorau risg ar gyfer cwympiadau a damweiniau eraill, yn ogystal â 
phroblemau iechyd meddwl megis iselder. 

4. Mae cyffredinrwydd nam ar y clyw yn uwch mewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig a du (BME), 
yn enwedig ymhlith ymfudwyr diweddarach o wledydd lle ceir llai o imiwneiddio yn erbyn 
cyflyrau megis rwbela. 

5. Mae bwlch mewn gwybodaeth i'r plant a'r bobl ifanc hynny â nam ar y golwg, yn enwedig yn y 
grŵp 13 – 17 oed, a phobl ag anableddau dysgu a chanddynt namau synhwyraidd hefyd. 

2. Pa anghenion gofal a chefnogaeth a amlygwyd yn yr Asesiad Poblogaeth? 

SI.S1. Diwallu lefelau cynyddol o angen - bydd rhaid i ni ddiwallu anghenion mwy o bobl ag 
amrywiaeth ehangach o broblemau, gan gynnwys pobl â nam synhwyraidd, ynghyd â 
chyflyrau tymor hir, cymhleth eraill, y bydd angen mwy o gefnogaeth arnynt.   

SI.S2. Targedu grwpiau poblogaeth - gall fod angen mwy o help ar rai grwpiau poblogaeth 
diamddiffyn megis plant a phobl ifanc, pobl hŷn, pobl â dementia, pobl ag anableddau 
dysgu a chymunedau BME i gael mynediad i'r gofal a'r gefnogaeth y mae eu hangen 
arnynt.  

SI.S3. Mynediad i amrywiaeth gwell o wybodaeth, cyngor a chymorth o ran eu gofal a'u 
cefnogaeth, megis Taliadau Uniongyrchol a thechnoleg gynorthwyol, yn ogystal â 
chefnogaeth i ofalwyr, a sicrhau bod cymhorthion cyfathrebu megis dolenni clyw ar gael 
ym mhob pwynt mynediad cyhoeddus, gan gynnwys meddygfeydd teulu ac ysbytai.  

SI.S4. Rheoli llai o adnoddau - mae hwn yn faes sy'n aml yn cael ei esgeuluso. Mae'r adnoddau 
ariannol sydd ar gael i ni'n lleihau bob blwyddyn a bydd hyn yn parhau. Gallwn gyflawni 
canlyniadau gwell ac arbedion drwy ddefnyddio gwasanaethau cynhwysol yn well a thrwy 
hyrwyddo a chefnogi mynediad iddynt yn hytrach na chyflwyno pobl i systemau 
gwasanaeth ffurfiol yn ddiangen.   

SI.S5. Cyflwyno model cefnogi newydd - mae angen mwy o waith ar atal h.y. atal pobl rhag colli 
eu golwg neu eu clyw ac atal cwympiadau. Yr angen i fynd i'r afael ag unigedd 
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cymdeithasol pobl â nam synhwyraidd drwy greu cymunedau sy'n gynhwysol, a mannau a 
gwasanaethau sy'n hygyrch i bobl â nam synhwyraidd. 

SI.S6. Gwell canlyniadau lles - mae'n bwysig y gall pobl â nam synhwyraidd gael gafael ar y 
gofal a'r gefnogaeth y mae eu hangen arnynt i wella eu lles ac i fyw'n annibynnol. Wrth 
ddatblygu cynlluniau comisiynu trwy gyd-gynhyrchu, nodi ffyrdd newydd o weithio i 
ddiwallu anghenion pobl â nam synhwyraidd a chyflawni canlyniadau iddynt. 

SI.S7. Bylchau mewn gwybodaeth - prin yw'r data sydd ar gael ar faint o bobl ag anableddau 
dysgu sy'n profi nam synhwyraidd, neu ddata ar gymhlethdod anghenion plant a phobl 
ifanc.   

SI.S8. Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - byddai angen i unrhyw gynlluniau comisiynu synhwyraidd 
ystyried effaith nam ar ddau synnwyr ar bobl sy'n fyddarddall, a chwmpasu hawliau dynol 
a dyletswyddau cyfreithiol wrth gael mynediad i ystod llawn o gyfleoedd cyflogaeth, tai, 
addysg, lles, iechyd, cymdeithasol a hamdden. 

SI.S9. Cyfathrebiadau - strategaeth cyfathrebu â'r nod o wneud gwybodaeth, cyngor a chymorth 
yn fwy hygyrch i bobl â nam synhwyraidd, gan gynnwys gwybodaeth am y Gymraeg, 
fformatau amgen, hyrwyddo gwybodaeth, cyfathrebu, technoleg a mynediad i fannau 
cyhoeddus, a sut gellir hwyluso'r rhain ymhellach. 

3. Dyma'r blaenoriaethau allweddol i'w harwain gan bartneriaethau a threfniadau cynllunio 
eraill ar draws y rhanbarth: 

Blaenoriaeth Allweddol 
Sefydliad/Partneriaeth 
Arweiniol 

Strategaethau, Cynlluniau, 
Rhaglenni a Phrosiectau Perthnasol 

NS.B1 Cytuno ar flaenoriaethau 
a chamau gweithredu drwy gyd-
gynhyrchu, er mwyn gwella 
canlyniadau ar gyfer ein 
dinasyddion mwyaf diamddiffyn 
sydd â nam synhwyraidd fel y 
gallant gyflawni eu canlyniadau 
lles 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
CNPT 

 Cynllun Gweithredu Strategaeth 

Gweledigaeth Cymru 2014 -

2018 

 Ystafell Arddangos CRT 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr 

 Cynllun Busnes Cyfarwyddiaeth 
y Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Lles (2017-18) 

 Cynllun Gweithredu Strategaeth 
Gweledigaeth Cymru 2014 -
2018 

 Comisiynu Gwasanaethau 
Cyfathrebu, Arwain ac 
Allgymorth synhwyraidd, 
arbenigol drwy 'Cefnogi Pobl'  

 Rhaglen Ymdopi'n Well Gofal a 
Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr 

Cyngor Abertawe 

 Rhagolygon newydd 

 Canolfan Adnoddau Bro 
Abertawe 

NS.B2 Cymryd ymagwedd 
amlasiantaeth ac ystyried y 
ffordd fwyaf priodol o lunio 
strategaeth cyfathrebu a fydd yn 
gwneud gwybodaeth, 
cyfathrebu a thechnoleg a 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
CNPT 

 Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol Cyngor Bwrdeistref 
Sirol CNPT 2015 - 2019 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr 

 Comisiynu Gwasanaethau 
Cyfathrebu, Arwain ac 
Allgymorth synhwyraidd, 
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mannau cyhoeddus yn fwy 
hygyrch i bobl â nam 
synhwyraidd. 

arbenigol drwy 'Cefnogi Pobl' 

