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Sut i ddefnyddio’r ddogfen hon
Fersiwn hawdd ei ddeall yw hwn. Mae’r geiriau a’r hyn 
maen nhw’n feddwl yn hawdd i’w darllen a’u deall. 

Efallai na fedrwch chi ddarllen a deall y ddogfen hon 
heb help. Gofynnwch i rywun rydych chi’n ei adnabod 
i’ch helpu. 

Efallai bydd rhai geiriau yn anodd i’w deall. Mae’r 
rhain wedi cael eu hysgrifennu mewn glas trwm a 
dywedir beth maen nhw’n feddwl mewn bocs o dan y 
gair. 

Os bydd y gair anodd yn cael ei ddefnyddio eto bydd 
yn cael ei ysgrifennu mewn glas cyffredin. Gallwch 
edrych beth mae geiriau mewn glas cyffredin yn ei 
feddwl. Maen nhw mewn rhestr o Eiriau anodd ar 
dudalen 25. 

Pan fydd y ddogfen yn dweud ‘ni’ mae’n meddwl y 
grŵp sydd wedi ysgrifennu hwn o Raglen Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol Bae’r Gorllewin.

Am fwy o wybodaeth, neu i gael y ddogfen hon mewn 
gwahanol ddiwyg, cysylltwch â Swyddfa Rhaglen 
Bae’r Gorllewin:

E-bost: western.bay@swansea.gov.uk

Ffôn: 01792 633805

Ein gwefan: www.westernbay.org.uk 

Cafodd yr adroddiad hwn ei wneud yn hawdd ei 
ddeall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan ddefnyddio 
Photosymbols.

mailto:western.bay%40swansea.gov.uk%20?subject=
http://www.westernbay.org.uk 
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Ynglŷn â’r cynllun hwn 

Ni yw Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae’r 
Gorllewin. Ein gwaith yw helpu gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol i weithio gyda’i gilydd.  

Rydyn ni’n gofalu am: 

 ▪ Ben-y-bont ar Ogwr

 ▪ Castell Nedd Port Talbot

 ▪ Abertawe. 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) yn ddeddf a ddechreuodd yn 
2014. Mae’r ddeddf hon yn dweud bod yn rhaid i 
ni ysgrifennu’r cynllun hwn. Mae’r cynllun er mwyn 
dangos sut yr ydyn ni’n gofalu amdanoch a’ch 
cefnogi. 
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I’n helpu i ysgrifennu’r cynllun roedd yn rhaid i ni 
ddod i wybod: 

 ▪ pa ofal a chefnogaeth sydd eu hangen arnoch

 ▪ beth sy’n eich rhwystro rhag bod yn hapus ac yn 
iach.

Yn 2016 fe weithion ni ar hyn. Fe siaradon ni â:

 ▪ phobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, eu 
teuluoedd a’u gofalwyr

 ▪ staff sy’n gweithio mewn gwasanaethau a 
mudiadau.

Fe siaradon ni hefyd â’n panel o ddinasyddion. 
Mae hwn yn grŵp o bobl sy’n byw yn yr ardal. Maen 
nhw’n dweud wrthyn ni beth maen nhw’n feddwl o 
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  
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Y pethau y gwnaethon ni ddod i 
wybod amdanyn nhw 

Mae ar lawer o’r bobl sydd angen gofal a 
chefnogaeth angen yr un math o bethau, fel:

 ▪ Mwy o ofal a chefnogaeth wrth i chi fynd yn hŷn. 
Oherwydd weithiau gall salwch neu anabledd 
fynd yn waeth wrth i chi fynd yn hŷn.

 ▪ Gwasanaethau sy’n haws i’w cyrraedd a’u 
defnyddio.

 ▪ Gwasanaethau yn y gymuned leol.

 ▪ Mae llawer o bobl yn unig. Gall hyn feddwl ei bod 
hi’n fwy anodd bod yn hapus ac yn iach.

 ▪ Gwybodaeth a chyngor da.
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 ▪ Technoleg newydd i’ch helpu i gadw’n ddiogel 
ac aros yn annibynnol. Gall hyn fod yn rhywbeth 
y gallwch chi wisgo o amgylch eich gwddf sy’n 
dweud wrthyn ni pan fyddwch chi’n cwympo.

Mae technoleg newydd yn meddwl pethau 
fel y rhyngrwyd, ffonau clyfar a chyfrifiaduron 
llechen.

 ▪ Mae ar bobl ifainc angen help i symud o 
wasanaethau plant i wasanaethau oedolion.

 ▪ Gwasanaethau i gefnogi pobl o bob oed sy’n 
dioddef gan broblemau iechyd meddwl.

Mae gan bobl broblemau iechyd meddwl pan 
fydd arnyn nhw angen cymorth a chefnogaeth 
â’u meddyliau a’u teimladau.

 ▪ Tai diogel sy’n iawn ar eich cyfer chi.

 ▪ Cefnogaeth dda i ofalwyr. Mae mwy o ofalwyr a 
gofalwyr ifainc bob blwyddyn. 
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Sut y byddwn ni’n gwirio’r cynllun?

Rydyn ni wedi ysgrifennu Cynllun Gweithredu i fynd 
gyda’r cynllun hwn. Bydd y Cynllun Gweithredu 
yn dweud sut y byddwn ni’n gwneud popeth yn y 
cynllun hwn. 

