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Rhagair 

Croeso i bedwerydd Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru 
(BPR). 

Wrth edrych yn ôl ar ein taith dros y 4 blynedd diwethaf, rwyf yn cael fy nghalonogi gan y 
cynnydd a wnaethom yn troi’n realiti yr uchelgais a rannwn i ddarparu gofal a chefnogaeth o 
ansawdd uchel, ymatebol a diwnïad i bawb sydd eu hangen. Mae hyn yn cymryd amser, 
mae’n galw am ymddiriedaeth rhwng partneriaid ac mae’n mynnu beiddgarwch wrth brofi 
dulliau newydd o weithio a all, os ydynt yn llwyddiannus, gael eu cyflwyno ar draws y 
rhanbarth a thu hwnt. Teimlaf, ymhob un o’r meysydd hynny, ein bod wedi cymryd camau 
breision ac arwyddocaol ymlaen yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Mae cyllid trawsnewid gan Lywodraeth Cymru wedi’n galluogi i ddechrau canolbwyntio ar 
dair ffordd newydd a chyffrous o ddarparu gofal sy’n gweddu’n dda iawn â’r nodau 
cenedlaethol a amlinellir yn Cymru Iachach ac sy’n adeiladu ar yr amcanion a rennir yn ein 
partneriaeth ranbarthol. Craidd pob un o’n tair rhaglen yw’r penderfyniad i gefnogi pobl i 
fyw’n annibynnol a diogel gartref, sbarduno cymunedau lleol i ddarparu eu cefnogaeth 
hwythau fel y gall hyn ddigwydd, a lleihau pwysau ar wasanaethau acíwt trwy roi gofal 
cydlynus, tymor-byr i’r sawl sydd ei angen yn eu cartrefi eu hunain yn hytrach na gorfod 
mynd i’r ysbyty i’w gael. Pan gafodd y rhaglenni hyn eu cymeradwyo, nid oedd yr un ohonom 
wedi rhagweld y cyfraniad enfawr y byddent yn ei wneud i’n cyd-ymateb i argyfwng Covid-19 
a ddechreuodd effeithio arnom ym mis Mawrth. Mae defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i 
gadw golwg ar unigolion bregus, gan gynnwys y rhai ar restr cysgodi Llywodraeth Cymru, a 
chysylltu gwirfoddolwyr lleol â’r sawl sydd angen help penodol mewn cymunedau lleol, yn 
ddwy enghraifft yn unig. 

Mae’r Gronfa Gofal Canolraddol (ICF) wedi’n galluogi i barhau i fuddsoddi mewn nifer o 
wasanaethau arloesol ar gyfer grwpiau poblogaeth gwahanol,  gyda’r bwriad o leihau 
derbyniadau i ysbytai lle bynnag y bo modd, darparu gofal iechyd a chymdeithasol gartref lle 
y mae angen, meithrin annibyniaeth yn holl gyfnodau bywyd a sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn 
cael eu cefnogi’n llawn yn y rôl amhrisiadwy a gyflawnant un dydd ar ôl y llall yn gofalu am eu 
hanwyliaid. Mae arian cyfalaf ICF yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu ein seilwaith ffisegol er 
mwyn gallu lletya’r modelau gofal newydd hyn. 

Unwaith eto, mae nifer o’n cynlluniau ICF wedi chwarae rhan ganolog yn yr ymateb i Covid-19 
ac yn y misoedd nesaf byddwn yn myfyrio ar yr ymateb hwnnw ac yn addasu ein rhaglenni 
Trawsnewid ac ICF i sicrhau eu bod yn gymwys i wynebu unrhyw donnau newydd a wynebwn 
i’r dyfodol, ac ar gyfer newidiadau mwy hirdymor o ran anghenion a disgwyliadau oherwydd y 
pandemig.  

Fel yn y blynyddoedd blaenorol, nid yw ein hadroddiad blynyddol ond yn cynnig cioplwg ar y 
gweithgarwch ar draws Gorllewin Cymru, sydd oll yn cyfrannu at gyflawni 
blaenoriaethau’r BPR a’r amcanion a osodwyd yn ein Cynllun Ardal. Cewch 
lawer mwy o wybodaeth ar ein gwefan yn https://www.wwcp.org.uk/ neu trwy 
gysylltu ag aelodau’r Uned Partneriaeth Ranbarthol, y mae eu manylion cyswllt 
i’w gweld ar ddiwedd yr adroddiad. Hoffwn ddiolch yn bersonol i holl aelodau'r 
BPR a'r bartneriaeth ehangach am eu cefnogaeth a'r holl waith caled sydd wedi 
sicrhau bod y cyflawniadau a nodir yn yr adroddiad hwn yn bosibl.  

Y Cynghorydd Jane Tremlett 
Cadeirydd, Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru

https://www.wwcp.org.uk/
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1. Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru a llywodraethu 
rhanbarthol ehangach 

Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru (BPR) yn un o saith a sefydlwyd ledled 
Cymru o dan ddarpariaethau Rhan 9 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014. Mae ganddo gyfrifoldeb am: 

• Wella deilliannau i bobl sydd angen gofal a chefnogaeth a’u gofalwyr 

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

• Sefydlu trefniadau partneriaeth ar gyfer gwasanaethau penodol a threfniadau cronfeydd 
cyfun lle’n briodol 

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

Mae rhanbarth  Gorllewin Cymru yn ymestyn ar draws ôl troed Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 
Dda (BIP) ac mae’n cynnwys ardaloedd cynghorau sir Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.  

Mae’r BPR yn fforwm rhanbarthol unigryw sy’n dod at ei gilydd uwch arweinwyr o’r GIG, 
llywodraeth leol a’r trydydd sector gyda chynrychiolwyr darparwyr annibynnol ac, yn 
hollbwysig, defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. Mae’r partneriaid hyn yn gweithio gyda’i 
gilydd i gyfeirio gwaith ar y cyd ar draws Gorllewin Cymru a goruchwylio’r camau a gymerir i 
integreiddio a thrawsnewid gofal a chefnogaeth. 

Eleni roedd rhaid inni oherwydd canllawiau statudol newydd ehangu aelodaeth y BPR i helpu 
i ddarparu ymagwedd holistaidd, amlasiantaeth at ein gwaith o atal i ofal hirdymor. Roeddem 
yn falch o groesawu uwch gynrychiolwyr o addysg a gwasanaethau plant, tai ac 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) ar y Bwrdd. Mae hyn yn 
cynnig cyfleoedd cyffrous i rannau gwahanol o’r system ddatblygu atebion cydlynus, arloesol 
a manteisio i’r eithaf ar yr arbenigedd a’r adnoddau sydd ar gael a byddwn yn gobeithio elwa 
o hyn dros y cyfnod sydd o’n blaenau. 

Mae’r BPR fel arfer yn cyfarfod bob deufis. Cynhaliwyd cyfarfodydd eleni ar: 

• 16 Mai 2019 

• 18 Gorffennaf 2019 

• 19 Medi 2019 

• 23 Ionawr 2020 (a fynychwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru i drafod integreiddio 
gwasanaethau plant yng Ngorllewin Cymru) 

Cafodd cyfarfod arall a drefnwyd ar gyfer 19 Mawrth 2020 ei ganslo yn sgil argyfwng Covid-
19. 

Mae agenda a chofnodion cyfarfodydd y BPR ar gael i’r cyhoedd trwy’r ddolen ganlynol: 
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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Aelodau presennol yr BPR yw: 

Margaret Allen Cynrychiolydd gofalwyr 

Jonathan Griffiths Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cyngor Sir 
Penfro 

Judith Hardisty (Is 
Gadeirydd) 

Is-gadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Estelle Hithchon Cyfarwyddwr Partneriaethau ac Ymgysylltu, Ymddiriedolaeth 
GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 

 

Cynghorydd Tessa 
Hodgson 

Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor 
Sir Penfro 

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

Ros Jervis Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda 

Hilary Jones Prif Weithredwr, Cymdeithas Tai Bro Myrddin 

 

Hazel Lloyd Lubran Prif Swyddog, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion 

Jake Morgan Cyfarwyddwr Cymunedau, Cyngor Sir Caerfyrddin 

Jonathan Morgan Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel, Cyngor Sir 
Caerfyrddin 

Gareth Morgans Cyfarwyddwr Addysg a Phlant, Cyngor Sir Caerfyrddin 

 

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

Malcolm Perret Is Gadeirydd, Fforwm Gofal Cymru 

Donna Pritchard Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Cymdeithasol Statudol, 
Cyngor Sir Ceredigion 

Joanne Silverthorne Cynrychiolydd gofalwyr 

Alan Thomas Cynrychiolydd defnyddwyr gwasanaethau 

Cathryn Thomas Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gofal Cymdeithasol Cymru 

Gaynor Toft Rheolwr Corfforaethol – Gwasanaethau Tai, Cyngor Sir 
Ceredigion 

Cynghorydd Jane Tremlett 
(Cadeirydd) 

Aelod Bwrdd Gweithredol ar gyfer Gofal Cymdeithasol ac 
Iechyd,  Cyngor Sir Caerfyrddin 

James Tyler Cynrychiolydd defnyddwyr gwasanaethau 
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Cynghorydd Alun Williams  Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Oedolion, Cyngor Sir 
Ceredigion 

 
Fel y rhagwelwyd yn adroddiad blynyddol y llynedd, aethom ati i gynnal adolygiad 
cynhwysfawr o’n trefniadau llywodraethu ehangach, gyda’r bwriad o sicrhau atebolrwydd clir 
i’r BPR ar gyflawni ei flaenoriaethau. Mae’r newidiadau’n cynnwys: 

• Sefydlu’r Grŵp Gweithredu Integredig (GGI), yn eistedd o dan y BPR, yn cynnwys uwch-
swyddogion o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a’r tri chyngor sir a Phrif Weithredwr 
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion, yn cynrychioli’r trydydd sector. Mae’r GGI 
yn cyfarfod yn wythnosol ac mae’n cynghori’r BPR ar flaenoriaethau ar gyfer integreiddio, 
mae’n monitro cynnydd y rhaglen ranbarthol a’r defnydd o gyllid rhanbarthol ac mae’n 
mynd i’r afael â heriau gweithredol a rennir megis oedi wrth drosglwyddo gofal a 
phwysau tymhorol ar y system 
 

• Creu grwpiau rhaglenni rhanbarthol newydd ar gyfer comisiynu, cymunedau cysylltiedig, 
digidol a thechnoleg, gweithlu, gofalwyr ac anableddau dysgu. Mae’r grwpiau hyn, sy’n 
adrodd i’r GGI, yn goruchwylio rhaglenni Trawsnewid ac ICF perthnasol a gwaith 
gwelliannau ehangach yn eu maes 

Wrth ymateb i’r canllawiau statudol newydd, byddwn yn y misoedd nesaf yn sefydlu grŵp 
plant a phobl ifanc rhanbarthol. Bydd hyn yn adeiladu ar waith cychwynnol a wnaed eleni i 
adnabod deilliannau a rennir ar gyfer plant a phobl ifanc a datblygu model seiliedig ar atal 
sy’n rhoi’r dechrau gorau i fywyd i bobl. Bydd yn sicrhau y caiff materion plant fwy o 
flaenoriaeth o fewn rhaglen y BPR. 

