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1. Crynodeb Gweithredol 

Mae Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol (PCRh) Bae'r Gorllewin wedi gwneud cynnydd mawr eleni ac 
ers cyhoeddi'r Adolygiad Blynyddol Rhanbarthol diwethaf, gydag aelodaeth lawn ar y PCRh yn y cyfnod 
hwn, sef 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017. Ceir rhestr o aelodaeth a chofnod o bresenoldeb yn Atodiad 1. 
 
Ym mis Medi 2016, argymhellodd y PCRh sefydlu Grŵp Llunio/Golygu'r Cynllun Strategol Rhanbarthol 
(CSRh) ar y cyd â phartneriaid statudol i gwrdd yn rheolaidd ac yn aml ac mae’r gwaith cydweithredol 
rhanbarthol yn 2016/17 wedi arwain at gynllun cydweithredol 3 blynedd ag iddo ffocws strategol. Mewn 
perthynas â Chynlluniau Comisiynu Lleol, cynhaliwyd ymgynghoriad rhanbarthol llawn ar y CSRh cyn 
iddo gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru, o flaen y terfyn amser ym mis Chwefror 2017. Mae'r ddogfen 
hon yn dangos gwaith paratoi yr ymgymerwyd ag ef yn lleol ac yn rhanbarthol sydd wedi caniatáu 
ymagwedd fwy cydweithredol â ffocws at feysydd datblygu'r dyfodol. 
 
Gan barhau i lynu wrth Gylch Cynllunio Strategol Bae'r Gorllewin y cytunwyd arno eisoes a chan ddilyn 
dau Ddiwrnod Datblygu PCRh llwyddiannus, mae gan y PCRh gyfeiriad strategol cliriach. Mae'r CSRh yn 
manylu ar hwn ac mae meysydd blaenoriaeth rhanbarthol wedi'u nodi sy'n dod dan dair thema o 
flaenoriaeth ranbarthol strategol, a phob un ohonynt yn croesgyfeirio â'r themâu a nodwyd yn y Cynlluniau 
Comisiynu Lleol. Y rhain yw: 
 
1. Profiad Andwyol yn ystod Plentyndod (PAP) 
2. Atal Digartrefedd 
3. Cysylltiadau â Bwrdd Partneriaeth Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol 
 
Mae cyfarfodydd Monitro Contractau Rhanbarthol yn parhau i gael eu cynnal yn rheolaidd a chynhaliwyd 
4 yn ystod y cyfnod hwn. Parheir i gydlynu a chyfathrebu’n well gyda darparwyr traws-ranbarthol mewn 
cyfarfodydd monitro, gwerthuso a thrafod contractau. 
 
Mae gwaith i gynnwys defnyddwyr gwasanaeth wedi gwneud cynnydd da. Sefydlwyd Grŵp Cymunedol 
Rhanbarthol a chynhaliwyd digwyddiad llwyddiannus i ddefnyddwyr gwasanaeth rhanbarthol ym mis 
Mawrth 2017. Trefnwyd digwyddiad arall ar gyfer mis Mehefin 2017. Mae defnyddwyr gwasanaeth wedi 
gofyn i ddigwyddiadau rheolaidd cael eu trefnu, bob chwarter, ac i ystyried eu cyfranogaeth yn 
nigwyddiadau'r dyfodol. Yn y digwyddiad ym mis Mawrth, cafwyd nifer o awgrymiadau gwych a nod y 
PCRh yw gwireddu cynifer â phosib ohonynt. (Gweler Atodiad 2 am yr adroddiad llawn). 
 
Yn 2016/17 ac am y tro cyntaf, rhoddwyd hyblygrwydd i awdurdodau lleol wyro hyd at 5% rhwng grantiau 
gwrthdlodi, yn benodol Cymunedau'n Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau'n Deg a Grant y Rhaglen 
Cefnogi Pobl (SPPG). Galluogodd hyn i ni feithrin cysylltiadau agosach rhwng y grantiau amrywiol a 
sefydlu ymagwedd gydweithredol at weithio.  
 
Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, mae cynrychiolaeth gan Iechyd a'r Gwasanaeth Prawf mewn PCRh a 
chyda gwaith y PCRh wedi bod yn brin. Mae adborth gan y sefydliadau'n awgrymu anawsterau o 
ganlyniad i nifer mawr y cyfarfodydd a phroblemau o ran argaeledd staff. Fodd bynnag, bydd ymdrechion 
gan y PCRh i gynnwys yr holl randdeiliaid yn parhau. 
 
Defnyddiwyd fforymau darparwyr lleol a rhanbarthol gan y PCRh llawer yn fwy dros y 12 mis diwethaf er 
mwyn datblygu barn a syniadau arloesol, yn ogystal â grwpiau o gleientiaid penodol drwy fforymau 
defnyddwyr gwasanaethau presennol a systemau cynnwys eraill. Mae enghraifft o hyn yn cynnwys 
Cynrychiolwyr Darparwyr yn ychwanegu at agendâu'r PCRh, casglu barn ac awgrymiadau i adrodd yn ôl 
mewn cyfarfodydd PCRh. Er enghraifft, tuag at ddiwedd y cyfnod adrodd hwn, mae cysyniad Tai'n Gyntaf 
yn cael ei archwilio ar lefel PCRh o ganlyniad i is-grŵp fforwm lleol am Anghenion Cymhleth yn cael ei 
adrodd yn ôl i’r PCRh drwy gynrychiolwyr.  
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2. Cyflwyniad 

Cyflwynir y Rhaglen Cefnogi Pobl ar draws chwe rhanbarth yng Nghymru. Mae rhanbarth Bae'r 
Gorllewin yn cynnwys Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
(CNPT) a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ynghyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe 
Bro Morgannwg (PABM), Awdurdod Heddlu De Cymru a Gwasanaeth Prawf Cymru (Abertawe, 
CNPT a Phen-y-bont ar Ogwr). 
Mae Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl (GRhCP) - Arweiniad (Mehefin 2013) yn nodi bod yn rhaid i 
Bwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol (PCRh) ar draws Cymru gyflwyno adroddiadau 
blynyddol/rheolaidd i'r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol ar Gefnogi Pobl (BCCGP) i roi gwybod i 
Weinidogion am gynnydd pob PCRh. Mae'r PCRh yn ffurfio rhan o strwythur llywodraethu cyffredinol 
Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl ac mae'r strwythur presennol ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: 
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/services-and-support/supporting-
people/programme-structure/?skip=1&lang=cy  
 
Bydd yr Adroddiad Blynyddol PCRh hwn yn seiliedig ar y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 
2017 a bydd yn rhoi diweddariad i’r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol ar Gefnogi Pobl (y BCCGP) ar 
ddatblygiadau ac asesiad o'r hyn sydd wedi gweithio'n dda a meysydd y mae angen eu datblygu yn 
PCRh Bae'r Gorllewin.   
 
Mae'r meysydd o gyfrifoldeb lle disgwylir i'r PCRh adrodd yn ôl i'r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol ar 
Gefnogi Pobl fel a nodwyd yn Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl - Arweiniad (Mehefin 2013), ynghyd â'r 
egwyddorion lefel uchel fel a ganlyn:  
 
1. Cynghori 
2. Argymell 
3. Cynllunio 
4. Pennu Blaenoriaethau 
5. Aelodaeth a Phresenoldeb 
 
Egwyddorion lefel uchel ar gyfer y PCRh: 
1. Gwella gwasanaethau a chanlyniadau i ddefnyddwyr terfynol 
2. Sicrhau cywirdeb, atebolrwydd, tryloywder a chraffu 
3. Gweithredu ar sail cydraddoldeb, cydweithio a chyd-gynhyrchu 
4. Darparu trosolwg a chyfeiriad strategol yn unol â strategaeth genedlaethol, rhanbarthol a lleol a 
chynlluniau comisiynu'r CP. 
5. Cydymffurfio ag amodau grant cadarn a gorfodadwy a'u defnyddio fel sail. 
 
Mae'r adroddiad hwn yn adlewyrchiad o'r sawl a fu'n bresennol yn PCRh Bae'r Gorllewin lle 
rhoddwyd cyfle i bob aelod, dirprwy aelod, aelod cyfetholedig ac ymgynghorydd leisio ei farn a'i 
argymhellion ar PCRh Bae'r Gorllewin. 
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3. Astudiaethau Achos 

Enghraifft 1: Diwrnod Datblygu PCRh 24 Mehefin 2016 – ‘Let’s Look @ the Data’ 

 
Cytunodd y PCRh y dylid cynnal dau ddiwrnodau datblygu yn ystod y cyfnod hwn ac y dylent fod yn 
gyson â Chylch Cynllunio Rhanbarthol Bae'r Gorllewin fel y'i diweddarwyd. Yn wreiddiol, cynlluniwyd 
y Diwrnod Datblygu cyntaf ar gyfer 19 Ebrill ond er mwyn gallu coladu a chyflwyno data diwedd y 
flwyddyn ar y diwrnod, cytunwyd i'w ohirio tan 24 Mai pan oedd PCRh eisoes wedi'i drefnu a symud y 
PCRh cynlluniedig i fis Mehefin. 
 
Sefydlwyd grŵp tasg a gorffen i lunio cynllun gwaith a chytuno ar bwy fyddai'n gwneud beth ar y 
diwrnod, gan gwrdd am y tro cyntaf ar 19 Ebrill 2016. 
 
Y gobaith oedd y byddai'r holl ddata wedi'i gyflwyno erbyn 16 Mai er mwyn i gyflwyniadau gael eu 
llunio, a chytunwyd ar y canlynol: 
 
1. Pen-y-bont ar Ogwr i arwain o ran pennu demograffig tai ehangach y rhanbarth 
2. Digartrefedd Abertawe i arwain ar gyflwyno Digartrefedd 
3. CNPT i gydlynu data canlyniadau rhanbarthol 
4. CP Abertawe i gydlynu'r Holiaduron Monitro’n rhanbarthol 
 
Bwriad y Diwrnod Datblygu yw dadansoddi ystod o wybodaeth gomisiynu ar lefel ranbarthol er mwyn 
archwilio: 
 

• Bylchau rhanbarthol   
• Cyfleoedd  
• Blaenoriaethau comisiynu sy'n ymddangos 
• Tystiolaeth i gefnogi blaenoriaethau rhanbarthol presennol 
• Cysylltiad a chyd-ddibyniaeth â rhaglenni eraill, megis Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau 

a gwaith i'w datblygu 
 
Cafwyd cyflwyniad (gan gynnwys data) ar y meysydd canlynol: 

• Cyflwyniad i’r Strategaeth Tai 
• Data Digartrefedd 
• Holiadur Monitro Rhanbarthol (HM) 
• Dadansoddi Canlyniadau 
• Partneriaeth y Gymdeithas Tai 
• Lwfans Tai Lleol 

 
Craffwyd ar y data ac fe'i trafodwyd mewn perthynas â: 

• Bylchau rhanbarthol 
• Cyfleoedd 
• Blaenoriaethau comisiynu 
• Cysylltiad â rhaglenni eraill 

 
Beth aeth yn dda? 
Cafwyd presenoldeb da yn y Diwrnod Datblygu a chafwyd cyfle i ganfod pa ddata sydd ar gael yn 
rhanbarthol ar hyn o bryd a'i rannu, ynghyd â chanfod unrhyw fylchau o ran y data at ddibenion 
datblygu yn y dyfodol. 
 



 

Adolygiad Blynyddol Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Bae'r Gorllewin Ebrill 2016 – Mawrth 2017 
 Tud. 6 o 39 

 

Adolygiad Blynyddol PCRh Bae’r Gorllewin Ebrill 2016 – Mawrth 2017 

Sbardunwyd pynciau i'w trafod yn y dyfodol o ran fwyaf o’r meysydd a oedd yn destun cyflwyniad, 
megis: 
 
 

Strategaeth Tai: 
• Sut gallwn ni gysoni data tai ar draws y rhanbarth? 
• Pa ddata rydym am ei gael? 
• Beth yw'r darlun rhanbarthol o ran llety sengl ac a oes cyfle i weithio'n gydweithredol? 
Data Digartrefedd: 
• O ystyried achosion digartrefedd, pa rôl gall y CP ei chyflawni'n rhanbarthol o ran helpu i 

atal digartrefedd ac ymgymryd â dyletswyddau lliniaru? 
• Sut gellir darparu'n llawn ar gyfer Cynlluniau Rhentu Preifat yn y dyfodol? 
• Beth gallwn ei gynnig i landlordiaid os nad oes cronfa ataliaeth ar gael? 
• Ydy'r rheiny yn y Sector Rhentu Preifat yn derbyn y gefnogaeth gywir? 
• Mae gan bob un o'r 3 awdurdod lleol achosion o anghenion cymhleth lle gall dod o hyd i 

ateb fod yn fwy heriol, felly sut gellir ymdrin â hyn yn rhanbarthol? 
Dadansoddi Canlyniadau: 
• A oes cyfle i dynnu gwybodaeth (a dadansoddiad) at ddefnydd Bae'r Gorllewin yn unig? 
• Yn ôl y data, mae'n ymddangos bod pwysigrwydd rheoli arian wedi cynyddu. Ydy hyn o 

ganlyniad i'r Diwygio Lles presennol? 
• Ysgogodd ddealltwriaeth fwy o ddehongliad y data ac o sut y gall data fod yn gymorth i 

ddatblygiad rhanbarthol yn y dyfodol. 
Holiadur Monitro 
• Dyma oedd y cais cyntaf i ddadansoddi data’n rhanbarthol ac ymateb i alwadau gan 

ddarparwyr am gysondeb 
• Roedd yn gyfle defnyddiol i gyfuno adnoddau ar gyfer casglu data 

 
Beth oedd y rhwystrau? 
 