Cyngor Abertawe 

 Abertawe Gynaliadwy 

 Strategaeth Atal Cynllun Lles y 
cyngor 

NS.B3 Gwneud gwybodaeth am 
wasanaethau cyhoeddus yn fwy 
hygyrch i bobl â nam 
synhwyraidd 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
CNPT 

 Cynllun Gweithredu Strategaeth 

Gweledigaeth Cymru 2014 -

2018 

 Gwybodaeth, Cyngor a 

Chymorth 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr 

 DEWIS  

 Cynllun Gweithredu Strategaeth 
Gweledigaeth Cymru 2014 -
2018 

 Comisiynu Gwasanaethau 
Cyfathrebu, Arwain ac 
Allgymorth synhwyraidd, 
arbenigol drwy 'Cefnogi Pobl'  

 Fframwaith Sicrhau Ansawdd 

 Newid y Grŵp Diwylliant 

Cyngor Abertawe 

 Cynllun Lles Abertawe 

 Gwybodaeth, cyngor a 
chymorth, gan gynnwys rhoi  
DEWIS Cymru ar waith ar draws 
y cyngor 

NS.B4 Gwell dealltwriaeth o 
anghenion poblogaeth rhai 
grwpiau targed, a'r ystod llawn o 
adnoddau 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
CNPT 

 Asesiad Poblogaeth 

 Cynllun Gweithredu Strategaeth 

Gweledigaeth Cymru 2014 -

2018 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr 

 Asesiad Poblogaeth 

 Comisiynu Gwasanaethau 
Cyfathrebu, Arwain ac 
Allgymorth synhwyraidd, 
arbenigol drwy 'Cefnogi Pobl'  

 Cynllun Gweithredu Strategaeth 
Gweledigaeth Cymru 2014 -
2018 

Cyngor Abertawe 

 Asesiad Poblogaeth 

 Cynllun Gweithredu Strategaeth 
Gweledigaeth Cymru 2014 -
2018 

 

Bwrdd Iechyd PABM 

 Cynllun Gweithredu Strategaeth 
Gweledigaeth Cymru 2014 -
2018 

 Comisiynu Gwasanaethau 
Cyfathrebu, Arwain ac 
Allgymorth synhwyraidd, 
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arbenigol drwy 'Cefnogi Pobl'  

4. Pa amcanion lles y mae'r blaenoriaethau hyn yn cyfrannu atynt? 

R1 - Plant a Phobl Ifanc  

R2 - Cymunedau cryf, cydnerth a chysylltiedig  

R3 - Pobl yn cyrraedd eu potensial  

R4 - Heneiddio'n dda  
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Iechyd ac Anabledd Corfforol 

1. Beth ddywedodd yr asesiad poblogaeth wrthym? 

1. Yn rhanbarth Bae'r Gorllewin, mae 86 o 323 (27%) o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is 
(ardaloedd daearyddol) ymysg y mwyaf difreintiedig yng Nghymru, ac mae 74 (23%) yn y 
pumed lleiaf difreintiedig.  Mewn ardaloedd llai difreintiedig, yn aml ceir pocedi o amddifadedd 
cudd.    

2. Y gwahaniaeth mewn disgwyliad oes rhwng gwrywod sy'n byw yn yr ardaloedd lleiaf a mwyaf 
difreintiedig ym Mae'r Gorllewin yw 9.7 mlynedd, sy'n uwch na chyfartaledd Cymru (8.8 
mlynedd). Y gwahaniaeth mewn disgwyliad oes rhwng benywod sy'n byw yn yr ardaloedd lleiaf 
a mwyaf difreintiedig ym Mae'r Gorllewin yw 7.6 mlynedd. 

3. Er bod pobl ym Mae'r Gorllewin yn gyffredinol yn byw'n hwy ac yn treulio mwy o'u bywydau 
mewn iechyd da, mae bwlch hyd yn oed yn fwy mewn disgwyliad oes iach rhwng yr ardaloedd 
mwyaf a lleiaf difreintiedig sef dros 20 mlynedd ar gyfer gwrywod a 18 mlynedd ar gyfer y 
boblogaeth fenywaidd. 

4. Mae cyfran sylweddol o boblogaeth y rhanbarth sydd wedi'i chofrestru gyda meddyg teulu hefyd 
yn profi amrywiaeth o gyflyrau cronig ac anableddau sylweddol. 

5. Ar sail twf poblogaeth a phoblogaeth sy'n heneiddio a chan dybio nad yw ffactorau meddygol 
arwyddocaol eraill yn newid, bydd angen gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar nifer 
cynyddol o bobl yn y dyfodol. 

2. Pa anghenion gofal a chefnogaeth a amlygwyd yn yr Asesiad Poblogaeth? 

HPD.S1. Mae pobl anabl yn arbennig o agored i ddiffygion mewn gwasanaethau gofal iechyd. Gan 
ddibynnu ar y grŵp a'r lleoliad, gall pobl ag anableddau fod yn fwy agored i gyflyrau 
eilaidd, cyflyrau sy'n gysylltiedig ag anabledd, cyflyrau sy'n gysylltiedig ag oed a 
marwolaeth cyn pryd.  

HPD.S2. Mae bwlch clir yn yr wybodaeth a ddelir am y rhai ag anableddau corfforol ym Mae'r 
Gorllewin.  I sicrhau bod pobl yn cael mynediad i'r gwasanaethau a'r gefnogaeth y mae eu 
hangen arnynt, bydd angen gwneud mwy o waith i wella hyn.  

HPD.S3. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod angen canolbwyntio ar gyfleoedd cyflogaeth i bobl anabl 
drwy gefnogaeth bersonol ac arbenigol i bobl anabl sy'n chwilio am waith a gwell 
cefnogaeth a hyblygrwydd i bobl anabl yn y gweithle.  

HPD.S4. I gefnogi byw'n annibynnol, dylai tai a llety a gynllunnir ar gyfer y dyfodol gael eu 
hadeiladu er mwyn cydymffurfio â rheoliadau adeiladu safonau Cartrefi Gydol Oes.  Dylai 
tai gynnal heneiddio da a hybu annibyniaeth drwy gartrefi sydd wedi'u dylunio'n dda, sy'n 
werth am arian, sydd mewn lleoliadau priodol ac sy'n ynni effeithlon.  Bydd cefnogaeth 
gynnar drwy gymhorthion ac addasiadau, cynlluniau tasgmon a thele-ofal yn hanfodol.  

HPD.S5. Mae gwasanaethau iechyd wedi'u trefnu'n bennaf o gwmpas ysbytai.  Ac eto gall a dylai 
gofal iechyd gael ei ddarparu yn y gymuned drwy wasanaethau gofal sylfaenol ac yn y 
gymuned. 

