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Rhagair  

Mae'n bleser mawr gennyf gyflwyno trydydd adroddiad blynyddol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru. 

Mae 2018-19 wedi bod yn flwyddyn arall o gynnydd sylweddol i'r Bwrdd ac i Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru yn ehangach, lle 
gwnaed llawer o waith i gyflawni canlyniadau pendant er mwyn cefnogi ein blaenoriaethau strategol sy’n ymwneud yn llwyr â 
darparu gofal a chymorth di-dor o ansawdd uchel i ddinasyddion ledled y rhanbarth. Mae'r adroddiad hwn yn rhoi digonedd o 
enghreifftiau o feysydd lle rydym yn gwneud newid gwirioneddol.  

Mae cyfraniad llawn yr holl bartneriaid yn cael ei werthfawrogi ac mae'n hanfodol i'n llwyddiant parhaus. Mae gan Aelodau'r Bwrdd 
Partneriaeth Ranbarthol rôl hanfodol o ran sicrhau ein bod yn parhau i ganolbwyntio ar drawsnewid y ffordd yr ydym yn darparu 
gofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru a'n bod yn ystyried amrywiaeth o safbwyntiau wrth ddatblygu dulliau gweithredu newydd. 
Rwyf yn falch dros ben fy mod wedi gallu croesawu aelodau ychwanegol i'r Bwrdd eleni, gan gynnwys Cyfarwyddwr Iechyd y 
Cyhoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a fydd yn rhoi cyngor arbenigol ar iechyd a llesiant y boblogaeth i gefnogi ein rhaglen, 
a dau gynrychiolydd gofalwyr ychwanegol hefyd. Byddwn yn parhau i weithio gyda hwy ac aelodau presennol y Bwrdd i sicrhau bod 
pawb yn gallu dylanwadu ar ei raglen. Mae ein hadroddiad hefyd yn tynnu sylw at rai o’r newidiadau ehangach yr ydym yn eu 
gwneud i drefniadau llywodraethu rhanbarthol i gryfhau gwaith partneriaeth o dan y Bwrdd. 

Ym mis Mehefin 2018 cyhoeddwyd Cymru Iachach, sef cynllun cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer 
iechyd a gofal cymdeithasol a chyhoeddwyd Cronfa Trawsnewid genedlaethol gwerth cyfanswm o £100 
miliwn ledled Cymru i gefnogi'r gwaith o gyflawni ei hamcanion yn rhanbarthol ac yn lleol. Mae ein rhaglen 
Gorllewin Cymru Iachach, yr ydym eisoes wedi cael bron £12 miliwn o'r Gronfa Trawsnewid ar ei chyfer, yn 
cynnwys nifer o fentrau cyffrous gan gynnwys prosiect blaenllaw lle byddwn yn defnyddio technoleg i 
ymgysylltu'n rhagweithiol â dinasyddion yn eu cymunedau i'w cadw'n iach a lleihau'r tebygolrwydd y bydd 
angen gofal a chymorth ffurfiol arnynt. Ar wahân i'r manteision amlwg o ran llesiant pobl, rydym yn disgwyl 
y bydd hyn a’n prosiectau eraill yn lleihau'r pwysau ar y system iechyd a gofal yn y rhanbarth yn sylweddol 
ac yn cynnig ffyrdd newydd radical o weithio y gellid eu rhoi ar waith o bosibl mewn rhannau eraill o Gymru.  

Bydd adeiladu ar y llwyddiannau hyn yn ystod y flwyddyn nesaf yn sicr yn creu heriau inni, ond rwy'n 
argyhoeddedig bod gennym gyfle unwaith mewn cenhedlaeth bellach i drawsnewid y ffordd y mae pobl yn 
cael gofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru. Fel Partneriaeth rydym yn sicr yn barod am yr her ac 
edrychaf ymlaen at rannu canlyniadau cam nesaf ein taith yr adeg hon y flwyddyn nesaf. 
 
Y Cynghorydd Jane Tremlett 
Cadeirydd, Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru  
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1. Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru 

Mae bron i dair blynedd wedi mynd heibio bellach ers sefydlu'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol  yng Ngorllewin Cymru. Mae'n un o 
saith bwrdd partneriaeth ranbarthol yng Nghymru a sefydlwyd o dan Ran 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 ac mae'n gyfrifol am y canlynol: 

 Gwella deilliannau i bobl sydd angen gofal a chymorth a’u gofalwyr 

 Hyrwyddo integreiddio gwasanaethau allweddol megis y rhai ar gyfer pobl hŷn, pobl ag anableddau dysgu, gofalwyr a phlant ag 
anghenion cymhleth 

 Sefydlu trefniadau partneriaeth ar gyfer gwasanaethau penodol a threfniadau cronfeydd cyfun lle bo'n briodol 

 Sicrhau bod trefniadau ar waith i gyflawni dyletswyddau statudol craidd megis darparu gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth ac eiriolaeth 

Gan gyd-fynd â ffiniau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda mae rhanbarth Gorllewin Cymru yn cynnwys ardaloedd Cyngor Sir 
Caerfyrddin, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Penfro.  

Fel sy'n ofynnol o dan y ddeddfwriaeth, mae'r Bwrdd yn dwyn ynghyd uwch-arweinwyr o'r GIG, gofal cymdeithasol a'r trydydd 
sector gyda defnyddwyr, gofalwyr a'r sector annibynnol mewn fforwm strategol sy'n darparu cyfeiriad ar gyfer gwaith ar y cyd ac yn 
dwyn partneriaid i gyfrif mewn perthynas â thrawsnewid ac integreiddio gofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru. Er mwyn sicrhau 
bod y Bwrdd mor gynrychioliadol â phosibl, rydym wedi mynd y tu hwnt i'r gofynion o ran isafswm aelodaeth (er enghraifft, drwy 
gael tri gofalwr a dau ddefnyddiwr gwasanaethau ac Aelodau Cabinet o'r tri awdurdod lleol).  

Aelodaeth Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru 

Margaret Allen Cynrychiolydd gofalwyr 

Jonathan Griffiths Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cyngor Sir Penfro 

Steven Griffiths Cynrychiolydd gofalwyr 

Judith Hardisty (Is-gadeirydd) Cadeirydd Interim, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Y Cynghorydd Tessa Hodgson Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Penfro  

Carys James Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol/Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol Gwasanaethau Oedolion, Cyngor Sir Ceredigion 

Sarah Jennings Cyfarwyddwr Partneriaethau a Gwasanaethau Corfforaethol, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda 

Ros Jervis Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Hazel Lloyd Lubran Prif Swyddog, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion 

Melanie Minty Swyddog Polisi, Fforwm Gofal Cymru 
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Jake Morgan Cyfarwyddwr Cymunedau, Cyngor Sir Caerfyrddin 

Jill Paterson Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymuned a Gofal Hirdymor, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda 

Joanne Silverthorne Cynrychiolydd gofalwyr 

Alan Thomas Cynrychiolydd defnyddwyr gwasanaethau 

Cathryn Thomas Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gofal Cymdeithasol Cymru 

Y Cynghorydd Jane Tremlett 
(Cadeirydd) 

Yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd, Cyngor Sir 
Caerfyrddin 

James Tyler Cynrychiolydd defnyddwyr gwasanaethau 

Y Cynghorydd Alun Williams  Aelod Cabinet dros Wasanaethau Oedolion, Cyngor Sir Ceredigion  

 

Mae'r Bwrdd yn cwrdd bob deufis fel arfer. Yn ystod 2018-19 
cynhaliwyd cyfarfodydd ar: 

 17 Ebrill 2018 

 7 Mehefin 2018 

 21 Awst 2018 (cyfarfod arbennig i ystyried adborth ar yr 
ymgynghoriad ynghylch rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau 
Clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda) 

 20 Medi 2018   

 18 Tachwedd 2018 

 25 Mawrth 2019 
 

Daeth y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol i’n cyfarfod ar 20 Medi 2018 gan roi cyfle inni rannu ein prif gyflawniadau 
hyd yn hyn a’n cynlluniau yn y dyfodol ar gyfer y gwaith parhaus o drawsnewid gofal a chymorth yn y rhanbarth. 