• Nid oedd peth o'r data wedi'i gyhoeddi ac felly nid oedd ar gael ar gyfer yr ymarfer dadansoddi. 
• Bu llwyth gwaith mewn sefydliadau yn rhwystr o ran gallu ymgymryd â dadansoddiad o ddata 

ansoddol rhanbarthol 
• O ran yr Holiadur Monitro: nid oedd modd dadansoddi'r holl wybodaeth a gaslwyd, e.e. roedd 

atebion llythrennol, camsyniadau neu hepgoriadau wrth gofnodi yn ogystal â nifer isel o 
ymatebion gan ddarparwyr yn golygu nad oedd y data a oedd ar gael i'w ddadansoddi yn 
ddibynadwy. Hefyd, roedd yr amserlen yn rhy gyfyngedig i ymgymryd â dadansoddiad manwl 
ac roedd dadansoddi data anghyfarwydd yn heriol. 

• Cafwyd diffyg data o raglenni a ffynonellau eraill, e.e. iechyd a'r Gwasanaeth Prawf. 
 
Beth a gyflawnwyd? 
 

• Nodwyd themâu allweddol ar gyfer datblygu rhanbarthol a Blaenoriaethau'r PCRh, gan arwain 
at ymagwedd â mwy o ffocws ar gyfer y cynllun strategol tair blynedd. Dyma’r blaenoriaethau 
eang y cytunwyd arnynt: 
 
1. Profiad Andwyol yn ystod Plentyndod (PAP) 
2. Atal Digartrefedd 
3. Cysylltiadau â’r Bwrdd Partneriaeth Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol 
 

• Trefnu Diwrnodau Datblygu ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod yn well i ystyried argaeledd data. 
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• Ymagwedd â mwy o ffocws at ddadansoddi data i Fae'r Gorllewin, h.y. canolbwyntio ar feysydd 
blaenoriaeth arbenigol y PCRh, megis cam-drin domestig.  

• Nodi bod angen diweddaru/adolygu rhai ffynonellau o ddata allweddol, e.e. yr Holiadur Monitro 
Blynyddol i Ddarparwyr. 

• Gweithio mewn partneriaeth ehangach, e.e. data CP ac Atal Digartrefedd, Camddefnyddio 
Sylweddau a Cham-drin Domestig yn y dadansoddiad rhanbarthol. 

 
Beth a ddysgwyd? 

• Pwysigrwydd canolbwyntio ar feysydd blaenoriaeth allweddol ym Mae'r Gorllewin a pheidio â 
gadael i'r agenda fod yn rhy fawr i’w thrafod mewn un sesiwn. 

• Trefnu Diwrnodau Datblygu fel eu bod yn cyd-fynd ag argaeledd data. 
• Pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth yn ehangach  

 
Enghraifft 2:  Monitro Contractau Rhanbarthol Parhaus 

 
Mae cyfarfodydd Monitro Contractau Rhanbarthol yn parhau i gael eu harwain a'u cefnogi gan y 
PCRh ac yn ystod y cyfnod adrodd hwn, cafwyd cyfarfodydd ym mis Ebrill a mis Medi 2016 ac ym 
mis Chwefror 2017.  
 
Beth aeth yn dda? 

 Ystyriaeth o gyfleoedd rhanbarthol. 
 Gwella cydlyniant a chyfathrebu ar gyfer darparwyr traws-ranbarthol mewn cyfarfodydd 

monitro, gwerthuso a chontract.  
 Datblygu amserlen o gyfarfodydd contractau rhanbarthol  
 Gweithio'n gydweithredol ar adolygiadau blynyddol ar gyfer cynlluniau/darparwyr traws-

ranbarthol, i'w cynnal ar y cyd.  

 Rhannu adroddiadau ac atodlenni gwerthuso rhwng y rhanbarthau. 
 Timau Cefnogi Pobl i ymweld ar y cyd ag ardaloedd awdurdodau lleol eraill i drafod eu profiad 

a rhannu arbenigedd mewn caffael. 

 Ymweliad monitro gan un awdurdod lleol ar ran y rhanbarth ar gyfer cynllun traws-ranbarthol.   
 Darparu cefnogaeth ar draws rhanbarthau wrth gyflwyno aelodau tîm newydd i wella 

ymagwedd gyson at fonitro a gwerthuso.  
 Gweithio cydweithredol â phobl sy'n cysgu ar y stryd ag anghenion cymhleth petai cyfle 

rhanbarthol yn ymddangos, e.e. model Tai'n Gyntaf. 
 

Beth oedd y rhwystrau? 
 Mynegwyd pryderon ynghylch rhannu gwybodaeth heb gadarnhad bod yna weithdrefn ar 

waith. 

 Mae rhai polisïau a phrosesau awdurdodau lleol eisoes ar waith dan brosesau llywodraethu 
corfforaethol awdurdodau lleol, gan wneud mabwysiadu polisïau a phrosesau rhanbarthol yn 
amhosib, e.e. yr Asesiad o Berthnasedd Strategol a phrosesau diweddaru prosiectau.  

 Mae'r wybodaeth a gasglwyd oddi wrth ddarparwyr gan awdurdodau lleol yn amrywio o ran 
prosesau ac amlder ei chasglu a'i defnyddio oherwydd bod awdurdodau lleol yn cel eu hysgogi 
gan eu prosesau llywodraethu a gallu eu hunain gyda'r tîm CP 
. 
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Beth a gyflawnwyd? 
 Adolygwyd a diweddarwyd rhestr o ddarparwyr rhanbarthol ar draws Bae'r Gorllewin yng 

nghyfarfod mis Chwefror 2016 (tra'n disgwyl newidiadau yn y flwyddyn ariannol newydd) ac 
adroddwyd yn ôl i'r PCRh ym mis Mawrth 2017.  

 Cafwyd cysylltiadau gwell rhwng y grŵp a'r PCRh, gan arwain at wneud penderfyniadau 
strategol mwy wybodus a chan gynnwys cyflwyno adroddiad crynhoi yn y PCRh dilynol. 

 Cafwyd cytundeb i ehangu'r ystod o wybodaeth a rennir mewn cynlluniau a gomisiynir, gan 
gynnwys arbenigeddau pan fo'n berthnasol. 

 Cytunodd timau cefnogi pobl i hysbysu partneriaid rhanbarthol cyn cyfarfod contract ac 
ystyried cyfarfod ar y cyd, cyfrannu at yr agenda etc. 

 Cytunwyd rhannu adborth o gyfarfodydd darparwyr rhanbarthol a rennir. 
 Yn dilyn proses dendro am wasanaethau cefnogi yn ôl y galw, cytunodd CNPT i rannu rhestr 

o'r gwasanaethau yr effeithir arnynt, perthnasedd strategol a phryderon. 
 Trefnir cyfarfod monitro ar y cyd rhwng CNPT ac Abertawe fel rhan o gynllun sefydlu staff 

newydd  
 Cadarnhaodd awdurdodau lleol fod eu Fforymau Darparwyr Lleol yn berthnasol i CP a 

Digartrefedd a byddai dyddiadau ac agendâu cyfarfodydd yn cael eu rhannu. 

 Rhannwyd ffurflenni Asesiad Perthnasedd Strategol a Diweddaru Prosiect CNPT. Bydd 
Abertawe'n ystyried mabwysiadu'r prosesau hyn gan fod prosesau eisoes ar waith ym Mhen-y-
bont ar Ogwr. 

 Cytunwyd dilyn Cylch Comisiynu a gaiff ei gynnwys ar agenda'r cyfarfod nesaf, gyda'r bwriad o 
gydlynu lle bo hynny'n bosib. 

 

Beth a ddysgwyd? 
 Cynnal cyfarfodydd mwy rheolaidd (bob chwarter) a’u trefnu cyn PCRh er mwyn i adroddiadau 

ysgrifenedig gael eu cyflwyno i'r PCRh dilynol.  
 Dylai eitemau agenda cyffredinol cyfarfodydd y dyfodol gynnwys diweddariad rhanbarthol lle 

caiff yr holl gyfleoedd rhanbarthol eu hystyried. 
 
Dengys y siart ganlynol leihad yn y Grant Cefnogi Pobl yn 2014-15 a 2015-2016 yn nhri awdurdod 
lleol Bae'r Gorllewin1: 
 

 14-15 15-16 Lleihad 
Abertawe £14,613,269 £13,817,121 5.4% 
CNPT £5,086,571 £4,795,330 5.6% 
Pen-y-bont ar 
Ogwr 

£6,166,449 £5,816,385 5.6% 

 
Fodd bynnag, dros y ddwy flynedd ddiwethaf (h.y. 2016-17 a 2017-18) cafwyd hefyd gyllideb sefydlog 
a groesawyd. Bydd awdurdodau lleol Bae'r Gorllewin yn archwilio mwy o arbedion effeithlonrwydd ar 
gyfer 2017/18 drwy werthuso ac ail-lunio gwasanaethau, a chaffael gwasanaethau er mwyn cyflawni 
gwell canlyniadau a mwy o effeithlonrwydd. Gall hyn gynnwys tendro gwasanaethau drwy Gwerthwch 

                                                      
1 Ffynhonnell: Llythyrau Dyrannu Cyllid i ALl gan LlC 
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i Gymru. Cynhaliwyd digwyddiadau i gyflenwyr neu bwriedir eu cynnal drwy Gwerthwch i Gymru 
mewn rhai ALl. 
 
Bydd cyfle hefyd i drafod unrhyw arbedion ychwanegol â darparwyr gwasanaethau yn dilyn 
cyfarfodydd Cydgysylltu Contractau Rhanbarthol a gynhelir drwy gydol y flwyddyn. 
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4. Sut mae pobl sy'n defnyddio gwasanaethau'n cael eu cynnwys 

Enghraifft 1: Grŵp Cymunedol Defnyddwyr Gwasanaeth (DG) Rhanbarthol Bae'r Gorllewin 

 
Beth aeth yn dda? 

 Cafwyd cydweithio da rhwng y tri awdurdod lleol ac aelodau'r PCRh a gymerodd ran 
weithredol mewn Grŵp Cymunedol Defnyddwyr Gwasanaeth Rhanbarthol a gynhaliwyd ddydd 
Mercher, 22 Mawrth yn Neuadd Gymunedol Llansawel, Castell-nedd. 

 Dechreuodd y digwyddiad gyda defnyddwyr gwasanaeth a'u gweithwyr cefnogi yn eistedd 
mewn grwpiau, ynghyd â hwylusydd. Gofynnwyd i bob grŵp ddewis rhywun i ysgrifennu 
atebion i 3 chwestiwn ac yna i gyfleu eu hymatebion grŵp bach i'r grŵp cyfan. Nid oedd un 
unigolyn a ddaeth yn gyffyrddus wrth siarad mewn grŵp a rhoddwyd cyfle iddo gwrdd â'r 
hwylusydd ar ei ben ei hun. Gofynnwyd y cwestiynau canlynol:  
 
a) Sut ydych chi'n cyfleu eich syniadau/awgrymiadau ynghylch eich Gwasanaeth Cefnogi i'ch 

Darparwr Cefnogaeth? 
b) Ydych chi'n ymwybodol o unrhyw newidiadau a wnaethpwyd i'ch Gwasanaeth Cefnogi yn 

dilyn syniadau/awgrymiadau a gynigiwyd gennych (neu unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth 
arall)? Os felly, beth oedd y newidiadau hyn? 

c) Sut cawsoch wybod am newidiadau i'r Gwasanaeth Cefnogi? 
 

 Roedd yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth yn ymddiddori'n fawr yn y broses, gan ymateb yn 
frwdfrydig ac ar lafar i'r cwestiynau a holwyd. 

 Soniodd defnyddwyr gwasanaeth am sut maent yn rhannu eu syniadau a'u hawgrymiadau ar 
wasanaethau cefnogi i'w darparwyr cefnogaeth, drwy gyfarfodydd tŷ, cyfarfodydd un i un gyda 
gweithiwr cefnogaeth, boreau coffi, a chyfarfodydd ffurfiol ac anffurfiol. 

 Roedd y defnyddwyr gwasanaeth yn gallu nodi newidiadau a weithredwyd yn dilyn eu 
hawgrymiadau nhw, er enghraifft amserau ymweld a oedd yn fwy cyfleus; cyflwyno gwersi 
coginio a chynllunio gweithgareddau megis nosweithiau ffilm a bowlio a gallucysylltu â 
defnyddwyr gwasanaeth eraill drwy gyflwyniad cylchgrawn.  

 Cynigwyd llawer o awgrymiadau gan ddefnyddwyr gwasanaethau o ran cynllunio'r Grŵp 
Cymunedol, fel cyfarfodydd Grŵp Cymunedol rheolaidd (chwarterol) gyda phynciau cyson ac 
agendâu penodol; derbyn hysbysiadau'n uniongyrchol drwy'r cylchgrawn i ddefnyddwyr 
gwasanaethau er enghraifft, a chais i gael mwy o wybodaeth am strwythur llywodraethu'r 
Grant Cefnogi Pobl a chyfarfodydd a gynhelir mewn lleoliadau gwahanol ar draws y rhanbarth. 

 
Beth oedd y rhwystrau? 

 Presenoldeb gwael. Roedd ffactorau a oedd yn dylanwadu ar bresenoldeb yn cynnwys 
cyfyngiadau ariannol, sy’n golygu na ellir cynnig anogaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth, e.e. 
lluniaeth, anrhegion bach am ddim etc., ynghyd â lleoliad y digwyddiadau. 

 Diffyg gweithwyr cefnogi i fynd i'r digwyddiad yn gwmni i ddefnyddwyr gwasanaeth 
 Diffyg dealltwriaeth o sut maent yn rhan o waith y PCRh a'r Rhaglen Cefnogi Pobl 
 Dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol i'w penderfynu ymlaen llaw 
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Beth a gyflawnwyd? 
 Rhoddwyd cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth fod yn rhan o waith y PCRh  
 Aethpwyd i'r afael ag egwyddorion lefel uwch y PCRh, sef 'gweithredu ar sail cydraddoldeb, 

cydweithio a chyd-gynhyrchu' 
 Cynnwys defnyddwyr gwasanaethau mewn ffordd gadarnhaol yng ngwaith y PCRh 

 
Beth a ddysgwyd? 