Byddwn hefyd yn adolygu’r trefniadau llywodraethu rhanbarthol presennol ar gyfer iechyd 
meddwl ac yn cymryd cyfleoedd i gysylltu’r BPR yn agosach â Bwrdd Partneriaeth Gyda’n 
Gilydd dros Iechyd Meddwl. Bydd hyn yn galluogi integreiddio agosach ar draws 
gwasanaethau ac yn cefnogi rhannu syniadau a dysgu o’n rhaglen trawsnewid iechyd meddwl 
ranbarthol. 

Mae’r BPR a’i is-grwpiau hefyd yn gweithio gyda phartneriaethau eraill er mwyn cyflawni eu 
rhaglen waith. Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi parhau i weithio’n agos â thri Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) yng Ngorllewin Cymru. Cawsom gyd gyfarfod rhanbarthol 
ym Mehefin 2019, a fynychwyd hefyd gan aelodau BPR a BGC Powys, lle y buom yn edrych ar 
gyfleoedd ar gyfer cydweithio. Ers hynny, buom yn gweithio gyda’n gilydd ar y blaenoriaethau 
cyffredin canlynol: 

• Atebion cymdeithasol a gwyrdd ar gyfer iechyd a llesiant 

• Systemau gwybodaeth digidol, datblygu storfa ganolog ar gyfer data meintiol ac ansoddol 
wrth i’r BPR a’r BGC gynllunio i’r dyfodol 

• Ymgysylltu parhaus, sefydlu cymuned o arfer er mwyn gallu cydlynu gweithgarwch 
ymgysylltu ar draws y rhanbarth a rhannu arfer gorau  

• Adeiladu a chynnal cydnerthedd cymunedau trwy raglenni fel Cysylltu Pobl, Cymunedau 
Caredig, gyda chefnogaeth gan y Gronfa Trawsnewid 

Cafodd rhai o’r rhaglenni y cyfeirir atynt yn yr adroddiad hwn eu gweithredu ar lefel leol. 
Mae’r bartneriaeth ranbarthol yn cysylltu’n rheolaidd â byrddau integreiddio ar lefel sirol i 
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sicrhau gwell aliniad rhwng rhaglenni rhanbarthol ac integreiddio a thrawsnewid lleol. Trwy 
wneud hyn gallwn sicrhau ffocws cyson sy’n adlewyrchu nodau cyffredinol y bartneriaeth a 
hwyluso proses o rannu dysgu rhwng rhannau gwahanol o’r rhanbarth. 

O ystyried ei gylch gorchwyl eang a lefel yr adnoddau mae’n gyfrifol amdanynt, mae’n bwysig 
fod y BPR yn atebol i’r asiantaethau unigol sy’n ffurfio’r bartneriaeth. Rhoddir diweddariad ar 
waith y BPR yn holl gyfarfodydd bwrdd BIP Hywel Dda a rhoddir cyflwyniadau rheolaidd ar 
agweddau o’r rhaglen i bwyllgorau craffu y tri awdurdod lleol. Rydym yn awyddus i chwilio 
am gyfleoedd am fwy o graffu ar y cyd, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda Llywodraeth 
Cymru a phartneriaethau rhanbarthol eraill yn ystod y cyfnod sydd o’n blaenau i edrych ar 
fodelau posib ar gyfer hyn. 

Rydym yn gweithio’n gyson i wella ein perfformiad a’n heffaith fel Bwrdd a phartneriaeth 
ehangach a gwneud yn siŵr fod yr holl  bartneriaid yn cael eu harfogi a’u cefnogi i chwarae 
rôl lawn yn datblygu a darparu’r rhaglen ranbarthol. Mae gennym seiliau cryfion i adeiladu 
arnynt; er enghraifft, amlygodd adolygiad allanol o ymglymiad defnyddwyr a gofalwyr yn y 
BPR arfer nodedig o ran rhagori ar yr isafswm gofynion cynrychiolaeth, cynnal rhaglen 
gynefino gynhwysfawr, darparu cefnogaeth barhaus ac esboniadau cyn cyfarfod a chynnwys 
crynodebau o adroddiadau mewn pecynnau agendau.  

Fodd bynnag, rydym yn deall fod gennym fwy i’w wneud. Ym mis Ionawr ymrwymodd y BPR i 
raglen hunanasesu a datblygu gynhwysfawr fydd yn ein galluogi i ailedrych ar nodau’r BPR a’r 
GGI, ac asesu’n feirniadol eu heffaith hyd yn hyn a chytuno ar feysydd blaenoriaeth ar gyfer 
gwelliannau i’r dyfodol. Byddwn yn comisiynu cymorth hwyluso allanol ar gyfer y rhaglen hon 
yn gynnar yn y flwyddyn ariannol newydd. 
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2. Trawsnewid ac integreiddio gwasanaethau 

Mae’r adran hon yn cynnig crynodeb o’r cynnydd a wnaed yn ystod 2019-20 o ran grwpiau 
poblogaeth gwahanol. 

Awtistiaeth 

Buom yn parhau i atgyfnerthu gwasanaethau trwy ein Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig 
(GAI) rhanbarthol a ariennir gan yr ICF, sy’n ychwanegu at y gefnogaeth ehangach ar gyfer 
pobl awtistig yn y rhanbarth ac yn darparu asesiadau, cefnogaeth a chyngor diagnostig ar 
gyfer oedolion awtistig ynghyd â rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Yn ystod y 
flwyddyn symudodd y GAI i ganolfan newydd yng Nghaerfyrddin a chynyddodd ei dîm staffio 
er mwyn cyflawni’r deilliannau canlynol yn ystod y flwyddyn: 

• Rhyngweithio â 391 o weithwyr proffesiynol, 51 o rieni a gofalwyr a 1018 o oedolion 
awtistig, 469 ohonynt yn newydd i’r gwasanaeth 

• Cwblhau 53 o asesiadau diagnostig 

• Atgyfeirio 171 o oedolion awtistig i gael cefnogaeth 

• Trefnu 183 o grwpiau cefnogi ar gyfer pobl leol 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael o wefan GAI Gorllewin Cymru yn  

https://autismwales.org/cy/gwasanaeth-awtistiaeth-integredig/gorllewin-cymru/ 

Gofalwyr 

Mae cefnogi gofalwyr di-dâl yn parhau’n flaenoriaeth allweddol i’r BPR, o gofio’r rôl 
hollbwysig a gyflawnant yn cadw rhai o’n trigolion mwyaf bregus yn iach ac annibynnol yn eu 
cartrefi eu hunain. Ni allwn danbrisio’r cyfraniad y mae gofalwyr yn ei wneud bob dydd, ac 
mae ein Cynllun Ardal yn ein hymrwymo i sicrhau y gallant fanteisio ar ystod o gefnogaeth 
ymarferol ac emosiynol, gan gynnwys seibiannau, i’w helpu i aros yn iach a sicrhau y gallant 
hwythau hefyd barhau i fyw bywydau boddhaus.  

Mae Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru (GDGGC) yn goruchwylio’r maes gwaith 
hollbwysig hwn ar ran y BPR. Darperir rhaglen gynhwysfawr o gefnogaeth, gydag arian gan 
Lywodraeth Cymru a ddarperir yn uniongyrchol i BIP Hywel Dda a’r rhanbarth trwy ICF. 
Ynghyd ag arian craidd partner asiantaethau, mae hyn yn galluogi’r GDGGC i gefnogi’r 47,000 
o ofalwyr di-dâl yr amcangyfrifir eu bod yn byw yng Ngorllewin Cymru trwy: 

• Gryfhau’r dull partneriaeth ar lefel leol 

• Creu cyfleoedd i alluogi’r trydydd sector i gyfrannu’n llawn at ddarparu gwasanaethau ar 
gyfer gofalwyr 

• Gweithio ar y cyd i ddefnyddio arian tymor-byr yn fodd o brofi ffyrdd newydd o weithio a 
gwreiddio arfer da 

Mae’r prif gyflawniadau yn 2019-20 wedi cynnwys: 

• Adolygiad o wasanaethau seibiant ar gyfer gofalwyr, dan arweiniad Cyngor Sir Penfro 
mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe a chan ddefnyddio arfer da o Shared Care 
Scotland a’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Bydd hyn yn cyfrannu at gyflwyno model darparu 
newydd yn 2020-21 

https://autismwales.org/cy/gwasanaeth-awtistiaeth-integredig/gorllewin-cymru/
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• Cynllun grantiau bychain a arbrofwyd yng Ngheredigion, a ddarparodd adnoddau ar gyfer 
mwy na 200 o ofalwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau cefnogi sy’n cynnal eu 
hiechyd a llesiant 

• Cyflwyno cwrs e-ddysgu cenedlaethol Carer Aware ar draws partner asiantaethau; 
datblygwyd yr adnodd hwn gan Gofal Cymdeithasol Cymru a GIG Cymru a’i fwriad yw codi 
ymwybyddiaeth o anghenion a hawliau gofalwyr 

• Cyflawni cam 3 peilot cydnerthedd a llesiant gofalwyr yng Nghyngor Sir Ceredigion, yn 
cynnwys 2 fodiwl ar gyfer oedolion sy’n ofalwyr a thimau. O blith y 73 aelod o staff a 
gymerodd ran yn y modiwl tîm, dywedodd 12 eu bod yn ofalwyr ac aethant ymlaen i 
gymryd rhan yn y cwrs ar gyfer oedolion sy’n ofalwyr. Cafwyd adborth cadarnhaol i’r ddau 
fodiwl 

• Cymryd rhan yng nghynllun Cyflogwyr ar gyfer Gofalwyr Gofalwyr Cymru (EfC), sy’n 
galluogi partneriaid statudol i gael cymorth gyda gwerthuso eu polisïau a gweithdrefnau 
ar gefnogi gofalwyr 

• Datblygu dull system gyfan ar draws BIP Hywel Dda a’r 3 awdurdod lleol trwy gyflogi 
swyddogion gofalwyr ymhob ysbyty cyffredinol i gefnogi ac ymgysylltu â gofalwyr wrth 
gynllunio i ryddhau cleifion. Golyga hyn fod gofalwyr yn cael y lefelau priodol o 
wybodaeth, cyngor a chymorth ar yr adeg bwysig hon 

• Gweithio ar fframwaith sicrhau ansawdd ac offeryn archwilio ar gyfer anghenion gofalwyr 