Mae agendâu a chofnodion cyfarfodydd y Bwrdd ar gael i'r cyhoedd drwy'r ddolen ganlynol: https://www.wwcp.org.uk/west-wales-
regional-partnership-board-agendas-and-minutes/  

Mae Bwrdd Gweithredol Cysgodol, sy'n gweithredu ochr yn ochr â'r Bwrdd ac sy'n cynnwys aelodau o'r Bwrdd sy'n swyddogion o 
bob un o'r asiantaethau partner statudol, wedi parhau i gwrdd yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r Bwrdd Gweithredol 
Cysgodol yn rhoi fforwm strategol ar gyfer gwneud penderfyniadau ar y cyd o fewn awdurdod dirprwyedig ei aelodau. Mae byrddau 
rhaglen sy'n eistedd o dan y Bwrdd yn goruchwylio'r gwaith o gyflawni ffrydiau gwaith penodol i gefnogi ei flaenoriaethau strategol 
(gweler isod). Gyda'i gilydd, mae'r trefniadau hyn yn ffurfio Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. 

https://www.wwcp.org.uk/west-wales-regional-partnership-board-agendas-and-minutes/
https://www.wwcp.org.uk/west-wales-regional-partnership-board-agendas-and-minutes/
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Trefniadau llywodraethu rhanbarthol 

 

Mae'r Uned Cydweithredu Rhanbarthol wedi parhau i roi cyngor a chymorth strategol i'r Bwrdd, cymorth rheoli rhaglen ar gyfer y 
rhaglen ranbarthol a chydgysylltu'r Gronfa Gofal Integredig. Daw cyllid ar gyfer yr Uned Cydweithredu Rhanbarthol o gronfa ariannu 
awdurdodau lleol (sy'n deillio o'r Grant Trawsnewid blaenorol) a chyfran fechan o'r Gronfa Gofal Integredig. 
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2. Datblygu'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol a threfniadau llywodraethu ehangach 

Welsh Government’s national plan for health and social care A Healthier Wales (June 2018) identifies a core and strengthened role 
for RPBs in delivering its ambitions for whole system health and social care. RPBs will form a key part of a national governance 
framework for delivery, alongside a National Transformation Board, and be responsible for upscaling local innovation across their 
regions and offering successful models for wider adoption across Wales. 

In addition, A Healthier Wales states that RPBs will: 

 Facilitate the building of strong relationships with the range of organisations which contribute to achievement of the national 
vision for health and care 

 Use their Area Plans as a robust platform for pooled budgets and joint commissioning arrangements in which housing will have 
a more prominent role 

 Drive the development at local level of new models of health and care, including primary and secondary care, working 
collaboratively with clusters and focusing on requirements in relation to the Welsh language 

 Be subject to joint examination of their effectiveness by the Healthcare Inspectorate Wales and Care Inspectorate Wales 

During the past year we have been strengthening existing governance structures underneath the RPB to ensure that the Board’s 
enhanced role is properly supported by senior leaders across partner agencies.  

In March 2019 the RPB agreed to the formation of a new Integrated Executive Group (IEG), which will supersede the Shadow 
Executive Board and comprise the three Directors of Social Services, five Executive Directors from HDdUHB and the third sector 
representative from the RPB. The IEG will work with the RPB on identifying priorities for the integration and transformation of care 
and support, monitor delivery of agreed outcomes and report regularly to the RPB on an exception basis. It will also provide a forum 
for tackling shared challenges such as Delayed Transfers of Care on a whole-system basis. 

Overall strategic direction will be provided by a new Regional Leadership Group (RLG), comprising Chief Executives of the four 
statutory agencies, the Chair of Hywel Dda University Health Board and cabinet members from the three local authorities. 
Refreshed programme groups sitting underneath the IEG will provide operational oversight of specific regional workstreams.  

 

 

 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEtZ6rrebiAhWPUBUIHRHOB_sQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2F2019-03%2Fthe-oral-health-and-dental-services-response.pdf&usg=AOvVaw1JeEni2tPIbnj0gnKi3m7U
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3. Blaenoriaethau strategol y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol 

Yn ystod y 12 mis diwethaf, rydym wedi parhau i ganolbwyntio ar y blaenoriaethau strategol a nodwyd yn ein Cynllun Ardal 2018-23 
Cyflawni Newid Gyda'n Gilydd. Y blaenoriaethau hyn yw: 

Mae’r blaenoriaethau cydgysylltiedig hyn yn seiliedig ar lesiant dinasyddion. 

 

Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn perthynas â'n blaenoriaethau yn ystod y flwyddyn, gan gyfrannu at gyflawni 
amcanion yn y Cynllun Ardal yn y tymor hir a thrwy hynny gwella deilliannau ar gyfer dinasyddion Gorllewin Cymru.  

Nodir y cyflawniadau allweddol yn 2018-19 isod o dan ein meysydd blaenoriaeth: 

Comisiynu integredig 

Rydym wedi: 

 Cwblhau dadansoddiad manwl o anghenion llety ar gyfer pobl hŷn a phobl ag anableddau dysgu yn ystod yr 20 mlynedd nesaf 
ledled y rhanbarth. Mae hwn yn amlygu cyfleoedd ar gyfer modelau newydd ar sail llety ac yn mesur yr angen am ailfodelu'r 

https://www.wwcp.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/West-Wales-Area-Plan-Welsh-Final-Version-29-03-18.pdf
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ddarpariaeth bresennol.  Bydd y dadansoddiad hwn yn allweddol o ran llywio strategaethau comisiynu ar y cyd a thai yn y 
dyfodol 

 Cydgynhyrchu manyleb ranbarthol ar gyfer gwasanaethau eiriolaeth yng Ngorllewin Cymru a chynnwys comisiynwyr, darparwyr 
a defnyddwyr yn y gwaith cynllunio. Bydd y gwasanaeth yn cael ei dreialu yng Ngheredigion i ddechrau cyn cael ei roi ar waith 
ledled y rhanbarth o fis Hydref 2020. Yn ogystal â gwella'r cymorth i unigolion, mae'r dull cydweithredol hwn o ddatblygu 
gwasanaethau yn lasbrint posibl ar gyfer gwaith tebyg mewn meysydd gwasanaeth eraill yn y dyfodol 

 Gweithio mewn partneriaeth â'r Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brookes i ddatblygu cymhwyster ôl-raddedig 
arloesol ar gyfer comisiynwyr ledled y rhanbarth a fydd yn cael ei gyflwyno yn 2019-20. Mae hyn yn ceisio meithrin sgiliau ar 
draws y gweithlu, gan roi pwyslais ar gomisiynu strategol ar y cyd a statws comisiynu fel proffesiwn craidd sy’n allweddol i’r 
gwaith ehangach o drawsnewid gwasanaethau 