 Ystyried sylwadau gan ddefnyddwyr gwasanaeth ac ymateb iddynt 
 Darparu diweddariadau rheolaidd i'r PCRh o ran datblygiad y grŵp 
 Cynnwys DG yng ngwaith y PCRh pan fo'n bosib yn y dyfodol. 

 
Mae'n glir bod defnyddwyr gwasanaeth am fod yn rhan o'r gwaith sy'n gysylltiedig â'r gefnogaeth 
maent yn ei derbyn a'u bod yn awyddus iawn i leisio barn.  
 
Parthed y cwestiwn 'Pa newidiadau sy'n deillio o'u cynnwys a sut cawsant wybod amdanynt?', ceir 
adroddiad llawn o'r digwyddiad Grŵp Cymunedol yn Atodiad 2. 
 

Enghraifft 2: Grŵp Llywio Ymuno Rhanbarthol (GLlYRh) 

 
Cyfarfu'r GLlYRh yn 2016. Cafwyd cyflwyniad ar gyd-gynhyrchu ac roedd rhai cynrychiolwyr 
darparwyr yn bresennol.  Fodd bynnag, y cam gweithredu a'r ffordd ymlaen a ddeilliodd o'r grŵp hwn 
oedd rhoi'r dasg o arwain ar gyd-ddylunio'r fframwaith Ymuno Rhanbarthol i’r FfDRh ac adrodd yn ôl 
i'r PCRh nesaf a chyfarfod y Grŵp Llywio Ymuno. Hefyd, yn dilyn hyn, anfonwyd holiadur e-bost i’r 
PCRh gyda chais am ateb i'r cwestiwn canlynol: 
 
Sut rydym yn cyd-ddylunio cyfranogaeth Defnyddwyr Gwasanaeth wrth gyd-gynhyrchu gwaith y 
PCRh yn enwedig Cynllun Strategol Rhanbarthol Bae'r Gorllewin? 
 
Mewn ymateb i'r holiadur, rhoddwyd yr awgrymiadau a'r sylwadau canlynol: 
 
• Mae cyfranogaeth defnyddwyr gwasanaeth eisoes yn cael ei gyflwyno gan ddarparwyr drwy eu 

harferion presennol ac maent yn bwydo eu barn yn ôl drwy fynd i fforymau lleol a rhanbarthol. 
• Dylem hefyd fod yn ymgynghori â'r dinesydd ehangach oherwydd gallai rhywun fod yn 

gleient/defnyddiwr gwasanaeth posib ar unrhyw adeg. 
• Darparwyr i wahodd Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol i ddigwyddiadau defnyddwyr gwasanaeth i 

gael blas ar sefydliadau ac arferion gwahanol, a dealltwriaeth ohonynt. 
• Adborth i'r PCRh am gyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth gan dimau CP o ymweliadau 

monitro/adolygiadau o gynlluniau 
 
Yn y PCRh ar 30.03.17, gofynnwyd am arweiniad ynghylch sut mae am i ddefnyddwyr gwasanaeth 
gael eu cynnwys, ynghyd â chadarnhad ynghylch pa wasanaethau y gellid eu cyd-gynhyrchu. 
Byddai'r GLlYRh yn cael ei arwain gan y penderfyniadau hynny. Teimlwyd, fel rhan o adolygu a 
monitro gwasanaethau a ariennir gan y Rhaglen CP, fod darparwyr gwasanaethau yn rhanbarth 
Bae'r Gorllewin dan 'rwymedigaeth gytundebol' i gysylltu â defnyddwyr gwasanaeth i sicrhau yr 
ymgynghorir â hwy ar benderfyniadau a gwasanaethau a fydd yn effeithio ar eu bywydau ac a fydd 
yn cynorthwyo wrth ddatblygu gwasanaethau hyd yn oed ymhellach i ddiwallu anghenion tai a 
chefnogaeth. Mae'r PCRh yn cydnabod bod darparwyr gwasanaeth yn cyd-gynhyrchu 
gwasanaethau'n ddyddiol, a bod cynrychiolwyr darparwyr/landlordiaid mewn fforymau lleol a 
rhanbarthol yn cynrychioli barn, problemau a phryderon defnyddwyr gwasanaeth. 
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5. Datblygu Gwasanaethau 

5.1. Sut llywiwyd penderfyniadau gan gynllun gwariant, dadansoddiad o anghenion, canlyniadau a 
ffynonellau eraill o ddata? Pa newidiadau a gafwyd? 

 
Dadansoddiad o Anghenion 
 
Ar ddechrau 2016, cytunodd PCRh Bae'r Gorllewin i fabwysiadu Cylch Cynllunio Rhanbarthol. 
Isrennir y Cylch yn chwarterol gan fynd i'r afael â Dadansoddi, Cynllunio, Cyflwyno ac Adolygu 
rhanbarthol. Drwy ddilyn y cylch Cynllunio, gellir sicrhau bod asesu parhaus a gweithdrefn fonitro ar 
waith o ran cynlluniau gwario, canlyniadau ac allgynnyrch, er enghraifft.  
 
Yn 2014, cyflwynwyd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) sy'n cynnig fframwaith 
cyfreithiol ar gyfer gwella lles pobl y mae angen gofal a chefnogaeth arnynt. Nod y Ddeddf yw sicrhau 
bod y gwasanaethau cymdeithasol yn cyflwyno gwasanaethau mewn ffordd sy'n hybu annibyniaeth 
pobl, gan roi llais cryfach a mwy o reolaeth iddynt dros y gwasanaethau hynny y mae eu hangen 
arnynt. Ym mis Mawrth 2017, cynhaliwyd Grŵp Cymunedol Defnyddwyr Gwasanaeth Rhanbarthol lle 
rhoddwyd cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth fod yn rhan uniongyrchol o waith PCRh Bae'r Gorllewin. 
(Gweler Adran 4 ac Atodiad 2).  
 
Ers mis Ebrill 2016, casglwyd data am y llety gwely a brecwast sydd wedi'i ddarparu ar gyfer pobl 
ifanc 16 a 17 oed a phobl rhwng 18 a 21 oed sy'n gadael gofal drwy ddeddfwriaeth ddigartrefedd neu 
wasanaethau gofal. Fodd bynnag, o ganlyniad i nifer y newidiadau a geir yn Neddf Tai (Cymru) 2014, 
ni ellir cymharu data chwarterol â'r data ar ddigartrefedd statudol a gyhoeddwyd cyn mis Ebrill 2015 
ac nid ydynt yn cael eu hystyried fel ystadegau cenedlaethol eto. Mae cymharu data felly'n heriol o 
ganlyniad i sawl ffactor sy'n effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gaslwyd ac a gyhoeddwyd ar 
ddigartrefedd statudol ar gyfer 2015-16. Yn Niwrnod Datblygu’r PCRh ym mis Mai 2016, bu pwyslais 
ar flaenoriaeth LlC i leihau a dileu, os yw'n bosib, yr angen am lety gwely a brecwast, felly mae'n 
parhau i fod yn uchel ar restr blaenoriaethau rhanbarthol Bae'r Gorllewin.  
 
Cynlluniau Gwario 
 
Dengys y siart ganlynol newidiadau gwariant ym mhob categori cleient, yn unol â Chynlluniau Gwario 
2016/17 pob ALl: 
 

Categori'r Cleient ALl 
Unedau 
(Newid) 

Sylwadau 

Pobl â phroblemau 
camddefnyddio 
sylweddau (alcohol) 

Pen-y-bont 
ar Ogwr 

+11.7% Dyrannwyd cyllid yn seiliedig ar gynllun gwario 2016-17 fel 
model amgen i lety gwely a brecwast ar gyfer aelwydydd 
digartref. Caffaelwyd y gwasanaeth hwn ond ni chafodd ei 
ddyrannu. O ganlyniad, ail-ddyrannwyd y cyllid yn unol â 
Chynllun Comisiynu Lleol y categori hwn. 

Pobl ifanc sy'n gadael Pen-y-bont +86% Dyrannwyd cyllid yn seiliedig ar gynllun gwario 2016-17 fel 
model amgen i lety gwely a brecwast i aelwydydd digartref a 
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gofal ar Ogwr oedd yn cynnwys pobl ifanc. Caffaelwyd y gwasanaeth hwn 
ond ni chafodd ei ddyrannu. O ganlyniad, ail-ddyrannwyd y 
cyllid yn unol â Chynllun Comisiynu Lleol y categori hwn. 

Pobl ifanc ag anghenion 
cefnogaeth (16 i 24) 

Pen-y-bont 
ar Ogwr 

+14.6% Aildendrwyd contractau pobl ifanc, gan arwain at gaffael 
gwasanaethau ychwanegol. 

Pobl dros 55 oed Pen-y-bont 

ar Ogwr 

+29.2% Cynhaliwyd ymarfer ail-gomisiynu ar gyfer pobl 55 oed neu'n 
hŷn a oedd yn gofyn am gyllid ychwanegol. Ar ben hyn, 
cafwyd anawsterau wrth addasu'r cytundeb o ddeiliadaeth 
benodol i ddeiliadaeth niwtral a oedd wedi arwain at ddyrannu 
cyllid ychwanegol er mwyn ei oruchwylio. 

Pobl â phroblemau 
camddefnyddio 
sylweddau (cyffuriau) 

Abertawe -11% Cyflwynwyd cynllun gwario arfaethedig gwerth £368,610 ym 
mis Ionawr 2016. Yn dilyn adolygiad o wariant y cytunwyd 
arno ar ôl cyflwyno cynllun gwario, roedd £329,553 o gyllid ar 
gael ar gyfer y flwyddyn 2016/17. Y ffigur terfynol oedd 
£325,010. Gwnaed arbedion effeithlonrwydd gydag un 
darparwr. Cywirwyd camgymeriad uned mewn un 
gwasanaeth. 

Pobl sengl ag anghenion 
cefnogaeth 

Abertawe -48.4% Yn dilyn ymarfer rhanbarthol i fapio gwasanaethau tebyg at 
eu tebyg yn y cynllun gwario, cafwyd addasiadau yn dilyn 
cyflwyno'r cynllun i Lywodraeth Cymru. Symudwyd 
gwasanaethau i'r categori cefnogaeth gyffredinol yn ôl y galw 
sy'n dangos cynnydd cyfatebol o gefnogaeth gyffredinol yn ôl 
y galw yn yr allgynnyrch. Cyflawnwyd gwerth o £85,685 o 
arbedion effeithlonrwydd. 

Cefnogaeth gyffredinol yn 
ôl y galw  

CNPT +33.74% O ganlyniad i newidiadau yn y gwasanaeth Opsiynau Tai, 
ailgategoreiddiwyd unedau a gofnodwyd yn flaenorol dan 
'Gwariant nad yw'n perthyn yn uniongyrchol' dan y llinell 
gyffredinol. Trosglwyddwyd £86,000 o'r dyraniad grant 
Cymunedau'n Gyntaf i'r gwasanaeth Opsiynau Tai fel 
GRhCP. Dengys hyn dan y categori hwn. 

Pen-y-bont 
ar Ogwr 

-38%% Yn dilyn adolygiad o ddarpariaeth bresennol yn unol â 
chategorïau'r cynllun gwario, rydym wedi ailbennu darpariaeth 
i gategorïau gwahanol, e.e. mae'r cynllun gwario yn y categori 
'cefnogaeth gyffredinol/yn ôl y galw' a oedd yn berthnasol i 
lety i deuluoedd bellach wedi ei gofnodi yn y categori 
'teuluoedd ag anghenion cefnogaeth'. 

Gwariant nad yw'n 
uniongyrchol gysylltiedig 
â'r cynllun gwario  

 

 

CNPT -13.43% Ailgategoreiddiwyd o ganlyniad i newidiadau i'w wasanaeth 
mewnol. 

Pen-y-bont 
ar Ogwr 

-90.3% Yn dilyn adolygiad o ddarpariaeth bresennol yn unol â 
chategorïau'r cynllun gwario, rydym wedi ailbennu darpariaeth 
i gategorïau gwahanol. Dyrannwyd cyllid ar gyfer "swyddog 
datblygu mynediad" ond ni phenodwyd unrhyw un i'r swydd. 
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Dadansoddiad o Ganlyniadau Casglu Data 
 
Fel arfer, mae adroddiadau ar ganlyniadau gan ddarparwyr yn seiliedig ar asesiad o gynnydd mewn 
perthynas â chynlluniau cefnogaeth. 
 
 
 Digartrefedd 

Yn Abertawe, o'r 400 o bobl a oedd yn ddigartref, roedd 16% ohonynt dal yn ddigartref pan 
oeddent yn gadael y rhaglen. Yn CNPT, o'r 371 o bobl a oedd yn ddigartref, roedd 30% ohonynt 
dal yn ddigartref pan oeddent yn gadael ac ym Mhen-y-bont ar Ogwr, o'r 364 o bobl a oedd yn 
ddigartref, roedd 14% ohonynt dal yn ddigartref pan oeddent yn gadael. 
 

 Mewn perygl o ddigartrefedd mewn 56 o ddiwrnodau 
Yn Abertawe, o'r 264 o bobl a oedd mewn perygl o ddigartrefedd mewn 56 o ddiwrnodau, roedd 
18% ohonynt dal mewn perygl o ddigartrefedd o fewn 56 o ddiwrnodau. Yn CNPT, roedd 337 
gyda 23% ohonynt mewn perygl o ddigartrefedd mewn 56 o ddiwrnodau ac ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr, roedd 172 gyda 17% ohonynt mewn perygl o hyd pan oeddent yn gadael. 
 

