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DANsylw CYLCHLYTHYR ADSS CYMRU – ADOLYGIAD O’R  
RHAGLEN GWASANAETHAU CYMDEITHASOL CYNALIADWY

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd, ac wrth i ni edrych ymlaen 
at y flwyddyn sydd ar droed, doeth fyddai oedi am ychydig 
i edrych ar rai o’r datblygiadau allweddol newydd mewn 
gwasanaethau cymdeithasol ar hyn o bryd.

Yn gyntaf, yr adolygiad seneddol o iechyd a gofal cymdeithasol a lansiwyd yn 
ddiweddar yng Nghymru gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Vaughan 
Gething, a gadeirir gan y cyn Uwch Swyddog Meddygol, Ruth Hussey. Mae cylch 
gwaith yr adolygiad hwn yn eithaf eang ac yn ymwneud â’r gweithlu, cyllid a 
modelau gwasanaeth y dyfodol. Cyfarfu Dave Street a finnau gyda Ruth Hussey 
i sicrhau bod y persbectif gwasanaethau cymdeithasol yn mynd i gael ei glywed. 
Roedd yn gyfarfod calonogol a dangosodd Ruth fod gofal cymdeithasol yn cael ei 
weld fel elfen yr un mor bwysig â materion iechyd yn yr adolygiad. Cytunwyd hefyd 
y byddem yn gofyn i ddau gyfarwyddwr gynnig eu mewnbwn i’r grŵp rhanddeiliaid 
a fydd yn cefnogi’r adolygiad, ac awgrymwyd defnyddio seminar a chynhadledd y 
gwanwyn fel cyfleoedd posib i drafod y materion pwysig ar gyfer y gwasanaeth.

Yn ail, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Chyllid, Mark 
Drakeford, yn ymgynghori ledled Cymru ar hyn o bryd ar gynlluniau traws-
wasanaeth ar gyfer cydweithio rhwng gwasanaethau ac integreiddio, a’i fwriad yw 
llunio papur ym mis Ionawr. Ymunais â chydweithwyr o Fwrdd Llywodraethiant 
Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru) yn 
ddiweddar i gwrdd ag uwch weision sifil Llywodraeth Cymru sy’n arwain y gwaith. 
Pwysleisiom yr angen i adeiladu ar waith partneriaeth da sydd eisoes yn bodoli o 
fewn y gwasanaethau cymdeithasol a’n hymagwedd ranbarthol at y gwasanaeth, 
sydd wedi gweithio law yn llaw gyda llywodraethiant lleol gwasanaethau ar lefel 
sirol. Diddorol fydd gweld argymhellion y papur gwyn, a ddylai fod gyda ni’n fuan.

Rydym wedi cynllunio seminar cyffrous ar gyfer y gwanwyn, i’w gynnal ar 10 Mawrth, 
ar thema’r gweithlu. Dyma fater arbennig o daer ar hyn o bryd oherwydd yr her o 
sicrhau gweithlu gofal cymdeithasol i ddarparu gofal dibynadwy, a’r rolau proffesiynol 
newydd sydd eu hangen i ddatblygu gwasanaethau’r dyfodol, fel y cyfarwyddir gan y 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles. Bydd yna ddwy elfen i thema’r seminar, 
sef ymagweddau newydd at ddarparu gwasanaethau a chynnal gwasanaethau 
craidd hanfodol. Rydym yn disgwyl i’r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, 
Rebecca Evans, siarad ochr yn ochr â siaradwyr blaenllaw sydd â rolau arweiniol yng 
Nghymru. Cyd-gadeirir y digwyddiad gan ADSS Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru 
– gobeithiaf weld llawer ohonoch chi yno ar y diwrnod.

Yn olaf, roedd yn flin gen i glywed bod ein cydweithiwr ers amser hir, Amanda, 
wedi symud ymlaen yn ddiweddar o’i rôl fel Cyfarwyddwr ym Mhowys. Bu 
Amanda’n gydweithiwr rhagweithiol a chefnogol iawn yn ADSS Cymru fel Pennaeth 
Gwasanaethau Plant am lawer i flwyddyn ac fel Cyfarwyddwr, gan arwain yn 
ddiweddar ar y mater allweddol o ddiogelu o fewn ein sefydliad. Hoffwn ddiolch i 
Amanda am y cyfan a wnaeth dros ofal cymdeithasol yng Nghymru. Gwelwn oll ei 
heisiau’n fawr a dymunwn yn dda iddi yn ei gyrfa yn y dyfodol.