• Parhau i gyflwyno‘r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr rhanbarthol, gan godi 
ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr ar draws byd iechyd, llywodraeth leol, 
asiantaethau llywodraeth a’r trydydd sector. Gall sefydliadau symud trwy dair lefel o 
achrediad, ac yn y rhanbarth ar hyn o bryd, mae 115 lleoliad wedi ennill statws efydd, 5 
arian a 2 aur. Elfen graidd y cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yw darparu system 
syml sy’n galluogi gofalwyr i gofrestru’n ofalydd gyda’u meddyg teulu, ac mae hynny yn ei 
dro yn arwain at atgyfeiriad i’w Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr lleol 

• Cymerodd Cyngor Sir Ceredigion ran fel awdurdod arweiniol yn y gwaith o gyflwyno 
cynllun cenedlaethol Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc sy’n ceisio cefnogi gofalwyr mewn 
addysg trwy godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r materion a wynebant a chael 
gwared â’r embaras o orfod esbonio eu hamylchiadau dro ar ôl tro 

• Cysylltu â rhaglenni trawsnewid Gorllewin Cymru Iachach i sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn 
gwybod am ac yn gallu manteisio ar raglen Cyswllt lle’n briodol, a’u bod yn cael eu cysylltu 
â chefnogaeth o fewn eu cymunedau trwy gysylltwyr cymunedol 

Er mwyn cyfrannu at ddatblygu’r ffrydiau gwaith hyn yn 2020-21 ac er mwyn adnabod 
blaenoriaethau newydd ar gyfer Strategaeth Gofalwyr ranbarthol fwy hirdymor, byddwn yn 
adeiladu ar waith ymgysylltu sydd eisoes wedi’i wneud ac rydym yn bwriadu cynnal arolwg 
cynhwysfawr o ofalwyr ar draws y rhanbarth yn ystod yr haf. Bydd hyn yn helpu sicrhau bod 
anghenion lleol yn cael sylw law yn llaw â’r cyfarwyddiadau cenedlaethol a geir gan 
Lywodraeth Cymru. 

Mae mwy o wybodaeth ar y rhaglen gofalwyr ar gael yn adroddiad blynyddol GDGGC sydd ar 
gael trwy’r ddolen ganlynol https://www.wwcp.org.uk/wp-
content/uploads/2020/10/WWCDG-Carers-Annual-Report-2019-20-FINAL.pdf  

https://www.wwcp.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/WWCDG-Carers-Annual-Report-2019-20-FINAL.pdf
https://www.wwcp.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/WWCDG-Carers-Annual-Report-2019-20-FINAL.pdf
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Plant a phobl ifanc 

Mae sicrhau bod plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn cael gofal a chefnogaeth briodol yn 
gynnar yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod ein holl ddinasyddion yn cael y dechrau gorau i 
fywyd a’u bod yn mynd ymlaen i fyw bywydau boddhaus. Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar 
ddulliau traws-sectoraidd o wneud gwaith ataliol, gan dargedu cefnogaeth ar y plant a’r 
teuluoedd hynny sydd ei angen cyn i broblemau waethygu. Mae mentrau fel Dechrau’n Deg 
yn helpu sicrhau bod teuluoedd yn cynnwys plant ifanc yn ein hardaloedd mwyaf difreintiedig 
yn cael cefnogaeth gydlynus a holistaidd. Mae’r Gwasanaethau Integredig Cymorth i 
Deuluoedd yn parhau i gefnogi teuluoedd a chanddynt anghenion cymhleth yn deillio o 
faterion yn ymwneud â rhieni yn camddefnyddio sylweddau, problemau iechyd meddwl, 
anableddau dysgu neu drais domestig, gan eu helpu i aros gyda’i gilydd a chymryd camau 
cadarnhaol i wella eu bywydau.  

  

I’r plant hynny sydd mewn perygl o fynd dan ofal, rydym wedi gweithio ymhob rhan o’r 
rhanbarth i wella’r gefnogaeth a ddarperir, codi dyheadau a delio â phroblemau yn gynnar. 
Bu arian ICF yn hollbwysig yn ein galluogi i wneud hyn, trwy fuddsoddi mewn ymyriadau 
arbenigol ‘camu i fyny, camu i lawr’ ar gyfer y sawl sydd mewn perygl o fynd dan ofal a 
hwyluso’r broses o ddychwelyd at eu teuluoedd ar gyfer y plant hynny y mae’r awdurdod lleol 
yn gofalu amdanynt yn barod, gwell cefnogaeth iechyd meddwl amenedigol a hyfforddiant 
rhanbarthol i weithwyr proffesiynol ar Brofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (PNYP) a 
meithrin cydnerthedd a gwella wedi trawma. Rydym hefyd wedi gwreiddio ymhellach ddull 
‘arwyddion diogelwch’ mewn gwaith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd, gan geisio 
adeiladu partneriaethau a chyd-gynhyrchu gyda theuluoedd tra’n gofalu fod y plant yn 
ddiogel.  

Mae arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru wedi golygu y gellid ehangu Gwasanaeth 
Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru (gan gynnwys Powys) a chyflwyno nifer o fentrau 
gwahanol i wella’r gefnogaeth i deuluoedd mabwysiedig a’r plant maen nhw’n gofalu 
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amdanynt. Roedd rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr a gyflwynwyd i fabwysiadwyr, staff ac 
asiantaethau eraill yn cynnwys sesiynau ar drawma a chwarae yn seiliedig ar ymlyniad a 
pherthnasoedd. Cafodd rhaglenni e-ddysgu eu datblygu hefyd. 

O ran iechyd emosiynol a meddyliol, cyflwynwyd nifer o fentrau i helpu plant a phobl ifanc yn 
gynnar, gan gynnwys: 

• Gwasanaethau ymyriadau cynnar ac ataliol pwrpasol  

• Cynlluniau peilot llesiant a chydnerthedd teuluoedd 

• Capasiti seicolegydd arbenigol o fewn timau plant 

• Ymyriadau therapiwtig i blant a chanddynt faterion emosiynol ac ymddygiadol pan nad yw 
gwasanaethau arbenigol ar gael 

Cafodd Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) eu gwella trwy ddarparu 
un pwynt cyswllt - S-CAMHS - ar gyfer pob atgyfeiriad. Mae hyn yn golygu y gellir gweithredu 
trefn o sgrinio atgyfeiriadau’n syth a’u cyfeirio at ofal a chefnogaeth briodol megis, er 
enghraifft, cynghorwyr ysgol, asesiad gan dimau argyfwng, gwasanaeth mewnol ysgolion neu 
CAMHS Arbenigol. Mae’r cydweithio rhwng iechyd a gofal cymdeithasol wedi gwella trwy 
fentrau fel gweithwyr cymdeithasol CAMHS yn gweithio o fewn timau gwaith cymdeithasol, 
er ein bod yn derbyn fod gennym fwy o waith i’w wneud i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn 
cael gwasanaethau diwnïad ac wedi’u targedu ac nad ydynt yn cael eu pasio o un asiantaeth 
i’r llall er mwyn cael y gefnogaeth maen nhw ei hangen. 

Yn gynnar yn 2020 cafodd y BPR drafodaethau gyda Chomisiynydd Plant Cymru ar faterion yn 
ymwneud â iechyd emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc ac edrychwn ymlaen at ei 
hadroddiad arfaethedig ar drefniadau ar draws Cymru fydd yn cyfrannu at gynllun 
rhanbarthol ar gyfer gwelliannau parhaus yn y maes hwn. Bydd ein grŵp plant a phobl ifanc 
rhanbarthol newydd yn goruchwylio’r gwaith o ddatblygu a gweithredu’r cynllun hwn. 

Blaenoriaeth allweddol arall yn y flwyddyn nesaf yw datblygu gwaith ar adnodd rhanbarthol 
ar gyfer  plant a phobl ifanc ag anghenion cymhleth. Defnyddir arian ICF Capital ar gyfer hyn. 
Ceir mwy o wybodaeth yn Adran 3 yr adroddiad hwn. 

Anableddau dysgu  

Mae grŵp rhaglen amlasiantaeth, a ailenwyd eleni yn Bartneriaeth Gwella Bywydau 
ranbarthol, wedi parhau i gyflwyno rhaglen uchelgeisiol o newid, a ariannwyd yn bennaf 
trwy’r ICF. Mae’r bartneriaeth yn cynnwys gweithwyr proffesiynol o‘r sector statudol a’r 
trydydd sector ac mae’r Dream Team, grŵp o bobl o orllewin Cymru ag anableddau dysgu, yn 
chwarae rhan allweddol yn datblygu a chyflwyno’r rhaglen. Ein nod cyffredinol o hyd yw 
cyflawni’r amcanion yn y Cynllun Ardal ‘i sicrhau bod pobl ag anabledd dysgu yn cael y 
gefnogaeth ataliol orau bosib yn y gymuned’ a ‘sicrhau bod gwybodaeth a chyngor yn cefnogi 
pobl ag anabledd dysgu i gael gafael ar ofal a chefnogaeth ac yn gwella eu gallu i dderbyn 
gwasanaethau generig’. 
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Roedd y cyflawniadau penodol yn ystod 2018-19 yn cynnwys: 

• Cyflwyno’r Siarter Anableddau Dysgu rhanbarthol, sy’n ceisio gwella gwelededd pobl ag 
anableddau dysgu a chryfhau eu hawliau, gan wella eu gallu i dderbyn gwasanaethau, 
cyfleusterau busnes a hamdden ac ymrymuso pobl i gymryd rheolaeth o a chydgynhyrchu 
atebion ar gyfer y dyfodol. Mae’r BPR, ynghyd â nifer o sefydliadau ar draws y rhanbarth, 
wedi ymrwymo i’r Siarter, sy’n seiliedig ar egwyddor ‘dim penderfyniad amdanom, 
hebddom’ ac ym mis Medi 2019 derbyniodd wobr ar gyfer Ymrymuso a Chydgynhyrchu 
yng Ngwobrau GIG Cymru yng Nghaerdydd. Caiff yr holl raglenni anableddau dysgu 
rhanbarthol eu monitro’n ofalus i sicrhau cydymffurfedd â’r Siarter. 