 Mewn llety dros dro 
Yn Abertawe, o'r 193 o bobl a oedd mewn llety dros dro, arhosodd 34% ohonynt mewn llety dros 
dro. Yn CNPT, o'r 85 o bobl, arhosodd 41% ac o'r 78 ym Mhen-y-bont ar Ogwr, roedd 82% 
ohonynt dal mewn llety dros dro pan oeddent yn gadael. 
 

 Angen cefnogaeth i aros gartref 
Yn Abertawe, o'r 3,132 o bobl yr oedd angen cefnogaeth arnynt i aros yn eu cartrefi eu hunain, 
roedd 17% ohonynt angen hynny o hyd wrth adael y rhaglen. Yn CNPT, roedd 911 ac roedd 9% 
mewn angen o hyd ac ym Mhen-y-bont ar Ogwr, roedd 482 gyda 10% ohonynt mewn angen o 
hyd wrth adael y rhaglen. 
 

 Cadw llety sefydlog yn annibynnol (6 mis +) 
Yn Abertawe, o'r cyfanswm o bobl a adawodd y rhaglen (1,350), cadwodd 47% o bobl lety 
sefydlog yn annibynnol am 6+ mis. Yn CNPT, roedd cyfanaswn y bobl a adawodd y rhaglen yn 
849 ac o'r rheiny, cadwodd 64% lety sefydlog ac ym Mhen-y-bont ar Ogwr, cafwyd cyfanswm o 
541 o bobl a chadwodd 65% ohonynt lety sefydlog yn annibynnol am 6 mis neu fwy. 

 
Ym Mae'r Gorllewin yn ei gyfanrwydd, o'r cyfanswm o adroddiadau gan ddarparwyr, roedd 11% dal 
mewn perygl o ddigartrefedd o fewn 56 o ddiwrnodau wrth adael y rhaglen, roedd 16% ohonynt dal 
yn ddigartref, roedd 5% ohonynt mewn llety dros dro ac roedd angen cefnogaeth ar 66% ohonynt i 
aros yn eu cartrefi eu hunain pan oeddent yn gadael y rhaglen. 
 
Ym Mae'r Gorllewin yn ei gyfanrwydd, mae'r dadansoddiad yn awgrymu bod 51% o gyfanswm y bobl 
a adawodd y rhaglen (sef 1,534) wedi cadw llety sefydlog yn annibynnol am 6 mis neu fwy. 
 
Mae aelodau'r PCRh yn cydnabod bod bellach angen dadansoddi'r rhesymau ansoddol i'r rhwystrau i 
gyflwyno’r canlyniadau. Un maes sydd eisoes wedi'i amlygu yw pobl ag anghenion cymhleth, ac 
mae'r PCRh yn ystyried model gwahanol er mwyn gweithio gyda'r unigolion hynny, e.e. Tai'n Gyntaf. 
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Mae Cefnogi Pobl a'r sector Digartrefedd ym Mae'r Gorllewin yn parhau i gydweithio'n dda ac yn 
agos wrth lywio'r penderfyniadau a wneir gan y PCRh gydag 'Atal Digartrefedd' yn parhau i fod yn 
uchel ar y rhestr o flaenoriaethau rhanbarthol. 
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Pobl sy'n Cysgu ar y Stryd 
 
Mae gwelliant sylweddol wedi bod o ran atal digartrefedd ers cyflwyniad Deddf Tai (Cymru) 2014 ym 
Mae'r Gorllewin2. Fodd bynnag, roedd cyfrifiad diwethaf nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd yn ategu 
pryderon darparwyr gwasanaethau ynghylch cynnydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Gall fod yna 
resymau sy'n esbonio'r cynnydd, gan gynnwys rhoi gwybodaeth mewn ffyrdd mwy cywir a rheolaidd, 
ond yr hyn sy'n dod yn glir yw bod gan nifer sylweddol o'r bobl sy'n cysgu ar y stryd anghenion 
cymhleth a'u bod yn parhau i gysgu ar y stryd er gwaethaf amrywiaeth y gwasanaethau a ddarperir.                             
 
Yn y Diwrnod Datblygu ym mis Mai 2016, cafwyd cadarnhad y bydd ymdrin â chysgu ar y stryd 
sefydledig yn aros yn uchel ar y rhestr o Flaenoriaethau Rhanbarthol i'r bobl hynny lle mae ganddynt 
anghenion rhy gymhleth i brosiectau cartrefi â chymorth bresennol o bosib. Bydd dod o hyd i lety a'i 
gadw yn y sector rhentu preifat yn hollbwysig wrth symud ymlaen ac mae’r lleihad yn y Cyllid 
Trosglwyddo yn destun pryder. Mae'r PCRh wedi ystyried opsiynau ar gyfer y grŵp o gleientiaid 
mwyaf diamddiffyn, e.e. cefnogaeth wedi'i theilwra, ac wedi ystyried pa gyfleoedd a geir i wneud 
pethau'n gydweithredol, megis hyfforddiant neu dai a rennir. Yng nghyfarfod y PCRh ar 30 Mawrth 
2017, cyflwynwyd aelodau i'r model Tai'n Gyntaf, gan awgrymu y dylid mynd i'r afael â chasgliad yr 
holl faterion hyn yn ystod y Diwrnod Datblygu ym mis Mai 2017 a oedd yn canolbwyntio ar 
ddichonoldeb mabwysiadu Cynllun Peilot Cyntaf Tai Bae'r Gorllewin i bobl ag anghenion cymhleth yn 
unig. Gweler Adran 5.2: Enghraifft 2: Yr hyn rydym am ei wneud nesaf…. Tai'n Gyntaf: Model Bae'r 
Gorllewin. 
 
Holiadur Monitro Darparwyr Rhanbarthol 
 
Ym mis Mai 2016, cynhaliwyd Diwrnod Datblygu gan y PCRh i ddadansoddi, am y tro cyntaf, y data a 
oedd ar gael ar yn rhanbarthol er mwyn mynd i'r afael â llwyddiant Bae'r Gorllewin wrth atal 
digartrefedd o fewn 56 o ddiwrnodau, ac roedd dadansoddiad rhanbarthol o’r Holiadur Monitro 
Darparwyr Rhanbarthol yn rhan o'r broses hon. Datgelwyd sawl problem gyda'r holiadur, gan 
gynnwys diffyg cywirdeb y data a fewnbynnwyd, e.e. dangoswyd dros 100% o flychau yn achos un 
darparwr, p'un a oedd yr holiadur yn cael ei gwblhau fesul sefydliad neu brosiect ac angenrheidrwydd 
peth o'r wybodaeth y gofynnwyd amdani. Serch hyn, cytunwyd y byddai adolygu a diweddaru'r 
adolygiad yn darparu llawer o wybodaeth, ac nad oedd elfennau o'r wybodaeth hon yn cael ei 
chasglu oddi wrth ffynonellau presennol o ddata, megis bylchau. Canlyniad hyn oedd erbyn dechrau 
2017, roedd Grŵp Tasg a Gorffen PCRh wedi ei sefydlu a'r holiadur wedi'i ail-lunio a'i danfon at yr 
holl ddarparwyr. Ers hynny, mae wedi'i ddychwelyd ac mae'n cael ei ddadansoddi ar hyn o bryd. 
Rhagwelir y caiff yr holiadur ei adolygu'n flynyddol. 
 
 
 
 
 

                                                      
2Cynllun Strategol Rhanbarthol PCRh Bae'r Gorllewin 
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5.2. Pa waith rhanbarthol ac isranbarthol (ar gyfer PCRh sy'n cynnwys mwy na 2 
awdurdod lleol) a gomisiynir a sut mae gwasanaethau wedi gwella ers yr 
Adroddiad Blynyddol diwethaf? 

 

Enghraifft 1: Prosiect Merched Trawsffiniol (PMT) 

 
Ym Mae'r Gorllewin, rydym yn parhau i gydgomisiynu Prosiect Merched Trawsffiniol sy'n darparu 
cefnogaeth sefydlog mewn tŷ craidd yn ardal Gellifedw, Abertawe, ynghyd â chefnogaeth gymunedol 
yn ôl y galw sy'n darparu cyfanswm o 18 uned o gefnogaeth. Mae cefnogaeth yn y tŷ craidd yn fwy 
dwys ac mae'n adlewyrchu anghenion cefnogaeth uwch y cleient. Ar y llaw arall, darperir cefnogaeth 
yn y gymuned yn ôl y galw ac mae wedi'i theilwra i anghenion unigol y cleient. I ddechrau, bydd 
cleientiaid yn derbyn tri ymweliad yr wythnos ond mae'r rhain yn tueddu i leihau. I'r gwrthwyneb, os 
bydd y cleient yn mynd drwy argyfwng neu yn derbyn cefnogaeth i symud ymlaen, caiff y gefnogaeth 
ei chynyddu. 
 
Mae cefnogaeth yn ôl y galw yn helpu cleientiaid i: 

 Gael mynediad i ofal iechyd a'i wella 
 Lleihau dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol, gan bwysleisio lleihau niwed a defnydd  
 Lleihau'r perygl o arhosiad tymor hir mewn ysbyty neu gartref nyrsio/preswyl heb fod eu 

hangen 

 Lleihau'r perygl o ddigartrefedd cyson drwy gefnogi cleientiaid i reoli eu cartrefi'n well a gwella 
eu gallu i gynnal eu cartrefi 

 Lleihau eu troseddu a'u hymddygiad gwrthgymdeithasol  
 O'r 8 a adawodd y rhaglen, un cleient yn unig adawodd am fod yn rhaid iddi fynd i'r carchar.  
 Gwella cyfranogaeth hamdden a chymunedol a lleihau eithrio cymdeithasol. 

 
Yn ystod cyfnod adrodd Gorffennaf – Medi 2016, darparwyd cyfanswm o 1,437 o ddiwrnodau o 
gefnogaeth. Gostyngodd y nifer hwn i 329 rhwng mis Hydref a Rhagfyr ond cynyddodd cyfanswm y 
diwrnodau o gefnogaeth a ddarparwyd yn gyflym i 3,455 yn y cyfnod o fis Ionawr i fis Mawrth 2017. 
 
Ceisiwyd help a chefnogaeth gan ddarparwyr arbenigol eraill sydd wedi cynnig cyngor, wedi ymweld 
â'r tŷ craidd ac sydd wedi cyflwyno hyfforddiant lleihau niwed i gleientiaid. Mae staff PMT cymwys yn 
gallu cynnig cyngor lleihau niwed a chynigir cefnogaeth i gleientiaid ar ran asiantaethau cyffuriau 
cymunedol yn ogystal â'u cefnogi gyda'u dosau methodon dyddiol. Un o brif heriau'r prosiect yw 
diffyg defnydd o’r tŷ craidd gan nad yw defnyddwyr gwasanaeth Pen-y-bont ar Ogwr am adleoli i'r 
ardal. 
 
Mae'r Grŵp Monitro Contractau Rhanbarthol wedi adrodd yn ôl i'r PCRh ar effeithiolrwydd ac unrhyw 
faterion o arwyddocâd rhanbarthol sy'n ymddangos. 
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Enghraifft 2: Beth i'w wneud nesaf…. Tai'n Gyntaf: Model Bae'r Gorllewin 

 
Yn PCRh 30.03.17, cyflwynwyd cynnig Tai'n Gyntaf a oedd yn ceisio cytundeb gan randdeiliaid 
allweddol ar draws rhanbarth Bae'r Gorllewin i gomisiynu astudiaeth beilot neu ddichonoldeb ar 
gyflwyno model Tai'n Gyntaf, gyda'r nod o leihau/dileu cysgu ar y stryd ar draws y rhanbarth. 
 
O ganlyniad, trefnwyd Grŵp Tasg a Gorffen PCRh a gyfarfu i drafod dichonoldeb Cynllun Peilot Tai’n 
Gyntaf Bae'r Gorllewin. Canlyniad y cyfarfod oedd cynnig gerbron y PCRh y byddai'r Diwrnod 
Datblygu a drefnwyd ar gyfer 18 Mai 2017 yn canolbwyntio ar "Goresgyn rhwystrau i weithredu 
Cynllun Peilot Tai'n Gyntaf ym Mae'r Gorllewin".  
 
Roedd y sesiwn Diwrnod Datblygu'n canolbwyntio'n benodol ar ddarparwyr tai ac anfonwyd 
gwahoddiad i'r holl landlordiaid rhentu cymdeithasol cofrestredig ac asiantaethau rhentu 
cymdeithasol preifat ym Mae'r Gorllewin, e.e. Landlord All Abertawe, RSL a landlordiaid anghenion 
cyffredinol, gan geisio penderfyniad ar y lefel uchaf bosib gan ddarparwyr tai o ran dichonoldeb 
mabwysiadu model Tai'n Gyntaf yn rhanbarth Bae'r Gorllewin.  
 
Cytunwyd ar y diwrnod fod Tai'n Gyntaf yn un opsiwn ond nid oedd yn ateb cyflawn i ddigartrefedd. 
Mae'n rhaid felly ei ystyried yn unol ag opsiynau eraill ochr yn ochr â model Tai'n Gyntaf. Hefyd, er 
mwyn i'r cynllun fod yn llwyddiannus, byddai'n hollol ddibynnol ar gyfranogaeth asiantaethau niferus 
eraill, gan gynnwys iechyd, gofal cymdeithasol, cyfiawnder troseddol a rheoli tai. Fodd bynnag, mae 
un peth yn glir. Mae angen monitro data'n barhaol wrth fynd yn ein blaenau, yn enwedig wrth gyfrif 
pobl sy'n cysgu ar y stryd ac mae angen o leiaf ystyried pob model gwahanol er mwyn osgoi cynnydd 
yn nifer y bobl ddiamddiffyn ag anghenion cymhleth sy'n canfod eu hunain yn ddigartref ac yn cysgu 
ar y stryd. 
 