 Sefydlu trefniadau comisiynu ar y cyd ar draws Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Sir Penfro, gyda'r bwriad o integreiddio 
swyddogaethau comisiynu ymhellach o bosib ar sail ranbarthol yn y dyfodol 

Integreiddio gwasanaethau a chronfeydd cyfun 

Rydym wedi: 

 Cyflwyno cronfa gyfun ranbarthol rithwir ar gyfer lleoliadau mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn 

 Datblygu set ddata ranbarthol o ran cartrefi gofal a dull cysylltiedig o gyflwyno adroddiadau, a fydd yn amhrisiadwy o ran llywio 
gwaith comisiynu strategol yn y dyfodol. Hefyd bydd yn galluogi partneriaid i fonitro tueddiadau ar y cyd, nodi arferion gwahanol 
a gwella cysondeb ledled y rhanbarth 

 Sefydlu telerau ac amodau cyffredin o ran contractau ar gyfer lleoliadau mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn 

 Alinio amrywiol bolisïau ategol a fframweithiau sicrhau ansawdd cyn cyflwyno un contract rhanbarthol o fis Ebrill 2020 

 Alinio arferion gweithredol o ran asesu, monitro a sicrhau ansawdd ar draws asiantaethau partner, i gefnogi dull cyson a di-dor, 
trosglwyddo gofal yn amserol a phenderfyniadau cyllido teg 

 Dechrau gwaith i gytuno ar fethodoleg gyffredin ar gyfer pennu lefelau ffioedd ar gyfer lleoliadau mewn cartrefi gofal - i'w 
gweithredu yn unol ag un contract rhanbarthol 

 Datblygu gwefan www.findaplace.wales / www.canfodlle.cymru - y gyntaf o'i math yng Nghymru –  i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 
i weithwyr proffesiynol a'r cyhoedd am leoedd gwag mewn cartrefi gofal. Bydd y wefan hon yn mynd yn fyw yn ystod y misoedd 
nesaf ac yn ogystal â chynnig dewis gwybodus i bobl sy'n ceisio gofal cymdeithasol/nyrsio (gan gynnwys hunangyllidwyr) bydd 
yn cefnogi'r broses o ryddhau cleifion a throsglwyddo gofal yn fwy effeithiol ac amserol  

 Cynnal adolygiad cynhwysfawr o Storfeydd Offer Cymunedol Integredig ledled y rhanbarth a nodi cyfleoedd i sicrhau mwy o 
gydweithio a safoni'r gwasanaeth. Bydd y rhain yn cael eu symud ymlaen yn y flwyddyn nesaf 

 Lansio Porth Data Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. Mae'r Porth, a ddatblygwyd ar y cyd ag Uned Ddata Cymru, yn cynnwys 
fersiwn ar-lein o'n Cynllun Ardal a gwybodaeth allweddol o'n Hasesiad Poblogaeth cyntaf, a gynhaliwyd yn 2016-17. Mae hefyd 

http://www.findaplace.wales/
http://www.canfodlle.cymru/
http://www.pggc-data.org.uk/
https://www.sirgar.llyw.cymru/media/3944/asesiad-poblogaeth-gorllewin-cymru-mawrth-2017.pdf
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yn cynnwys amrywiaeth o ddata demograffig a data am wasanaethau a pherfformiad, gan roi dull defnyddiol i bartneriaid 
gynllunio gwasanaethau a monitro effaith y newidiadau yr ydym yn eu gwneud 

 

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth / Atal 

Rydym wedi: 

 Cwblhau adolygiad allanol o'r trefniadau ar gyfer atal cymunedol a Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ym mhob sir, a fydd yn sail 
ar gyfer fframwaith atal cyson ledled y rhanbarth yn y dyfodol er mwyn creu cymunedau cryf a dyfeisgar 

 Penodi partner strategol i weithio gyda'r 3 Chyngor Gwirfoddol Sirol (CGS) mewn perthynas â sefydlu 'hwb' trydydd sector 
rhanbarthol. Ei ffocws craidd fydd cryfhau'r sector a hwyluso rôl estynedig o ran gofal a chymorth drwy fanteisio i'r eithaf ar 
gyfleoedd cyllido a datblygu dull strategol a rennir o ddatblygu gwasanaethau a arweinir gan ddefnyddwyr a mentrau 
cymdeithasol yng Ngorllewin Cymru. Bydd yr hwb ar waith erbyn canol 2019 

 Parhau i gefnogi'r gwaith o gadarnhau Dewis ac Infoengine ledled y rhanbarth fel pwyntiau mynediad allweddol i Wybodaeth, 
Cyngor a Chymorth gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gofal a'r cymorth sydd ar gael ar draws y sectorau statudol ac 
annibynnol a'r trydydd sector 

 
Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu 
 
Rydym wedi: 
 

 Diwygio strwythur a gweithrediad y Grŵp Rhaglen Anableddau Dysgu rhanbarthol sydd bellach yn cael ei gyd-gadeirio gan 
ddefnyddiwr gwasanaethau 

 Canolbwyntio ar y gwaith ar y cyd o ail-ddylunio gofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru 

 Datblygu Siarter rhanbarthol a fydd yn sail i wasanaethau anableddau dysgu a gwasanaethau ehangach yn y dyfodol (rhagor o 
wybodaeth yn adran 5) 

 Goruchwylio'r gwaith o ddarparu rhaglenni'r Gronfa Gofal Integredig sy'n ymwneud ag anableddau dysgu 

 Datblygu'r gwaith o weithredu model consensws o ofal ar gyfer iechyd meddwl gyda staff, rhanddeiliaid, defnyddwyr 
gwasanaethau a gofalwyr yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol: 

 Cynnig gwasanaeth 24 awr/7 diwrnod yr wythnos 

 Heb restrau aros 

 Symud i ffwrdd o dderbyn a thrin cleifion yn yr ysbyty i letygarwch ac amser allan 

 Darparu cyfleoedd ystyrlon yn ystod y dydd i ddefnyddwyr ein gwasanaethau 
 

https://www.dewis.cymru/home
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR5azSn4fjAhUUmVwKHR3dAB4QFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fen.infoengine.cymru%2F&usg=AOvVaw1cRGAa5y0gaSGYEdU1jxZc
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Gofalwyr 
 
Rydym wedi: 
 

 Sefydlu Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru, sef grŵp amlasiantaeth rhanbarthol, ac wedi cynnwys cynrychiolwyr gofalwyr 
yn ei aelodaeth 

 Ymuno â’r cynllun Cyflogwyr ar gyfer Gofalwyr fel cam rhagweithiol ar gyfer partneriaid y Bwrdd o ran helpu cyflogwyr i 
gydnabod a chefnogi staff sy'n cydbwyso cyfrifoldebau proffesiynol â rôl ofalu 

 Cynnal adolygiad o wasanaethau seibiant ledled y rhanbarth mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe, gan gynnwys y rhai a 
gefnogir drwy grant seibiant Llywodraeth Cymru. Nododd yr adolygiad arfer llwyddiannus mewn gwahanol rannau o orllewin 
Cymru ac mae'n rhoi sail i lunio manyleb ranbarthol ar gyfer gwasanaethau seibiant yn y dyfodol 

 Cefnogi'r gwaith o gyflwyno'r rhaglen e-ddysgu Ymwybyddiaeth 
Gofalwyr genedlaethol a ddatblygwyd gan Ofal Cymdeithasol 
Cymru ar y cyd â GIG Cymru ac wedi cynhyrchu deunyddiau 
ysgrifenedig i gadarnhau negeseuon allweddol 