• Datblygu cyfres o Apiau yn darparu cynlluniau gofal digidol a phasbortau iechyd yn lle rhai 
papur a chychwyn ar y gwaith o ddatblygu Ap trafnidiaeth ar y cyd ag awdurdodau lleol a 
nifer o bartneriaid yn y trydydd sector 

• Cyflwyno Hyrwyddwyr Gwirio Iechyd, sy’n cefnogi unigolion ag anableddau dysgu i gael 
archwiliadau iechyd blynyddol er mwyn gwella cyfleoedd bywyd a lleihau 
anghydraddoldebau iechyd 

• Cyflwyno Prosiect Dilyniant rhanbarthol, sy’n cael ei gynnal ar y cyd gan BIP Hywel Dda a’r 
3 awdurdod lleol, ac sy’n adolygu gwasanaethau ymadael a datblygu dewisiadau eraill yn 
lle gofal sefydliadol hirdymor er mwyn ymateb i anghenion unigol. Mae modelau byw â 
chymorth yn cael eu datblygu fel rhan o’r prosiect hwn, gyda buddsoddiad gan ICF 
Capital, ac fe sefydlwyd pwynt cyswllt rhanbarthol i hwyluso’r drefn o gysylltu unigolion 
gyda llety addas 

• Rhaglen ranbarthol i drawsnewid cyfleoedd dydd ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, sy’n 
rhoi cyfle i unigolion sy’n derbyn gwasanaethau gydgynllunio modelau newydd er mwyn 
darparu gofal yn agosach at adref a, lle’n bosib, gyda’r nos a thros y Sul. Caiff modelau 
newydd eu harbrofi ar draws y rhanbarth yn 2020-21. 

• Rhaglen hyfforddiant a chyflogaeth ranbarthol ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, sy’n 
helpu unigolion i gael gwaith gwirfoddol  a gwaith am dâl, gan adeiladu ar arbrawf 



 
13 

 

cynharach yn Sir Benfro. Dros y flwyddyn, helpodd y prosiect 26 o bobl i gael gwaith am 
dâl, a daeth 4 ohonynt yn eiriolwyr anableddau dysgu rhanbarthol 

• Prosiect Blynyddoedd Gorau ein Bywyd yn Sir Benfro, sy’n darparu cefnogaeth i bobl dros 
50 oed ag anabledd dysgu i gynllunio gofal a pharatoadau diwedd oes. Mae nifer o 
wasanaethau gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant gwahanol yn cael eu darparu i gefnogi 
unigolion yn y broses hon 

• Parhau â rhaglen Cyfeillion Ymarfer, sy’n darparu sesiynau ymarfer gyda chefnogaeth ar 
gyfer oedolion ag anabledd dysgu a’u gofalwyr, gan wella rhyngweithio cymdeithasol a 
lleihau problemau iechyd meddwl ysgafn 

• Y Gwasanaeth Ymyriadau Ymddygiad Cadarnhaol yn Sir Gaerfyrddin sy’n helpu unigolion i 
gael gafael ar gymorth ataliol o bob math, gan leihau achosion o ymddygiad heriol, 
lleoliadau’n methu a’r angen am leoliadau costus y tu allan i’r sir 

Iechyd Meddwl 

Datblygwyd nifer o fentrau dros y flwyddyn ddiwethaf, y cyfan yn seiliedig ar gydweithio ar 
draws sectorau ac yn ceisio sicrhau bod gwasanaethau ar gael yn brydlon ac amserol i’r sawl 
sydd eu hangen ac atal problemau rhag gwaethygu i gymaint graddau ag y bo modd. Daw 
nifer o’r rhain o fewn ein rhaglen Trawsnewid Iechyd Meddwl, rhaglen y buom yn ymgynghori 
yn helaeth yn ei chylch gyda rhanddeiliaid gan ennill cydnabyddiaeth oddi wrth y Sefydliad 
Ymgynghori am ein gwaith yn hynny o beth. 

Mae’r cynlluniau penodol yn cynnwys: 

• Prosiect Cyfnos Llanelli, a agorodd ym mis Medi 2019 ac sy’n darparu gwasanaeth iechyd 
meddwl y tu allan i oriau sy’n cynnig nifer o ymyriadau cefnogol mewn amgylchedd 
croesawgar. Mae staff o BIP Hywel Dda, Mind Llanelli a Hafal yn darparu’r gwasanaeth ar 
y cyd. 

• Ehangu Gwasanaeth Iechyd Meddwl Cymunedol Gorwelion yn Aberystwyth er mwyn 
darparu gwasanaethau galw heibio 7 diwrnod yr wythnos. Caiff y gwasanaeth ei staffio 
gan dimau iechyd meddwl argyfwng a chymunedol 

• Gwell llwybrau i sicrhau gofal a chefnogaeth briodol i unigolion yn y ddalfa sydd angen 
gwasanaethau iechyd meddwl  

• Gweithdai ar gyfer pobl a chanddynt brofiadau byw a gofalwyr, a ddarperir ar y cyd gan 
Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru a Heddlu Dyfed-Powys er mwyn 
rhannu profiadau o argyfyngau iechyd meddwl a chydgynhyrchu gwelliannau i gefnogi 

Yn y flwyddyn nesaf rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar y gwelliannau hyn a gwella 
trefniadau’r BPR ar gyfer goruchwylio trawsnewidiadau iechyd meddwl ar draws y rhanbarth.  

Pobl hŷn 

Roedd asesiad poblogaeth Gorllewin Cymru, a gyhoeddwyd yn 2017, yn rhagweld twf 
arwyddocaol yn nifer y bobl hŷn yn y rhanbarth dros y degawdau nesaf ac amlygodd 
oblygiadau o ran cynnydd yn yr angen am ofal a chefnogaeth. Mae cynnydd disgwyliedig 
tebyg yn amlder dementia yn creu heriau ychwanegol. O fewn y cyd-destun hwn, aeth gwaith 
yn ei flaen ar draws sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a’r trydydd sector i ddatblygu 
modelau gofal a chefnogaeth ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. 
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Mae’r enghreifftiau o gynnydd a wnaed eleni yn cynnwys: 

• Integreiddio pellach ar wasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol, gan gynnwys gweithio 
gyda’r trydydd sector, i ddatblygu gwasanaethau ataliol a thymor byr sy’n cadw pobl hŷn 
yn annibynnol ac iach gartref ac yn hwyluso rhyddhau cleifion yn brydlon o’r ysbyty. Mae 
mentrau lleol a ariannwyd trwy’r ICF, megis Prosiect Cefnogi Unedig Sir Gaerfyrddin 
(PCUSG), Tîm Mudiadau Gwirfoddol Canolraddol Sir Benfro (TMGCSB) a’r Tîm Adnoddau 
Trydydd Sector yn darparu’r cydlynu hollbwysig hwn ar draws sectorau, gan sicrhau 
ffocws holistaidd ar anghenion penodol unigolion 

• Datblygu ymhellach wasanaeth gofal canolraddol integredig yn Sir Benfro a pharhau i 
ddatblygu gwasanaethau ailalluogi ar draws y rhanbarth 

• Sefydlu Timau Mynediad Cymunedol Cyflym amlasiantaeth, wedi’u hariannu trwy’r 
Gronfa Trawsnewid, gan gynnig gofal gartref i bobl sydd angen ymyriadau meddygol 
tymor byr ac osgoi derbyniadau di-angen i’r ysbyty 

• Parhau i ddarparu timau ‘blaen yr ysbyty’ aml-ddisgyblaethol (a ddarperir trwy’r 
Gwasanaeth Cynghori a Chydgysylltu ynghylch Trosglwyddo Gofal yn Sir Gaerfyrddin a 
Thîm Cefnogi Amlasesu yn Sir Benfro, sy’n asesu unigolion sy’n mynd i adrannau Damwain 
ac Argyfwng ac yn sicrhau gofal priodol yn y gymuned er mwyn atal cymaint o gleifion ag 
y bo modd rhag cael eu derbyn i’r ysbyty 

• Gwelliannau i ofal cartref lefel isel a darparu nyrsys mewn timau Adnoddau Cymunedol 
yng Ngheredigion i helpu i leihau derbyniadau a chefnogi rhyddhau cleifion yn amserol a 
gefnogir gan dîm amlddisgyblaethol 
 

• Parhau i gyflwyno ein rhaglen dementia a ariennir gan yr ICF, sy’n ychwanegu at y gofal 
a’r gefnogaeth sydd ar gael yn y rhanbarth ar draws llwybr gofal 3-cham. Mae’r meysydd 
sy’n cael sylw yn cynnwys gwella’r wybodaeth am wasanaethau sydd ar gael i bobl â 
dementia a’u teuluoedd, cynyddu capasiti ar gyfer diagnosis, cymorth nyrsio arbenigol 
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ymhob ardal ar gyfer pobl a gafodd ddiagnosis, gwell cefnogaeth ar gyfer pobl ag 
anghenion llai dwys yn y gymuned a chefnogaeth diwedd oes arbenigol. Rydym hefyd yn 
gwneud buddsoddiadau sylweddol mewn hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth ar gyfer 
staff ar draws partner asiantaethau, i sicrhau bod pobl â dementia yn cael gofal a 
chefnogaeth briodol a bod eu hanghenion penodol yn cael eu cydnabod ac yn cael sylw ar 
y rheng flaen. 

Ynghyd â’r gwelliannau hyn i wasanaethau, rydym hefyd wedi parhau i weithio ar y cyd i 
adolygu’r ddarpariaeth yn gyffredinol ac adnabod meysydd blaenoriaeth ar gyfer 
gwelliannau. Buom yn rhan o adolygiad cenedlaethol, a hwyluswyd gan Uned Gyflawni’r GIG 
o fewn Llywodraeth Cymru, gyda’r bwriad o wella llif cleifion a chyflymu prosesau rhyddhau 
cleifion trwy wasanaethau cymunedol ‘maint iawn’. Mae data a gasglwyd ar gyfer pob sir yn 
amlygu meysydd penodol ar gyfer gwelliannau sy’n cael sylw fel rhan o broses gyffredinol o 
ailfodelu gwasanaethau. Bydd monitro rheolaidd ar y data sydd ar gael yn ein helpu i asesu 
gwerth ymyriadau gwahanol a gwneud addasiadau pellach yn ôl y galw. 

Gyda’r bwriad o wireddu ein cyfrifoldeb i sefydlu trefniadau ariannu cyfunol ar gyfer cartrefi 
gofal pobl hŷn, rydym wedi parhau i ddatblygu comisiynu ar y cyd ar draws y rhanbarth. Er 
nad ydym eto mewn sefyllfa i gyfuno cronfeydd asiantaethau unigol yn llythrennol, mae ein 
rhith-drefniadau yn ein galluogi i gydweithio i sicrhau bod cartrefi lleol yn gymwys i ddiwallu 
lefelau angen mwy a mwy cymhleth a chyfeirio cymorth wedi’i ffocysu lle y mae ei angen i 
gadw’r sector yn gynaliadwy. Yn 2019-20 rydym wedi: 

• Mireinio ein set data rhanbarthol er mwyn cynnig trosolwg rheolaidd i bartneriaid ar 
lefelau buddsoddi a pherfformiad ar draws y sector 

• Cymryd camau pwysig ymlaen ar gyfer datblygu cytundeb cyn-lleoli rhanbarthol a 
chefnogi trefniadau sicrhau ansawdd. Unwaith y cânt eu mabwysiadu’n ffurfiol ar draws y 
rhanbarth, byddant yn cynnig cysondeb i ddarparwyr yn gweithredu mewn mwy nac un 
sir ac yn cefnogi ein dull comisiynu rhanbarthol. 