Diolch i chi am gefnogi ADSS Cymru a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae 
gennym sefydliad proffesiynol cryf sydd wedi ennyn llawer o barch, ac mae’n 
llwyddiannus oherwydd eich ymdrechion arbennig chi i ddatblygu’r sector 
gofal cymdeithasol ehangach mewn ffyrdd sy’n mynd ymhell tu hwnt i’r swydd 
feunyddiol. Dymunaf y gorau i chi ac i’ch teuluoedd yn ystod 2017.

Neil Ayling Llywydd ADSS Cymru

Cornel y Llywydd Diweddariad AWASH
Hybu Ansawdd – Persbectif Grŵp 
Penaethiaid Gwasanaethau Oedolion 
Cymry Gyfan

Fwy na thebyg ein bod ni’n gorddefnyddio’r 
gair ‘ansawdd’ ac, fel pob gair sy’n cael ei 
orddefnyddio, mae’n agored i ddehongliad unigol. 
O fewn y sbectrwm eang hwn, rhaid i ni geisio 
ymdrechu rywsut i wella “ansawdd” ein holl 
wasanaethau.

Mae gweithgarwch diogelu’n faes allweddol ble 
gallai achosion a allai awgrymu problem gydag 
ansawdd yn gyffredinol, ddod i’r amlwg am y tro 
cyntaf. Yn ystod yr her o ddelio gyda darparwyr 
ble mae’r profiad yn wael, neu hyd yn oed yn 
gamdriniaeth, mae’n hynod o gyffredin fod y rhai 
sy’n derbyn gwasanaethau o’r fath yn parhau i fod 
yn hapus gydag “ansawdd” y gofal maen nhw’n 
ei gael. Bydd y rheiny sy’n gweithio trwy’r broses 
o gau gwasanaethau o ansawdd isel yn deall 
bod yr amrywiad hwn mewn persbectif yn thema 
gyson. Yn aml, gall fod yn heriol iawn argyhoeddi 
defnyddiwr gwasanaeth neu ofalwr fod problem 
gyda’r gwasanaeth mae’n ei gael. Dyma pam, os 
ydyn ni am wella ansawdd gwasanaethau, fod 
yn rhaid i ni edrych yn ehangach. Nid yw un farn 
ynghylch safon bresennol y gofal yn debygol o 
fod yn iawn nac ychwaith un ateb sengl ar gyfer ei 
wella. Mae unigolion yn gweld pethau’n wahanol 
iawn – ydych chi’n gweld ciwcymbr, picl neu 
gercyn? Yr un peth ydyn nhw mewn gwirionedd, 
ond mae’r hyn rydych chi’n ei weld yn dibynnu ar 
eich persbectif a’ch cymdeithasoliad chi’ch hun.

Oherwydd hyn, er mwyn sicrhau ansawdd a 
gwelliannau, mae angen ymagwedd amlasiantaeth 
ac amlwyneb. Rhaid i asiantaethau partner, 
rheoleiddwyr, defnyddwyr gwasanaethau, 
gofalwyr, darparwyr ac adrannau gwasanaethau 
cymdeithasol gydweithio i helpu meithrin 
dealltwriaeth ehangach. Ac yn fwyaf pwysig, dim 
ond trwy gynnal llinell gyffredin a chydweithio ar 
draws pob maes y gallwn ni sicrhau gwelliannau, 
a’u cynnal. Yng ngeiriau Henry Ford “os yw 
pawb yn symud ymlaen gyda’i gilydd, yna mae 
llwyddiant yn gofalu amdano’i hun.”

 Lance Carver Cadeirydd AWASH 
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Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae ADSS Cymru wedi comisiynu 
cymorth ychwanegol gan Practice Solutions i helpu mewnosod Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) gan ddefnyddio Grant 
Cyflawni’r Agenda Drawsnewid gan Lywodraeth Cymru.