Canlyniad y Diwrnod Datblygu oedd cytundeb gan gyfranogwyr i archwilio ymhellach y posibilrwydd o 
brofi model Tai'n Gyntaf ar draws rhanbarth Bae'r Gorllewin.  
 
Ceir adroddiad llawn am Ddiwrnod Datblygu 18.05.17 yn Atodiad 3. 
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5.3. Sut allwch chi ddangos bod ymagwedd atal ac ymyrryd yn gynnar well tuag at 
ddigartrefedd yn cael ei chyflwyno, e.e. a yw'r gymhareb cefnogaeth sefydlog/yn 
ôl y galw wedi newid yn ystod y 12 mis diwethaf? Sut eir i'r afael â hyn yn 
rhanbarthol? 

 
Dengys y siartiau isod3 fod pob un o'r awdurdodau lleol yn rhanbarth Bae'r Gorllewin wedi buddsoddi 
mwy mewn cefnogaeth sefydlog na chefnogaeth yn ôl y galw ar y cyfan yn 2013-14, 2014-15 a 2015-
16: 

 
 
 

 
 
Dengys y siart isod nifer gwirioneddol yr unedau y mae pob awdurdod lleol wedi buddsoddi ynddynt, 
a gymerwyd o Allgynnyrch Chwarter 4, h.y. gwariant gwirioneddol. Mae gan Abertawe a CNPT fwy o 
unedau yn ôl y galw na chefnogaeth sefydlog ar draws y tair blynedd ariannol. Fodd bynnag, ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr, mae mwy o unedau sefydlog nag yn ôl y galw yn ystod y tair blynedd ariannol. 
 

                                                      
3 Ffynhonnell: Cyflwyniad data LlC i'r PCRh Mawrth 2016 
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Mae'r sefyllfa'n amrywio'n sylweddol yn ôl cynlluniau gwario (rhagamcanol) mwyaf diweddar 2017-18 
(ni fydd ffigurau allgynnyrch chwarter 4 ar gael tan oddeutu Mehefin 2018). Dengys y siart isod fod 
nifer sylweddol uwch o unedau o gefnogaeth yn ôl y galw ym mhob un o'r tri awdurdod lleol ar y 
cyfan. Ceir sawl rheswm am y newid hwn, gan gynnwys ailgomisiynu gwasanaethau, arbedion 
effeithlonrwydd a rhoi argymhellion Aylward ar waith. 
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Un enghraifft sy'n cael ei ystyried ym Mae'r Gorllewin yw cyflwyno cynllun peilot Tai'n Gyntaf a fydd 
yn fodel atal ac ymyrryd yn gynnar os caiff ei fabwysiadu, gan fynd i'r afael â digartrefedd i bobl 
ddiamddiffyn ag anghenion cymhleth. Gweler Enghraifft 5.2. (uchod) am fwy o fanylion ac Atodiad 3 
am adroddiad llawn yn dilyn Diwrnod Datblygu PCRh llwyddiannus a gynhaliwyd ym mis Mai 2017. 
 

5.4. Pa gysylltiadau sydd gan y PCRh â'r Gwasanaethau Cymdeithasol a'r 
Gwasanaethau Iechyd yn y rhanbarth? A gafwyd unrhyw gomisiynu 
gwasanaethau ar y cyd neu adnoddau a rennir? Os felly, a allwch chi roi manylion 
ynghylch y prosiectau. 

 
Cryfhawyd cysylltiadau drwy aelodaeth lle mae aelodau'r PCRh yn rhan o grwpiau iechyd a gofal 
cymdeithasol. Mae'r gwaith rhanbarthol ar anableddau dysgu ac iechyd meddwl yn cael eu harwain 
gan y grwpiau hyn a bydd y PCRh yn ystyried argymhellion i'w rhoi ar waith. 
 

5.5. Pa gysylltiadau sydd wedi’u gwneud  â grwpiau strategaeth/cynllunio rhanbarthol 
eraill, a pha baratoadau sydd wedi’u gwneud ar gyfer gweithio ar y cyd â’r Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol a'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant? 

 
Grŵp Iechyd a Thai 
Yn ddiweddar, mae cynrychiolydd darparwyr tymor hir y PCRh a'r CDG yn rhan o'r Grŵp Iechyd a 
Thai, gan gryfhau'r cyswllt rhwng y ddwy ffrwd o waith. Mae'n gynnar yn y broses ond gwneir pob 
ymdrech i weithio'n gydweithredol lle bo'n bosib. 
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Y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) 
 
Nodwyd bod Cadeirydd PCRh Bae'r Gorllewin hefyd yn aelod o'r BPRh a'i fod yn darparu 
diweddariadau ym mhob PCRh. Yn dilyn PCRh 22.11.16, gofynnodd y Cadeirydd i aelodau gytuno ar 
feysydd blaenoriaeth ac adrodd yn ôl arnynt i'r BPRh a sefydlu pa rai yw'r materion allweddol y mae'n 
rhaid i’r Gwasanaethau Iechyd eu trafod â'r PCRh. Roedd yr ymateb i gais drwy e-bost yn siomedig 
er roedd yn cynnwys Cynlluniau Camau Gweithredu Iechyd ar gyfer Grwpiau Digartref a Diamddiffyn 
sy'n berthnasol i ddwyrain Gellifedw ac roedd yn enwebu cynrychiolwyr lleol at ddiben cynllunio 
strategol (presenoldeb grŵp). 
 
Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid y Bwrdd Iechyd Lleol (BILl) 
 
Mae cynrychiolydd darparwyr tymor hir y PCRh yn gynrychiolydd iechyd meddwl i'r Grŵp Cyfeirio 
Rhanddeiliaid y BILl. Mae hwn yn drefniant cymharol newydd ond y gobaith yw y bydd cyfleoedd 
newydd i gydweithio yn dod i'r amlwg ac y gellir eu datblygu. 
 
Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau Bae'r Gorllewin 
 
Yn dilyn ymgynghoriad LlC a ddaeth i ben ar 30.03.16, cyhoeddwyd Cynllun Gweithio Gyda'n Gilydd i 
Leihau Niwed 2016 – 2018 a oedd yn disgrifio'r gwaith a gaiff ei wneud i leihau niwed a achosir gan 
gamddefnyddio sylweddau, gan gynnwys gan y PCRh. 
 
Cysylltwyd â Phennaeth Strategaeth a Datblygu Camddefnyddio Sylweddau, Bwrdd Cynllunio Ardal 
Bae'r Gorllewin, i'w wahodd i gadeirio Grŵp Tasg a Gorffen PCRh er mwyn mynd i'r afael â'r camau 
gweithredu a restrir yn y cynllun. 
 
Cyflwynwyd a thrafodwyd adroddiad cryno yn y PCRh ar 22.11.16 lle argymhellwyd y dylid parhau i 
fynd i'r afael â Chamau Gweithredu’r PCRh fel y'u pennwyd yn y Cynllun Cyflawni. Mae'r gwaith yn 
barhaus a chaiff ei adlewyrchu yng Nghynllun Gweithredu'r Cynllun Strategol Rhanbarthol. Mae 
Pennaeth Strategaeth a Datblygu Camddefnyddio Sylweddau, Bae'r Gorllewin bellach yn aelod 
cyfetholedig o'r PCRh. 
 

5.6. Yn dilyn argymhellion Aylward, pa ganran o wariant ar wasanaethau deiliadaeth i 
bobl hŷn sy'n niwtral, h.y. ar gael i bawb, gan gynnwys perchnogion tai, Sector 
Rhenti Preifat a thenantiaid landlordiaid cymdeithasol?  Os nad yw'n niwtral, pa 
gynlluniau sydd gan y PCRh i gyflwyno gwasanaethau deiliadaeth niwtral ac ar ba 
amserlen? 

 
Dengys y siart isod y gwariant ar wasanaethau i bobl hŷn sy'n niwtral o ran ei ddeiliadaeth ym mhob 
un o'r tri awdurdod lleol ym Mae'r Gorllewin, gan gynnwys y gwasanaethau â lloches blaenorol: 
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Cyfran y gwariant ar wasanaethau: Cyfanswm Cynlluniau'r Dyfodol 

 Henoed a 
drawsnewidiwyd i 
gefnogaeth yn ôl y 
galw wedi'i 
chlustnodi o hyd i 
ddarpariaeth 
landlordiaid  

Unedau henoed 
sy'n gysylltiedig o 
hyd â llety 

Unedau 
henoed sy'n 
niwtral eu 
deiliadaeth 
(yn 
cydymffurfio'n 
llawn ag 
Alyward) 

Abertawe £431,862.00 £503,237.00 £754,850 £1,689,949.00 Gwalia yn newid yn 
2017-2018. 
(£44,670.00) 

CNPT £274,671.00 £0 £0 £274,671.00 Mae pob 
gwasanaeth safle 
sefydlog i bobl hŷn 
bellach wedi'i 
ddadgomisynu ac 
mae'r gwasanaeth 
newydd a dendrwyd 
yn niwtral o ran 
deiliadaeth ac 
oedran. 

Mae 1 Cynllun Gofal 
Ychwanegol i Bobl 
Hŷn yn bodoli o hyd 
ac mae hynny'n 
gysylltiedig (yn 
amlwg) â 
deiliadaeth – mae 
hyn gyda Coastal 
Housing, gyda chost 
gytundebol o 
£122,000 yn 
2016/17. 

Pen-y-
bont ar 
Ogwr 

£0 £28,368 £298,000 £326,368 Ailgomisiynu 
gwasanaeth i bobl 
hŷn a chynnal un 
gwasanaeth a fydd 
yn hollol niwtral o 
ran deiliadaeth. 

Y dyraniad o gyllid 
am flwyddyn gyntaf 
y contract yw 



 

Adolygiad Blynyddol Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Bae'r Gorllewin Ebrill 2016 – Mawrth 2017 
 Tud. 24 o 39 

 

Adolygiad Blynyddol PCRh Bae’r Gorllewin Ebrill 2016 – Mawrth 2017 

£298,000, gan 
ostwng i £220,000 
o'r ail flwyddyn 
ymlaen ac am 
weddill y contract. 
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5.7. Yn rhanbarth y PCRh, pa gomisiynu ar y cyd a wneir gan Cefnogi Pobl a rhaglenni 
allweddol eraill (e.e. Cymunedau'n Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau'n Deg, 
Diogelwch Cymunedol/Cam-drin Domestig)?  Nodwch y prosiect, yr awdurdod 
lleol a'r ffrydiau cyllido perthnasol. 

 
Am y tro cyntaf yn 2016/17, rhoddwyd hyblygrwydd i bob awdurdod lleol symud hyd at 5% o grantiau 
gwrthdlodi rhwng grantiau eraill, sef y Rhaglen Cefnogi Pobl (RhCP), Cymunedau'n Gyntaf, 
Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau'n Deg. Bydd y swm a drosglwyddir yn adlewyrchu'r rhaglen grant y'i 
rhoddwyd iddi.  
 

 Yn Abertawe, Grŵp Comisiynu Cefnogi Pobl fydd yn llywodraethu'r broses hon ac mae ei  
aelodaeth yn cynnwys Pennaeth Tlodi a'i Atal sy'n rheoli'r rhaglenni gwrthdlodi eraill. Roedd hi 
wedyn yn bosib olrhain p’un a oedd cais am drosglwyddo arian yn berthnasol y llynedd a 
thrafod unrhyw orgyffwrdd/cydgyllido. Cytunodd Llywodraeth Cymru i drosglwyddo 5% o  
raglen Cymunedau'n Gyntaf 2016/17 i GRhCP. Mae hyn wedi caniatáu meithrin cysylltiadau 
agosach ar lefel weithredol, yn enwedig o ran croesgyfeirio i raglenni gweithio, gan gynnwys 
Esgyn a Chymunedau am Waith. 

  
 Yn CNPT, trosglwyddwyd arian o gyllideb Cymunedau'n Gyntaf i GRhCP er mwyn ehangu'r 

Gwasanaeth Atal Digartrefedd, yn ogystal â chyllido gwasanaeth allgymorth dwys tymor byr i 
bobl sy'n cysgu ar y stryd. 

 
 Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ni chafwyd trosglwyddiadau rhwng RhCP a grantiau gwrthdlodi 

eraill a'r unig gydweithio gyda Chymunedau'n Gyntaf a RhCP yw gwersi coginio llwyddiannus 
a gynhaliwyd mewn llety i'r digartref i breswylwyr er mwyn eu paratoi i symud ymlaen. 
Hwyluswyd hyn yn llwyddiannus gan y tîm Cymunedau'n Gyntaf. 

 
5.8 A yw pob awdurdod lleol yn eich rhanbarth wedi mabwysiadu Cynllun Strategol Rhanbarthol y 

PCRh (CSRh)? 
 
Adlewyrchir CSRh 2017-20 ym mhob cynllun comisiynu lleol ac i'r gwrthwyneb. Yn Abertawe, 
cyflwynwyd blaenoriaethau'r CSRh gerbron y Cabinet ar yr un pryd â blaenoriaethau'r CGLl a 
chymeradwywyd y ddau gan y Cabinet. Ym Mhen-y-bont ar Ogwr a CNPT, roedd y CSRh yn rhan o'r 
CGLl a gymeradwywyd gan y Cabinet. Mae'r tri awdurdod lleol yn ymrwymedig i barhau i weithio'n 
gydweithredol yn rhanbarthol er mwyn datblygu a gwella gwasanaethau Cefnogi Pobl a gyllidir i'r 
sawl sy'n eu defnyddio. 
 
5.9 Sut mae grwpiau cynllunio lleol yn bwydo i benderfyniadau'r PCRh? 
 
Mae pob un o'r tri awdurdod lleol ym Mae'r Gorllewin yn cynnal fforymau CP a Darparwyr 
Digartrefedd rheolaidd sy'n bwydo i'r Fforwm Darparwyr Rhanbarthol ac, yn y pen draw, mae 
cynrychiolwyr darparwyr y PCRh yn adrodd yn ôl i'r PCRh. 
 