• Gweithio’n agos â darparwyr i fireinio ein llwyfan arloesol findaplace.wales / 
canfodlle.cymru, offeryn dwyieithog sy’n darparu gwybodaeth gyfredol am leoedd 
gweigion mewn cartrefi gofal. Trwy ddarparu gwybodaeth amser go iawn i gomisiynwyr, 
bydd hyn yn helpu cyflymu prosesau rhyddhau cleifion o’r ysbyty, ac mae’r wefan hefyd 
ar gael i bobl sy’n chwilio am leoliad preswyl. Gall darparwyr ddefnyddio’r system hefyd i 
adrodd yn ôl setiau data a gytunwyd ac mae datblygiadau pellach dros y flwyddyn nesaf  
yn golygu y bydd gwybodaeth a chyngor ar arfer ar gael i ddarparwyr trwy’r porth. 

Dangosodd adolygiad diweddar o’n trefniadau cyfuno cronfeydd gan KPMG gryfderau o ran 
cydweithio a phennu pwrpas a chwmpas ein trefniadau rhanbarthol. Fodd bynnag, mae’r 
adolygiad yn gosod heriau pendant o ran atgyfnerthu’r trefniadau presennol a gwella’r 
cydweithio wrth graffu a rheoli’r sector. Bydd ein grŵp comisiynu rhanbarthol yn 
goruchwylio’r gwaith o wneud gwelliannau i’r dyfodol. 

Nam ar y synhwyrau 

Mae ein cynllun ardal yn cynnwys ymrwymiadau i sicrhau bod anghenion pobl â nam ar y 
synhwyrau yn cael eu diwallu a bod ganddynt fynediad priodol at wasanaethau gofal a 
chefnogaeth. Yn 2019-20 gwnaethom gryn gynnydd. Mae’r cyflawniadau’n cynnwys: 

http://findaplace.wales/
http://www.canfodlle.cymru/
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• Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth byddar-dall i staff yn gweithio mewn timau 
integredig a sesiynau ymwybyddiaeth colli synhwyrau i staff yn BIP Hywel Dda  

• Gweithwyr cymdeithasol ar gyfer pobl fyddar a swyddogion adsefydlu ar gyfer pobl â nam 
ar eu clyw a’u golwg wedi’u sefydlu fel rolau mewn timau adnoddau cymunedol 

• Cyflwyno gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar-lein, yn defnyddio tabledi a ddosbarthwyd ar 
draws rhannau penodol o’r rhanbarth ac sy’n galluogi staff i gael cyfieithu ar y pryd ar-lein 
yn ôl y galw, heb orfod archebu ymlaen llaw i hwyluso cyfathrebu, yn enwedig felly adeg 
cyfnodau gofal brys a heb eu trefnu. Mae fflach gardiau electronaidd hefyd ar gael i 
gynorthwyo cyfathrebu 

Bydd y rhain yn cael eu datblygu dros y flwyddyn nesaf, a chaiff cynlluniau peilot lleol 
llwyddiannus eu hehangu pan yn briodol ac ymarferol. 

Trais yn erbyn Menywod, Camdrin Domestig a Thrais Rhywiol (TMCDTRh) 

Lansiwyd strategaeth ranbarthol ar gyfer TMCDTRh, ‘Bywydau Mwy Diogel, Teuluoedd 
Iachach’, ym mis Tachwedd 2018 a chaiff y gwaith o’i gweithredu ei oruchwylio gan Fwrdd 
Strategol a grŵp gweithredu rhanbarthol. Mae’r strategaeth ar gyfer Gorllewin Cymru a 
Phowys. 

Yn 2019-20 gwnaed cryn gynnydd ar y prif amcanion, gan gynnwys: 

• Adolygu llywodraethu rhanbarthol a gweithredu canfyddiadau 

• Mabwysiadu dangosyddion rhanbarthol i fonitro’r darparu a’r deilliannau 

• Dechrau ar y gwaith o ddatblygu strategaeth gyfathrebu ranbarthol 

• Gweithio gydag arweinwyr diogelu addysg i gynnal dadansoddiad o addysg perthnasoedd 
iach a darparu cefnogaeth i blant a phobl ifanc mewn addysg sy’n profi TMCDTRh neu 
mae’n effeithio arnynt 

• Adolygiad o ymyriadau gyda chyflawnwyr ac adnabod cyfleoedd ar gyfer ymyriadau 
cynharach 

• Archwiliad manwl o fodelau ymyriad ac atal cynnar ehangach 

• Datblygu cynllun hyfforddi rhanbarthol sy’n adlewyrchu’r fframwaith hyfforddi 
cenedlaethol ar gyfer TMCDTRh 

• Adolygiad o drefniadau comisiynu er mwyn cyfrannu at ddatblygu strategaeth gomisiynu 
‘un gwasanaeth cyhoeddus’ ar gyfer y rhanbarth 

Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn chwilio am gyfleoedd am gydweithio agos rhwng bwrdd 
strategol TMCDTRh a’r BPR, i helpu i sicrhau bod egwyddorion y strategaeth yn cael eu 
gwreiddio yn ein rhaglen waith a hwyluso proses o rannu dysgu mewn meysydd allweddol 
megis comisiynu a gwaith ataliol. 

Ceir mwy o wybodaeth am TMCDTRh yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru trwy’r ddolen 
ganlynol  https://www.cysur.wales/vawdasv/ 

  

https://www.cysur.wales/vawdasv/
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3. Ein prif ffrydiau ariannu 

Mae gwaith y BPR yn dibynnu i raddau helaeth ar ffrydiau ariannu arwyddocaol a ddarperir 
gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r gwaith parhaus o drawsnewid ac integreiddio gofal a 
chefnogaeth ar draws Cymru. 

Yn 2019-20 elwodd rhanbarth Gorllewin Cymru o incwm o fwy na £25m trwy’r prif ffrydiau 
ariannu canlynol: 

• Y Gronfa Gofal Canolraddol   

• Cronfa Trawsnewid 

• Arian y Gaeaf 

Cawsom hefyd £200K i ddatblygu atebion rhanbarthol i adeiladu capasiti rhanbarthol i wella 
mynediad at waith ymyriad ac ataliol lefel isel i blant a chanddynt broblemau iechyd meddwl 
a £742k arall o’r Gronfa Trawsnewid i gefnogi ymyriadau effeithiol i rwystro afiechyd a 
chefnogi ymyriadau yn y blynyddoedd cynnar. 

Ynghyd â chyllidebau craidd partneriaid, mae’r ffrydiau ariannu hyn yn ein helpu cyflwyno 
rhaglenni uchelgeisiol i gefnogi ein blaenoriaethau. Cynhwysir enghreifftiau o beth mae hyn 
wedi’n galluogi i gyflawni mewn rhannau eraill o’r adroddiad hwn. Darparwn yma drosolwg o 
sut gaiff yr arian ei fuddsoddi ar draws y rhanbarth.  

Cronfa Trawsnewid 

Yn 2019 derbyniodd rhanbarth Gorllewin Cymru ychydig o dan £12m o Gronfa Trawsnewid 
Llywodraeth Cymru i gefnogi tair prif raglen oedd yn rhan o gynnig ehangach Gorllewin Cymru 
Iachach. Bydd yr arian ar gael dros ddwy flwyddyn ariannol tan fis Mawrth 2021. 

Mae’r rhaglenni hyn yn ategu’i gilydd yn fwriadol ac yn cefnogi model gofal a chefnogaeth 
ehangach ar gyfer y rhanbarth, yn seiliedig ar egwyddorion annibyniaeth a llesiant a chan 
adlewyrchu continiwm gofal a chefnogaeth a fabwysiadwyd gan y bartneriaeth. 
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Y tair rhaglen yw: 

Rhaglen Connect 

Yn seiliedig ar fodel gofal a fu ar gael yn rhanbarth Bilbao yn Sbaen, mae’r rhaglen arloesol 
hon yn ceisio cadw pobl yn iach yn eu cartrefi eu hunain trwy: 

• Asesiad llesiant unigol a gynhelir gan staff cymwysedig yn adnabod deilliannau personol 
ac yn cyfrannu at gynllun cadw’n iach personol 

• Galwadau rheolaidd, rhagweithiol i holi am lesiant unigolion, cael gwybod am faterion 
allai beri pryder a chyfeirio’n gynnar at gefnogaeth briodol. 

• Rhoi tabledi wedi’u cyflunio’n arbennig i bobl ar y rhaglen i’w galluogi i gysylltu ag 
unigolion a chanddynt ddiddordebau tebyg, gan greu ‘rhith gymunedau’, cynnig 
symbyliad a lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd 

• Gwasanaeth ymateb lefel isel 24/7 sydd ar gael i bobl sy’n cymryd rhan ar draws y 
rhanbarth i ymateb i argyfyngau anfeddygol a chysylltu ag ystod o lwybrau cymunedol 
estynedig i gael pobl yn ôl ar eu traed ar ôl argyfwng. Mae’r rhain yn cynnwys cymorth 
ychwanegol ar gyfer gofalydd, gwasanaeth cwympiadau a rhaglenni hunan-reolaeth â 
chymorth. 

Dechreuodd y rhaglen yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn gynnar yn 2020 a chaiff ei 
chyflwyno’n ehangach yn y ddwy sir a Cheredigion dros weddill y flwyddyn.  Cafodd rhaglen 
Cyswllt ei chydnabod yn fanerlong genedlaethol gan Lywodraeth Cymru ac mae eisoes yn 
ennyn diddordeb gan wneuthurwyr polisi ledled y DU a thu hwnt. 

Integreiddio Cyflym, Cyson 

Bydd y rhaglen hon yn sefydlu Timau Cymunedol Mynediad Cyflym ym mhob rhan o Orllewin 
Cymru a fydd yn darparu cymorth amlddisgyblaeth i bobl yn eu cartrefi, a ddarperir o fewn 2 
awr a thros gyfnod cyfyngedig o amser.  Mae’r gwasanaeth ymateb i argyfwng hwn yn 
cydweddu’r gwasanaeth ymateb lles yn y rhaglen Cyswllt a gellir ei ddarparu’n uniongyrchol i 
bobl sydd yn y rhaglen honno, neu oherwydd galwad a dderbynnir neu alwad ragweithiol. 
Mae’r gwasanaeth hwn, sydd hefyd ar gael i bobl yn gyffredinol, yn ceisio cadw pobl allan o’r 
ysbyty a bydd yn cael ei gefnogi gan reolwyr prosiect integredig sy’n gweithio ar draws y 
rhanbarth ac y mae ganddynt gyfrifoldeb ehangach i gyflymu prosesau integreiddio ar draws 
pob rhan o’r system. Bydd y gwaith o gyflwyno’r rhaglen hon yn dechrau cyn bo hir ar draws y 
rhanbarth. 