Fe fyddwn ni’n gwneud newidiadau i’r Cynllun 
Gweithredu dros amser. Fe fyddwn ni’n ysrifennu 
adroddiad bob blwyddyn i ddweud pa mor dda 
rydyn ni’n gwneud.
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Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant

Mae’n rhaid i’n cynlluniau i gyd gyd-fynd â’r ddeddf 
hon. Mae’r ddeddf yn dweud bod yn rhaid i’n 
gwasanaethau ar eich cyfer chi:

 ▪ fedru mynd ymlaen am flynyddoedd

 ▪ bod yn deg

 ▪ eich cynnwys chi wrth eu cynllunio

 ▪ eich rhoi chi a’r pethau rydych chi’n dymuno 
eu cael yn ganolbwynt i’r pethau rydyn ni’n eu 
gwneud
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 ▪ gweithio gyda mudiadau eraill sy’n rhoi 
gwasanaethau

 ▪ defnyddio technoleg newydd i helpu mwy o bobl 
fod ag angen llai o gefnogaeth.

Cydraddoldeb ac adnoddau dynol

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn ddeddf sy’n dweud 
bod yn rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod ni’n deg i 
bawb. Mae hyn yn bwysig iawn.

Mae gan bawb hawliau. Mae arnon ni eisiau parchu 
eich hawliau. A’ch cynnwys yn y penderfyniadau 
sy’n effeithio ar eich bywyd.

Mae gan blant hawliau hefyd. Mae’n rhaid i ni 
ddangos ein bod ni’n gwrando ar blant a phobl 
ifainc. Rydyn ni’n meddwl bod hyn yn beth pwysig 
i’w wneud.
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Pwy fydd y cynllun yn helpu?

Pobl hŷn

Y pethau y gwnaethon ni ddod i wybod 
amdanyn nhw

Mae ar bobl angen mwy o ofal a chefnogaeth wrth 
fynd yn hŷn. Efallai eu bod:

 ▪ yn ei chael hi’n fwy anodd symud o gwmpas

 ▪ yn ei chael hi’n fwy anodd gofalu amdanyn nhw 
eu hunain

 ▪ yn cwympo mwy.
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Rydyn ni’n disgwyl y bydd mwy o bobl â dementia. 

Mae dementia yn salwch difrifol sy’n effeithio 
ar y cof a’r ymennydd ac yn gwneud pobl yn 
ddryslyd.

Mae pobl hŷn yn fwy tebygol o fyw ar eu pennau 
eu hunain. Gallan nhw fynd yn unig ac yn isel eu 
hysbryd.

Efallai y byddan nhw’n mynd yn sâl a’i chael hi’n 
anodd gofalu amdanyn nhw eu hunain. Felly bydd 
yn rhaid iddyn nhw fynd i’r ysbyty.

Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud

 ▪ Cael gwasanaethau da i gefnogi pobl i fyw gartref 
mor hir ag sy’n bosibl.

 ▪ Cael dewis o fannau da i fyw ynddyn nhw sy’n 
iawn ar gyfer pobl hŷn.
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 ▪ Gwneud ein cymunedau’n gryf ac yn ofalgar fel 
bo pobl hŷn ddim yn unig

 ▪ Cael gwasanaethau da ar gyfer pobl hŷn sydd â 
phroblemau iechyd meddwl.

Plant a phobl ifainc

Y pethau y daethon ni i wybod amdanyn nhw

Mae llawer o blant sy’n cael cefnogaeth gan 
wasanaethau cymdeithasol.

Mae gennym ni hefyd fwy o blant mewn gofal nag 
yng ngweddill Cymru. Ond mae gennym ni lai o rieni 
maeth nag oedd gennym ni o’r blaen.

Mae’n debygol bod mwy o ofalwyr ifainc na’r rhai 
rydyn ni’n gwybod amdanyn nhw.
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Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud

 ▪ Cael mwy o wasanaethau da ar gyfer plant sydd 
â phroblemau emosiynol a phroblemau iechyd 
meddwl. Byddwn ni’n cael un lle yn unig i fynd 
iddo ar gyfer y gwasanaethau hyn. 

Mae pobl sydd â phroblemau emosiynol yn aml 
ddim am siarad gydag unrhyw un na bod gydag 
unrhyw un. Neu efallai y byddan nhw’n colli eu 
tymer ac yn dadlau llawer.

 ▪ Cael gwasanaethau cryf a da ar gyfer plant sydd 
ag anghenion cymhleth.

Efallai bod gan bobl anghenion cymhleth pan:

 ▪ fydd ganddyn nhw fwy nag un anabledd

 ▪ dydyn nhw ddim yn defnyddio geiriau i 
siarad

 ▪ byddan nhw’n ymddwyn mewn ffyrdd y mae 
pobl eraill yn ei chael hi’n anodd eu deall.
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Iechyd meddwl

Y pethau y daethon ni i wybod amdanyn nhw

Mae’r rhan fwyaf o bobl sydd â phroblemau iechyd 
meddwl yn mynd i weld eu meddyg teulu am 
driniaeth.

Mae rhai pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl 
yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl 
cymunedol.

Mae gwasanaethau dydd ar gyfer y bobl sydd â’r 
problemau mwyaf difrifol.

Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud

 ▪ Mae gennym ni gynllun ar gyfer y ffordd orau i 
weithio yn ardal Bae’r Gorllewin.  Mae arnon ni 
angen dechrau’r cynllun hwn.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod gwasanaethau ar gyfer pobl 
sydd ag anghenion cymhleth yn dda ac yn iawn 
iddyn nhw.
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Anabledd dysgu ac awtistiaeth

Y pethau y daethon ni i wybod amdanyn nhw

 ▪ mae gan tua 21 o bobl o bob 1,000 anabledd 
dysgu

 ▪ mae gan ychydig dros 1,000 o blant 0-17 oed 
awtistiaeth ym Mae’r Gorllewin.

Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud

 ▪ Cael mwy o wasanaethau yn y gymuned ar gyfer 
plant ac oedolion. Fydd y gwasanaethau hyn 
ddim yn dibynnu ar eich oed ond ar beth sydd 
arnoch chi ei angen.
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Gofalwyr

Y pethau y daethon ni i wybod amdanyn nhw

Gall gofalwyr fod unrhyw oed, gan gynnwys plant. 
Efallai eu bod yn gofalu am:

 ▪ riant

 ▪ plentyn

 ▪ brawd neu chwaer.

Mae mwy nag un o bob deg o bobl sy’n byw yn ardal 
Bae’r Gorllewin yn ofalwyr.

Mae rhai ohonyn nhw’n 10-15 mlwydd oed. Mae 
mwy ohonyn nhw dros 65 mlwydd oed.
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Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud

 ▪ Gwybod pryd y byddwch chi’n dechrau bod yn 
ofalwr. Bod yn barod i roi’r wybodaeth a’r cyngor 
sydd eu hangen arnoch chi.

 ▪ Ei gwneud hi’n haws i chi gael yr wybodaeth a’r 
cyngor sydd eu hangen arnoch chi. Gan gynnwys 
gwybodaeth am eich hawliau fel gofalwr.

 ▪ Cael gwasanaethau sy’n eich helpu i gadw’n iach 
ac yn hapus.

 ▪ Cael grwpiau sy’n eich helpu i deimlo’n llai unig.

 ▪ Rhoi cyfle i chi gael seibiant o fod yn ofalwr.

 ▪ Helpu gofalwyr ifainc sydd angen cefnogaeth 
a gwneud yn siŵr nad ydyn nhw’n gwneud 
gormod.
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Bydd gwasanaethau yn helpu pobl 
eraill hefyd

Mae gwaith pwysig arall sy’n cael ei wneud gan 
gynghorau lleol a’r bwrdd iechyd. Mae’n bwysig bod 
pawb yn gweithio gyda’i gilydd a gwneud yn siŵr 
bod ein cynlluniau yn cyd-fynd â’i gilydd.

Mae ein cynllun yn cynnwys gwybodaeth am y 
gwaith y mae’r cynghorau a’r bwrdd iechyd yn ei 
wneud. Mae eu gwaith yn cynnwys: 

 ▪ pobl nad yw eu golwg neu eu clyw yn dda

 ▪ iechyd gwael ac anabledd corfforol

 ▪ cadw pobl yn ddiogel
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 ▪ trais yn erbyn menywod, cam-drin yn y cartref a 
thrais gyda rhyw

Mae trais yn erbyn menywod yn fath o 
ymddygiad sy’n gwneud niwed i fenywod a 
merched.

Mae cam-drin yn y cartref yn ymddygiad sy’n 
achosi niwed i berson. Ac mae’n cael ei wneud 
gan bartner neu aelod o’r teulu. Mae’n cynnwys 
dweud wrthych chi eich bod yn dda i ddim, eich 
dyrnu a’ch taro a chael eich bygwth.

 ▪ carchardai.

Pobl nad yw eu golwg neu eu clyw yn 
dda

Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud

 ▪ Gwneud gwybodaeth am wasanaethau yn haws 
i’w deall

 ▪ Dod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â beth sydd 
ar bobl ei angen a pha gefnogaeth sydd ym Mae’r 
Gorllewin ar gyfer pobl nad yw eu golwg neu eu 
clyw yn dda.
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Iechyd gwael ac anabledd corfforol

Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud

 ▪ Cael mwy o wybodaeth a chyngor ynglŷn â’r 
gefnogaeth y gallwch chi ei chael

 ▪ Rhoi help i bobl cyn i’w problemau fynd yn ddrwg 
iawn

 ▪ Edrych pa gefnogaeth sydd ar gael fel bo 
gwasanaethau yn gwybod beth sydd yn eisiau.

Cadw pobl yn ddiogel

Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud

 ▪ Gweithio i gael llai o ymelwa, yn enwedig 
defnyddio plant ar gyfer rhyw.

Mae ymelwa’n digwydd pan fyddwch chi’n trin 
rhywun yn annheg iawn er mwyn cael rhywbeth 
sydd arnoch chi eisiau. Fel gwneud iddo weithio 
oriau hir am ychydig iawn o arian.



Tudalen 22

 ▪ Gwella gofal mewn cartrefi gofal a chefnogaeth 
gartref. Mae hyn yn cynnwys gwybod sut i gadw 
pobl yn ddiogel a gwneud beth sydd ei angen i’w 
rhwystro rhag cael eu niweidio.

Trais yn erbyn menywod, cam-drin yn 
y cartref a thrais gyda rhyw

Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud

 ▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn gwybod mwy am y 
mater hwn.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod plant a phobl ifainc yn dysgu 
am berthynas iach a da ac yn deall nad yw cam-
drin yn iawn.

 ▪ Rhoi cefnogaeth i bobl sy’n cael problemau o 
fewn perthynas cyn gynted ag y gallwn.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod staff yn cael hyfforddiant. 



Tudalen 23

Carchardai

Mae dau garchar ac un cartref dan glo i blant yn 
ardal Bae’r Gorllewin.

Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud

 ▪ Gwneud y cartref dan glo i blant yn well

 ▪ Edrych pa gefnogaeth sydd ei hangen ar bobl 
ifainc pan fyddan nhw’n gadael y cartref dan glo i 
blant

 ▪ Cael mudiadau i weithio gyda’i gilydd ar gynllun 
carchar Abertawe

 ▪ Rhoi help i bobl ifainc ar ôl iddyn nhw adael 
carchar.
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Mwy o wybodaeth

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

E-bost: western.bay@swansea.gov.uk

Ffôn: 01792 633805

Gwefan: www.westernbay.org.uk 

mailto:western.bay%40swansea.gov.uk?subject=
http://www.westernbay.org.uk
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Geiriau anodd
Anghenion cymhleth
Efallai bod gan bobl anghenion cymhleth pan:

 ▪ fydd ganddyn nhw fwy nag un anabledd
 ▪ dydyn nhw ddim yn defnyddio geiriau i siarad
 ▪ byddan nhw’n ymddwyn mewn ffyrdd y mae pobl eraill yn ei chael 

hi’n anodd eu deall.

Cam-drin yn y cartref
Mae cam-drin yn y cartref yn ymddygiad sy’n achosi niwed i berson. Ac 
mae’n cael ei wneud gan bartner neu aelod o’r teulu. Mae’n cynnwys 
dweud wrthych chi eich bod yn dda i ddim, eich dyrnu a’ch taro a chael 
eich bygwth.

Dementia
Mae dementia yn salwch difrifol sy’n effeithio ar y cof a’r ymennydd ac 
yn gwneud pobl yn ddryslyd.

Problemau emosiynol
Mae pobl sydd â phroblemau emosiynol yn aml ddim am siarad gydag 
unrhyw un na bod gydag unrhyw un. Neu efallai y byddan nhw’n colli eu 
tymer ac yn dadlau llawer.

Problemau iechyd meddwl
Mae gan bobl broblemau iechyd meddwl pan fydd arnyn nhw angen 
cymorth a chefnogaeth â’u meddyliau a’u teimladau.

Technoleg newydd
Mae technoleg newydd yn meddwl pethau fel y rhyngrwyd, ffonau clyfar 
a chyfrifiaduron llechen.

Trais yn erbyn menywod
Mae trais yn erbyn menywod yn fath o ymddygiad sy’n gwneud niwed i 
fenywod a merched.

Ymelwa
Mae ymelwa’n digwydd pan fyddwch chi’n trin rhywun yn annheg iawn. 
Fel gwneud iddo weithio oriau hir am ychydig iawn o arian.
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	Ni yw Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae’r Gorllewin. Ein gwaith yw helpu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i weithio gyda’i gilydd.  
	Rydyn ni’n gofalu am: 
	 
	 
	 
	 
	▪

	Ben-y-bont ar Ogwr
	Ben-y-bont ar Ogwr


	 
	 
	 
	▪

	Castell Nedd Port Talbot
	Castell Nedd Port Talbot


	 
	 
	 
	▪

	Abertawe. 
	Abertawe. 



	Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ddeddf a ddechreuodd yn 2014. Mae’r ddeddf hon yn dweud bod yn rhaid i ni ysgrifennu’r cynllun hwn. Mae’r cynllun er mwyn dangos sut yr ydyn ni’n gofalu amdanoch a’ch cefnogi. 
	I’n helpu i ysgrifennu’r cynllun roedd yn rhaid i ni ddod i wybod: 
	 
	 
	 
	 
	▪

	pa ofal a chefnogaeth sydd eu hangen arnoch
	pa ofal a chefnogaeth sydd eu hangen arnoch


	 
	 
	 
	▪

	beth sy’n eich rhwystro rhag bod yn hapus ac yn 
	beth sy’n eich rhwystro rhag bod yn hapus ac yn 
	iach.



	Yn 2016 fe weithion ni ar hyn. Fe siaradon ni â:
	 
	 
	 
	 
	▪

	phobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, eu 
	phobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, eu 
	teuluoedd a’u gofalwyr


	 
	 
	 
	▪

	staff sy’n gweithio mewn gwasanaethau a 
	staff sy’n gweithio mewn gwasanaethau a 
	mudiadau.



	Fe siaradon ni hefyd â’n panel o ddinasyddion. Mae hwn yn grŵp o bobl sy’n byw yn yr ardal. Maen nhw’n dweud wrthyn ni beth maen nhw’n feddwl o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  
	Y pethau y gwnaethon ni ddod i 
	Y pethau y gwnaethon ni ddod i 
	wybod amdanyn nhw 

	Mae ar lawer o’r bobl sydd angen gofal a chefnogaeth angen yr un math o bethau, fel:
	 
	 
	 
	 
	▪

	Mwy o ofal a chefnogaeth wrth i chi fynd yn hŷn. 
	Mwy o ofal a chefnogaeth wrth i chi fynd yn hŷn. 
	Oherwydd weithiau gall salwch neu anabledd 
	fynd yn waeth wrth i chi fynd yn hŷn.


	 
	 
	 
	▪

	Gwasanaethau sy’n haws i’w cyrraedd a’u 
	Gwasanaethau sy’n haws i’w cyrraedd a’u 
	defnyddio.


	 
	 
	 
	▪

	Gwasanaethau yn y gymuned leol.
	Gwasanaethau yn y gymuned leol.


	 
	 
	 
	▪

	Mae llawer o bobl yn unig. Gall hyn feddwl ei bod 
	Mae llawer o bobl yn unig. Gall hyn feddwl ei bod 
	hi’n fwy anodd bod yn hapus ac yn iach.