3. Dyma'r blaenoriaethau allweddol i'w harwain gan bartneriaethau a threfniadau cynllunio 
eraill ar draws y rhanbarth: 

Blaenoriaeth Allweddol 
Sefydliad/Partneriaeth 
Arweiniol 

Strategaethau, Cynlluniau, 
Rhaglenni a Phrosiectau 
Perthnasol 
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Ffocws penodol ar wella'r 
amrywiaeth o opsiynau tai hyblyg 
sydd ar gael yn y rhanbarth 

Sefydliadau Lleol Grŵp Rhanbarthol Cefnogi Pobl  

Hybu ymyrryd ac atal yn gynnar, 
drwy wybodaeth, cyngor a 
chymorth.  

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
CNPT 

System Cefnogi Gwybodaeth i 
Deuluoedd 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr 

DEWIS 

Cyngor Abertawe DEWIS 

Bwrdd Iechyd PABM 111 

Y Trydydd Sector Info-Engine 

Mapio/archwilio grwpiau lleol sydd 
ar gael i ddarparu eglurder ac 
arweiniad i gomisiynwyr ynghylch 
anghenion penodol poblogaethau 
gwahanol 

Gallai grwpiau gynnwys:  

Grŵp Cydraddoldeb Pen-
y-bont ar Ogwr 

Grŵp Mynediad 
Rhwydwaith Anabledd 
CNPT 

Grŵp Cyfeirio Anabledd 
PABM 

Grŵp Cyswllt Anabledd 
Abertawe 

 

4. Pa amcanion lles y mae'r blaenoriaethau hyn yn cyfrannu atynt? 

R2 – Cymunedau cryf, cydnerth a chysylltiedig 

R3 – Pobl yn eu potensial 

R4 – Heneiddio'n dda  

 

  



 

  44 

Diogelu a Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid  

1. Beth ddywedodd yr asesiad poblogaeth wrthym? 

1. Mae oed cynyddol poblogaeth Bae'r Gorllewin yn dangos y bydd y galw am fwy o wasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol ac atgyfeiriadau Oedolion mewn Perygl yn cynyddu hefyd. 

2. Wrth i wahanol fathau o gamdriniaeth ddod i'r amlwg, fel masnachu pobl, radicaleiddio, 
troseddau casineb a throseddau cyfeillio, mae'n anodd rhagfynegi'r galw am wasanaethau 
diogelu yn y dyfodol.  

3. Nifer y pryderon/atgyfeiriadau a dderbyniwyd a oedd yn bodloni'r trothwy niwed sylweddol ym 
Mae'r Gorllewin yn 2014/2015 oedd 985, sy'n ostyngiad o'i gymharu â ffigur 2013/14, sef 1,355. 

4. Nifer y pryderon/atgyfeiriadau a dderbyniwyd nad oeddent yn bodloni'r trothwy niwed sylweddol 
ym Mae'r Gorllewin yn 2014/2015 oedd 735, sy'n ostyngiad o'i gymharu â ffigur 2013/14, sef 
980. 

5. Nifer y bobl 18 i 64 oed ym Mae'r Gorllewin yr honnwyd eu bod wedi dioddef camdriniaeth yn 
2012/2013 oedd 335. Cynyddodd hyn i 375 yn 2013/2014. Nifer y bobl 65+ oed yr honnwyd eu 
bod wedi dioddef camdriniaeth yn 2012/2013 oedd 610. Cynyddodd hyn i 795 yn 2013/2014. 

6. Nifer yr atgyfeiriadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid a dderbyniwyd yn 2013/2014 oedd 52. 
Derbyniwyd1849 yn 2014/2015 a  2087 yn 2015/2016. 

2. Pa anghenion gofal a chefnogaeth a amlygwyd yn yr Asesiad Poblogaeth? 

SDoL.S1. Cynnydd sylweddol yn nifer yr atgyfeiriadau Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid ers 
2013-2014 a dyfarniad “P v Cheshire a Cheshire West”  

SDoL.S2. Parhau i weithio gan ddefnyddio ymagwedd amlasiantaeth er mwyn hybu barn a 
dadansoddiad cadarn yn ymarferol a dysgu gwersi o achosion yn y maes diogelu, gan 
gynnwys ymyrryd ac atal cynnar ym mhob maes gwasanaeth. 

SDoL.S3. Mae angen symleiddio mynediad i eiriolwyr ar gyfer oedolion mewn perygl ac mae angen 
mwy o wasanaethau eiriolaeth yn gyffredinol. 

SDoL.S4. Mae angen mwy o waith i nodi canlyniadau personol y rhai sydd wedi mynd drwy'r broses 
Diogelu Oedolion Diamddiffyn (POVA). 

3. Beth yw'r blaenoriaethau rhanbarthol a fydd yn mynd i'r afael â'r anghenion a amlygwyd 
yn yr asesiad poblogaeth? 

Sylwer: Rheolir blaenoriaethau rhanbarthol drwy Fwrdd Diogelu Oedolion Bae'r Gorllewin a Bwrdd 
Diogelu Plant Bae'r Gorllewin, ac ni chânt eu rheoli gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r 
Gorllewin, ac eithrio adroddiad blynyddol at ddibenion gwybodaeth. 

Dyma'r blaenoriaethau strategol yng nghynlluniau busnes yr adrannau diogelu oedolion a phlant: 

SDoL.P1. Lleihau ecsbloetio ar draws Bae'r Gorllewin, gan ganolbwyntio'n benodol ar 
Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant, Plant sydd ar Goll, Caethwasiaeth Fodern a County 
Lines 

SDoL.P2. Gwella'r ddarpariaeth gofal ym Mae'r Gorllewin ar gyfer gofal preswyl a gofal a 
chefnogaeth gartref, ac yn benodol, ddatblygu safonau diogelu ar gyfer cartrefi gofal a 
monitro rhoi'r safonau hynny ar waith. 