Roedd rhan o broses y Cynllun Strategol Rhanbarthol 2017-20 yn golygu cyflwyno'r cynllun am 
ymgynghoriad llawn â phob rhanddeiliaid. Rhoddwyd cyfle iddynt wneud sylwadau a chynnig adborth 
yn uniongyrchol ar y cynllun arfaethedig. 
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Mae cynrychiolydd darparwyr tymor hir hefyd yn bwydo yn ôl i'r PCRh o Is-grŵp Llety Iechyd Meddwl 
Abertawe, fforymau CHC a gefnogir a'r Grŵp Cydgynhyrchu Iechyd Meddwl. 
 
Cydlynir ymgysylltiad â grwpiau cynllunio lleol sy'n arwain at ddatblygu cynlluniau comisiynu lleol 
(CCLl). Gall strwythur pob awdurdod lleol amrywio (gweler y CGLl). 
 

6. Arfarniad/Adborth gan aelodau'r PCRh 

Nid yw arfarniad/adborth gan y PCRh yn cynnwys y cadeirydd na'r is-gadeirydd/y cynrychiolydd 
landlordiaid oherwydd roeddent wedi gadael cyn ei gwblhau. Er hyn, mae'n adlewyrchu barn 
aelodau'r PCRh â phleidlais a oedd yn weddill: 

a. Beth weithiodd yn dda yn ystod y cyfnod adrodd hwn? 
 Mae'r PCRh wedi addasu er mwyn cael ffocws mwy strategol. 
 Mae'r PCRh wedi llunio CSRh sy'n cynnwys cyfres o flaenoriaethau rhanbarthol â thema 

sy'n croesgyfeirio mewn ffordd ddilys â rheiny yn y CGLl. 
 Sefydlu grwpiau tasg a gorffen. 
 Pennu blaenoriaethau strategol clir a chynllun gweithredu rhanbarthol 
 Eglurdeb llawer yn well o ran sut rydym yn adrodd am CP/fynd i'r afael â blaenoriaethau 

rhanbarthol, e.e. canlyniadau 
 Datblygu ymhellach bosibilrwydd rhanbarthol o gyflwyno model Tai'n Gyntaf 
 Mynd i'r afael â blaenoriaethau cenedlaethol camddefnyddio sylweddau a'u cysylltu â'r 

Bwrdd Cynllunio Ardal a Phennaeth Camddefnyddio Sylweddau. 
 Meithrin cysylltiadau ag Ymgynghorydd LlC, Menywod yn erbyn Trais, Strategaeth 

Genedlaethol a gwneud cynnydd o ran sut y mae hyn yn cyd-fynd â'r cynllun rhanbarthol 
strategol/gweithredu. 

 Meithrin dealltwriaeth well o gyd-gynhyrchu a gweithredu ffordd gydweithredol o weithio 
rhwng y tri awdurdod lleol 

 Rhannu gwybodaeth a phrosesau o ran cydgomisiynu a thendro cefnogaeth yn ôl y galw 
 Gweithio ar ddatblygu model Tai'n Gyntaf yn rhanbarthol – digwyddiad datblygu 

rhanbarthol cadarnhaol iawn 
 Trafodaethau ag ymgynghorydd cenedlaethol VAWDASV ar y cysylltiadau rhwng 

strategaeth genedlaethol VAWDASV a'r cynllun gweithredu rhanbarthol 
 
b. Beth sydd angen ei ddatblygu dros y flwyddyn nesaf? 

 Cydgynhyrchu yng nghyd-destun cynnwys defnyddwyr gwasanaeth 
 Ystyried mapio a chynllunio gwasanaethau GRhCP o safbwynt rhanbarthol yn hytrach na 

safbwynt awdurdod lleol 
 Meithrin cysylltiadau gwell gyda gwasanaethau iechyd a phrawf/cyfraniad ymroddedig gan 

y gwasanaethau iechyd a phrawf i'r PCRh 
 Dilyniant o ran mentrau megis Tai'n Gyntaf/ceisio cytundeb a chyfranogiad ar fodel Tai'n 

Gyntaf a pharhau â mentrau eraill 
 Defnydd gwell o ddata canlyniadau er mwyn llywio strategaeth  
 Canolbwyntio ar weithredu'r CSRh a blaenoriaethau rhanbarthol 
 Cyflwyno aelodau PCRh newydd a gweithredu proses sefydlu 
 Myfyrio ar arweiniad newydd gan LlC a gweithredu arno 
 Parhau i weithio gyda'r sector digartrefedd a chryfhau cysylltiadau ag ef 
 Cysylltu ag, e.e. Iechyd Meddwl, Byrddau Contractio a Chaffael 
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c. Unrhyw sylw arall? 
 Mae cynrychiolaeth Iechyd, y Gwasanaeth Prawf a LlC mewn cyfarfodydd y PCRh wedi 

bod yn brin iawn. 
 Dylai agendâu fod yn fyrrach gyda mwy o ffocws. 

 
7. Llywodraethu - Trefniadau arferol 

a. A oes gan y PCRh Femorandwm o Ddealltwriaeth a lofnodwyd gan yr holl aelodau?  OES /NAC 
OES 

DS: Yn dilyn yr etholiad lleol a'r etholiad cenedlaethol, newidiodd aelodaeth y PCRh a disgwylir 
diweddaru'r MoDd yn y PCRh nesaf ar 29.07.17 

b. A oes gan holl aelodau'r PCRh ffurflen datgan budd gyfredol?  OES /NAC OES 

DS: Yn dilyn yr etholiad lleol a'r etholiad cenedlaethol, newidiodd aelodaeth y PCRh a disgwylir 
diweddaru'r MoDd yn y PCRh nesaf ar 29.07.17 

c. A yw'r PCRh wedi cyhoeddi ei gynllun gwario rhanbarthol diweddaraf a chynlluniau gwario ar gyfer 
pob awdurdod lleol yn y rhanbarth? YDY /NAC YDY 

DS: Mae cynlluniau ar waith er mwyn mynd i'r afael â hyn yn y dyfodol. 

ch. A yw'r PCRh wedi cyhoeddi ei Gynllun Rhanbarthol Strategol?  YDY /NAC YDY 

d. A yw'r PCRh wedi cyhoeddi Adroddiad Adolygiad Blynyddol y llynedd?  YDY /NAC YDY 

DS: Mae cynlluniau ar waith er mwyn mynd i'r afael â hyn yn y dyfodol. 

dd. A yw'r PCRh wedi cyhoeddi cofnodion ei gyfarfodydd? YDY / NAC YDY 

 

DS: Dolen i gyhoeddiadau: 

http://www.westernbay.org.uk/cefnogi-pobl/?lang=cy  
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Atodiadau 
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Atodiad 1: 
Cofnod o aelodaeth a phresenoldeb y PCRh 

 
Aelodaeth PCRh Bae'r Gorllewin ar 02.03.16 

GWAHODDWYD 

Aelodau â phleidlais Teitl Swydd Yn cynrychioli 
Y Cyng. Jane Harris Cadeirydd Abertawe 
Y Cyng. John Rogers  CBS CNPT 
Y Cyng. Hywel Williams   CBS Pen-y-bont ar Ogwr 
David Tovey Rheolwr Strategol, Cartrefi â Chymorth (Is-gadeirydd) Cynrychiolydd landlordiaid 
Jill Nicholson Rheolwr Rhanbarthol, De Cymru, Cartrefi Cymru Cynrychiolydd darparwyr tymor hir 
Liz Slade Cyfarwyddwr Prosiect Pobl Ifanc Sengl Ddigartref Abertawe (PPISDdA) Cynrychiolydd darparwyr tymor byr 
Joanne Davies GIG Cymru Bwrdd Iechyd PABM 
Emma Richards Dirprwy Brif Weithredwr (Uned Cyflawni Lleol, De Cymru) Y Gwasanaeth Prawf 
Hawliau pleidleisio dirprwyedig 
Angie Bowen Rheolwr Grŵp, Tai ac Adfywio Cymunedol Arweinydd CP Pen-y-bont ar Ogwr 
Rachel Evans Prif Swyddog, Diogelu a Lles Arweinydd CP Abertawe 
Gareth Evans Rheolwr, Opsiynau Tai Arweinydd CP CNPT 
Mark Hopkins Rheolwr Gwasanaeth, Cartrefi â Chymorth, Cymdeithas Tai Teuluoedd Dirprwy Gynrychiolydd Landlordiaid 

Isabelle Morgan Pennaeth Gwasanaethau Cefnogi a Sicrhau Ansawdd, Hafan Cymru 
Dirprwy Gynrychiolydd Darparwyr Tymor 
Byr 

Lynne Sanders Cyfarwyddwr, Cymorth i Fenywod Abertawe 
Dirprwy Gynrychiolydd Darparwyr Tymor 
Hir 

Sian Ivens Dirprwy Bennaeth Gweithredol Uned Gyflwyno Leol   Cynrychiolydd y Gwasanaeth Prawf 
Wayne Driscoll Rheolwr Tîm, Cwmni Ailsefydlu Cymunedol Cynrychiolydd y Gwasanaeth Prawf 
Ben Lloyd  Rheolwr Tîm, Cwmni Ailsefydlu Cymunedol Cynrychiolydd y Gwasanaeth Prawf 
Aelodau Cyfetholedig 
Sian Morris Rheolwr Diogelwch Cymunedol Cynrychiolydd Darparwyr 
Julia Lewis Cydlynydd Cam-drin Domestig Cynrychiolydd Darparwyr 
Ymgynghorol 
Dave Howes Prif Swyddog y Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe 
Mark Wade Pennaeth Gwasanaethau Tai Cymunedol Abertawe 
Julie Thomas Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe 
Alex Williams Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion Abertawe 
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Anita Evans Swyddog Datblygu Cynllunio a Pherfformiad CP Abertawe 
Sarah Vye Swyddog Contractio CP CP Abertawe 
Huw Owen Swyddog Strategaeth CP a Chynllunio CP Pen-y-bont ar Ogwr 
Martin Ridgeway Arweinydd Tîm Strategaeth Tai a CP CP Pen-y-bont ar Ogwr 
Mark Wilkinson Rheolwr Grŵp, Anableddau Dysgu CBS Pen-y-bont ar Ogwr 
Debra Trezise Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol Bae'r Gorllewin 

Kerry Bailey We Predict 
Cynrychiolydd Bwrdd Cynghori  
Cenedlaethol ar Gefnogi Pobl 

Steve Lynch Polisi Cartrefi â Chymorth a Grantiau LlC 
Donna Lemin  Polisi Cartrefi â Chymorth a Grantiau LlC 
Wedi'u cynnwys er gwybodaeth yn unig 
Mark Davies Gweinyddwr Ariannol CP Abertawe 
Angela Lloyd Swyddog Monitro Contractau CP Abertawe 
Rebecca Jenkins Cynorthwy-ydd Ariannol a Gweinyddol CP Abertawe 
Alex Williams Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion Abertawe 
Angela Thomas Pennaeth Strategaeth Busnes a Diogelu'r Cyhoedd CNPT  
Sam Williams Swyddog Monitro Contractau CNPT 
Jacqui Davies Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion Pen-y-bont ar Ogwr 
Andrew Page Swyddog Comisiynu a Chontractau CP Pen-y-bont ar Ogwr 
Jade Wing Swyddog Comisiynu a Chontractau CP Pen-y-bont ar Ogwr 
Mair Crompton  Swyddog Adolygu a Pherfformiad Cefnogi Pobl CP Pen-y-bont ar Ogwr 
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Western Bay - Meeting Attendance Record 2016 4 6

RCC Dev Day RCC RCC Dev Day RCC

Voting Members Representing 09.02.16 24.05.16 22.06.16 13.09.16 18.10.16 22.11.16
No. of Dev Days 

Attended 
(of 3)

No. of RCC 
Attended

(of 4)

RCC
Attendance 

%

Total 
Meetings 

Attendance

Cllr. Jane Harris (Chair) (appointed Sept15) Swansea P P P P P P 2 4 100% 100%

Cllr. John Rogers NPTCBC P P 0 2 50% 33%
Cllr. Charles Smith (appointed June16) BCBC P 0 1 25% 17%
David Tovey (Vice Chair) Landlord Rep P P P P P P 2 4 100% 100%
Jill Nicholson Long Term Provider Rep P P P P 1 3 75% 67%
Liz Slade (last RCC 13.09.16) Short Term Provider Rep P P 0 2 50% 33%
Lynne Sanders (Rep from Sep 16) Short Term Provider Rep P P P P P P 2 4 100% 100%
Joanne Davies ABMU P P 1 1 25% 33%
Emma Richards (email rec. 04.10.16) Interim Head of Operations, Probation Rep 0 0 0% 0%
David Bebb (from 04.10.16) LDU Head, WB area, Probation 0 0 0% 0%

Summary

Cllr. John Rogers attendance falls below the 75% requirement (50%), however Gareth Evans, with delegated voting rights, has a 100% attendance record

Cllr. Charles Smith attendance falls below the 75% requirement (25%), however Cllr. Smith wasn't appointed until June 16 and both his Deputies have attended regularly (equalling above 75%)

Both ABMU/Health and probation have fallen well below the 75% requirement with representatives at all meetings. The RCC Chair will chase up.
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Atodiad 2: 
Adroddiad Llawn: Grŵp Cymunedol Defnyddwyr Gwasanaethau Rhanbarthol Bae'r Gorllewin, 

22 Mawrth 2017 

 
Roedd Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot am ailsefydlu eu Grŵp Cymunedol Defnyddwyr 
Gwasanaethau a gwahoddwyd Abertawe I ymuno. Cynhaliwyd y Grŵp Cymunedol Defnyddwyr 
Gwasanaethau Rhanbarthol ddydd Mercher, 22 Mawrth rhwng 10am ac 11.30am yn Neuadd Gymunedol 
Llansawel, Castell-nedd. 
 