 Adolygu a diweddaru'r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, sy'n 
cael ei gydnabod yn genedlaethol fel model o arfer gorau, a sicrhau 
bod y cynllun ar gael i amrywiaeth eang o bartneriaid statudol a 
chymunedol a phartneriaid y trydydd sector 

 Cwblhau cam 3 o'r peilot Cydnerthedd a Llesiant Gofalwyr yng 
Ngheredigion, a gyllidwyd gan y Gronfa Gofal Integredig 

 Datblygu offeryn archwilio a fframwaith sicrhau ansawdd ar gyfer 
asesu anghenion gofalwyr i ategu ymarfer gwell 

 Cryfhau'r cysylltiadau â Dewis ac Infoengine i sicrhau bod y 
wybodaeth am gymorth i ofalwyr yng Ngorllewin Cymru yn gyfredol 
ac yn hygyrch 

 
Mae rhagor o wybodaeth am waith Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru ar gael yn ei Adroddiad Blynyddol, sydd ar gael yma: 
https://www.wwcp.org.uk/documents-2 
 
 
 
 
 

https://www.dewis.cymru/home
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR5azSn4fjAhUUmVwKHR3dAB4QFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fen.infoengine.cymru%2F&usg=AOvVaw1cRGAa5y0gaSGYEdU1jxZc
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Y Gweithlu  
 
Rydym wedi: 
 

 Cryfhau ein trefniadau llywodraethu rhanbarthol ymhellach mewn perthynas â’r gweithlu 

 Darparu rhaglen ranbarthol Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru a rhaglen y Grant Hwyluso drwy gytundeb 
partneriaeth rhanbarthol a gyllidwyd gan Ofal Cymdeithasol Cymru. Mae’r rhaglenni hyn wedi cynnwys: 

 Datblygu rhaglen datblygu proffesiynol ranbarthol ar gyfer comisiynwyr (gweler uchod) 

 Treialu Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan fabwysiadu ymagwedd dysgu 
gweithredol sydd wedi golygu bod modd cyflwyno heriau ac atebion posibl i Ofal Cymdeithasol Cymru cyn eu rhoi ar waith 
yn genedlaethol 

 Ymgysylltu â darparwyr a chomisiynwyr gofal cartref mewn perthynas ag ymgyrch genedlaethol Gofal Cymdeithasol Cymru 
ar gyfer denu a recriwtio staff, gan weithio ar faterion allweddol fel cofrestru ac ymsefydlu 

 Cwblhau ail gam o'n rhaglen 'maeth a hydradiad' yn y gymuned, gan gefnogi'r Strategaeth Gofal yn y Cartref genedlaethol ac 
wedi canolbwyntio ar hyfforddiant seiliedig ar gymhwysedd i ymarferwyr a oedd yn cynnwys dysgu yn yr ystafell ddosbarth ac 
arsylwi mewn lleoliad cymunedol. Mae rhagor o wybodaeth am y fenter hon ar gael yma: https://vimeo.com/328608270  

 Cyflawni rhagor o waith cwmpasu ar strategaeth gweithlu rhanbarthol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yr ydym yn bwriadu 
ei datblygu i gefnogi'r strategaeth genedlaethol pan fydd hon ar gael. Ymhlith y meysydd posibl a fydd yn cael sylw y mae 
rhaglen brentisiaethau ar y cyd ar draws iechyd a gofal cymdeithasol a datblygu model gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol 
integredig ymhellach, yn seiliedig ar fenter beilot a ariennir gan y Gronfa Gofal Integredig mewn cartref gofal yn Sir Gaerfyrddin 

 
System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) 
 
Rydym wedi: 
 

 Parhau i gadarnhau a mireinio gweithrediad WCCIS yng Nghyngor Sir Ceredigion, gan rannu profiad 'byw', cyfrannu at 
weithgorau cenedlaethol a chefnogi datblygiadau ledled Cymru megis yr Adnodd Data Cenedlaethol a gwaith archwiliadol 
ynghylch y posibilrwydd o'i ymestyn i iechyd meddwl cymunedol 

 Treialu'r defnydd o'r system gan dimau ar y cyd (iechyd a gofal cymdeithasol) mewn ardaloedd penodol yng Ngheredigion 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/328608270
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Yr Iaith Gymraeg 
 
Yn ein Cynllun Ardal roeddem wedi ymrwymo i sefydlu Fforwm Iaith Gymraeg rhanbarthol i rannu dysgu, profiad ac arferion 
effeithiol. Er nad ydym wedi sefydlu'r fforwm hwn eto, mae asiantaethau partner wedi parhau i sicrhau bod eu safonau o ran yr Iaith 
Gymraeg a gofynion y ddeddfwriaeth yn cael eu bodloni wrth ddarparu gofal a chymorth. Bydd sefydlu'r fforwm yn flaenoriaeth yn 
2019-20. 
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4. Y Gronfa Gofal Integredig 

Mae Cronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru yn cefnogi datblygu modelau integredig o ofal a chymorth ar draws gwasanaethau 
cymdeithasol, iechyd, tai a’r trydydd sector a’r sector annibynnol. Canolbwynt y Gronfa, a gyflwynwyd yn 2014, yw galluogi pobl hŷn 
i gynnal eu hannibyniaeth am gyfnod hwy a chefnogi gwell deilliannau i bobl sydd ag anableddau dysgu, pobl sydd ag awtistiaeth, 
gofalwyr a phlant ag anghenion cymhleth. 

Yn 2018-19 cafodd ardal Gorllewin Cymru £7.5 miliwn mewn arian refeniw a £3.9 miliwn mewn arian cyfalaf drwy'r Gronfa. Roedd 
ein Cynllun Buddsoddi Refeniw ar gyfer 2018-19 yn cynnwys amrywiaeth eang o raglenni arloesol yn cwmpasu'r grwpiau 
poblogaeth uchod a gyflwynwyd yn lleol yn bennaf ond a oedd yn adlewyrchu modelau ac egwyddorion gwasanaeth eang y 
cytunwyd arnynt ar lefel ranbarthol. Enghraifft o hyn yw 
gwasanaethau amlddisgyblaeth mewn ysbytai, sydd ar waith 
ym mhob un o'n hysbytai cyffredinol ac a ddarperir drwy'r 
Gwasanaeth Cynghori a Chydgysylltu ynghylch Trosglwyddo 
Gofal (TOCALS) yn Sir Gaerfyrddin, y Tîm Cymorth Asesu 
Amlddisgyblaethol (MAST) yn Sir Benfro ac Accessing 
Alternatives to Admission (AA2A) yng Ngheredigion.  Mae'r 
trefniadau lleol hyn yn cael effaith yn eu hardaloedd ar nifer y 
derbyniadau i'r ysbyty ac amseroedd rhyddhau cleifion ac 
rydym yn gweithio i sicrhau bod nodweddion mwyaf 
llwyddiannus pob un yn cael eu rhoi ar waith cyn belled â 
phosibl ledled y rhanbarth. 