Ni ellir amcangyfrif maint yr her yn rhy isel. Roedd gweithredu cyfres o ofynion 
deddfwriaethol o’r maint hwn gyda’r amcano o newid y ffordd y darperir 
gwasanaethau, gan bwy ac ar gyfer pwy, a hynny’n sylweddol, yn golygu 
ymgymeriad mawr gan awdurdodau lleol ledled Cymru i ddangos arweiniad 
ac arloesi wrth weithredu disgwyliadau’r Ddeddf. Fodd bynnag, prin iawn y 
mae gwir drawsnewid yn ymwneud â manylder y ddeddfwriaeth, er ei fod 
yn sbardun pwysig. Fel arfer, mae’n golygu symudiadau diwylliannol aruthrol 
i ffwrdd oddi wrth yr hyn yr ydyn ni wedi arfer ei wneud tuag at yr hyn sy’n 
angenrheidiol.

Ffigwr milwrol adnabyddus yn hanes Llynges yr Unol Daleithiau oedd 
Grace Hopper. Roedd yn ffigwr nodedig, â hithau wedi bod yn wyddonydd 
cyfrifiadurol, a chododd i reng Dirprwy Lyngesydd. Gymaint oedd y parch 
tuag ati nes i Lynges yr UD enwi llong er anrhydedd iddi yn 1996. Un ‘mantra’ 
arweiniol oedd ganddi yw mai’r ‘dywediad mwyaf peryglus yn yr iaith yw 
ein bod ni wastad wedi gwneud pethau fel hyn’. I raddau, dw i’n credu y 
gallai ei hagwedd fod yn berthnasol i’r heriau yr ydyn ni oll yn eu gweld wrth 
symud i ffwrdd wrth yr hyn yr ydyn ni wastad wedi’i wybod tuag at fodelau a 
phrosesau newydd sydd weithiau’n ein herio ni.

Fodd bynnag, mae Grant Cyflawni’r Agenda Drawsnewid wedi galluogi 
ymarferwyr ac arweinwyr o awdurdodau lleol i wneud yr union beth yma, 
sef gweithio gyda Chyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol i arwain y 
tair ffrwd gwaith ar wybodaeth am fusnes, modelau gwasanaeth newydd ac 
ymagweddau newydd at arfer. Wrth wneud hynny, rydyn ni wedi llwyddo i 
greu’r lle i feddwl yn greadigol am yr atebion, rhannu arfer gorau ac adnabod 
bylchau, gan weithio mewn partneriaeth â chydweithwyr o Lywodraeth 
Cymru, y Cyngor Gofal ac eraill. Gyda chefnogaeth cydweithwyr ar draws 
ADSS Cymru, adeiladodd y gwaith hwn raglen bwysig o weithgarwch yn 
canolbwyntio ar rai o’r meysydd mwyaf heriol sydd angen sylw.

Nid yw’r gwaith wedi’i gwblhau eto a bydd yn parhau trwy gydol 2017, sydd 
i’w ddisgwyl, gan fod unrhyw newid diwylliannol angen meddwl yn fawr a’r 
math o arloesi a welsom gan gydweithwyr ledled Cymru.

Jonathan Morgan Rheolwr Prosiect GCAD

Trawsnewid Gofal Cymdeithasol  
– Mwy Na Dim Ond Deddf

Arweinir ffrwd gwaith Ymagweddau Newydd 
at Arfer gan Nicola Stubbins a David Howes 
(arweinwyr ADSS Cymru) ac mae ganddo 
gynrychiolaeth o blith yr holl bartneriaethau 
rhanbarthol. Ffocws y ffrwd gwaith yw cefnogi 
datblygiad ymagweddau newydd at brosesau 
ac arfer mewn meysydd fel gwybodaeth, cyngor 
a chymorth; asesu; cymhwysedd a chynllunio 
gofal.

Hyd yn hyn, mae cyraeddiadau’r ffrwd gwaith yn 
cynnwys:

• datblygu geirfa o dermau fydd yn cefnogi 
ymarferwyr sy’n darparu’r gwasanaethau 
gwybodaeth, cyngor a chymorth (a’r rheiny sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth)

• cytuno ar gyfres genedlaethol o egwyddorion fydd 
yn llywodraethu’r broses o ddarparu gwasanaeth 
gwybodaeth, cyngor a chymorth

• gweithio gyda Llywodraeth Cymru i broffilio’r 
ddarpariaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 
bresennol ar draws pob un o’r 22 awdurdod lleol 
a nodi meysydd i’w datblygu ymhellach

• cwmpasu meysydd o gonsensws cenedlaethol 
o ran dehongli gofynion sylfaenol y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles ar gyfer 
darparu gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth

• bwydo datblygiad canllawiau interim Llywodraeth 
Cymru mewn perthynas â chofnodi canlyniadau 
personol.