Diben 
 
Mae'n ofynnol yn ôl Llywodraeth Cymru fod holl bwyllgorau cydweithredol rhanbarthol yn cyflwyno Adroddiad 
Adolygiad Blynyddol i'r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol ar Gefnogi Pobl a fydd yn hysbysu Ysgrifennydd y 
Cabinet o gynnydd pob PCRh yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol. Gofynna Cwestiwn 4 yr Adolygiad 
Blynyddol: “Sut mae pobl sy'n defnyddio gwasanaethau'n cael eu cynnwys? Sut mae pobl sy'n defnyddio'r 
gwasanaethau wedi cael eu cynnwys mewn penderfyniadau ac wedi eu llywio? Pa newidiadau sy'n deillio o'u 
cynnwys a sut cawsant wybod amdanynt?" Ceisiodd Grŵp Cymunedol Defnyddwyr Gwasanaethau 
Rhanbarthol Bae'r Gorllewin fynd i'r afael â'r cwestiynau hyn gyda help Defnyddwyr Gwasanaeth (DG) yn 
rhanbarth Bae'r Gorllewin. 
 
Presenoldeb 
 
Roedd cyfanswm o 13 o ddefnyddwyr gwasanaeth a 4 gweithiwr cefnogi yn bresennol, ynghyd â 5 hwylusydd 
o'r tri awdurdod lleol a'r rhanbarth. Roedd un o'r hwyluswyr yn gyn-ddefnyddiwr gwasanaeth o ardal Pen-y-
bont ar Ogwr. Roedd Is-gadeirydd y PCRh hefyd yn bresennol ar ddechrau'r sesiwn. 
 
Strwythur 
 
Dechreuodd y digwyddiad gyda defnyddwyr gwasanaethau a'u gweithwyr cefnogi yn eistedd mewn grwpiau, 
ynghyd â hwylusydd. Gofynnwyd i bob grŵp ddewis rhywun i ysgrifennu atebion i 3 chwestiwn ac yna i gyfleu 
eu hymatebion grŵp bach i'r grŵp cyfan. Nid oedd un unigolyn a ddaeth yn gyffyrddus wrth siarad mewn grŵp 
a rhoddwyd cyfle iddo gwrdd â'r hwylusydd ar ei ben ei hun.  Gofynnwyd y cwestiynau canlynol:  
 
1. Sut ydych chi'n cyfleu eich syniadau/awgrymiadau ynghylch eich Gwasanaeth Cefnogi i'ch Darparwr 

Cefnogaeth? 
2. Ydych chi'n ymwybodol o unrhyw newidiadau a wnaethpwyd i'ch Gwasanaeth Cefnogi yn dilyn 

syniadau/awgrymiadau a gynigiwyd gennych (neu unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth arall)?  Os felly, 
beth oedd y newidiadau hyn? 

3. Sut cawsoch wybod am newidiadau i'r Gwasanaeth Cefnogi? 
 
Ymatebion 
 
1. Sut ydych chi'n cyfleu eich syniadau/awgrymiadau ynghylch eich Gwasanaeth Cefnogi i'ch Darparwr 

Gwasanaeth? 
 
• Cyfarfodydd tŷ 
• Sesiynau un i un gyda gweithwyr cefnogi 
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• Boreau Coffi 
• Blwch awgrymiadau 
• Ar lafar i staff 
• Cyfarfodydd cyflwyno/rhannu gwybodaeth 
• Llythyrau 
• E-byst 
• Cylchgrawn (Grapevine) 
• Holiaduron 
 
2. Ydych chi'n ymwybodol o unrhyw newidiadau a wnaethpwyd i'ch Gwasanaeth Cefnogi yn dilyn 

syniadau/awgrymiadau a gynigiwyd gennych (neu unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth arall)?  Os felly, 
beth oedd y newidiadau hyn? 

 
• Cais i ystyried ffïoedd rheoli, yn benodol, gwasanaeth tasgmon mwy diogel. Darparwyd gwasanaeth 

mwy diogel a chost-effeithiol gan y darparwr gwasanaeth, gyda'r staff yn cwblhau gwiriadau GDG 
gofynnol yn gyntaf. 

• Roedd amserau ymweld yn rhy llym ac roedd y newid yn eu gwneud yn fwy cyfleus. 
• Roedd defnyddwyr gwasanaeth am ddysgu sut i goginio felly trefnwyd gwersi coginio iddynt. 
• Teimlodd defnyddwyr gwasanaeth nad oedd unrhyw beth i'w wneud felly trefnwyd gweithgareddau 

cynlluniedig, megis nosweithiau ffilm, nosweithiau rhaeadru a bowlio 
• Roedd defnyddwyr gwasanaeth am gwrdd felly trefnwyd boreau coffi. Fodd bynnag, roedd diffyg 

cludiant yn cyfyngu ar eu presenoldeb. Bellach, cynhelir boreau coffi rheolaidd sy'n cynnwys lluniaeth a 
chludiant. 

• Roedd defnyddwyr gwasanaeth am ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth eraill i rannu gwybodaeth 
felly crëwyd cylchgrawn o'r enw 'Grapevine' sy'n cael ei ddosbarthu'n rheolaidd.  

• Roedd defnyddwyr gwasanaeth sy'n ddyslecsig yn cael anhawster wrth ddarllen y cylchlythyrau a'r 
wybodaeth a anfonwyd atynt felly bellach, fe'u hanfonir ar bapur lliw. 

• O ganlyniad i broblemau iechyd corfforol, darparwyd celfi ystafell wely gwahanol. 
 
3. Sut cawsoch wybod am newidiadau i'r Gwasanaeth Cefnogi? 
 
• Llythyrau 
• Cyfarfodydd un i un 
• Cyfarfodydd gyda gweithwyr cefnogi 
• Sgyrsiau anffurfiol 
• Trafodaethau ymhlith defnyddwyr gwasanaeth 
• Cylchgrawn Grapevine 
• Boreau Coffi 
 
Cwestiynau yn y fan a'r lle 
 
 A oedd y digwyddiad yn dda ac yn ddefnyddiol? 

Cafwyd ymateb cadarnhaol i'r cwestiwn hwn gan bob DG 
 Pa mor aml yr hoffech chi gynnal cyfarfodydd o'r fath? 

Cytunodd pawb y dylid eu cynnal yn chwarterol (bob 3 mis) 



 

Adolygiad Blynyddol Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Bae'r Gorllewin Ebrill 2016 – Mawrth 2017 
 Tud. 34 o 39 

 

Adolygiad Blynyddol PCRh Bae’r Gorllewin Ebrill 2016 – Mawrth 2017 

 Hoffech chi wybod mwy am y darlun mwy, h.y. ynghylch y Grant Cefnogi Pobl; Llywodraeth/Gweinidog 
Cymru; Bwrdd Cynghori Cenedlaethol ar Gefnogi Pobl; gwaith y Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol 
(PCRh)? 
Cytunodd pob DG y byddai'n hoffi mwy o wybodaeth am hyn, o bosib yn y cyfarfod nesaf 

 Hoffech chi gymryd rhan yng ngwaith y PCRh? 
Cytunodd pob DG y byddai'n hoffi mwy o wybodaeth am hyn 

 Fyddech chi'n dod i'r cyfarfodydd hyn os oeddent yn cael eu cynnal yn Abertawe, CNPT a Phen-y-bont ar 
Ogwr i fod yn deg? 
Cafwyd ymateb cadarnhaol i'r cwestiwn hwn gan bob DG 

 Beth fyddai'n gwneud i chi ddod eto? 
o Cwestiynau ymlaen llaw 
o Cyfarfodydd anffurfiol 
o Pynciau/agendâu sefydlog 

 
Sylwadau gan ddefnyddwyr gwasanaeth 
• Mwy o gyfarfodydd ac yn fwy rheolaidd  
• Adborth/gweld yr adroddiadau 
• Gofyn i ddefnyddwyr gwasanaeth fynd i gyfarfodydd yn y dyfodol yn uniongyrchol drwy, er enghraifft, 
 Cylchlythyr y Grapevine 
• Dylai diben y cyfarfodydd fod yn glir (agenda) 
• Trefnu dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol fel y gall pobl gynllunio ymlaen llaw 
• Rhoi llawer o rybudd ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol 
• Rhaid amseru'r cyfarfodydd fel eu bod yn gyfleus i'r rheiny sy'n dibynnu ar ofal plant 
• Dylai cyfarfodydd yn y dyfodol ganolbwyntio ar bwnc penodol, e.e. Credyd Cynhwysol 
• Cysoni safon y cyfarfodydd (gall rhai ohonynt fod yn ddiflas neu gyda diffyg gwybodaeth) 
• E-bostio'r darparwyr i ofyn pa bwnc hoffai'r defnyddwyr gwasanaeth ei drafod yn y cyfarfod  
• Bod y cyfarfodydd yn llifo o un i'r llall 
• Clywed yr hyn mae'r Llywodraeth a'r PCRh yn ei ddweud 
 
Crynodeb 
 
Roedd yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth yn ymddiddori'n fawr yn y broses, gan ymateb yn frwdfrydig ac ar lafar 
i'r cwestiynau a holwyd. Mae'n glir eu bod am gael eu cynnwys yn y gwaith ynghylch y gefnogaeth maent yn ei 
derbyn a'u bod yn awyddus i leisio barn.  
 
Canlyniad 
 
Canlyniad y cyfarfod hwn oedd ystyried y sylwadau a wnaethpwyd gan y defnyddwyr gwasanaeth, eu hadrodd 
yn ôl i'r PCRh a'u cynnwys yn Adolygiad Blynyddol y PCRh. 

 



 

Adolygiad Blynyddol Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Bae'r Gorllewin Ebrill 2016 – Mawrth 2017 
 Tud. 35 o 39 

 

Adolygiad Blynyddol PCRh Bae’r Gorllewin Ebrill 2016 – Mawrth 2017 

 
Atodiad 3: 

Beth i'w wneud nesaf…. Tai'n Gyntaf: Model Bae'r Gorllewin (Adroddiad llawn) 

 
Thema Diwrnod Datblygu'r PCRh ar 8.05.17:  

Mabwysiadu Model/Peilot Tai'n Gyntaf ar gyfer y rheiny ag anghenion cymhleth ym Mae'r Gorllewin 

Cefndir 

Un cam gweithredu ar ôl cyfarfod y PCRh/Tîm Rhanbarthol ar 30.03.17 oedd sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen i 
archwilio'r posibilrwydd o fabwysiadu Cynllun Peilot Tai'n Gyntaf ym Mae'r Gorllewin. Cyfarfu'r grŵp am y tro 
cyntaf ar 24.04.17 lle cytunwyd mai hyn fyddai ffocws Diwrnod Datblygu nesaf y PCRh (sesiwn bore yn unig) 
ar 18.05.17. 

Diben 

Cyflwyno pobl i Dai'n Gyntaf a sefydlu posibilrwydd o fabwysiadu Model/Peilot Tai'n Gyntaf ym Mae'r 
Gorllewin, gan gynnwys cynnal dadansoddiad SWOT.   

Presenoldeb 

Daeth cyfanswm o 20 o bobl a oedd yn cynrychioli darparwyr (RSLs), Digartrefedd, y Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol, cynrychiolwyr darparwyr tymor hir a byr a chynrychiolwyr PCRh o bob un o'r tri awdurdod lleol, 
ymhlith eraill. Roedd rhestr y gwesteion yn adlewyrchu natur y digwyddiad ac roedd 42% o'r RSLs a 
wahoddwyd yn gallu dod. 

Strwythur/Agenda 

1. Croeso a Chyflwyniadau 

2. Cyflwyniad i Dai'n Gyntaf 

Dangoswyd dau fideo er mwyn cyflwyno'r model Tai'n Gyntaf: 

a) https://www.youtube.com/watch?v=pwdq2VWavtc  

b) https://www.youtube.com/watch?v=6Ly48mmopGk  

Rhoddwyd cyflwyniad cynhwysfawr yn y ddau fideo i gysyniad Tai'n Gyntaf a sut mae'n gweithio ar lefel 
gymunedol o safbwynt darparwyr a defnyddwyr gwasanaeth. 

3. Data Digartrefedd Rhanbarthol 

Rhoddwyd cyflwyniad gan Steve Porter ac ar ôl rhoi cyd-destun, amlygodd y prif resymau dros ddigartrefedd 
yn 2016/17. Rhoddodd y cyflwyniad ddarlun rhanbarthol cyfredol o sefyllfaoedd gwely a brecwast a chysgu ar 
y stryd.  

Mae'n ymddangos bod nifer y lleoliadau gwely a brecwast yn sylweddol is o’i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. 
Gallai argaeledd cyllid pontio ychwanegol gan Lywodraeth Cymru fod yn esboniad am hyn a oedd yn galluogi i 
bobl symud yn syth i'r Sector Rhenti Preifat. Fodd bynnag, ar y llaw arall, mae nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd 
wedi cynyddu'n sylweddol dros yr un cyfnod y llynedd (30%). Gellid esbonio hyn fel canlyniad casglu data'n 
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well, cynnydd mewn pobl nad ydynt yn wladolion y DU, efallai cynnydd yn nifer y bobl ag anghenion cymhleth 
a chyfyngu ar gymhwysedd. 

Gyda chymaint o amrywiaeth yn yr ystadegau ar gyfer y flwyddyn flaenorol o ran nifer y lleoliadau gwely a 
brecwast a'r bobl sy'n cysgu ar y stryd, mae'n bosib ein bod ni'n gweld tueddiad y dylid mynd i'r afael â’r 
broblem yn gynharach. Rhoddodd Steve gyflwyniad i ni ar 4 astudiaeth achos mewn llety gwely a brecwast ar 
draws y rhanbarth, lle gallai'r model Tai'n Gyntaf fod wedi helpu i atal digartrefedd. 