Mae'r blaenoriaethau allweddol i'w cyflwyno gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid wedi'u cynnwys yn y cynlluniau busnes ar gyfer pob un o'r 
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Byrddau Diogelu isod: 

Sefydlwyd Bwrdd Diogelu Oedolion Bae'r Gorllewin ym mis Ebrill 2013, a phob blwyddyn ers 
hynny, mae wedi datblygu cynllun busnes a gweithredu sy'n amlinellu blaenoriaethau strategol y 
bwrdd a sut maent yn cyd-fynd â'i fusnes craidd. Mae'r cynllun hwn ar gael yma: 
http://www.wbsb.co.uk/media/7380/wbsab_business_plan_2017_18.pdf 

Sefydlwyd Bwrdd Diogelu Plant Bae'r Gorllewin ym mis Ebrill 2013, a phob blwyddyn ers hynny, 
mae wedi datblygu cynllun busnes a gweithredu sy'n amlinellu blaenoriaethau strategol y bwrdd a sut 
maent yn cyd-fynd â'i fusnes craidd a nodwyd yn wreiddiol ym Mhennod 4, Diogelu Plant: Gweithio 
gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004 Mae'r cynllun hwn ar gael yma: 

http://www.wbsb.co.uk/media/5102/wbscb_strategic_priorities_and_business_plan_2017_18.pdf 

4. Dyma'r blaenoriaethau allweddol i'w harwain gan bartneriaethau a threfniadau cynllunio 
eraill ar draws y rhanbarth: 

SDoL.P1. Lleihau ecsbloetio ar 
draws Bae'r Gorllewin, gan 
ganolbwyntio'n benodol ar 
Gamfanteisio'n Rhywiol ar 
blant, Plant sydd ar Goll, 
Caethwasiaeth Fodern a 
County Lines 

 

SDoL.P2. Gwella'r ddarpariaeth 
gofal ym Mae'r Gorllewin ar 
gyfer gofal preswyl a gofal a 
chefnogaeth gartref, ac yn 
benodol, ddatblygu safonau 
diogelu ar gyfer cartrefi gofal a 
monitro rhoi'r safonau hynny ar 
waith. 

Cyngor Abertawe 

 Pwyllgor Datblygu Polisi ac 
Arfer Diogelu  

 Grŵp Diogelu Corfforaethol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr 

 Cynllun Busnes 
Cyfarwyddiaeth y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (2017-
18) 

 Grŵp Diogelu Gweithredol 
Pen-y-bont ar Ogwr 

 Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol 2016 – 2020 

 Partneriaeth Diogelwch 
Cymunedol Pen-y-bont ar 
Ogwr 

 Adolygiad Monitro Ansawdd 
a'r Grŵp Pryderon Cynyddol 

 Prosiect MASH 

Cyngor Bwrdeistref Sirol CNPT 

• Polisi Trothwy Diogelu i 
sicrhau y daw achosion priodol 
i'r maes Diogelu ac nid yw'r 
maes diogelu'n cael ei orlwytho 

• Proses Adolygu Digwyddiadau 
Arwyddocaol (caiff yr hyn a 
ddysgir o'r maes Diogelu ei 
raeadru, a chymerir camau 
gweithredu priodol ar draws 
meysydd gwasanaeth a 
darparwyr) 

• Cynllun Datblygu Diogelu 
2018-19 sydd wedi nodi 5 
amcan allweddol i fesur 

http://www.wbsb.co.uk/media/7380/wbsab_business_plan_2017_18.pdf
http://www.wbsb.co.uk/media/5102/wbscb_strategic_priorities_and_business_plan_2017_18.pdf
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perfformiad yn eu herbyn, yn 
seiliedig ar adolygiad 
cenedlaethol diweddar gan 
AGGCC 

• Dechrau darparu ei 
hyfforddiant ei hunan fel y 
gallwn rannu arfer da a dysgu 
uniongyrchol 

• Gweithio gyda Chydlynwyr 
Ardaloedd Lleol a'r 
gwasanaethau Plant i hybu 
diogelu'n gorfforaethol ac yn 
gymunedol fel y gallwn hybu 
atal 

5. Pa amcanion lles y mae'r blaenoriaethau hyn yn cyfrannu atynt? 

R1 - Plant a Phobl Ifanc  

R2 – Cymunedau cryf, cydnerth a chysylltiedig 
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Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) 

1. Beth ddywedodd yr asesiad poblogaeth wrthym? 

1. Mae 1 o bob 5 plentyn yn y DU yn byw mewn aelwydydd lle ceir cam-drin domestig. 

2. Yn 2015/16, cofnodwyd 9,324 o achosion o drais gan yr heddlu ym Mae'r Gorllewin  – mae hyn 
yn gynnydd o 3,514 o achosion o 2013. Roedd 3,177 o'r rhain yn ymwneud â cham-drin 
domestig. 

3. Cofnodwyd 6 achos o ddynladdiad yn ardal Bae'r Gorllewin yn ystod 2015/16 ac roedd 2 o'r 
rhain yn gysylltiedig â cham-drin domestig. 

4. Yn 2015/16, trafodwyd 1,106 o achosion risg uchel o gam-drin domestig mewn cyfarfodydd y 
gynhadledd asesu risgiau amlasiantaeth (MARAC) yn rhanbarth Bae'r Gorllewin.  

5. Amcangyfrifir bod trais domestig yn costio tua £826.4 miliwn y flwyddyn ar gyfartaledd i Gymru. 
Mae hyn yn cynnwys costau gwasanaethau, cynnyrch economaidd a gollwyd a chostau dynol 
neu emosiynol.  

2. Pa anghenion gofal a chefnogaeth a amlygwyd yn yr Asesiad Poblogaeth? 

VAW.S1. Fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, 
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2016-2021 ym mis Tachwedd 2016.  Mae'r 
strategaeth yn seiliedig ar 3 diben: 

a. Atal - datblygu a chefnogi rhwydweithiau cyfoedion a grwpiau cefnogi, rhoi cyngor ar 
faterion ariannol, cefnogi tramgwyddwyr i newid eu hymddygiad. 

b. Diogelu - cadw dioddefwyr yn ddiogel wedi'i dramgwyddwyr gael eu rhyddhau o'r 
system cyfiawnder troseddol, cynyddu gallu'r gwasanaethau iechyd i ymateb i 
anghenion corfforol a seicolegol, gwella hyfforddiant sy'n sensitif i anghenion y 
dioddefwyr. 

c. Cefnogaeth - rhoi cefnogaeth i blant sydd wedi bod mewn aelwydydd lle ceir 
camdriniaeth, datblygu gwell opsiynau tai i'r bobl y mae hyn yn effeithio arnynt 

VAW.S2. Darparu adnodd ychwanegol i roi'r fenter Gofyn a Gweithredu ar waith sy'n debygol o 
arwain at gynnydd yn nifer yr achosion yr adroddwyd amdanynt 

VAW.S3. Sicrhau bod polisïau, strategaethau a chanllawiau'n cael eu llunio i sicrhau ymagwedd 
gyson at gyflwyno gwasanaethau ar draws Bae'r Gorllewin (un bwrdd iechyd, dau heddlu 
a thri awdurdod lleol) 

VAW.S4. Gwella ymwybyddiaeth o'r gefnogaeth sydd ar gael ymhlith dioddefwyr gwrywaidd. 

3. Beth yw'r blaenoriaethau rhanbarthol a fydd yn mynd i'r afael â'r anghenion a amlygwyd 
yn yr Asesiad Poblogaeth? 

Sylwer: Rheolir blaenoriaethau rhanbarthol drwy Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ac ni chânt eu 
rheoli gan Fae'r Gorllewin.  