Roedd rhaglenni refeniw eraill yn ein cynllun cyffredinol ar 
gyfer 2018-19 yn cynnwys: 

 Datblygu Siarter Rhanbarthol ar gyfer pobl ag anableddau dysgu yng Ngorllewin Cymru: Mae'r Siarter, a ysgrifennwyd gan 
bobl ag anableddau dysgu ac a gefnogir gan amrywiaeth o bartneriaid gan gynnwys Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir 
Ceredigion a Chyngor Sir Penfro, Pobl yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Choleg Sir 
Benfro, yn nodi'r hyn y mae pobl yn dymuno ei gael mewn perthynas â'u hawliau, cymuned, eu perthnasoedd, bywyd 
cymdeithasol, cymorth, iechyd, annibyniaeth a chyfathrebu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: 
https://vimeo.com/337960189 

 

 Mae'r Gwasanaeth Ymyrraeth Ymddygiad Cadarnhaol yn Sir Gaerfyrddin yn trawsnewid y ffordd y mae pobl ag anableddau 
dysgu yn cael cymorth i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol, rheoli ymddygiad heriol, gwella eu hiechyd a'u llesiant a gwneud 

https://vimeo.com/337960189
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mwy o'r pethau sy'n bwysig iddynt hwy, drwy feithrin perthynas effeithiol â theuluoedd, unigolion a thimau drwy weithdai a 
chymorth 1-1. 

 

 Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro – Mae i'r rhaglen hon nifer o elfennau i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd pobl ifanc 
ag anghenion ychwanegol a darparu cyfleoedd gwaith. Mae caffi yng Nghanolfan Hamdden Aberdaugleddau wedi'i sefydlu fel 
menter gymdeithasol, i gynnig cyflogaeth â chymorth yn y sector arlwyo a lletygarwch ac mae cyfleoedd am swyddi hefyd wedi 
cael eu creu drwy ddatblygu gwefan Access Pembrokeshire, sy'n darparu gwybodaeth a arweinir gan gymheiriaid am amrywiaeth 
o bynciau mewn fformatau hawdd eu darllen a hygyrch.  

 

 Porth y Gymuned Ceredigion – Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu'r rhyngwyneb rhwng gweithwyr gofal cymdeithasol 
proffesiynol a'r trydydd sector, i gynyddu ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth o wasanaethau a chymorth a ddarperir gan y sector, 
cynyddu nifer yr atgyfeiriadau at gymorth cymunedol priodol a lleihau nifer yr atgyfeiriadau at wasanaethau statudol. 

 

 Datblygu Gwasanaeth Ymyrraeth Ymddygiadol rhanbarthol ymhellach gan ddarparu cymorth ehangach i blant a phobl ifanc ag 
anableddau dysgu sy’n arddangos ymddygiad heriol hefyd, a’u teuluoedd, eu gofalwyr a’u hathrawon. 
  

 Penodi Therapydd Galwedigaethol rhanbarthol sy'n gweithio yn y tair Storfa Offer Cymunedol Integredig i gefnogi prosesau 
adolygu a sicrhau mwy o gysondeb o ran sut mae'r offer yn cael eu rhagnodi. Bydd hyn yn helpu i sicrhau y manteisir i'r eithaf ar 
yr offer sy'n helpu pobl i aros gartref neu adael yr ysbyty yn gynnar.  

 

 Capasiti yn yr Uned Cydweithredu Rhanbarthol i gefnogi'r gwaith parhaus o gyflawni blaenoriaethau strategol y Bwrdd 
Partneriaeth Ranbarthol, gan gynnwys comisiynu ac atal integredig. 

 

Ochr yn ochr â'n rhaglenni cyffredinol, mae cyllid ychwanegol a glustnodwyd o'r Gronfa Gofal Integredig wedi ein galluogi i wneud y 
canlynol: 

 Sefydlu'r seilwaith ar gyfer Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gorllewin Cymru, sy'n wasanaeth newydd, drwy recriwtio tîm 
amlddisgyblaethol a chwblhau rhaglen hyfforddiant gychwynnol ar gyfer yr holl staff. Cafodd y gwasanaeth ar gyfer Gorllewin 
Cymru, sy'n seiliedig ar fodel cyflawni cenedlaethol ac sy'n ceisio gwella diagnosis a darparu cymorth cydgysylltiedig i blant ac 
oedolion ag awtistiaeth a'u gofalwyr, ei roi ar waith ar 1 Mawrth 2019. Caiff ei ddarparu o ganolfan ganolog yng Nghaerfyrddin a'i 
gefnogi gan is-ganolfannau yng Ngheredigion a Sir Benfro 
 

 Dechrau darparu rhaglen ranbarthol gynhwysfawr sy'n ceisio gwella gwasanaethau i bobl â dementia yng Ngorllewin Cymru. 
Mae'r rhaglen yn seiliedig ar lwybr gofal tri cham (gwella gwaith atal; gwella diagnosis, rheolaeth gynnar a chymorth cymunedol; 

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEmbHvz4vjAhXRilwKHTncBYIQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.accesspembrokeshire.co.uk%2F&usg=AOvVaw35mZApjK6Nwyk-RKS8AvEP
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a gwella'r profiad i'r rhai sydd ag anghenion cymhleth ac ar ddiwedd eu hoes) ac mae hefyd yn ymgorffori gweithgarwch galluogi 
megis hyfforddiant a datblygu sgiliau ac ymgysylltu â defnyddwyr a gofalwyr. Bydd y rhaglen hon yn gwneud cyfraniad allweddol 
at gyflawni Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia  yn y rhanbarth a chaiff ei datblygu ymhellach yn 2019-20 

 

 Cadarnhau'r broses o weithredu System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yng Ngheredigion a threialu 
defnyddio'r system mewn timau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol integredig (gweler adran 4 uchod) 

 

Ochr yn ochr â'r dyraniad refeniw, cawsom hefyd ychydig o dan £4 miliwn o arian cyfalaf o'r Gronfa Gofal Integredig. Roedd hyn yn 
cynnwys: 

 £2.9 miliwn o arian cyfalaf ar gyfer cynlluniau rhanbarthol mawr sy'n ymateb i'r anghenion a nodwyd yn y Cynllun Ardal. 
Mae’r dyraniad hwn yn rhan o ffrwd gyllido dreigl a fydd yn parhau yn ystod y ddwy flynedd nesaf ac yn rhoi cyfanswm o £12.2 
miliwn dros y cyfnod hwnnw. Yn ogystal â dyraniad un flwyddyn i wella Offer Cymunedol ledled y rhanbarth yn 2018-19, rydym 
wedi nodi pedair blaenoriaeth hirdymor ar gyfer y cyllid hwn ac wedi dechrau cwmpasu rhaglenni ategol. Dyma’r blaenoriaethau 
: 

 Atebion llety i bobl â diagnosis deuol o anableddau dysgu ac iechyd meddwl yn seiliedig ar fodel byw â chymorth. 
 

 Datblygu 'canolfannau rhagoriaeth' newydd o ran ailalluogi sy'n darparu cymorth cam i fyny a cham i lawr o'r radd flaenaf 
er mwyn atal derbyniadau i'r ysbyty a helpu pobl i adennill eu hannibyniaeth ar ôl cael eu rhyddhau. Yng Ngheredigion a Sir 
Gaerfyrddin bydd y canolfannau hyn yn rhan o ddatblygiadau ehangach yng Nghylch Caron a Phentref Llesiant Llanelli. 

 

 Darparu llety newydd ar gyfer plant ag anghenion cymhleth a fydd yn golygu bod modd dod â phlant yn ôl o rannau eraill 
o Gymru a'r DU ac yn helpu i ddarparu cymorth holistaidd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn y dyfodol. 

 

 Caffael llety ar gyfer unedau cymorth 'rhieni a babanod' gan helpu teuluoedd ifanc ag anghenion cymhleth yn y gymuned, 
yn seiliedig ar fodel llwyddiannus sydd ar waith yn Llanelli. 