Bydd cam nesaf y ffrwd gwaith yn golygu atgyfnerthu 
arfer mewn perthynas â darparu gwasanaethau 
Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth, a hefyd 
canolbwyntio ar ddatblygiad deunyddiau i gefnogi 
gweithrediad y meini prawf cymhwysedd newydd o 
fewn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles.

David Howes a Nicola Stubbins 
Cyfarwyddwyr Arweiniol

Ymagweddau  
Newydd at Arfer
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Cyn hyn, adwaenwyd y ffrwd gwaith hon fel y ffrwd gwaith 
Rheoli Perfformiad. Bellach, mae wedi cael ffocws o’r 
newydd i gynnwys yr wybodaeth ehangach y mae angen 
ei chasglu mewn perthynas â’n darpariaeth dan y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles. 

Arweinir y ffrwd gwaith gan Phil Evans, Lisa Curtis-Jones a 
Dave Street (arweinwyr ADSS) ac mae ganddo gynrychiolaeth 
o blith pob un o’r partneriaethau rhanbarthol. Ffocws y ffrwd 
gwaith yw dylanwadu ar gysondeb cenedlaethol, a’i gefnogi, 
wrth weithredu’r fframwaith mesur perfformiad a phrosesau 
gwybodaeth ar fusnes cysylltiedig, a hefyd dylanwadu ar 
gyflwyno systemau fel WCCIS a DEWIS a’u tanategu.

Hyd yn hyn, mae cyraeddiadau’r ffrwd gwaith yn cynnwys:

• datblygu diffiniadau mesur perfformiad ar lefel genedlaethol 
i sicrhau cysondeb cenedlaethol yn y ffordd y dehonglir y 
mesurau perfformiad a ddiffinnir yn y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles, a hefyd sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r 
gweithgarwch a weithredir yn ymarferol

• meincnodi data gweithgarwch interim Cymru gyfan

• adnabod profiadau awdurdodau lleol o weithredu’r arolygon 
dinasyddion

• bwydo datblygiad templed newydd Adroddiad Blynyddol y 
Cyfarwyddwr 

• adnabod materion arfer mewn perthynas â datblygiad 
a throsglwyddiad gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor 
a Chymorth (sydd wedi cael sylw o fewn ffrwd gwaith 
Ymagweddau Newydd at Arfer).

Ffocws cam nesaf y ffrwd gwaith fydd datblygu templedi adrodd 
cenedlaethol ar gyfer y mesurau perfformiad y mae angen eu 
hadeiladu i mewn i WCCIS; i gynhyrchu adroddiad ar y gwersi 
a ddysgwyd mewn perthynas â bodloni gofynion canllawiau a 
bresgreibiwyd ar gyfer cynnal arolygon dinasyddion ac i adnabod 
darganfyddiadau pwysig a thueddiadau cenedlaethol o fewn yr 
arolygon dinasyddion ac asesiadau rhanbarthol o anghenion y 
boblogaeth.

Lisa Curtis Jones, Phil Evans a Dave Street,  
Cyfarwyddwyr Arweiniol

Gwybodaeth ar Fusnes

Bu’r grŵp ffrwd gwaith Modelau Gwasanaeth Newydd yn 
archwilio nifer o feysydd allweddol i weld beth yw’r ffordd 
orau i’r ffrwd gwaith hwn ychwanegu gwerth. Archwiliodd 
y gwaith cychwynnol hwn wahanol ymagweddau at:

• gydweithio gyda sylfaen gwerth

• gweithredu Adran 16 (mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd 
a gwasanaethau a arweinir gan ddefnyddwyr) y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

• rhannu cyllidebau a phartneriaethau ffurfiol

• dylanwadu ar Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol/Gofal Cymdeithasol Cymru

• dod â gwasanaethau sylfaenol, cymunedol, gofal cymdeithasol 
a lles yn agosach at ei gilydd

• rhannu modelau arfer arloesol.