Creu Cysylltiadau i Bawb 

Mae’r rhaglen hon, sy’n ceisio meithrin cydnerthedd mewn cymunedau a datblygu 
strwythurau cefnogi anffurfiol, yn cynnwys yr elfennau rhyng-gysylltiol canlynol: 

• Ymgyrch ranbarthol ‘Mae Gorllewin Cymru yn Garedig’ er mwyn symbylu gweithredoedd 
mympwyol o garedigrwydd sy’n annog dinasyddiaeth ac ymgysylltu gweithredol 
 

• Sefydlu llwyfan bancio amser person i berson ar-lein s’n cysylltu cynigion o gymorth 
gwirfoddol gyda phobl sydd angen y cymorth hwnnw yn y gymuned leol 

 

• Datblygu ‘hybiau gweithredu lleol’ i hyrwyddo gwirfoddoli o fewn cymunedau lleol 
penodedig 
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• Adolygu a safoni rolau allweddol mordwy-ydd systemau a gweithiwr cymunedol ar draws 
y rhanbarth i sicrhau cyllid cynaliadwy a chefnogaeth deg ar draws y rhanbarth trwy 
benodi swyddogion cysylltwyr cymunedol a mwy ymhob sir 

 

• Rhaglen gyfeillio rhwng y cenedlaethau a gyflwynir trwy grwpiau cymunedol ac sy’n 
canolbwyntio ar gefnogi pobl hŷn i ddefnyddio technoleg gwybodaeth 

 

• Rhaglen sgiliau garlam i alluogi gweithwyr yn gweithio mewn cymunedau i annog 
dinasyddiaeth weithredol 

 

• Hyrwyddo cyfeirlyfrau gwasanaethau Dewis ac Infoengine fel offerynnau y gall pobl eu 
defnyddio i gael gwybodaeth 

Gwneir cryn gynnydd ar yr holl elfennau wrth i’r rhaglen symud yn ei blaen. 

Comisiynwyd gwerthusiad hanner ffordd o raglenni’r Gronfa Trawsnewid ar ddiwedd 2019, 
yn unol ag amodau’r arian grant a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Cyflwynwyd yr 
adroddiad gwerthuso ym mis Ionawr 2020 ac amlygodd botensial y tair rhaglen i gyflawni 
amcanion Cymru Iachach yn ein rhanbarth. Er iddo gydnabod bod cryn weithgarwch wedi’i 
wneud yn dilyn cadarnhad fod arian ar gael i gael y rhaglenni’n barod i’w gweithredu (er 
enghraifft, er mwyn sefydlu trefniadau llywodraethu’r rhaglenni a phenodi pobl i swyddi 
allweddol) a chan nodi fod y gwaith o weithredu pob un o’r rhaglenni wedi cychwyn, barnodd 
yr adroddiad ei bod yn rhy gynnar i fesur yn effeithiol effaith y rhaglenni ar lawr gwlad.  

ICF 

Yn 2019-20 mae’r ICF wedi parhau i gefnogi datblygu modelau gofal integredig ar draws y 
GIG, llywodraeth leol a’r trydydd sector yng Ngorllewin Cymru. Mae’n rhoi cefnogaeth 
benodol i fodelau gwasanaethau newydd ar gyfer pobl hŷn, gan gynnwys rhai â dementia, 
pobl ag anableddau dysgu, gofalwyr di-dâl, plant mewn perygl o fynd dan ofal a phlant ag 
anghenion cymhleth. Mae arian ICF hefyd yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno System 
Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (SGGCC) a Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig  
Gorllewin Cymru.  

Yn 2019-20 derbyniodd Gorllewin Cymru £11.4m o arian refeniw trwy’r ICF. Mae hyn wedi’n  
galluogi i ddatblygu a chynnal ystod o fodelau gofal arloesol a chyflymu prosesau cydweithio 
ac integreiddio rhwng partneriaid. Ceir manylion y rhaglenni y mae’r ICF yn eu cefnogi mewn 
rhannau eraill o’r adroddiad hwn. 

Mae gan y BPR drosolwg o raglen yr ICF ac rydym wedi gweithio eleni i wella’r ffordd yr ydym 
yn monitro ac adrodd am y rhaglen. Dangosodd adolygiad cenedlaethol o’r ICF gan Swyddfa 
Archwilio Cymru fod y gronfa wedi cynnig nifer o fuddion o bwys, gan nodi nifer o feysydd i’w 
gwella o ran gweinyddu’r gronfa ar lefel ranbarthol, ac rydym yn cymryd nifer o gamau yng 
Ngorllewin Cymru i fynd i’r afael â’r pryderon hynny. 

Ynghyd â’r arian refeniw, mae Gorllewin Cymru hefyd wedi derbyn £4.6m trwy gynllun ICF 
Capital. Mae hyn yn cynnig adnodd amhrisiadwy i ddatblygu seilwaith rhanbarthol i gefnogi 
modelau gofal newydd, hyrwyddo byw’n annibynnol a darparu gofal i bobl yn agosach at 
adref. Yn 2019-20 defnyddiwyd yr arian hwn i: 
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• Sefydlu uned cefnogi ‘rhiant a baban’ newydd yn Sir Benfro sy’n darparu cefnogaeth o 
bob math i deuluoedd ifanc ag anghenion ychwanegol a gwella cyfleuster sy’n bod yn 
barod yn Sir Gaerfyrddin  

• Darparu llety byw â chymorth newydd ar gyfer pobl a gafodd ddiagnosis deuol anabledd 
dysgu/ iechyd meddwl yn Sir Gaerfyrddin 

• Cefnogi Canolfan Gofal Ychwanegol ac Adnoddau Annibynnol Cylch Caron yng 
Ngheredigion, yn cynnwys datblygiad gofal ychwanegol ynghyd ag uned gofal iechyd 
canolraddol 6-gwely a gwasanaethau cefnogi iechyd a gofal cymdeithasol wedi’u 
hintegreiddio yn y datblygiad 

• Cyflawni nifer o Gynlluniau Cyfalaf bach ar draws y rhanbarth, gan helpu pobl i gadw’n 
iach gartref a chynnwys offer newydd ar gyfer clinigau asesu cwympiadau ac wlserau 
coesau, grantiau arloesi cyfalaf i alluogi grwpiau cymunedol i wella eu hadeiladau a 
phrynu offer newydd i gefnogi pobl a chanddynt broblemau iechyd penodol a nifer o 
addasiadau tai gwahanol. 

Mae’r cynlluniau mawr sy’n parhau yn 2020-21 yn cynnwys mwy o unedau byw â chymorth 
mewn rhannau gwahanol o’r rhanbarth, gan gynnwys rhai ar gyfer pobl ag awtistiaeth yn Sir 
Gaerfyrddin, unedau ailalluogi newydd sbon yn Llanelli yn rhan o brosiect Llynnoedd Delta ac 
adnodd rhanbarthol newydd ar gyfer plant ag anghenion cymhleth, gyda chefnogaeth gan 
hybiau darparu lleol. Bydd y rhain yn allweddol wrth ddarparu gofal holistaidd i unigolion a 
helpu dod â phobl sydd ar hyn o bryd mewn lleoliadau ar draws Cymru a gweddill y DU yn ôl 
i’r rhanbarth. 

Ariannu dros y Gaeaf 

Yn 2019, am y tro cyntaf, darparodd Llywodraeth Cymru gyllid yn uniongyrchol i BPRau ar 
gyfer gwella gofal a chefnogaeth o fewn y gymuned i helpu lleddfu pwysau’r gaeaf. Yng 
Ngorllewin Cymru derbyniodd y BPR ychydig dros £2m, ynghyd â’r £1.2m a roddwyd i BIP 
Hywel Dda i helpu lleddfu pwysau o fewn y sector acíwt. 

Cymeradwywyd cynllun rhanbarthol ar gyfer yr elfen gymunedol gan y BPR ym mis Tachwedd 
2019 ac mae’n cynnwys 53 o gynlluniau gwahanol er mwyn ceisio gwella gwaith partneriaeth, 
gwella gofal sylfaenol a chydnerthedd y tu hwnt i oriau, atal derbyn pobl i’r ysbyty yn ddi-
angen, cefnogi rhyddhau cleifion at lwybrau asesu ac adfer, adeiladu capasiti camu i lawr 
cymunedol a chryfhau llwybrau resbiradol a llesgedd. 

Er bod gofynion adrodd yn wahanol ar gyfer cynllun y Bwrdd Iechyd a chynllun y BPR, 
cymerwyd cyfleoedd yng Ngorllewin Cymru i fonitro’r ddau gynllun ar y cyd, gan asesu effaith 
y gwahanol gamau ar draws y system a sicrhau bod y cynlluniau’n ategu’i gilydd i gymaint 
graddau ag y gallent. Rhoddwyd blaenoriaeth i drafod pwysau’r gaeaf yng nghyfarfodydd 
wythnosol yr IEG ac, wrth i’r pwysau ddwysáu ar ddechrau mis Rhagfyr trefnwyd uwch-
gyfarfod traws-asiantaethol rhanbarthol er mwyn adnabod camau ychwanegol, tymor byr y 
dylid eu cymryd i leddfu’r sefyllfa. Cytunwyd ar gamau penodol, gan gynnwys gwell 
cyfathrebu â chleifion a gofalwyr wrth eu derbyn i’r ysbyty er mwyn rheoli disgwyliadau o ran 
hyd tebygol eu harhosiad yno, newidiadau i gylchdeithiau bwrdd ysbytai er mwyn rhyddhau 
cleifion yn brydlon ac adolygiad penodol o alwadau 999 heb eu hateb er mwyn cyfeirio’r sawl 
sy’n aros oddi wrth Adrannau Damwain ac Argyfwng a’u cyfeirio at gymorth mwy priodol. 
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Wrth i un o’r cyfnodau gaeaf mwyaf heriol dynnu at ei derfyn, rydym yn awyddus i fyfyrio 
gyda’n gilydd ar beth weithiodd eleni ac adeiladu ar hyn yn ein cynlluniau ar gyfer 2020-21. 
Mae’r data sy’n ymddangos yn dangos fod yr arian ychwanegol wedi cynnig nifer o fuddion, 
gan gynnwys: 

• Gwella capasiti fferyllfaol wrth drws blaen ysbytai, gan helpu osgoi derbyniadau lle y bo 
modd a darparu adolygiadau meddyginiaethau er mwyn galluogi pobl i aros gartref 

• Capasiti rhyddhau cleifion estynedig 7 diwrnod yr wythnos er mwyn helpu osgoi’r 
‘cwymp’ traddodiadol dros y Sul ac effaith gronnol hynny ar ddechrau’r wythnos 