 

Ym mhob achos, bydd y cynlluniau cyfalaf yn seiliedig ar fodel gofal a chymorth rhanbarthol y cytunwyd arno. Er y bydd y 
ddarpariaeth ym mhob sir yn bennaf, manteisir ar gyfleoedd i sefydlu canolfannau rhanbarthol lle bo'n ymarferol, gan sicrhau 
arbedion maint mewn perthynas â gwasanaethau arbenigol ar raddfa lai. 

 Swm pellach o £0.9 miliwn i gefnogi cynlluniau cyfalaf lleol, llai gan gynnwys: 
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 Y Cynllun Beicio Hygyrch yn Sir Gaerfyrddin - mae hwn yn darparu beiciau sydd wedi'u haddasu'n arbennig a chawodydd 
a chyfleusterau newid ar gyfer pobl ag anableddau er mwyn iddynt fwynhau a chael budd o gyfleusterau hamdden ym Mharc 
Gwledig Pen-bre yn Sir Gaerfyrddin 
  

 Uwchraddio'r llety yng Nghartref Gofal Hillside yn Sir Benfro i gynyddu nifer y gwelyau cymunedol sydd ar gael yn lle 
derbyn cleifion i'r ysbyty neu i helpu i ryddhau cleifion o'r ysbyty yn ddiogel 

 

 Sefydlu storfa o offer TG cyffredinol yng Ngheredigion, sy'n cael eu rhoi ar fenthyg i bobl am gyfnod penodol i'w galluogi i 
brofi drostynt eu hunain y manteision y gallai'r offer eu cynnig 

 
Mae'r Gronfa Gofal Integredig yn parhau i fod yn allweddol er mwyn datblygu a gweithredu amrywiaeth o fodelau gwasanaeth arloesol 
ac integredig, gan wella deilliannau i bobl sydd angen gofal a chymorth a’u gofalwyr a lleihau pwysau'n sylweddol ar y system iechyd 
a gofal yn y rhanbarth. Wrth i bartneriaid gydweithio ar atebion newydd, mae hefyd wedi helpu i ddatblygu a meithrin perthnasoedd 
ac mae’r trydydd sector yn chwarae rôl flaenllaw wrth ddatblygu a chyflawni dulliau newydd. 

Mae gwaith wedi parhau ar ddatblygu deilliannau a rennir ar gyfer rhaglen y Gronfa Gofal Integredig, gan ganolbwyntio ar feysydd 
megis cadw pobl gartref am gyfnod hwy, sicrhau bod pobl yn cael eu rhyddhau o’r ysbyty yn amserol ac yn ddiogel ac osgoi’r angen 
i bobl gael eu derbyn i’r ysbyty eto yn y dyfodol. Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, caiff ein fframwaith deilliannau rhanbarthol drafft ei 
ddatblygu a'i ehangu ymhellach i'n helpu i fonitro effaith gweithgarwch ehangach, gan gynnwys ein rhaglen Gorllewin Cymru Iachach 
(gweler yn adran 6 isod). 
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5. Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd (GICD) 

Sefydlwyd Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd (GICD) ledled Cymru o dan Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. 
Maent yn darparu cymorth holistaidd i deuluoedd sydd ag anghenion cymhleth sy’n codi o faterion yn ymwneud â’r rhieni’n 
camddefnyddio sylweddau, problemau iechyd meddwl neu salwch meddwl, anableddau dysgu neu drais domestig, gan eu 
cynorthwyo i aros gyda’i gilydd drwy eu hannog i gymryd camau cadarnhaol i wella eu bywydau. Gwneir hyn drwy ddulliau di-dor ar 
draws gwasanaethau plant ac oedolion a chyda Byrddau Iechyd Lleol, gan sicrhau y rhennir cyfrifoldebau a bod mwy o atebolrwydd 
wrth ddarparu cymorth i deuluoedd. Mae gan y Byrddau Partneriaeth Ranbarthol ddyletswydd i hyrwyddo integreiddio cymorth i 
deuluoedd gan ddefnyddio'r model GICD ac am sicrhau bod gofynion statudol yn ymwneud â GICD yn cael eu bodloni ledled eu 
hardal. 

Mae Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (TICD), sy’n dwyn ynghyd weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol, wedi bod 
ar waith ym mhob un o’r tair ardal awdurdod lleol yng Ngorllewin Cymru er 2012. Caiff timau lleol eu hadeiladu o amgylch strwythur 
a rennir sy’n adlewyrchu’r gofynion sydd wedi’u nodi dan y Mesur, gyda rhai amrywiadau lleol sy’n adlewyrchu’r boblogaeth leol, 
lefelau o angen a threfniadau gwasanaeth ehangach. Ar 31 Mawrth 2019, roedd y niferoedd staff cyfwerth ag amser llawn GICD 
canlynol ar gael ym mhob ardal awdurdod lleol: Sir Gaerfyrddin - 4; Ceredigion – 2 a Sir Benfro – 3. 

Mae partneriaeth GICD ranbarthol ar waith, sy’n cynnwys ardal Powys, a Chyngor Sir Ceredigion yw'r partner arweiniol. Yn y rôl 
hon, mae’r Cyngor yn hwyluso grŵp rheolwyr GICD rhanbarthol sy’n darparu amgylchedd dysgu gweithredol i’r rheiny sydd 
ynghlwm â darparu GICD ac yn cydlynu adrodd yn chwarterol ar gynnydd i’r bartneriaeth ranbarthol a Llywodraeth Cymru. 

Mae 5 deilliant craidd wedi’u hadnabod ar gyfer y gwasanaeth, fel a ganlyn: 

 Deilliant 1 - Darparu cyngor ac ymgynghoriaeth i weithwyr cymdeithasol sy’n atgyfeirio ac sy’n cynrychioli teuluoedd agored i 
niwed  

 Deilliant 2 - Darparu asesiad, cymorth ac ymyrraeth briodol i deuluoedd  

 Deilliant 3 - Cyfrannu at deuluoedd yn gallu aros gyda’i gilydd  

 Deilliant 4 -Datblygu sgiliau a gwybodaeth y gweithlu  

 Deilliant 5 – Arddangos newid cynaliadwy o fewn teuluoedd  

Dangosir y perfformiad yn erbyn y deilliannau hyn am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2019 isod:  



 
18 

Teuluoedd newydd a atgyfeiriwyd fesul ardal ALl 2018-19 

 

Nifer y plant a phlant heb eu geni mewn teuluoedd newydd a atgyfeiriwyd fesul ardal ALl 2018-19 
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Y prif reswm dros atgyfeirio fesul ardal awdurdod lleol 2018-19 
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Yn ystod 2018-19 mae GICD wedi gwneud cyfraniad sylweddol i wasanaethau cymorth i deuluoedd ledled y rhanbarth. Ymhlith y 
cyflawniadau penodol y mae:  

 Cadw’r rhan helaethaf o blant o fewn cartref y teulu ar ddiwedd yr ymyrraeth GICD neu'n eu dychwelyd i gartref y teulu  

 Gwella a chefnogi sefydlu gwasanaethau Ar Ffiniau Gofal  

 Rhaglenni cymorth dwys sydd wedi mynd i'r afael yn effeithiol â materion sy'n peri pryder ac wedi sicrhau llai o risg o niwed i 
blant 

 Adborth cadarnhaol gan deuluoedd a gefnogir a gweithwyr cymdeithasol ynghylch ymyrraeth y GICD  

 Lefel gyson o atgyfeiriadau  

 Darparu hyfforddiant cynhwysfawr i staff gan gynyddu sgiliau a gwybodaeth y gweithlu 

Mae rhagor o wybodaeth am y GICD yng Ngorllewin Cymru ar gael o’r Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. 
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6. Gorllewin Cymru Iachach  

Yn ystod hydref 2018 aethom ati i ddechrau ar y gwaith o ddatblygu rhaglen drawsnewid uchelgeisiol newydd ar gyfer y rhanbarth. 
Mae’r rhaglen o'r enw Gorllewin Cymru Iachach yn seiliedig ar 4 Blaenoriaeth Gweithredu sy'n ceisio ailfodelu llwybrau gofal a 
chymorth yn sylfaenol, gan integreiddio gofal ar lefel leol a gwella iechyd a llesiant y boblogaeth yn y rhanbarth. 
 