	 
	 
	 
	▪

	Gwybodaeth a chyngor da.
	Gwybodaeth a chyngor da.


	 
	 
	 
	▪

	Technoleg newydd
	Technoleg newydd
	 i’ch helpu i gadw’n ddiogel 
	ac aros yn annibynnol. Gall hyn fod yn rhywbeth 
	y gallwch chi wisgo o amgylch eich gwddf sy’n 
	dweud wrthyn ni pan fyddwch chi’n cwympo.



	Mae technoleg newydd yn meddwl pethau fel y rhyngrwyd, ffonau clyfar a chyfrifiaduron llechen.
	 
	 
	 
	 
	▪

	Mae ar bobl ifainc angen help i symud o 
	Mae ar bobl ifainc angen help i symud o 
	wasanaethau plant i wasanaethau oedolion.


	 
	 
	 
	▪

	Gwasanaethau i gefnogi pobl o bob oed sy’n 
	Gwasanaethau i gefnogi pobl o bob oed sy’n 
	dioddef gan 
	broblemau iechyd meddwl
	.



	Mae gan bobl broblemau iechyd meddwl pan fydd arnyn nhw angen cymorth a chefnogaeth â’u meddyliau a’u teimladau.
	 
	 
	 
	 
	▪

	Tai diogel sy’n iawn ar eich cyfer chi.
	Tai diogel sy’n iawn ar eich cyfer chi.


	 
	 
	 
	▪

	Cefnogaeth dda i ofalwyr. Mae mwy o ofalwyr a 
	Cefnogaeth dda i ofalwyr. Mae mwy o ofalwyr a 
	gofalwyr ifainc bob blwyddyn. 



	Sut y byddwn ni’n gwirio’r cynllun?
	Sut y byddwn ni’n gwirio’r cynllun?

	Rydyn ni wedi ysgrifennu Cynllun Gweithredu i fynd gyda’r cynllun hwn. Bydd y Cynllun Gweithredu yn dweud sut y byddwn ni’n gwneud popeth yn y cynllun hwn. 
	Fe fyddwn ni’n gwneud newidiadau i’r Cynllun Gweithredu dros amser. Fe fyddwn ni’n ysrifennu adroddiad bob blwyddyn i ddweud pa mor dda rydyn ni’n gwneud.
	Deddf Gwasanaethau 
	Deddf Gwasanaethau 
	Cymdeithasol a Llesiant

	Mae’n rhaid i’n cynlluniau i gyd gyd-fynd â’r ddeddf hon. Mae’r ddeddf yn dweud bod yn rhaid i’n gwasanaethau ar eich cyfer chi:
	 
	 
	 
	 
	▪

	fedru mynd ymlaen am flynyddoedd
	fedru mynd ymlaen am flynyddoedd


	 
	 
	 
	▪

	bod yn deg
	bod yn deg


	 
	 
	 
	▪

	eich cynnwys chi wrth eu cynllunio
	eich cynnwys chi wrth eu cynllunio


	 
	 
	 
	▪

	eich rhoi chi a’r pethau rydych chi’n dymuno 
	eich rhoi chi a’r pethau rydych chi’n dymuno 
	eu cael yn ganolbwynt i’r pethau rydyn ni’n eu 
	gwneud


	 
	 
	 
	▪

	gweithio gyda mudiadau eraill sy’n rhoi 
	gweithio gyda mudiadau eraill sy’n rhoi 
	gwasanaethau


	 
	 
	 
	▪

	defnyddio 
	defnyddio 
	technoleg newydd
	 i helpu mwy o bobl 
	fod ag angen llai o gefnogaeth.



	Cydraddoldeb ac adnoddau dynol
	Cydraddoldeb ac adnoddau dynol

	Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn ddeddf sy’n dweud bod yn rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod ni’n deg i bawb. Mae hyn yn bwysig iawn.
	Mae gan bawb hawliau. Mae arnon ni eisiau parchu eich hawliau. A’ch cynnwys yn y penderfyniadau sy’n effeithio ar eich bywyd.
	Mae gan blant hawliau hefyd. Mae’n rhaid i ni ddangos ein bod ni’n gwrando ar blant a phobl ifainc. Rydyn ni’n meddwl bod hyn yn beth pwysig i’w wneud.
	Pwy fydd y cynllun yn helpu?
	Pwy fydd y cynllun yn helpu?

	Pobl hŷn
	Pobl hŷn

	Y pethau y gwnaethon ni ddod i wybod 
	Y pethau y gwnaethon ni ddod i wybod 
	amdanyn nhw

	Mae ar bobl angen mwy o ofal a chefnogaeth wrth fynd yn hŷn. Efallai eu bod:
	 
	 
	 
	 
	▪

	yn ei chael hi’n fwy anodd symud o gwmpas
	yn ei chael hi’n fwy anodd symud o gwmpas


	 
	 
	 
	▪

	yn ei chael hi’n fwy anodd gofalu amdanyn nhw 
	yn ei chael hi’n fwy anodd gofalu amdanyn nhw 
	eu hunain


	 
	 
	 
	▪

	yn cwympo mwy.
	yn cwympo mwy.