Sefydlwyd y tri Bwrdd Partneriaeth Strategol ar draws y rhanbarth, sy'n adrodd i'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus trwy ei Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol. 

Dyma'r blaenoriaethau strategol ar draws rhanbarth Bae'r Gorllewin (blaenoriaethau LlC): 

VAW.P1. Cynyddu ymwybyddiaeth a herio agweddau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
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a thrais rhywiol ar draws poblogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

VAW.P2. Cynyddu ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc o bwysigrwydd perthnasoedd diogel, cyfartal 
ac iach a bod cam-drin bob amser yn anghywir 

VAW.P3. Rhoi mwy o ffocws ar sicrhau bod tramgwyddwyr yn atebol a rhoi cyfleoedd iddynt newid eu 
hymddygiad yn seiliedig ar ddiogelwch dioddefwyr 

VAW.P4. Gwneud ymyrryd ac atal cynnar yn flaenoriaeth 

VAW.P5. Sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn cael eu hyfforddi i roi ymatebion effeithiol, amserol a 
phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr 

VAW.P6. Rhoi mynediad cyfartal i ddioddefwyr i wasanaethau sy'n cynnwys adnoddau priodol o 
safon, sy'n seiliedig ar anghenion a chryfder ac sy'n ymatebol i ryw ar draws Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Cyflwynwyd cais ar y cyd am grant refeniw VAWDASV ar gyfer 2018/19 (Abertawe a CNPT yn unig 
oherwydd ansicrwydd cynlluniau Pen-y-bont ar Ogwr)  

Mae blaenoriaethau presennol yn cynnwys: 

 Gweithio tuag at wasanaeth Ymgynghorwyr Trais yn y Cartref Annibynnol ar y cyd (gan 
ddefnyddio cyllid LlC) 

 Cydlyniad MARAC (Abertawe'n unig) 

Mae'n cyd-fynd â threfniadau presennol fel rhan o Fae'r Gorllewin yn gweithredu ar y sail ranbarthol 
hon o ran: 

 Bwrdd Diogelu Plant Bae'r Gorllewin   

 Bwrdd Diogelu Oedolion Bae'r Gorllewin   

 Gwasanaeth Ymyrryd Yn Gynnar a Chyfiawnder Ieuenctid Bae'r Gorllewin 

 Grŵp Llywio MARAC Bae'r Gorllewin 

 Fforwm Gwrthgaethwasiaeth Bae'r Gorllewin  

4. Dyma'r blaenoriaethau allweddol i'w harwain gan bartneriaethau a threfniadau cynllunio 
eraill ar draws y rhanbarth: 

Blaenoriaeth Allweddol 
Sefydliad/Partneriaeth 

Arweiniol 

Strategaethau, Cynlluniau, 
Rhaglenni a Phrosiectau 

Perthnasol 

Rhestrir blaenoriaethau 
strategol uchod 

 

 

Cyngor Abertawe Grŵp Strategol VAWDASV 
Abertawe  

Strategaeth VAWDASV Leol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr 

Partneriaeth Strategol Pen-y-
bont ar Ogwr 

Strategaeth VAWDASV Leol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Castell-nedd Port Talbot 

 

Grŵp Arweinyddiaeth 
VAWDASV Castell-nedd Port 
Talbot 

Strategaeth VAWDASV Leol 
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5. Pa amcanion lles y mae'r blaenoriaethau hyn yn cyfrannu atynt? 

R2 – Cymunedau cryf, cydnerth a chysylltiedig 

R3 – Pobl yn eu potensial 

Sefydliadau Diogel 

1. Beth ddywedodd yr asesiad poblogaeth wrthym? 

Yn ardal Bae'r Gorllewin, mae tri phrif sefydliad "diogel" - dau garchar (un yn Abertawe ac un ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr) ac un Cartref Plant diogel yng Nghastell-nedd Port Talbot. 

 

CARCHAR EI MAWRHYDI (CEM) SEFYDLIAD TROSEDDWYR IFANC  

(STI) Y PARC, PEN-Y-BONT AR OGWR 

1. Mae lle i hyd at 2,000 o garcharorion gwrywaidd Categori B yn CEM a STI Ifanc y Parc. Mae 
dwy brif ran: 

a. Uned pobl ifanc i wrywod 15 i 17 oed. 

b. Prif garchar i droseddwyr ifanc 18 i 21 oed a throseddwyr sy'n oedolion 

2. Mae'r rhan fwyaf o garcharorion yn bwrw tymor o dros 2 flynedd yn y carchar, gyda 580 (35%) 
yn bwrw tymor o rhwng 4 a 10 mlynedd. 

3. Mae lle yn Uned Pobl Ifanc CEM a STI y Parc i hyd at 64 o wrywod rhwng 15 ac 17 oed. 

4. Rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2016, roedd 24% o garcharorion wedi niweidio'u hunain 

 

UNED DDIOGEL HILLSIDE, CASTELL-NEDD PORT TALBOT 

 

1. Mae'r gwasanaethau yn Hillside yn cefnogi hyd at 22 o bobl ifanc, yn fechgyn ac yn ferched 
rhwng 12 ac 17 oed o Gymru a Lloegr. Dylid nodi mai Hillside yw'r unig sefydliad preswyl i blant 
yng Nghymru.  

2. Mae 14 o gartrefi diogel sydd wedi'u rheoli'n unigol yn Lloegr ac 1 yng Nghymru sef Hillside, 
cartref diogel i blant a agorwyd yng Nghastell-nedd ym 1996. 

3. Mae 16 o welyau lles a 6 gwely caethiwed ieuenctid er bod posibilrwydd y gall gwelyau 
caethiwed ieuenctid gynyddu eleni.  

4. Rhwng 2017 a 2018, arhosodd cyfanswm o 79 o bobl ifanc yn Hillside, 64 o wrywod ac 16 o 
fenywod, am 3 i 4 mis ar gyfartaledd. 

CARCHAR EI MAWRHYDI ABERTAWE 

1. Mae CEM Abertawe'n garchar Categori B, ac mae lle yno i hyd at 515 o ddynion. Mae'r grwpiau 
proffil oed mwyaf yn cynnwys dynion 21 i 39 oed, gyda'r rhan fwyaf o arosiadau'n dod i ben yn 
ystod y 3 mis cyntaf. 

2. Mae gan boblogaeth fawr o garcharorion anabledd, ac mae gan y rhan fwyaf o'r rhain 
broblemau iechyd meddwl.  

3. Mae cefnogaeth i garcharorion yn cynnwys atgyfeiriadau i wasanaeth cyffuriau'r carchar ac 
roedd y rhan fwyaf o'r atgyfeiriadau a dderbyniwyd rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf 2015 yn 
gysylltiedig â heroin a chamddefnyddio alcohol. 
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2. Pa anghenion gofal a chefnogaeth a amlygwyd yn yr Asesiad Poblogaeth? 