• Gwella llif cleifion trwy ddarparu capasiti gwelyau adeg ymchwydd  a monitro gofalus ar 
welyau gofal canolraddol i sicrhau nad oedd cleifion yn aros ynddynt am fwy na 6 
wythnos 

• Timau cymorth cartref penodedig yn gweithio ar draws gwasanaethau cymunedol ac 
aciwt er mwyn sicrhau ailsefydlu prydlon a chymorth therapi yn y cartref a lleihau hyd 
arosiadau mewn gwelyau cleifion acíwt 

• Ehangu sylweddol ar nifer o wasanaethau cymunedol, gan gynnwys un pwynt mynediad, 
cymorth gan y trydydd sector wrth ryddhau cleifion, gwasanaethau gofal a thrwsio a 
chymorth iechyd meddwl adeg argyfwng yn y gymuned, a fydd rhyngddynt yn lleihau 
nifer y cleifion sy’n mynd i adrannau argyfwng a chyflymu llif trwy’r safleoedd acíwt 

Mae effaith posib y pandemig Covid-19 presennol dros y misoedd nesaf yn aneglur, ac mae’n 
amlwg y bydd rhaid darparu ar ei gyfer mewn cynlluniau ar gyfer yr hyn allai fod yn sefyllfa 
fwy heriol byth tua diwedd y flwyddyn. 
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4. Asesu deilliannau ac effaith 

Rydym yn cydnabod yn llawn bwysigrwydd sylfaenol dangos effaith y rhaglenni a ariennir o 
ran deilliannau unigol a lleddfu pwysau ar draws y system. Bydd hyn yn ein galluogi i adnabod 
a rhannu arfer effeithiol, rhoi’r gorau i bethau nad ydynt yn gweithio cystal a phenderfynu a 
ddylid ailgyfeirio arian craidd er mwyn cynnal rhaglenni llwyddiannus unwaith y daeth arian 
Llywodraeth Cymru i ben. 

 

I gefnogi hyn, rydym wedi datblygu fframwaith deilliannau rhanbarthol fydd yn adnabod 
cyfres o ddeilliannau poblogaeth wedi’i gysylltu â fframwaith deilliannau cenedlaethol ar 
gyfer iechyd a gofal cymdeithasol . Mae’r rhain yn cynnwys cadw pobl gartref, cael pobl allan 
o’r ysbyty yn gyflymach a lleihau nifer y pecynnau gofal hirdymor. Bydd y fframwaith, a 
ddefnyddir yn y lle cyntaf ar gyfer rhaglenni’r Gronfa Trawsnewid ac yna’r ICF, rhaglenni eraill 
a ariennir ac yn y pendraw weithgarwch craidd, yn adnabod cyfraniad rhaglenni unigol i’r 
deilliannau poblogaeth hyn ac, ar gyfer pob un o’r rhaglenni hynny, mae’n cyflwyno camau 
meintiol ac ansoddol penodedig fydd yn ein helpu i asesu pa mor dda y maen nhw’n 
perfformio.  

Caiff effaith ansoddol ei fesur trwy Ap arloesol, 
‘Cysylltiadau Llesiant’, fydd yn galluogi pawb sy’n 
cymryd rhan yn y rhaglenni i sgorio eu hunain yn 
rheolaidd yn ôl cyfres o ddangosyddion llesiant. Mae’r 
rhain yn seiliedig ar beuoedd llesiant gwahanol a 
gafodd eu hadnabod yn y pecyn gwaith cenedlaethol 
‘Anatomi Cydnerthedd’ a gynhyrchwyd gan Gofal 
Cymdeithasol Cymru. Gyda chefnogaeth swyddogion 
llesiant ac eraill lle y bo angen, bydd pobl ar y rhaglenni 
yn gallu olrhain eu cynnydd o ran llesiant wrth iddynt 
gymryd rhan mewn un neu ragor o’r rhaglenni, ac fe’u 
cyfeirir at wybodaeth a chanllawiau hunan-gymorth 
priodol i helpu gydag unrhyw anawsterau arbennig. 
Bydd canlyniadau anhysbys yn cael eu crynhoi a’u 
hadrodd yn rhan o’r fframwaith deilliannau. Bydd yr Ap 
ar gael i holl drigolion Gorllewin Cymru, a bydd yn 
galluogi pawb sy’n dymuno gwneud hynny i fesur eu 
llesiant eu hunain ar unrhyw un adeg a cheisio am y cymorth priodol yn ôl y galw. 

Ein bwriad yw dechrau adrodd yn ôl y fframwaith deilliannau yn ystod y flwyddyn ariannol 
nesaf. Gan ddefnyddio adnoddau ychwanegol a ddarparwyd trwy’r Gronfa Trawsnewid, 
rydym yn bwriadu sicrhau capasiti arbenigol i’n helpu casglu a dadansoddi data sy’n 
ymddangos er mwyn cyfrannu at drafodaethau a phenderfyniadau’r BPR. 

Yn gynnar yn y flwyddyn ariannol newydd bwriadwn hefyd lansio Hwb Cydlynu Ymchwil, 
Arloesi a Gwella  Gorllewin Cymru (HCYAG). Bydd yr HCYAG, a gefnogir eto trwy’r Gronfa 
Trawsnewid, yn adnabod a rhannu ymchwil perthnasol er mwyn cyfrannu at waith parhaus y 
BPR, ymchwilio cyfleoedd ar gyfer dadansoddiad academaidd manwl o’n rhaglenni a 
chefnogi’r gwaith o rannu dysgu o’r holl weithgarwch rhanbarthol.  
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5. Cefnogi ein gweithlu  

Mae gweithlu medrus a chynaliadwy yn allweddol ar gyfer parhau i ddarparu gofal a 
chefnogaeth o ansawdd uchel. O’r herwydd, mae gweithlu yn un o flaenoriaethau’r BPR ac fe 
sefydlwyd grŵp gweithlu rhanbarthol o reolwyr ac ymarferwyr ar draws partner asiantaethau 
i gefnogi ymagwedd integredig a chymryd camau penodol yn y maes hollbwysig hwn. 

Gan ymateb i gyhoeddi strategaeth gweithlu genedlaethol ddrafft ar gyfer iechyd a gofal 
cymdeithasol , ailosododd y grŵp gweithlu ei flaenoriaethau ym mis Medi 2019. O’r herwydd, 
cafodd 4 maes gwaith allweddol eu hadnabod, pob un ohonynt yn gydnaws â nodau strategol 
y strategaeth genedlaethol, a byddant hefyd yn helpu cyflawni’r amcanion a amlinellir yn ein 
Cynllun Ardal, gan gynnwys gwella cyfraddau denu a chadw staff, cefnogi’r gwaith o 
ddatblygu rolau integredig ar draws iechyd a gofal cymdeithasol , cadw a rhannu data 
gweithlu cadarn ac arfogi staff i gyflwyno modelau gwasanaethau datblygol, integredig. 

Mae’r meysydd blaenoriaeth fel a ganlyn: 

• Cyd-raglen brentisiaeth 

• Trefn ar y cyd ar gyfer cynllunio gweithlu 

• Datblygu cyfleoedd dysgu a datblygu ar y cyd ar draws sectorau 

• Trefn ar y cyd ar gyfer recriwtio 

Bydd gwaith yn y meysydd hyn yn atgyfnerthu cyflawniadau allweddol yn 2019-20, a 
ariannwyd trwy Grant Hwyluso Gofal Cymdeithasol Cymru, oedd yn cynnwys: 

• Ymarferiad ymchwil cynhwysfawr a gynhaliwyd gyda 3 choleg ar draws y rhanbarth i 
ddeall anghenion gweithlu gofal y dyfodol ac adnabod meysydd i’w gwella o ran 
hyfforddiant a chymwysterau 

• Ymarferiad mapio recriwtio rhanbarthol helaeth, yn arwain at ddigwyddiad rhanddeiliaid 
rhyngweithiol a datblygu blaen gynllun ar gyfer gwelliannau 

• Hyrwyddo’r sector yn ddewis gyrfaol trwy fynychu digwyddiad cenedlaethol Skills Cymru 

• Cynnal digwyddiad hyrwyddo rhanbarthol ‘Bachwch y Swydd, a drefnwyd mewn 
partneriaeth â’r Adran Gwaith a Phensiynau a Choleg Sir Gâr 

• Cynhyrchu nifer o adnoddau hyrwyddo gwahanol ar gyfer ymgyrch genedlaethol 
‘Gofalwn’ 

Trwy Raglen Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC), cyflwynasom ail gam 
ein rhaglen hyfforddi a datblygu arloesol ar gyfer comisiynwyr ar draws iechyd a gofal 
cymdeithasol . Mae hon yn cynnwys elfen achrededig ynghyd â dosbarthiadau meistr ar 
bynciau megis comisiynu seiliedig ar ddeilliannau, cydgynhyrchu, contractio perthynol, 
datblygu arbenigedd fasnachol a sgiliau negydu. Mae’r rhaglen yn cwmpasu nifer o fodelau 
darparu gwahanol, gan gynnwys dysgu yn yr ystafell ddosbarth, setiau dysgu gweithredol a 
chymorth cydweithwyr. Eir â chohortiaid eraill trwy’r rhaglen yn y flwyddyn nesaf. 
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6. Ymgysylltu parhaus a chydgynhyrchu 

Mae Rhan 9 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn datgan yn glir fod gan y 
BPR ddyletswydd i hyrwyddo a chefnogi ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid wrth 
ddatblygu ei flaenoriaethau a chyflwyno rhaglenni newid.  

Wrth reswm, mae ein prif gyswllt cyson gyda dinasyddion trwy’r cynrychiolwyr defnyddwyr a 
gofalwyr sy’n eistedd ar y BPR. Er ein bod yn cydnabod pa mor fuddiol yw inni gael llais 
defnyddwyr a gofalwyr o gwmpas y bwrdd strategol, rydym yn cydnabod nad yw hynny’n 
ddigon ynddo’i hun a bod angen inni ddod o hyd i ffyrdd ychwanegol ac arloesol o ymgysylltu 
â’r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill nad ydynt yn chwarae rhan uniongyrchol yng ngwaith y 
bartneriaeth. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cymryd camau pwysig yn y maes hwn. Maen nhw’n 
cynnwys: 

• Chwarae rhan flaenllaw yn sefydlu ‘cymuned o arfer’ ymgysylltu, gan gynnull at ei gilydd y 
BPR, y tri BGC a nifer o bartneriaid o’r sector statudol a’r trydydd sector i gydlynu gwaith 
ymgysylltu, hwyluso ymarferiadau ymgynghori ar y cyd lle’n briodol, osgoi dyblygu a 
‘gorflinder ymgysylltu’ a galluogi rhannu arfer effeithiol. Trwy’r gymuned o arfer hon, 
rydym wedi: 

• Adnabod egwyddorion ymgysylltu craidd, cyffredin, gan weithio gyda’r Sefydliad 
Ymgynghori 
 

• Caffael llwyfan ymgysylltu ar-lein a rennir fydd yn galluogi ymgysylltu rhyngweithiol 
gyda grwpiau poblogaeth gwahanol ar faterion o bob math, gan gydweddu dulliau 
ymgysylltu corfforol traddodiadol a’n helpu i gyrraedd grwpiau sydd fel arfer yn 
‘anodd i’w cyrraedd’ neu grwpiau eithriedig. Trwy ymgysylltu â llu o grwpiau 
gwahanol ar draws y rhanbarth, gan gynnwys grwpiau defnyddwyr a gofalwyr, paneli 
dinasyddion a chynghorau cymuned gallwn gyrraedd llawer mwy o bobl nac a fyddai’n 
bosib trwy banel dinasyddion traddodiadol. Bydd y llwyfan hefyd yn cefnogi 
gweithgarwch ymgysylltu ar y cyd rhwng partneriaethau gwahanol mewn meysydd 
sydd o ddiddordeb cyffredin iddynt. 
 