	Rydyn ni’n disgwyl y bydd mwy o bobl â dementia. 
	Mae dementia yn salwch difrifol sy’n effeithio ar y cof a’r ymennydd ac yn gwneud pobl yn ddryslyd.
	Mae pobl hŷn yn fwy tebygol o fyw ar eu pennau eu hunain. Gallan nhw fynd yn unig ac yn isel eu hysbryd.
	Efallai y byddan nhw’n mynd yn sâl a’i chael hi’n anodd gofalu amdanyn nhw eu hunain. Felly bydd yn rhaid iddyn nhw fynd i’r ysbyty.
	Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud
	Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud

	 
	 
	 
	 
	▪

	Cael gwasanaethau da i gefnogi pobl i fyw gartref 
	Cael gwasanaethau da i gefnogi pobl i fyw gartref 
	mor hir ag sy’n bosibl.


	 
	 
	 
	▪

	Cael dewis o fannau da i fyw ynddyn nhw sy’n 
	Cael dewis o fannau da i fyw ynddyn nhw sy’n 
	iawn ar gyfer pobl hŷn.


	 
	 
	 
	▪

	Gwneud ein cymunedau’n gryf ac yn ofalgar fel 
	Gwneud ein cymunedau’n gryf ac yn ofalgar fel 
	bo pobl hŷn ddim yn unig


	 
	 
	 
	▪

	Cael gwasanaethau da ar gyfer pobl hŷn sydd â 
	Cael gwasanaethau da ar gyfer pobl hŷn sydd â 
	phroblemau iechyd meddwl
	.



	Plant a phobl ifainc
	Plant a phobl ifainc

	Y pethau y daethon ni i wybod amdanyn nhw
	Y pethau y daethon ni i wybod amdanyn nhw

	Mae llawer o blant sy’n cael cefnogaeth gan wasanaethau cymdeithasol.
	Mae gennym ni hefyd fwy o blant mewn gofal nag yng ngweddill Cymru. Ond mae gennym ni lai o rieni maeth nag oedd gennym ni o’r blaen.
	Mae’n debygol bod mwy o ofalwyr ifainc na’r rhai rydyn ni’n gwybod amdanyn nhw.
	Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud
	Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud

	 
	 
	 
	 
	▪

	Cael mwy o wasanaethau da ar gyfer plant sydd 
	Cael mwy o wasanaethau da ar gyfer plant sydd 
	â 
	phroblemau emosiynol 
	a 
	phroblemau iechyd 
	meddwl
	. Byddwn ni’n cael un lle yn unig i fynd 
	iddo ar gyfer y gwasanaethau hyn. 



	Mae pobl sydd â phroblemau emosiynol yn aml ddim am siarad gydag unrhyw un na bod gydag unrhyw un. Neu efallai y byddan nhw’n colli eu tymer ac yn dadlau llawer.
	 
	 
	 
	 
	▪

	Cael gwasanaethau cryf a da ar gyfer plant sydd 
	Cael gwasanaethau cryf a da ar gyfer plant sydd 
	ag 
	anghenion cymhleth
	.



	Efallai bod gan bobl anghenion cymhleth pan:
	 
	 
	 
	 
	▪

	fydd ganddyn nhw fwy nag un anabledd
	fydd ganddyn nhw fwy nag un anabledd


	 
	 
	 
	▪

	dydyn nhw ddim yn defnyddio geiriau i 
	dydyn nhw ddim yn defnyddio geiriau i 
	siarad


	 
	 
	 
	▪

	byddan nhw’n ymddwyn mewn ffyrdd y mae 
	byddan nhw’n ymddwyn mewn ffyrdd y mae 
	pobl eraill yn ei chael hi’n anodd eu deall.



	Iechyd meddwl
	Iechyd meddwl

	Y pethau y daethon ni i wybod amdanyn nhw
	Y pethau y daethon ni i wybod amdanyn nhw

	Mae’r rhan fwyaf o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn mynd i weld eu meddyg teulu am driniaeth.
	Mae rhai pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol.
	Mae gwasanaethau dydd ar gyfer y bobl sydd â’r problemau mwyaf difrifol.
	Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud
	Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud

	 
	 
	 
	 
	▪

	Mae gennym ni gynllun ar gyfer y ffordd orau i 
	Mae gennym ni gynllun ar gyfer y ffordd orau i 
	weithio yn ardal Bae’r Gorllewin.  Mae arnon ni 
	angen dechrau’r cynllun hwn.


	 
	 
	 
	▪

	Gwneud yn siŵr bod gwasanaethau ar gyfer pobl 
	Gwneud yn siŵr bod gwasanaethau ar gyfer pobl 
	sydd ag anghenion cymhleth yn dda ac yn iawn 
	iddyn nhw.



	Anabledd dysgu ac awtistiaeth
	Anabledd dysgu ac awtistiaeth

	Y pethau y daethon ni i wybod amdanyn nhw
	Y pethau y daethon ni i wybod amdanyn nhw

	 
	 
	 
	 
	▪

	mae gan tua 21 o bobl o bob 1,000 anabledd 
	mae gan tua 21 o bobl o bob 1,000 anabledd 
	dysgu


	 
	 
	 
	▪

	mae gan ychydig dros 1,000 o blant 0-17 oed 
	mae gan ychydig dros 1,000 o blant 0-17 oed 
	awtistiaeth ym Mae’r Gorllewin.



	Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud
	Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud

	 
	 
	 
	 
	▪

	Cael mwy o wasanaethau yn y gymuned ar gyfer 
	Cael mwy o wasanaethau yn y gymuned ar gyfer 
	plant ac oedolion. Fydd y gwasanaethau hyn 
	ddim yn dibynnu ar eich oed ond ar beth sydd 
	arnoch chi ei angen.