Blaenoriaeth Gweithredu 1: Gwella bywydau trwy dechnoleg 
 
Blaenoriaeth Gweithredu 2: Cryfhau ein hardaloedd integredig 
 
Blaenoriaeth Gweithredu 3: Cefnogi newid gyda'n gilydd 
 

Blaenoriaeth Gweithredu 4: Cysylltu pobl… cymunedau caredig 
 
Mae’r rhaglen, sy'n cyd-fynd yn agos â'r Nod Pedwarplyg a'r 10 Egwyddor Cynllunio a nodwyd yn y cynllun cenedlaethol Cymru 
Iachach, yn cynnwys wyth prosiect cydgysylltiedig a oedd yn sail i gais am £18 miliwn o'r Gronfa Trawsnewid genedlaethol. 
 
 

Nod Pedwarplyg 

 Gwella iechyd a llesiant y boblogaeth;  

 Gwella ansawdd a hygyrchedd gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol;  

 Cynyddu’r gwerth a gyflawnir gan iechyd a gofal 
cymdeithasol;  

 Gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol brwd a 
chynaliadwy.  
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Yr egwyddorion cynllunio 

Atal ac ymyrryd yn fuan – gweithredu i alluogi ac annog iechyd a llesiant da gydol oes; disgwyl a rhagweld iechyd a llesiant 
gwael.  
Diogelu – nid yn unig gofal iechyd nad yw’n gwneud unrhyw niwed, ond galluogi pobl i fyw’n ddiogel o fewn teuluoedd a 
chymunedau, diogelu pobl rhag perygl o gamdriniaeth, esgeulustod neu niwed o fath arall.  
Annibyniaeth – helpu pobl i reoli eu hiechyd a’u llesiant, bod yn gadarn ac yn annibynnol am gyfnod hwy, yn eu cartrefi a’u 
hardaloedd eu hunain, gan gynnwys cyflymu adferiad ar ôl triniaeth a gofal, a helpu i reoli cyflyrau hirdymor eu hunain.  
Llais – grymuso pobl â’r wybodaeth a’r cymorth sydd eu hangen i ddeall a rheoli eu hiechyd a’u llesiant, i wneud penderfyniadau 
am ofal a thriniaeth ar sail ‘beth sy’n bwysig’ iddyn nhw, a chyfrannu at wella ein trefn system gyfan o iechyd a gofal; cyfathrebu clir, 
syml ac amserol a chysylltu mewn ffordd briodol yn ôl oedran a lefel dealltwriaeth.  
Personol – gwasanaethau iechyd a gofal sydd wedi’u teilwra i anghenion a dewisiadau’r unigolyn, gan gynnwys yn yr iaith a ffefrir; 
meddygaeth fanwl; cynnwys pobl mewn penderfyniadau am eu gofal a thriniaeth; helpu pobl i reoli eu gofal a’u canlyniadau eu 
hunain.  
Di-dor – gwasanaethau a gwybodaeth llai cymhleth ac wedi’u cydlynu’n well i’r unigolyn; integreiddio proffesiynol, cydweithio a 
rhannu gwybodaeth rhwng gwasanaethau a darparwyr i osgoi trosglwyddiadau rhwng gwasanaethau sy’n creu ansicrwydd i’r 
unigolyn.  
Gwerth uwch – sicrhau gwell canlyniadau a gwell profiad i bobl am gost is; gofal a thriniaeth sydd wedi’u llunio i gyflawni ‘beth sy’n 
bwysig’ ac sy’n cael eu darparu gan y person cywir ar yr adeg gywir; llai o amrywiad a dim niwed.  
Seiliedig ar dystiolaeth – defnyddio ymchwil, dysg a gwybodaeth i ddeall beth sy’n gweithio; dysgu drwy weithio gydag eraill; 
defnyddio arloesi a gwelliannau i ddatblygu a gwerthuso gwell arfau a ffyrdd o weithio.  
Datblygu – sicrhau bod modd datblygu arfer da o lefel leol i lefel ranbarthol a chenedlaethol, ac allan i dimau a sefydliadau eraill.  
Trawsnewid – sicrhau bod ffyrdd newydd o weithio yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy, eu bod yn newid a disodli dulliau presennol, 
yn hytrach nag ychwanegu haen ychwanegol yn barhaol i’r hyn a wnawn nawr. 
 

 
Ym mis Mawrth 2019 cawsom gadarnhad bod swm o ychydig dan £12 miliwn wedi'i ddyfarnu i ddechrau i helpu i gyflawni 3 o’r 
ffrydiau gwaith yn ein rhaglen gyffredinol: 
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Rhaglen 1: Gofal Rhagweithiol trwy Gymorth Technolegol - cefnogi unigolion yn 
ein cymunedau drwy dechnoleg uwch i barhau'n iach gartref a'u cysylltu'n gyflym â 
chymorth cofleidiol, ymatebol yn eu cymuned lle mae eu hanghenion yn cynyddu. 

 

 

 

Rhaglen 3: Integreiddio cyflym a chyson – darparu gwasanaethau amlasiantaeth o 
ran ymateb i argyfwng ar gyfer pob ardal i gynorthwyo pobl mewn argyfwng meddygol 
a'u cysylltu â chymorth lleol, gan osgoi eu derbyn i'r system iechyd acíwt 

 

 

Rhaglen 7: Creu cysylltiadau i bawb - datblygu gwasanaethau yn ein cymunedau a 
gwella'r rôl cysylltwyr cymunedol er mwyn cefnogi'r gwaith o ddatblygu cymorth 
newydd a gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu cael mynediad i'r hyn sydd ar gael; 
hyrwyddo a chefnogi gwirfoddoli; hyrwyddo cymunedau cyd-ddibynnol drwy'r rhaglen 
'Mae Gorllewin Cymru yn Garedig' a chadarnhau Dewis ac Infoengine fel pyrth 
gwybodaeth i bobl gael mynediad at ofal a chymorth. 