CARCHAR EI MAWRHYDI (CEM)  SEFYDLIAD TROSEDDWYR IFANC  

(STI) Y PARC, PEN-Y-BONT AR OGWR 

1. Mae tystiolaeth bod troseddu'n cynyddu yn ystod cyfnodau o ddirwasgiad economaidd. 

2. Mae poblogaeth carchardai'r DU wedi cynyddu sy'n golygu mwy o alw am wasanaethau yn y 
Parc os bydd y boblogaeth yno'n cynyddu nes bod y lle'n llawn. 

3. Nid oes cyllid ychwanegol ar gyfer gofal cymdeithasol i garcharorion yng Nghymru am ei fod o 
fewn yr hyn a ddyrennir i awdurdodau lleol er mwyn rhoi'r DGCaLl ar waith. 

 

UNED DDIOGEL HILLSIDE, CASTELL-NEDD PORT TALBOT 

 

1. Mae galw am wasanaeth trosglwyddo i gefnogi pobl ifanc sy'n gadael y ddarpariaeth. Rydym 

yn y broses o archwilio a datblygu 'darpariaeth camu i lawr' i hwyluso trosglwyddo llyfn yn ôl i 

gymuned y person ifanc.  Rydym hefyd yn hysbysebu i geisio cyflogi swyddog ailsefydlu. Mae 

cefnogaeth sy'n ymwneud ag ailsefydlu yn Hillside yn flaenoriaeth allweddol.  

2. Mae gan Hillside weithlu sy'n ymwybodol o drawma ac sy'n deall goblygiadau profiadau 

niweidiol mewn plentyndod. Rydym yn defnyddio'r model gwella o drawma a bellach yn 

datblygu model sefydlogrwydd diogel. Mae gennym dîm clinigol mewnol cryf gan gynnwys 

Seiciatrydd Plant a Phobl Ifanc Ymgynghorol, Seicolegydd Clinigol a dau Seicolegydd 

Cynorthwyol. Rydym hefyd yn cyflogi Therapydd Iaith a Lleferydd, Gweithiwr Camddefnyddio 

Sylweddau a Gweithiwr Ymddygiad Niweidiol yn Rhywiol a Chamfanteisio'n Rhywiol ar Blant. 

Rydym wedi datblygu cynllunwyr gofal sy'n cefnogi'r gweithwyr allweddol (mae gan bob 

plentyn becyn cefnogaeth bwrpasol i ddiwallu ei anghenion) ac i roi cynllun gofal y person 

ifanc ar waith, ei fonitro a'i oruchwylio.  

3. Hillside yw'r unig uned ddiogel yn y DU a chanddi ddarpariaeth ysgol uwchradd mewnol. 

Mae'n cyflogi athrawon ar secondiad o ysgol uwchradd Cefn Saeson.  Mae'r cyflawniadau 

addysgol yn eithriadol o ystyried y profiadau niweidiol y mae'r bobl ifanc hyn wedi'u profi yn 

ystod eu plentyndod, gan nad yw llawer ohonynt wedi bod i'r ysgol am 2 flynedd neu fwy. Mae 

pob person ifanc yn gadael Hillside gyda chymhwyster, ac mae rhai yn cyflawni TGAU gradd 

C neu'n uwch. 

4. Rydym yn canolbwyntio ar gynllun cymwysterau'n unol â galluoedd person ifanc ac yn 

gweithio'n unol â'u cryfderau. Rydym yn ymgymryd â chymwysterau a chynlluniau 

galwedigaethol megis gwobrau gwasanaeth tân Phoenix a Dug Caeredin.  

5. Mae ysgol yn rhan o'r uned ddiogel y mae pob person ifanc am fynd iddi ac mae pobl ifanc yn 

gofyn am wersi hwy. Mae hyn yn anhygoel o ystyried bod y mwyafrif helaeth wedi bod allan o'r 

system addysg am gyfnodau sylweddol. 

6. Caiff y ddarpariaeth gofal cymdeithasol a lles ei theilwra hefyd i angen person ifanc wrth iddynt 

fynd allan pan fyddant yn gallu, a byddant yn mynd i bob apwyntiad meddygol lle y bo'n bosib 

yn y gymuned. Darperir ar gyfer anghenion diwylliannol a chrefyddol y person ifanc hefyd yn 

fewnol ac yn y gymuned.  

7. Mae deintydd yn ymweld â ni sy'n diwallu anghenion deintyddol y person ifanc.   

8. Mae gennym hefyd dîm rheoli ymddygiad cryf ac mae rheoli ymddygiad a diogelwch person 

ifanc yn Hillside yn flaenoriaeth.  

9. Mae gweithio amlasiantaeth yn flaenoriaeth yn Hillside ac rydym  

10. Mae pwysau'n dod i'r amlwg o ran lle a staffio, ac mae angen i ni ddatblygu'r gwasanaeth fel ei 
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fod yn gymesur ag anghenion y gwasanaeth.  

11. Mae'r galw am welyau yn Hillside yn llawer uwch na'r cyflenwad. Ystyrir plant o Gymru'n 

flaenoriaeth a gwneir pob ymdrech i roi lle iddyn nhw'n gyntaf, neu eu symud yn ôl i Hillside 

pan fydd gennym y gallu i wneud hynny.  

 

CARCHAR EI MAWRHYDI ABERTAWE 

1. Mae rhoi'r DGCaLl ar waith yn gynnar yn awgrymu y gall cefnogaeth sy'n gysylltiedig ag 
ailsefydlu fod yn flaenoriaeth. 

2. Mae angen ymateb amlasiantaeth i fodloni gofynion atal.  

3. Mae angen i strategaethau comisiynu ar y cyd gynnwys gofynion atal pobl mewn stad ddiogel. 

4. Llwybrau triniaeth i'r rhai sy'n defnyddio sylweddau seicoweithredol newydd. 

5. Dylai cwnsela fod ar gael i garcharorion sy'n bwrw tymhorau hwy yn y carchar. 

6. Mae angen hyfforddiant ychwanegol mewn iechyd rhywiol a chamddefnyddio sylweddau ar staff 
gofal sylfaenol. 

3. Dyma'r blaenoriaethau allweddol i'w harwain gan bartneriaethau a threfniadau cynllunio 
eraill ar draws y rhanbarth: 

Blaenoriaeth Allweddol 
Sefydliad/Partneriaeth 

Arweiniol 

Strategaethau, Cynlluniau, 
Rhaglenni a Phrosiectau 

Perthnasol 

Grŵp Gweithredu Amlasiantaeth 
yn Abertawe 

Cyngor Abertawe, Bwrdd 
Iechyd PABM, y Gwasanaeth 
Prawf, CHP ,NOMS 
(Gwasanaeth Cenedlaethol 
Rheoli Troseddwyr), Tai 

 Asesiad Poblogaeth 

 Memorandwm o 
ddealltwriaeth (wedi'i 
gwblhau) 

 Llwybr Lleol i Ofal a 
Chefnogaeth 

Bydd CNPT yn cyflwyno cynnig ar 
gyfer darpariaeth camu i lawr yn 
uned ddiogel Hillside a chanfod yr 
opsiynau posib. 