	Gofalwyr
	Gofalwyr

	Y pethau y daethon ni i wybod amdanyn nhw
	Y pethau y daethon ni i wybod amdanyn nhw

	Gall gofalwyr fod unrhyw oed, gan gynnwys plant. Efallai eu bod yn gofalu am:
	 
	 
	 
	 
	▪

	riant
	riant


	 
	 
	 
	▪

	plentyn
	plentyn


	 
	 
	 
	▪

	brawd neu chwaer.
	brawd neu chwaer.



	Mae mwy nag un o bob deg o bobl sy’n byw yn ardal Bae’r Gorllewin yn ofalwyr.
	Mae rhai ohonyn nhw’n 10-15 mlwydd oed. Mae mwy ohonyn nhw dros 65 mlwydd oed.
	Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud
	Y pethau y byddwn ni’n eu gwneud

	 
	 
	 
	 
	▪

	Gwybod pryd y byddwch chi’n dechrau bod yn 
	Gwybod pryd y byddwch chi’n dechrau bod yn 
	ofalwr. Bod yn barod i roi’r wybodaeth a’r cyngor 
	sydd eu hangen arnoch chi.


	 
	 
	 
	▪

	Ei gwneud hi’n haws i chi gael yr wybodaeth a’r 
	Ei gwneud hi’n haws i chi gael yr wybodaeth a’r 
	cyngor sydd eu hangen arnoch chi. Gan gynnwys 
	gwybodaeth am eich hawliau fel gofalwr.


	 
	 
	 
	▪

	Cael gwasanaethau sy’n eich helpu i gadw’n iach 
	Cael gwasanaethau sy’n eich helpu i gadw’n iach 
	ac yn hapus.


	 
	 
	 
	▪

	Cael grwpiau sy’n eich helpu i deimlo’n llai unig.
	Cael grwpiau sy’n eich helpu i deimlo’n llai unig.


	 
	 
	 
	▪

	Rhoi cyfle i chi gael seibiant o fod yn ofalwr.
	Rhoi cyfle i chi gael seibiant o fod yn ofalwr.


	 
	 
	 
	▪

	Helpu gofalwyr ifainc sydd angen cefnogaeth 
	Helpu gofalwyr ifainc sydd angen cefnogaeth 
	a gwneud yn siŵr nad ydyn nhw’n gwneud 
	gormod.



	Bydd gwasanaethau yn helpu pobl 
	Bydd gwasanaethau yn helpu pobl 
	eraill hefyd

	Mae gwaith pwysig arall sy’n cael ei wneud gan gynghorau lleol a’r bwrdd iechyd. Mae’n bwysig bod pawb yn gweithio gyda’i gilydd a gwneud yn siŵr bod ein cynlluniau yn cyd-fynd â’i gilydd.
	Mae ein cynllun yn cynnwys gwybodaeth am y gwaith y mae’r cynghorau a’r bwrdd iechyd yn ei wneud. Mae eu gwaith yn cynnwys: 
	 
	 
	 
	 
	▪

	pobl nad yw eu golwg neu eu clyw yn dda
	pobl nad yw eu golwg neu eu clyw yn dda


	 
	 
	 
	▪

	iechyd gwael ac anabledd corfforol
	iechyd gwael ac anabledd corfforol


	 
	 
	 
	▪

	cadw pobl yn ddiogel
	cadw pobl yn ddiogel


	 
	 
	 
	▪

	trais yn erbyn menywod
	trais yn erbyn menywod
	, 
	cam-drin yn y cartref
	 a 
	thrais gyda rhyw



	Mae trais yn erbyn menywod yn fath o ymddygiad sy’n gwneud niwed i fenywod a merched.
	Mae cam-drin yn y cartref yn ymddygiad sy’n achosi niwed i berson. Ac mae’n cael ei wneud gan bartner neu aelod o’r teulu. Mae’n cynnwys dweud wrthych chi eich bod yn dda i ddim, eich dyrnu a’ch taro a chael eich bygwth.
	 
	 
	 
	 
	▪

	carchardai.
	carchardai.



	Pobl nad yw eu golwg neu eu clyw yn 
	Pobl nad yw eu golwg neu eu clyw yn 
	dda

	Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud
	Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud

	 
	 
	 
	 
	▪

	Gwneud gwybodaeth am wasanaethau yn haws 
	Gwneud gwybodaeth am wasanaethau yn haws 
	i’w deall


	 
	 
	 
	▪

	Dod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â beth sydd 
	Dod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â beth sydd 
	ar bobl ei angen a pha gefnogaeth sydd ym Mae’r 
	Gorllewin ar gyfer pobl nad yw eu golwg neu eu 
	clyw yn dda.



	Iechyd gwael ac anabledd corfforol
	Iechyd gwael ac anabledd corfforol

	Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud
	Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud

	 
	 
	 
	 
	▪

	Cael mwy o wybodaeth a chyngor ynglŷn â’r 
	Cael mwy o wybodaeth a chyngor ynglŷn â’r 
	gefnogaeth y gallwch chi ei chael


	 
	 
	 
	▪

	Rhoi help i bobl cyn i’w problemau fynd yn ddrwg 
	Rhoi help i bobl cyn i’w problemau fynd yn ddrwg 
	iawn


	 
	 
	 
	▪

	Edrych pa gefnogaeth sydd ar gael fel bo 
	Edrych pa gefnogaeth sydd ar gael fel bo 
	gwasanaethau yn gwybod beth sydd yn eisiau.