Yn y flwyddyn newydd, bydd ffocws y grŵp ar un grŵp penodol 
o’r boblogaeth/maes gwasanaeth i benderfynu ar y model 
gwasanaeth mwyaf effeithiol ar gyfer y grŵp hwn. Byddant yn 
edrych ar y dystiolaeth i gefnogi’r rhesymau pam y mae rhai 
modelau gwasanaeth yn gweithio’n dda mewn rhai ardaloedd, 
gan ddarparu canlyniadau positif i ddefnyddwyr gwasanaeth. 
Disgwylir y bydd y modelau gwasanaeth newydd hyn yn cynnwys 
partneriaethau strategol effeithiol, dulliau amgen o ddarparu 
gwasanaethau, datblygu gwasanaethau ataliol a’r ardaloedd 
hynny sydd wedi gwneud defnydd da o rannu cyllidebau.

Cynigir mai’r grŵp gwasanaeth plant sy’n derbyn gofal fydd 
y grŵp poblogaeth/maes gwasanaeth cyntaf i gael ystyriaeth, 
gan ddefnyddio ymagwedd generig i edrych ar yr hyn sydd 
wedi gweithio’n dda. Dewiswyd y grŵp hwn gan mai dyma un 
o’r meysydd sydd dan y mwyaf o bwysedd, gyda photensial 
i sicrhau gwelliannau yn y gwasanaethau a ddarperir. Mae’r 
grŵp ffrwd gwaith yn gweithio’n agos gyda Phenaethiaid 
Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan i gefnogi eu gwaith parhaus 
yn y maes hwn.

Jake Morgan a Claire Marchant 
Cyfarwyddwyr Arweiniol

Modelau Gwasanaeth 
Newydd
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Pe byddech chi’n meddwl am y tro diwethaf i chi gael profiad o 
wasanaeth arbennig o dda a chofiadwy, beth fyddai’n aros yn eich 
meddwl am y gwasanaeth a gawsoch?

>  A oedd yn ymwneud â’r pris daloch chi am rywbeth?
>   A oedd yn ymwneud â pha mor anodd yr oedd bywyd i chi pan yr 

oeddech chi angen help?
>   Ai cael rhywun i wrando go iawn ar yr hyn oeddech chi’n ei ddweud  

ac i weithredu ar hynny?

Mae’r rhan fwyaf ohonom ni’n teimlo i ni gael gwasanaeth eithriadol pan 
fydd rhywun arall yn rhagori ar ein disgwyliadau. Gwneud rhywbeth i ni na 
fuasen ni wedi ei ddisgwyl, gwneud mwy na’r disgwyl, goresgyn problem nad 
oedden ni’n gallu gweld yr ateb iddi, ein gwir werthfawrogi ni fel cwsmer.

Ansawdd y rhyngweithio rhwng pobl sy’n gwneud y gwahaniaeth ym 
mywydau pobl ac nid yw hyn i’w weld yn fwy nag mewn gwasanaethau 
gofal cymdeithasol.

Felly, sut ydyn ni’n sicrhau bod y miliynau o drafodion rhwng pobl yng 
Nghymru bob blwyddyn, o fewn gofal cymdeithasol, o’r ansawdd gorau y 
gallan nhw fod? Sut allwn ni sicrhau eu bod yn rhagori ar ddisgwyliadau 
defnyddwyr gwasanaethau? Sut allwn ni fod yn siŵr mai ffocws pob sgwrs 
yw’r hyn sy’n bwysig i bob defnyddiwr gwasanaeth?

Yn amlwg, mae’r ateb i’r cwestiwn hwn yn gymhleth iawn OND un 
nodwedd hanfodol a sylfaenol yw bod yn: rhaid i bob gweithiwr gofal 
cymdeithasol unigol fod yn hyderus yn ei rôl.

Hyderus oherwydd eu cymhwysedd. A chymwys oherwydd addysg ragorol, 
hyfforddiant rhagorol, goruchwyliaeth broffesiynol ragorol a chymorth a 
chyfarwyddyd rhagorol gan reolwyr.

Yn amlwg, rhaid bod elfennau eraill hefyd yn eu lle, fel y dechnoleg iawn, yr 
wybodaeth iawn, y nifer cywir o adnoddau, y cyfnod cywir o amser, ayb. 
ond heb unigolyn cymwys, wedi’i hyfforddi’n dda, nid oes gwasanaeth – 
mae mor syml â hynny.