Hysbysebu a recriwtio swyddog 
ailsefydlu. 

Gwella'r holl gyfleusterau yn uned 
ddiogel Hillside, sy'n gymesur ag 
anghenion y gwasanaeth. 

Rhoi'r cyflwyniad i'r holl bartneriaid 
yn y rhanbarth ynghylch addasu 
Hillside at ddiben arall.  

Gwasanaethau Plant Uned 
Ddiogel Hillside CNPT  

BDPBG. 

 

 

Uned Ddiogel Hillside a 
CNPT 

 

Uned Ddiogel Hillside 

Trosglwyddo a Chynllunio Ôl-16 

Cynllun busnes y 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
a'r Gyfarwyddiaeth Tai  

Grŵp Diogelu Corfforaethol. 

Grwpiau strategol BDPLl  

Gweithio'n agosach â'n bwrdd 
addysg 

Pen-y-bont ar Ogwr  

 Cynllun Busnes 
Cyfarwyddiaeth y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Lles (2017-18) 
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 Bwrdd Partneriaeth Iechyd y 
Carchar 

 Grwpiau Goruchwylio Strategol 
Amrywiol 

4. Pa amcanion lles y mae'r blaenoriaethau hyn yn cyfrannu atynt? 

R2 - Cymunedau cryf, cydnerth a chysylltiedig  

R3 - Pobl yn cyrraedd eu potensial  
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ATODIAD 5 

Grŵp Dinasyddion a Chymunedau  

Grwpiau Rhanbarthol: 

Panel Rhanbarthol y Dinasyddion 

Rhwydwaith Rhanbarthol y Trydydd Sector 

Fforwm Partneriaeth PABM  

Cyngor Iechyd Cymuned 

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid 

Grŵp Ieuenctid PABM 

Fforwm Gweithwyr Iechyd Proffesiynol 

Grŵp Cyfeirio Anabledd 

Rhwydwaith BME Rhanbarthol  

Grwpiau Dinasyddion Abertawe: 

Fforwm LGBT Bae Abertawe 

Grŵp Cyswllt Anabledd Abertawe 

Rhwydwaith Hawliau Plant Abertawe 

Fforwm Iaith Gymraeg Abertawe 

Rhwydwaith 50+ Abertawe 

Grwpiau Dinasyddion Castell-nedd Port Talbot: 

Fforwm Sector Gwirfoddol PPI CNPT 

Fforwm Strategol Trydydd Sector CNPT 

Fforwm Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol CNPT 

Fforwm Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles CNPT 

Rhwydwaith Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl CNPT 

Sefydliad Cymunedol/Fforwm BME CNPT 

Grwpiau Dinasyddion Pen-y-bont ar Ogwr: 

Grŵp Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Pen-y-bont ar Ogwr 

Rhwydwaith Cefnogi Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr 

Rhwydwaith Strategol Trydydd Sector Pen-y-bont ar Ogwr 

Rhwydwaith Llais y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr 

Rhwydwaith Cefnogi Iechyd Meddwl, Alcohol a Chyffuriau Pen-y-bont ar 
Ogwr 
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ATODIAD 6 

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCCh) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Blaenoriaeth allweddol i CBS Pen-y-bont ar Ogwr a nodwyd i'r Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 
2016-17 oedd: 

Datblygu dulliau priodol i alluogi'r cyngor i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth da i'r 
cyhoedd. 

Mae gwaith wedi'i gwblhau yn y Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant ac Oedolion i sicrhau bod un 
pwynt cyswllt i bobl y mae angen ein cymorth arnynt. Mae nifer o weithwyr proffesiynol gwahanol yn 
ymwneud â'r pwynt cyswllt cychwynnol hwn.  O ganlyniad i'r "model" newydd hwn, mae Pen-y-bont 
ar Ogwr yn gallu cynnig gwell cyngor a gwybodaeth a gall dywys pobl i'r gwasanaeth cywir yn gynt er 
mwyn diwallu eu hanghenion.  Mae'r ffordd newydd hon o weithio ar gam cynnar o hyd, ac mae mwy 
i'w wneud i sicrhau bod y model yn gweithio. 

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi mynd ati i roi'r gronfa ddata lles dinasyddion genedlaethol, newydd ar 
waith sef DEWIS CYMRU fel y gall pobl gyrchu gwybodaeth yn uniongyrchol o'r wefan yn hytrach na 
gorfod aros i rywun o'r gwasanaethau cymdeithasol siarad â nhw. Mae'r system hon yn un pwynt 
mynediad i ddinasyddion a gweithwyr proffesiynol ac mae'n cynnwys gwybodaeth am sefydliadau, 
gwasanaethau, grwpiau cymunedol, cwmnïau a digwyddiadau - lleol a chenedlaethol.  Gwyddwn fod 
pobl wedi gallu cael mynediad iddo'n barod sydd wedi golygu eu bod wedi bod yn fwy annibynnol na 
phe baent wedi gorfod dibynnu arnom ni. Rydym bellach am adeiladu ar hyn fel ei fod hefyd yn 
cynnwys hyd yn oed mwy o wybodaeth yn y dyfodol. Mae'r ddolen i'r wefan genedlaethol yma: 
https://www.dewis.cymru/ 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  

Yn unol â'r DGCaLl, roedd CNPT yn anelu at gael prosesau ar waith ar draws y sir i hwyluso 
mabwysiadu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth. Roedd datblygu system TG bwrpasol 
yn ganolog i hyn. Fe'i dyluniwyd i hwyluso ymyriad ac atal drwy nodi canlyniadau personol unigolyn 
yn gynnar, ynghyd â'r trefniadau cefnogi sy'n bodloni eu gofynion orau.  