	Cadw pobl yn ddiogel
	Cadw pobl yn ddiogel

	Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud
	Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud

	 
	 
	 
	 
	▪

	Gweithio i gael llai o 
	Gweithio i gael llai o 
	ymelwa
	, yn enwedig 
	defnyddio plant ar gyfer rhyw.



	Mae ymelwa’n digwydd pan fyddwch chi’n trin rhywun yn annheg iawn er mwyn cael rhywbeth sydd arnoch chi eisiau. Fel gwneud iddo weithio oriau hir am ychydig iawn o arian.
	 
	 
	 
	 
	▪

	Gwella gofal mewn cartrefi gofal a chefnogaeth 
	Gwella gofal mewn cartrefi gofal a chefnogaeth 
	gartref. Mae hyn yn cynnwys gwybod sut i gadw 
	pobl yn ddiogel a gwneud beth sydd ei angen i’w 
	rhwystro rhag cael eu niweidio.



	Trais yn erbyn menywod, cam-drin yn 
	Trais yn erbyn menywod, cam-drin yn 
	y cartref a thrais gyda rhyw

	Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud
	Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud

	 
	 
	 
	 
	▪

	Gwneud yn siŵr bod pobl yn gwybod mwy am y 
	Gwneud yn siŵr bod pobl yn gwybod mwy am y 
	mater hwn.


	 
	 
	 
	▪

	Gwneud yn siŵr bod plant a phobl ifainc yn dysgu 
	Gwneud yn siŵr bod plant a phobl ifainc yn dysgu 
	am berthynas iach a da ac yn deall nad yw cam-
	drin yn iawn.


	 
	 
	 
	▪

	Rhoi cefnogaeth i bobl sy’n cael problemau o 
	Rhoi cefnogaeth i bobl sy’n cael problemau o 
	fewn perthynas cyn gynted ag y gallwn.


	 
	 
	 
	▪

	Gwneud yn siŵr bod staff yn cael hyfforddiant. 
	Gwneud yn siŵr bod staff yn cael hyfforddiant. 



	Carchardai
	Carchardai

	Mae dau garchar ac un cartref dan glo i blant yn ardal Bae’r Gorllewin.
	Beth y bydd gwasanaethau yn ei wneud
	 
	 
	 
	 
	▪

	Gwneud y cartref dan glo i blant yn well
	Gwneud y cartref dan glo i blant yn well


	 
	 
	 
	▪

	Edrych pa gefnogaeth sydd ei hangen ar bobl 
	Edrych pa gefnogaeth sydd ei hangen ar bobl 
	ifainc pan fyddan nhw’n gadael y cartref dan glo i 
	blant


	 
	 
	 
	▪

	Cael mudiadau i weithio gyda’i gilydd ar gynllun 
	Cael mudiadau i weithio gyda’i gilydd ar gynllun 
	carchar Abertawe


	 
	 
	 
	▪

	Rhoi help i bobl ifainc ar ôl iddyn nhw adael 
	Rhoi help i bobl ifainc ar ôl iddyn nhw adael 
	carchar.



	Mwy o wybodaeth
	Mwy o wybodaeth

	Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:
	E-bost: 
	western.bay@swansea.gov.uk
	western.bay@swansea.gov.uk


	Ffôn: 01792 633805
	Gwefan:  
	www.westernbay.org.uk
	www.westernbay.org.uk


	Geiriau anodd
	Geiriau anodd

	Anghenion cymhleth
	Anghenion cymhleth

	Efallai bod gan bobl anghenion cymhleth pan:
	 
	 
	 
	 
	▪

	fydd ganddyn nhw fwy nag un anabledd

	 
	 
	 
	▪

	dydyn nhw ddim yn defnyddio geiriau i siarad

	 
	 
	 
	▪

	byddan nhw’n ymddwyn mewn ffyrdd y mae pobl eraill yn ei chael hi’n anodd eu deall.


	Cam-drin yn y cartref
	Cam-drin yn y cartref

	Mae cam-drin yn y cartref yn ymddygiad sy’n achosi niwed i berson. Ac mae’n cael ei wneud gan bartner neu aelod o’r teulu. Mae’n cynnwys dweud wrthych chi eich bod yn dda i ddim, eich dyrnu a’ch taro a chael eich bygwth.
	Dementia
	Dementia

	Mae dementia yn salwch difrifol sy’n effeithio ar y cof a’r ymennydd ac yn gwneud pobl yn ddryslyd.
	Problemau emosiynol
	Problemau emosiynol

	Mae pobl sydd â phroblemau emosiynol yn aml ddim am siarad gydag unrhyw un na bod gydag unrhyw un. Neu efallai y byddan nhw’n colli eu tymer ac yn dadlau llawer.
	Problemau iechyd meddwl
	Problemau iechyd meddwl

	Mae gan bobl broblemau iechyd meddwl pan fydd arnyn nhw angen cymorth a chefnogaeth â’u meddyliau a’u teimladau.
	Technoleg newydd
	Technoleg newydd

	Mae technoleg newydd yn meddwl pethau fel y rhyngrwyd, ffonau clyfar a chyfrifiaduron llechen.
	Trais yn erbyn menywod
	Trais yn erbyn menywod

	Mae trais yn erbyn menywod yn fath o ymddygiad sy’n gwneud niwed i fenywod a merched.
	Ymelwa
	Ymelwa

	Mae ymelwa’n digwydd pan fyddwch chi’n trin rhywun yn annheg iawn. Fel gwneud iddo weithio oriau hir am ychydig iawn o arian.