Yng Nghymru, credwn y gallwn greu’r gweithlu hyderus a chymwys hwn 
trwy addysgu a datblygu staff llinell flaen a’u rheolwyr yn barhaus. Mae gan 
gyflogwyr o sectorau cyhoeddus ac annibynnol ym mhob rhanbarth yng 
Nghymru, mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru ac asiantaethau 
partner eraill, agenda anferth o newid i wireddu dyheadau’r Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles.

Yma yng Nghymru, credwn hefyd y bydd cofrestru’r gweithlu gofal 
cymdeithasol yn darparu gwasanaeth mwy diogel i bobl a, dros yr ychydig 
flynyddoedd nesaf, gyda chefnogaeth darpariaethau’r Ddeddf Cofrestru ac 
Arolygu, y bydd nifer aelodau cofrestredig y gweithlu gofal cymdeithasol yn 
cynyddu’n sylweddol.

Mae gan Grŵp Polisi’r Gweithlu ADSS Cymru, a arweinir gan Sue 
Darnbrook (CGC Ceredigion), rôl allweddol wrth gynghori Llywodraeth 
Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru ac AGGCC wrth iddynt gynllunio’u 
gweithlu ar gyfer y dyfodol a sicrhau’r gweithlu cymwys a hyderus hwnnw, i 
sicrhau mai ffocws pob sgwrs yw’r hyn sy’n bwysig i’r bobl yr ydyn ni’n eu 
cefnogi yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth ar ein gwaith, mae croeso i chi 
gysylltu â Suzann Wadcock ar 01443 742641.

Sue Darnbrook Cyfarwyddwr Arweiniol

Gweithlu 

Beth sbardunodd Keith Towler, Simon Burch, Ruth 
Henke, Jan Pickles, Rachel Shaw a finnau i eisiau 
dod yn aelodau o’r Bwrdd Diogelu Annibynnol 
Cenedlaethol? Ac, yn benodol, sut ar y ddaear allwn 
ni gymhwyso’r diffiniadau a’r dimensiynau gwahanol 
ar gyfer ansawdd i destun noeth bywydau a anafwyd 
gan garedigrwydd a ataliwyd ac arswyd?

Yr ateb yw darlunio map bras iawn o’r tir yr ydyn ni am 
adeiladu arno:

– Mae rhai plant, pobl ifanc ac oedolion yn goresgyn 
niwed y mae’n anodd dygymod ag ef, ac yn mynd 
ymlaen i fyw bywydau cyflawn.

– Gan fod profiad yn dywysydd credadwy a gonest, mae 
yna fantais sylweddol o wybod beth aeth yn iawn yn 
ogystal â beth aeth o’i le, a lledu’r wybodaeth hon.

– Mae yna ymyraethau cymwys sydd wedi helpu 
newid cwrs bywyd pobl, a’r bachyn ar eu cyfer yw 
perthnasoedd lle mae consyrn a gwedduster elfennol 
yn nodwedd.

– Ac mae yna ddeddfwriaeth yng Nghymru sy’n gofyn i 
ni ddiogelu a mabwysiadu gweledigaeth hirdymor.

Mae’n rôl ni’n debyg i benseiri nofis sydd â breuddwydion 
rhyfedd ac adeiladwyr creadigol sy’n gorfod cydweithio ac 
y mae’n rhaid cydamseru’u gweithgareddau. Wrth gwrs, 
mae yna amrywiadau mewn: 

– prosesau diogelu ledled Cymru

– gweithgareddau gwella diogelu

– gwaith cynllunio Byrddau Diogelu Rhanbarthol.

Yn hanfodol, fodd bynnag, yn ychwanegol at yr 
wyliadwriaeth a’r astudrwydd sydd eu hangen i atal 
plant ac oedolion rhag bod mewn perygl o gael niwed, 
ac ymateb i’r rheiny sydd wedi dod i’r wyneb yn dilyn 
creulondebau, mae yna straeon sy’n gwneud i’r galon 
stopio; straeon am y rheiny sydd wedi cael niwed a’r 
rheiny sy’n eu caru. Mae eu gwybodaeth nhw’n ysbrydoli’r 
Bwrdd Cenedlaethol i weithredu:

– Fe ddywedon nhw wrthi nad oedd unrhyw beth o’i 
le. Mae wedi marw nawr, felly roedd pethau o’u lle’n 
ddifrifol.1 

– Gofynnwn i Lywodraeth Cymru… sicrhau ein bod ni’n 
gallu cael rhywle i fyw mewn cymunedau sy’n ddiogel 
a’n bod ni’n cael blaenoriaeth, fel nad yw’r man lle’r 
ydyn ni’n byw’n gwneud bywyd yn waeth.2 

Margaret Flynn Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol 
Cenedlaethol

CYFrANNWr GWADD

Hybu Ansawdd

1  http://www.hafal.org/wp-content/uploads/2015/06/A-report-by-young-
people-on-their-well-being-and-mental-health.pdf  
(gwelwyd ar 17 Rhagfyr 2016)

2  http://www.allwalespeople1st.co.uk/resources/Downloads/
AllWalesPeopleFirstManifesto2016FinalDraftEnglish.pdf  
(gwelwyd ar 17 Rhagfyr 2016)

http://www.hafal.org/wp-content/uploads/2015/06/A-report-by-young-people-on-their-well-being-and-mental-health.pdf
http://www.hafal.org/wp-content/uploads/2015/06/A-report-by-young-people-on-their-well-being-and-mental-health.pdf
http://www.allwalespeople1st.co.uk/resources/Downloads/AllWalesPeopleFirstManifesto2016FinalDraftEnglish.pdf
http://www.allwalespeople1st.co.uk/resources/Downloads/AllWalesPeopleFirstManifesto2016FinalDraftEnglish.pdf
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Erbyn diwedd 2018, mae disgwyl i dros 20 awdurdod lleol a bwrdd 
iechyd fod wedi gweithredu WCCIS. Dylai fod ymhell ar y ffordd i ddod 
yn system rheoli achosion genedlaethol ar gyfer gofal cymdeithasol 
ac iechyd cymunedol. Ond sut allwn ni ddisgwyl i system TGCh 
genedlaethol ein helpu i wella ansawdd gofal?

Dyma bedair prif egwyddor Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru): 

• helpu pobl sydd ag anghenion gofal a chymorth i gyflawni deilliannau lles

• sicrhau bod pobl wrth galon y system newydd trwy roi llais cyfartal iddynt yn  
y gefnogaeth maen nhw’n ei chael

• defnyddio partneriaeth a chydweithredu i yrru’r ffordd y darperir gwasanaethau

• sicrhau bod gwasanaethau’n hybu’r gallu i atal anghenion rhag esgoli a bod  
y cymorth iawn ar gael ar yr adeg iawn.

Fe fydd WCCIS yn offeryn hanfodol i sicrhau newidiadau sy’n gyfath â’r 
egwyddorion hyn. Mae ganddi’r potensial i’n galluogi ni i adeiladu un cofnod 
cynhwysfawr i ddinasyddion ar gyfer gwasanaethau iechyd cymunedol a gofal 
cymdeithasol; un sy’n ein cefnogi i wella’r broses o rannu gwybodaeth a darparu 
gofal mewn ffordd gydlynol.

Ymhellach, yn ychwanegol at hwyluso’r defnydd o system gyffredin a chreu un 
cofnod sengl, gall WCCIS wella gweithio integredig ar draws awdurdodau lleol  
a gyda’r GIG trwy:

• sicrhau ymagwedd gyson at asesu a phrosesau cynllunio a chymorth

• annog cytundeb ynghylch diffiniadau, rhannu dogfennau a setiau data lleiafrif 
sy’n sylfaen ar gyfer adrodd cenedlaethol

• darparu cyfleoedd i gynhyrchu’r wybodaeth sydd ei hangen i danategu 
ymagweddau strategol effeithiol at newidiadau yn y ffordd y darperir 
gwasanaethau, ar lefel leol, ranbarthol a Chymru gyfan.