Mae prosesau bellach wedi'u hen sefydlu, ynghyd â'r system TG i'w hwyluso; mae dinasyddion yn 
cysylltu â CNPT am gymorth ac yn cael cyngor ar y cyfeiriadur cymunedol ar-lein newydd, sy'n 
darparu mynediad i amrywiaeth o wasanaethau cyffredinol ledled y fwrdeistref sirol; 
www.npt.gov.uk/communitydirectory 

Cyngor Abertawe 

Mae Abertawe'n rhoi'r cyfeiriadur lles cenedlaethol, Dewis Cymru, ar waith fel y gall pobl gyrchu 
gwybodaeth yn uniongyrchol o'n gwefan er mwyn cael mynediad i ystod ehangach o wasanaethau 
gofal a chefnogaeth. Mae'r system genedlaethol hon, a roddwyd ar waith yn lleol, yn disgwyl adeiladu 
cysylltiadau pwysig â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a chyfeiriaduron Infoengine y trydydd 
sector. Mae'r datblygiadau hyn yn rhan o ymagwedd gyffredinol at ddarparu gwybodaeth, cyngor a 
chymorth sy'n cyd-fynd ag ymagwedd y cyngor at Gyswllt Corfforaethol, y drws ffrynt 'cynnes' i'r 
gwasanaethau plant a'r Pwynt Mynediad Cyffredin at ddrws ffrynt y gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol cymunedol. 

Bwrdd Iechyd PABM 

https://www.dewis.wales/
http://www.npt.gov.uk/communitydirectory
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111 yw'r rhif newydd i'w ffonio am ddim i bobl gael mynediad i gyngor ar iechyd gan y gweithiwr 
proffesiynol cywir yn yr amser cyflymaf posib, ac mae'n rhan o gynllun i wella gofal brys, ac 
annisgwyl. 

Lansiwyd cynllun peilot 111 Cymru ym mis Hydref 2016 gan Fwrdd Iechyd PABM, ac mae bellach ar 
waith ar draws holl ranbarth Bae'r Gorllewin.  

Infoengine 

Infoengine yw cyfeiriadur gwasanaethau'r trydydd sector yng Nghymru. Mae Infoengine, sydd wedi'i 
ddatblygu ac sy'n cael ei arwain gan y trydydd sector, yn darparu gwybodaeth am ystod eang o 
wasanaethau gwirfoddol a chymunedol sy'n gallu darparu gwybodaeth a chefnogaeth fel y gall pobl 
wneud dewis gwybodus.  

Mae gwaith diweddar gan y prosiect Infoengine wedi arwain at berthynas ddwyffordd ffurfiol rhwng 
DEWIS ac Infoengine i rannu gwybodaeth y trydydd sector ar draws y ddau lwyfan, gan sicrhau 
ffynhonnell ddata ddi-fwlch i unigolion gyrchu'r wybodaeth y mae ei hangen arnynt, wrth sicrhau bod 
y sector yn parhau i fod yn 'berchen ar' eu gwybodaeth. Mae Infoengine wedi'i fabwysiadu bellach fel 
rhan o isadeiledd Cefnogi Trydydd Sector Cymru, sy'n golygu bod y safle bellach yn cynnwys Cymru 
gyfan. Caiff ei ddefnyddio gan bob un o'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CGS) fel eu cyfeiriadur ar-lein 
o wasanaethau'r trydydd sector." 
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ATODIAD 7 

Gwasanaethau Cymraeg: 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Mae strategaeth iaith Gymraeg pum mlynedd y cyngor, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2016, yn nodi 
bwriad y cyngor i hybu'r iaith yn y gweithle a helpu i wella sgiliau iaith Gymraeg staff. Yn ogystal, 
mae'n ceisio hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg i'r cyhoedd. 

O ran gwasanaethau, mae'r Cynnig Gweithredol yn ymddangos yn y cam asesu, lle mae'r bobl sy'n 
cael eu hasesu'n derbyn Cynnig Gweithredol fel rhan o'r broses asesu. Yn ogystal â hyn, os bydd 
angen, bydd cydlynwyr gofal ac aelodau eraill o staff yn cysylltu â gweithwyr proffesiynol sy'n siarad 
Cymraeg sy'n gallu parhau i ymgysylltu â phobl drwy gyfrwng y Gymraeg. Ymgymerir â'r Cynnig 
Gweithredol hefyd mewn cyfweliadau yn ôl y galw wrth gysylltu â'r cyhoedd. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  

Bydd gwasanaethau'n ceisio cydweddu aelodau addas o staff sy'n siarad Cymraeg â pherson/phobl 
a fyddai am drafod eu lles trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Cyngor Abertawe 

Mae Cyngor Abertawe a'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn cydnabod pwysigrwydd diwallu anghenion 
iaith Gymraeg yr unigolyn, ac rydym yn ymrwymedig i gynnig, darparu a datblygu gwasanaethau 
Cymraeg. Yn ystod y flwyddyn, mae'r gyfarwyddiaeth wedi bod yn gweithio tuag at gynyddu gallu i 
gyflwyno gwasanaeth dwyieithog gan fod diffyg gallu yn y timau, ac adlewyrchir hyn yn y nifer bach o 
siaradwyr Cymraeg rhugl. 

Mae cynlluniau gwasanaeth a chynlluniau comisiynu'n mynd i'r afael â'r heriau a gysylltir â 
disgwyliadau uwch gan ddinasyddion, mwy o alw a llai o adnoddau. Mae gwaith yn mynd rhagddo o 
hyd yn rhanbarthol, yn lleol ac o fewn partneriaethau. Cyfeirir y rhain drwy waith cyd-gynhyrchu gyda 
dinasyddion, a bydd 'cynnig gweithredol' ar waith gydag unrhyw ddigwyddiad cyhoeddus a gynhelir. 
Caiff pob cynllun strategol o'r fath ei sgrinio am gydraddoldeb drwy Asesiad Effaith. Adolygir 
manylebau contract yn rheolaidd gyda darparwyr a'u monitro yn ôl yr arfer yn erbyn amrywiaeth o 
safonau ansawdd gan gynnwys safonau'r Gymraeg. Mae fforymau darparwyr, a gynhelir gyda 
sectorau gofal preswyl a gofal cartref, wedi helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o'r Cynnig Gweithredol. 

Bwrdd Iechyd PABM 

Mae PABM yn gwbl ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth dwyieithog. Mae am wella ansawdd y 
driniaeth, y gofal, a'r gwasanaethau y mae pobl yn eu derbyn, gan sicrhau y cânt eu trin ag urddas a 
pharch, a bod gwasanaethau Cymraeg yn cael eu cynnig i bobl heb iddynt orfod gofyn amdanynt. 
Mae'n dilyn yr arweiniad yn fframwaith strategol "Mwy na Geiriau" Llywodraeth Cymru a'r Cynnig 
Gweithredol. 
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ATODIAD 8  

Amcanion Lles Rhanbarthol 

R1   Plant a Phobl Ifanc 

R2   Cymunedau cryf, cydnerth a chysylltiedig 

R3   Pobl yn cyrraedd eu potensial 

R4   Heneiddio'n dda  

R5   Gweithio gyda natur 

R6   Lles yn y gweithle 

 

 