• Ehangu cylch gorchwyl y Grŵp Cyfeiriol Rhanddeiliaid statudol ar gyfer BIP Hywel Dda i 
gynnwys gwaith y BPR; bydd hyn yn cynnig mecanwaith arall i’r BPR glywed barn 
dinasyddion a chleifion ynghylch gwasanaethau gofal a chefnogaeth ac i ba raddau y mae 
gwasanaethau’n cael eu darparu’n ddiwnïad ar lawr gwlad. 

• Cryfhau cynrychiolaeth gofalwyr ar Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru a darparu 
cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu uniongyrchol gyda chynrychiolwyr gofalwyr ar y BPR wrth 
ddatblygu mentrau penodol ar gyfer gofalwyr. 

• Parhau i weithio’n agos â’r Dream Team, grŵp o bobl o orllewin Cymru ag anableddau 
dysgu, i wella gofal a chefnogaeth ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn; mae’r tîm yn chwarae 
rôl weithgar yn y Bartneriaeth Gwella Bywydau ranbarthol ac mae aelod o’r tîm yn 
cadeirio bob yn ail gyfarfod y grŵp. Roedd y Dream Team hefyd yn bresennol yng 
nghyfarfod mis Medi 2019 y BPR er mwyn cyflwyno’r Siarter Ranbarthol ar gyfer pobl ag 
anableddau dysgu, yr ymrwymodd pob aelod eu hunain iddi. 
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• Sefydlu ein Fforwm Arloesi rhanbarthol, sy’n cynnwys comisiynwyr a darparwyr ar draws y 
sectorau statudol ac annibynnol a’r trydydd sector, a bydd yn ein galluogi i gael 
trafodaethau a chynllunio rheolaidd ar nifer o faterion strategol a gweithredol. Yn ystod 
cyfarfod cychwynnol o’r Fforwm a gynhaliwyd yn Sir Benfro ym mis Mai 2019 ac a 
fynychwyd gan fwy na 70 o gynrychiolwyr, cytunwyd nifer o feysydd blaenoriaeth ac 
egwyddorion craidd. Un o’r prif feysydd fydd hyrwyddo gwerth cymdeithasol ar draws y 
sector gofal a chefnogaeth, ac mae’r pwyslais hwn yn golygu y bydd y Fforwm yn 
cyflawni’r gofyn yn Rhan 2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) y dylai 
BPRau sefydlu fforymau gwerth cymdeithasol. Sefydlwyd grŵp llywio cynrychioliadol ac 
mae wrthi ar hyn o bryd yn trefnu cyfarfod arall o’r grŵp ehangach yn hwyrach yn 2020 
fydd yn cynnwys lansio’r Fforwm yn ffurfiol a mabwysiadu blaen-raglen waith ffurfiol. 

• Cynnal ein cynhadledd ranbarthol flynyddol, Gorllewin Cymru Iachach: Sicrhau Newid, ar 
10 Hydref 2019 yn Llanelli. Agorwyd y gynhadledd, gyda mwy na 100 o bartneriaid yn 
bresennol, gan y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie 
Morgan AS. Ynghyd â thrafodaethau ar y prif raglenni rhanbarthol, roedd hefyd yn 
cynnwys sesiynau ar ddiogelwch seicolegol a chyflwyno newid trawsnewidiol. Mae ein 
cynadleddau blynyddol yn cynnig cyfle gwerthfawr i ymgysylltu ag arweinyddion 
systemau a staff rheng flaen ynghylch gwaith y bartneriaeth. 
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7. Covid-19: Ei effaith a’r goblygiadau i’r dyfodol 

Cyd-ddigwyddodd wythnosau olaf y cyfnod y mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn ei drafod â 
dyfodiad feirws Covid-19 yng Nghymru, a arweiniodd at argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf y 
100 mlynedd diwethaf. Adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, nid yw’r pandemig wedi diflannu o 
bell ffordd; fodd bynnag, mae dwysder y pandemig wedi lleihau ers y cyfnod gwaethaf ym 
misoedd Mawrth/ Ebrill 2020, cyfnod a welodd lefelau uchel o heintiadau a phobl yn gorfod 
mynd i’r ysbyty ledled Cymru a’r DU a niferoedd arwyddocaol o farwolaethau oedd yn galw 
am ymateb cyflym a chydlynus gan bartner asiantaethau a chymunedau. 

Yn ystod y cyfnod cychwynnol hwnnw cafwyd enghreifftiau canmoladwy o ymatebion cyflym 
ac integredig i heriau penodol, gan gynnwys sicrhau capasiti gwelyau acíwt digonol i ddelio â’r 
niferoedd disgwyliedig o gleifion fyddai’n cael eu derbyn i ysbytai, cyfyngu achosion mewn 
cartrefi gofal a sicrhau bod Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) yn cael eu dosbarthu’n effeithiol 
ar draws y gweithlu iechyd a gofal. Yng Ngorllewin Cymru ehangwyd y Grŵp Gweithredol 
Integredig i fod yn grŵp tactegol traws-sectoraidd i ymateb i’r argyfwng. Hwn oedd y fforwm 
ar gyfer gwneud penderfyniadau gweithredol anorfod-gyflym ar nifer o faterion gwahanol, a 
bu’n gyfrifol am oruchwylio rhaglen gydweithredol i adeiladu ysbytai maes mewn wyth 
lleoliad ar draws y rhanbarth. Cafodd y BPR wybod yn rheolaidd am y diweddaraf a 
chymeradwyodd benderfyniadau allweddol dros y cyfnod hwnnw. 

Wrth inni fyfyrio ar yr hyn fu’n gyfnod digynsail, nid oes amheuaeth fod gennym wersi i’w 
dysgu o ran gweithio’n integredig. Rhaid archwilio ymatebion cydlynus, cyflym ac effeithiol i 
agweddau ar yr argyfwng, rhaid dysgu gwersi ac ailadrodd ffyrdd o weithio lle y mae hynny’n 
bosib wrth inni symud ymlaen. Bydd y rhaglen datblygu hunanasesiadau sydd yn yr arfaeth yn 
ddiweddarach yn 2020 yn rhoi cyfle i wyntyllu’r gwersi hyn a gofalu eu bod yn cael eu 
gweithredu yn y dyfodol.  

Bydd gweithredu ar hyn yn galw am gydweithio agos gyda nifer o bartneriaid eraill, gan 
gynnwys BGCau a fforymau cydnerthedd lleol, wrth inni geisio adeiladu ar seiliau cryfion a 
chydweithio ar ein tasg gyffredin o sefydlogi ein gwasanaethau a’u hailadeiladu mewn ffordd 
sy’n gweddu i anghenion y dyfodol. Bydd yn golygu addasu ein trefniadau llywodraethu lle y 
bo angen er mwyn hwyluso newid ystwyth, yn ogystal ag ymrymuso staff ar lawr gwlad i 
barhau ar daith trawsnewid, mewn partneriaeth gyda’r sawl sydd angen gofal a chefnogaeth 
a’u teuluoedd. 

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn adolygu newidiadau yn yr angen am ofal a chefnogaeth 
ymhlith grwpiau poblogaeth gwahanol oherwydd y pandemig ac yn addasu gwasanaethau yn 
ôl y galw i sicrhau bod yr anghenion hynny’n cael eu diwallu. Mae gennym sawl ffynhonnell y 
gallwn droi atynt, gan gynnwys Adroddiad Darganfod Strategol a gynhyrchwyd yn ddiweddar 
gan BIP Hywel Dda sy’n edrych yn fanwl ar symudiadau tebygol a sut y bydd angen i 
bartneriaid ymateb iddynt. Mae data cenedlaethol sy’n dechrau ymddangos yn dangos 
effaith tebygol Covid-19 ar grwpiau penodol, er enghraifft: 

• Ar gyfer plant a phobl ifanc, tarfu ar addysg, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol a’r 
goblygiadau iechyd meddwl sy’n deillio o hynny 

• Cyffredinrwydd sbardunau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl gwael, gan gynnwys 
ffactorau economaidd-gymdeithasol megis colli gwaith neu fygythiad o golli gwaith, llai o 
gyswllt cymdeithasol, methu mynd allan, llai o ymarfer corff ac arwahanrwydd 
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• Effaith drymach gyriannau o’r fath ar bobl a chanddynt anableddau corfforol a dysgu a 
phobl hŷn 

• Lleihau ymhellach annibyniaeth pobl â dementia 

• Effaith anghymesur y feirws ar gymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) a 
phobl anabl 

Caiff y rhain a ffactorau eraill eu hystyried, gan roi sylw arbennig i’r sefyllfa yng Ngorllewin 
Cymru, wrth inni adolygu anghenion lleol am ofal a chefnogaeth yn fanylach. Bydd ein HCYAG 
yn darparu capasiti ymchwil ac arloesi ychwanegol i gefnogi’r gwaith hwn. 

Bydd strategaethau a chynlluniau rhanbarthol a ddatblygir wrth ymateb i’r pandemig, megis 
ein polisi cyflymu cartrefi gofal, cynllun gweithredu cartrefi gofal a llwybrau cyffredin ar gyfer 
Rhyddhau Cleifion ar gyfer Gwella ac Asesu yn cael eu craffu’n fanwl ac fe gymerir cyfleoedd i 
ddatblygu trefniadau tebyg eraill ar y cyd wrth i’r angen a’r cyfle ymddangos. 
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Er mwyn cael rhagor o wybodaeth: 

 

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

Ebostiwch ni yn wwcp@sirgar.gov.uk 

Neu 

Ffoniwch ni ar 01267 228765 

 

 

 

Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 

Hydref 2020 

http://www.wwcp.org.uk/
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