Wrth symud ymlaen, awgrymwyd y dylid gofyn cwestiynau a'u hateb, megis a oes angen newid diwylliant yn 
gyffredinol er mwyn i Dai'n Gyntaf fod yn llwyddiannus? Pa opsiynau gallwn ni eu hystyried ar gyfer y grŵp o 
gleientiaid mwyaf diamddiffyn, e.e. cefnogaeth wedi'i theilwra? Ceir enghreifftiau yn lleol eisoes ond a oes 
cyfleoedd i wneud pethau ar y cyd yn rhanbarthol, e.e. Tai'n Gyntaf/Cartrefi a rennir? Un peth arall sy'n glir yw 
bod angen monitro data yn barhaus wrth symud ymlaen, yn enwedig cyfrif nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd, a 
dylid o leiaf ystyried pob model amgen er mwyn osgoi twf yn nifer y bobl ddiamddiffyn ag anghenion cymhleth 
sy'n canfod eu hunain yn ddigartref ac yn cysgu ar y stryd. 

4. Gweithdy Dadansoddiad SWOT 

Rhannwyd y sawl a oedd yn bresennol i dri grŵp a rhoddwyd oddeutu 15 munud iddynt ystyried pob elfen o'r 
dadansoddiad SWOT. Cymerwyd y canlyniadau o'r holl siartiau troi a ddefnyddiwyd ar y diwrnod a dengys y 
rhain isod, heb unrhyw drefn benodol: 

Cryfderau 

1) Cynnig ateb i rai pobl lle nad oedd ateb yn y gorffennol, h.y. darparu opsiwn arall mewn achosion  
cymhleth 

2) Tystiolaeth gadarn bod [model Tai'n Gyntaf] yn gweithio - profedig e.e. Glasgow a Lerpwl. Effeithiolrwydd 
profedig. Tystiolaeth o lwyddiant. 

3) 'rhad' – yn gost-effeithiol ac yn arbed costau – wedi ystyried yr holl gostau gwasanaeth. Mae ganddo'r 
potensial i arbed arian (ar draws llawer o wasanaethau cyhoeddus). 

4) Cydnabuwyd yn genedlaethol 
5) Cefnogaeth LlC ar gyfer y prosiect 
6) "Mae'n gwneud synnwyr" 
7) Mae'n canolbwyntio ar y person (yn hytrach na'r 'system'), h.y. mae wedi'i deilwra ar gyfer yr unigolyn ac 

nid oes terfyn amser arno.  
8) Mae'n hyblyg ac yn ymatebol - yn rhagweithiol 
9) Mae'n hyrwyddo dewis 
10) Seiliau cadarn a sefydlog i adeiladu arnynt oherwydd ei fod yn canolbwyntio ar atebion 
11) Cysyniad syml (lleihau stigma) 
12) Dibynnu ar bartneriaeth gydweithio gref, gan gydnabod bod 'tai' yn hanfodol 
13) Os yw'n gweithio, bydd gan bobl lety diogel a chartrefi sefydlog a fydd yn caniatáu datblygu  

rhwydweithiau cymunedol a chymdeithasol 
14) Datblygu a chryfhau perthnasoedd ac arbenigedd presennol, e.e. Cydlynwyr Ardaloedd Lleol 
15) Integreiddio a chwalu rhwystrau 
16) Hyblygrwydd i weithio ddydd a nos 
17) Mae'r landlord yn ymwybodol o'r sefyllfa ymlaen llaw – rheoli risg yn well  
18) Lleihau ac osgoi prosesau troi allan costus i landlordiaid 
19) Yn ddrud i ddechrau, ond yna'n gost-effeithiol. Nid yw'n ddrutach nac ymweliadau cyson ag ysbytai, troi 

allan, amser staff, etc. 
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Gwendidau 

1) Mae llwyddiant yn dibynnu'n llwyr ar gyfranogiad nifer o asiantaethau eraill, gan gynnwys iechyd, gofal 
cymdeithasol, cyfiawnder troseddol a rheoli tai. Mae angen mewnbwn cryf gan sefydliadau/asiantaethau 
eraill 

2) Byddai'r galw yn mynd y tu hwnt i ddarpariaeth oni bai bod cytundeb ar feini prawf clir, e.e. troi allan sawl 
tro yn y gorffennol, llawer o ymweliadau ag adrannau damweiniau ac achosion brys ysbytai, h.y. y bobl 
fwyaf diamddiffyn (h.y. ymwelwyr cyson/pobl sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty yn aml iawn) 

3) Diffyg sicrwydd ynghylch pa gohort y dylai'r model fod yn berthnasol iddo 
4) Angen newid sylfaenol mewn modelau o gyflwyno gofal a chefnogaeth, yn ogystal â diwylliant ac  

agwedd staff 
5) Mae'r manylion yn hollbwysig 
6) Dibyniaeth ar gynnwys y tenant yn y gefnogaeth 
7) O bosib yn annheg i eraill – mae'r cohort Tai'n Gyntaf yn mynd yn syth i frig y rhestr hir 
8) Anghysondeb â pholisïau dyrannu presennol 
9) Diffyg cyflenwad/darpariaeth tai yn yr ardaloedd cywir 
10) Fforddadwyedd defnyddwyr (Credyd Cynhwysol/capiau Budd-dal Tai) 
11) Pwy fydd yn profi ei werth/sut byddwn yn ei wneud? 
12) Pwy sy'n gwneud beth? Pwy fydd yn gyfrifol am gynnal llinellau cyswllt 
13) Risgau i ddarparwyr tai (ariannol, enw da, cymuned) 
14) Dibyniaeth ar reoli effeithiau posib ar y gymuned (a chan bwy?) Os yw dyraniad yn 'anghywir', caiff ei 

gofio am byth, gan arwain at golli cefnogaeth wleidyddol/gan swyddogion 
15) Adnoddau cyfyngedig – er bod cefnogaeth i gychwyn, ar ryw adeg gallai/bydd hyn yn diflannu 
16) Cael ei weld fel ateb i bob problem  
17) Rydym yn gwybod na fydd yn gweithio bob tro felly mae'n bwysig i beidio â chodi disgwyliadau 
18) Ni rennir risg os aiff o'i le 
19) Diffyg tystiolaeth (Cymru/Lloegr) 
20) Gallai greu dibyniaeth 
21) Diffyg dealltwriaeth dda (angen hyfforddi staff)/diffyg eglurdeb ar yr hyn y gellir ei gyflawni (ataliaeth/yr 

achosion mwyaf cymhleth).  
 

Cyfleoedd 
 
1) Diogelu mwy o denantiaethau, h.y. osgoi/lleihau achosion o droi allan costus, derbyn i adrannau dam-

weiniau ac achosion brys, cysylltiad â'r Heddlu/Cyfiawnder Troseddol dros gyfnod hir. 
2) Gwario i arbed. 'Cronni' cyllid o arbedion a wnaed i wasanaethau eraill 
3) Helpu mwy o bobl - yr anghenion mwyaf cymhleth/y bobl fwyaf diamddiffyn. Ateb i ddiffyg cartref ac osg-

oi cael eich symud o gwmpas y system - torri'r gylchred 
4) Effaith gadarnhaol anuniongyrchol ar eraill (llety â chymorth dros dro) 
5) Ymateb i bobl cyn bo argyfwng (sy'n fwy costus) 
6) Defnyddio adnoddau'n fwy effeithiol (cydweithio rhanbarthol, h.y. ALl, landlordiaid preifat, Llywodraeth 

Cymru, iechyd, y gwasanaeth prawf, gwasanaethau cyfreithiol) – dileu unrhyw rwystrau 
7) Arbrofi gyda thenantiaid presennol y maent mewn perygl o gael eu troi allan 
8) Cyfle gwell i gydweithio â chymdeithasau tai'n rhanbarthol 
9) Atal cysgu ar y stryd ynghyd â chynnig ateb iddo 
10) Datblygu camau gweithredu ataliol 'lleol' pwrpasol 
11) Nodi/datgelu diffygion presennol yn y system a phartneriaethau fel y maent ar hyn o bryd. Adolygu sut 

caiff gwasanaethau eu cyflwyno/eu newid. 
12) Mae'r model yn cynnig y cyfle i letya'n uniongyrchol 
13) Cefnogaeth wleidyddol – gallai fod yn fwy hyblyg o ran cyllido neu ryddhau cyllid ychwanegol 
14) Datblygu achos busnes clir – costau/buddion/arbedion o ran cyllid cyhoeddus 
15) Ceisio rhywbeth newydd er mwyn mynd i'r afael â digartrefedd ac anghenion cymhleth 
16) Perthnasoedd agored a chyfrifoldeb a rennir – perchnogaeth ac atebolrwydd – cydberchenogaeth 
17) Gallai fod yn berthnasol i bob ymgeisydd tai 
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18) Hyrwyddo darpariaeth gwasanaeth hyblyg a chyfannol 
19) Peilot – LlC yn gefnogol 
20) Byddai'n mynd i'r afael ag atal ac ymyrryd yn gynnar i raddau helaeth er gellid/dylid cymryd camau'n 

gynt, h.y. mewn addysg gynnar pan ddaw iechyd meddwl a phroblemau personoliaeth i'r amlwg, e.e. 
rhoddwyd enghraifft o atgyfeiriad mewn ysgol a gymerodd oddeutu 2½ flynedd. 

21) Mynd i'r afael ag anghysondebau wrth gasglu data am ddigartrefedd 
22) Dileu'r stigma ar gyfer y bobl fwyaf diamddiffyn 
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Bygythiadau 

1) Stoc tai (dyraniadau) 
2) Gwrthod newid 
3) Dim ymgysylltu, neu ddiffyg ymgysylltu, gan yr holl bartneriaid/gwasanaethau statudol 
4) Cydlynu strategaeth/cylchoedd comisiynu/cyllido 
5) Mae LlC yn ystyried newid posib, e.e. tai a chefnogaeth, ond beth am sectorau eraill, e.e. iechyd a gofal 

cymdeithasol 
6) Angen ymrwymo am y tymor hir – sut? Potensial is fod yn 'syniad yr eiliad' 
7) Ni ddylid ei ystyried yn 'obaith olaf' gan y bobl fwyaf diamddiffyn 
8) Rheolwyr tai – polisi, newid gweithdrefnau, cyfranogiad cymunedol 
9) Diwygio Lles – diffyg adnoddau ariannol/staffio tan fod y diwygiadau ar waith. 
10) Fforddadwyedd – i ddefnyddwyr gwasanaeth ac ALl 
11) Barn gyhoeddus 
12) Galw y tu hwnt i ddarpariaeth/gorymgeisio 
13) 'Problem fawr ac ofnadwy' – effaith helaeth 
14) Cyfathrebu gwael 
15) Diogelu data 
16) Cael ei ystyried fel ateb i bob problem – ond ni fydd yn helpu pawb 
17) Risg i landlordiaid (a chostau cysylltiedig) 
18) Diffyg cyfranogiad gan ddefnyddwyr gwasanaeth 
19) Colli cefnogaeth LlC/cymunedol/ALl  
20) Colli diddordeb partneriaid – byddai'n effeithio ar benderfyniad eraill i gymryd rhan 
21) Barn gyhoeddus ganfyddedig – pam mae'r person yna'n derbyn llety. Posibilrwydd o gynyddu stigma 
22) Newidiadau gwleidyddol (yn genedlaethol) – beth sy'n dod nesaf? 
23) Bygythiad i gyllideb CP 
24) RSLs yn troi o ddarparwyr 'cymdeithasol' i fusnesau 'preifat' – mae'r arian yn hollbwysig 

 
5. Sesiwn adborth a thrafod 
 
6. Gweithdy i ddatblygu'r camau gweithredu nesaf 
 
Arhosodd cyfranogwyr yn eu grwpiau er mwyn nodi camau gweithredu i'w datblygu yn y dyfodol a nodi'r 
camau gweithredu nesaf. Eto, dengys isod restr o ymatebion o siartiau troi, heb unrhyw drefn benodol: 

 Arbrofi gyda thenantiaid presennol y maent mewn perygl o gael eu troi allan 
 Datblygu astudiaethau achos rydym yn teimlo y byddai'r model hwn yn effeithiol ar eu cyfer ac a fydd 

yna'n rhoi syniad i ni ynghylch y rhai i'w cynnwys 
 Datblygu achos busnes â chostau/cynllun busnes/astudiaeth beilot o gostau 
 Sylfaen dystiolaeth o fodelau'r DU - sut mae wedi gweithio? 
 Ailadrodd y sesiwn hon mewn fforymau gwahanol, e.e. grwpiau HAVGAP, iechyd, tai a digartrefedd 
 Cysylltu â'n holl bartneriaid (sicrhau cyfranogiad), e.e. grŵp iechyd a thai, BGC, BCA, IGCLlI 
 Mae angen gwaith datblygu er nid yw hyn yn atal symud ymlaen (mewn camau) 
 Y neges yw "Gall hyn weithio i iechyd ond mae'n ddibynnol ar iechyd" 
 Sefydlu cefnogaeth well/fwy cadarn gan LlC/ALl/Gwleidyddion 
 Nodi arbedion cyffredinol posib 
 Cytuno i lacio’r meini prawf dethol yn sylfaenol ar gyfer y cohort peilot, e.e. iechyd, gofal cymdeithasol 

a thai.  
 Ystyried materion diogelu data yn benodol 
 Cadarnhau aelodaeth y gweithgor 
 Y gweithgor i gwrdd, ymrwymo a chytuno ar logisteg y peilot 

 
Caiff cynllun gweithredu ei lunio yn seiliedig ar yr wybodaeth a ddarparwyd yn y sesiwn hon dan arweiniad 
argymhellion y PCRh. 