 
Mae'r paratoadau ar gyfer cyflawni'r rhaglenni sydd wedi’u cymeradwyo yn mynd rhagddynt. Cyd-fynd yn agos â strategaeth iechyd 
a gofal 20 mlynedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, sef Canolbarth a Gorllewin Iachach: Cenedlaethau’r Dyfodol yn Byw’n Dda, 
a fabwysiadwyd ym mis Tachwedd 2018.  Rydym hefyd yn gweithio ar gynigion diwygiedig ar gyfer y rhaglenni eraill na chawsant 
eu cymeradwyo’n gyntaf a byddwn yn cyflwyno'r rhain i Lywodraeth Cymru yn y gwanwyn. 
 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/opendoc/345670
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Bydd cyflawni Gorllewin Cymru Iachach yn allweddol wrth sefydlu'r llwybr ataliol o ran gofal a chymorth a nodir yn ein Cynllun Ardal 
a bydd yn ein helpu i adeiladu ar ein cyflawniadau hyd yn hyn. Mae'n gyfle i adnewyddu'r blaenoriaethau presennol lle bo angen i 
sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y meysydd hynny a fydd yn sbarduno'r newid mwyaf ac yn cael yr effaith fwyaf dros y cyfnod 
nesaf. 
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7. Cydgynhyrchu 

Mae ein Cynllun Ardal yn cynnwys ymrwymiad i weithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys dinasyddion, defnyddwyr 
gwasanaethau, gofalwyr a darparwyr wrth drawsnewid gofal a chymorth yn ein rhanbarth. Mae'r ymrwymiad hwn yn dal i sefyll ac 
mae camau sylweddol a gymerwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn cynnwys: 

 Ystyried cyfleoedd i weithio'n fwy effeithiol gyda'r tri Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus drwy alinio rhaglenni a nodi 
meysydd ar gyfer cydweithio, yn enwedig o ran iechyd y boblogaeth a gwaith atal. 
 

 Gweithio gyda phartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Consultation Institute i ddatblygu model arloesol ar gyfer 
ymgysylltu'n barhaus â dinasyddion a fydd yn galluogi sgyrsiau ystyrlon am ofal a chymorth a llesiant ehangach. Bydd y 
trefniadau'n cynnwys digwyddiadau ymgysylltu wyneb yn wyneb ar lefel leol a rhanbarthol, defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a 
datblygu llwyfan digidol i storio a dadansoddi allbynnau o wahanol sgyrsiau. Rydym yn ceisio cymorth gan y Gronfa Trawsnewid 
i ddatblygu'r gwaith hwn. 
 

 Gosod y sylfeini ar gyfer ein Fforwm Arloesi rhanbarthol a fydd yn ddull i ymgysylltu'n rheolaidd â darparwyr gofal yn y 
sectorau statudol ac annibynnol a'r trydydd sector mewn perthynas â heriau, cyfleoedd a materion a rennir yn ymwneud â 
thrawsnewid gofal a chymorth. Un o'r egwyddorion arweiniol ar gyfer y fforwm fydd gwerth cymdeithasol a bydd yn cyflawni 
swyddogaethau fforwm gwerth cymdeithasol fel sy'n ofynnol o dan Ran 2 o'r Ddeddf. Bydd y fforwm ar waith erbyn hydref 2019. 
 

 Parhau i feithrin perthynas strategol, ystyrlon â'r trydydd sector ar draws y Bartneriaeth. Roedd adroddiad diweddar gan 
Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ar brofiad a disgwyliadau aelodau o'r Byrddau sydd heb fod yn y sector cyhoeddus wedi 
canmol Gorllewin Cymru am y ffordd yr ydym yn ymgysylltu â'r sector wrth ddatblygu prosiectau trawsnewid a'n cynigion ar 
gyfer 'hwb' rhanbarthol ar gyfer y trydydd sector (gweler uchod). 

 

 Ymgysylltu ag ystod eang o bartneriaid drwy ein cynhadledd ranbarthol flynyddol 'Cyflawni Newid Gyda'n Gilydd', a 
gynhaliwyd yn Llanelli ar 24 Mai 2018. Daeth y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol i’r gynhadledd hon. Roedd y 
digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau ynghylch agweddau ar raglen y Bartneriaeth a gweithdai rhyngweithiol ar ymgysylltu, 
cyfathrebu â defnyddwyr gwasanaethau, creu gweithlu iechyd a gofal ar gyfer y dyfodol a rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau 
Clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 

Hefyd rydym wedi parhau i helpu cynrychiolwyr defnyddwyr a gofalwyr ar y Bwrdd i wneud cyfraniad llawn at ei waith. Ar ddechrau 
2019 comisiynwyd adolygiad allanol ynghylch i ba raddau y mae defnyddwyr a gofalwyr yn gallu dylanwadu ar bolisi rhanbarthol, 
comisiynu a gwella gwasanaethau gan ganolbwyntio ar weithrediad y Bwrdd. Nododd yr adroddiad fod y Bwrdd eisoes ar y blaen 
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i'w gymheiriaid yn y maes hwn mewn sawl modd, a nododd y cymorth sylweddol a ddarperir i gynrychiolwyr defnyddwyr a gofalwyr. 
Nododd nifer o feysydd gwella a bydd y rhain yn cael sylw yn y flwyddyn nesaf. 
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8. Dathlu llwyddiant a rhannu arferion effeithiol  

Fel Partneriaeth rydym yn awyddus i hyrwyddo enghreifftiau o arferion effeithiol a chefnogi'r broses o ledaenu dysgu ledled Cymru 
a thu hwnt. Mae cronfa o enghreifftiau o arferion effeithiol yn cael ei datblygu ar wefan y Bartneriaeth: https://www.wwcp.org.uk.  
 
Mae'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol wedi ymweld â nifer o gynlluniau yng Ngorllewin Cymru yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys y Tîm Ymateb Acíwt yn Sir Gaerfyrddin a Chaffi Hamdden Aberdaugleddau a phrosiectau bancio 
amser yn Sir Benfro. Ym mis Gorffennaf 2018 rhoddwyd sylw i'r Gwasanaeth Offer Cymunedol Integredig yng Ngheredigion mewn 
rhaglen gan BBC Cymru i nodi lansiad Cymru Iachach.  
 

Ym mis Medi 2018 enillodd rhaglen Rhyddhau Amser i Ofalu 
Cyngor Sir Penfro wobr o dan y cynllun Gwobrau Gofal 
Cymdeithasol cenedlaethol yn y categori 'defnyddio data ac 
ymchwil i gefnogi atal, ymyrraeth gynnar ac effeithiolrwydd'. O dan 
arweiniad tîm therapi galwedigaethol y Cyngor ac yn cynnwys 
amrywiaeth o bartneriaid, roedd y rhaglen yn cynnwys meithrin 
hyder gofalwyr a defnyddio technegau ac offer amgen i leihau'r 
angen am ymweliadau gofal cartref gan ddau ofalwr. Yn ogystal â 
lleihau pwysau staffio, mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar 
annibyniaeth a llesiant y bobl sy'n derbyn gofal a'u gofalwyr. Hefyd 
dyfarnwyd statws cymeradwyaeth uchel i Gymdeithas 
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro a phartneriaid eraill am 
waith Bwrdd Rhaglen Ataliadau Sir Benfro sydd wedi arwain y 
gwaith o ddatblygu gweledigaeth atal, fframwaith strategol a 
chynllun cyflawni ar gyfer y Sir a'r prosiect Gwarcheidwaid 
Diogelu Pobl Ifanc, lle mae pobl ifanc yn helpu pobl ifanc eraill i 
ddeall materion diogelu a'u diogelu eu hunain rhag unrhyw niwed.  

 

 
 
 

For further information: 

https://www.wwcp.org.uk/
https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/y-gwobrau-2018
https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/y-gwobrau-2018
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I gael rhagor o wybodaeth: 

 

Ewch i wefan Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru  www.wwcp.org.uk  

 

Anfonwch e-bost at wwcp@sirgar.gov.uk  

Neu 
 
Ffoniwch 01267 228765 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 
 
Mehefin 2019 