Fodd bynnag, nid WCCIS yw’r ateb ar ei ben ei hun, ond yn hytrach mae’n 
alluogwr sydd â’r potensial i ddarparu cyfres amrywiol o fuddion. Fe fydd y 
rhain ond yn cael eu cyflawni os oes gweledigaeth strategol ac arweinyddiaeth 
trwy gydol y broses weithredu. Mae’r dewis o’n blaenau’n glir. Mae un llwybr 
yn golygu cydweithio mor agos â phosib gyda ffocws ar ddatblygu system 
a ddefnyddir yn gyson, sy’n cyfrannu at uchelgeisiau’r Ddeddf ac yn cefnogi 
trosglwyddiad gwasanaethau o ansawdd uchel i ddinasyddion Cymru. Mae’r llall 
yn golygu cyfres o weithrediadau heb eu cydlynu wrth i bob sefydliad ymuno; 
fe fydd hyn yn golygu dyblygu eithafol ac mi fydd y gwaith yn adeiladu i fyny ac 
yn mynd yn aneffeithiol. Yn y cyd-destun hwn y bydd creu’r Bwrdd Gwybodeg 
Cenedlaethol ar gyfer Gofal Cymdeithasol gan ADSS Cymru (wedi’i gynllunio 
i weithio mewn cytgord gyda Bwrdd Gweithredu Cenedlaethol WCCIS ac i 
sicrhau y caiff adnoddau ychwanegol eu defnyddio’n effeithiol) yn ein helpu i 
wneud y defnydd gorau o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n codi o ganlyniad i’r system 
newydd.

Phil Evans, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bro 
Morgannwg, a Stephen Davies, Rheolwr Newid Busnes, Tîm Cenedlaethol 
WCCIS

System Gwybodaeth ar Ofal  
Cymunedol Cymru (WCCIS)

Ymateb Cymru i Argyfwng y Ffoaduriaid

Arweiniodd y rhyfela a’r gwrthdaro parhaus yn Syria, 
y Dwyrain Canol a rhanbarthau Gogledd Affrica 
(MENA) dros y blynyddoedd diwethaf at symudiad 
gyda’r mwyaf ers yr Ail Ryfel Byd, wrth i filiynau ffoi 
o’u cartrefi i chwilio am rywle diogel. Cafodd rai loches 
mewn gwersylloedd ffoaduriaid yn y rhanbarth, tra bod 
eraill wedi ceisio lloches tu hwnt gyda llawer yn ffoi i 
Ewrop, yn aml dan amodau peryglus tu hwnt.

Bu awdurdodau lleol yn gweithio’n agos gyda 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru, 
cyrff y trydydd sector a phartneriaid eraill gan arwain y 
blaen i ailsetlo ffoaduriaid ar draws y Deyrnas Unedig 
dan Raglen Ailsetlo Pobl Syria, ac mae pob un o 
awdurdodau Cymru wedi ymrwymo i gymryd rhan. 
Eleni, cyrhaeddodd dros 300 o ffoaduriaid Gymru 
gyda’r nod o ailadeiladu’u bywydau, ond mae hon yn 
rhaglen bum mlynedd ac fe fydd mwy o ffoaduriaid yn 
parhau i gyrraedd dros y blynyddoedd nesaf.

Yn fwy diweddar, mae awdurdodau lleol wedi bod yn 
asesu i weld pa gymorth a llety allan nhw eu darparu 
i blant sy’n ceisio lloches heb riant ac sydd wedi 
ffeindio’u ffordd eu hunain i Ewrop ac yn gallu dod 
i’r Deyrnas Unedig dan yr hyn a elwir yn ‘Ddiwygiad 
Dubs’ (neu ‘Rheoliadau Dulyn III’) a thrwy gymryd 
rhan yn y Cynllun Symud Cenedlaethol (i ostwng 
pwysau ar awdurdodau eraill sydd â nifer sylweddol o 
blant o’r fath) a Chynllun Ailsetlo Plant Hyglwyf. Dan 
arweiniad AWHOCS a gyda chefnogaeth Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru a Phartneriaeth Mudo 
Strategol Cymru, mae awdurdodau Cymru’n datblygu 
ymagwedd ranbarthol at rai o’r rhaglenni hyn, gyda’r 
nod o rannu gallu, gwybodaeth a phrofiad a sicrhau 
bod unrhyw blant sy’n cyrraedd Cymru’n cael eu 
diogelu a phob penderfyniad yn cael eu gwneud am y 
gorau iddynt.

Mae arweinwyr gwleidyddol yn awyddus i Gymru 
fod yn rhan o hyn ac i chwarae rhan wrth ymateb 
i’r argyfwng ffoaduriaid, ac mae cyfraniad gweithgar 
awdurdodau lleol yn ganolog i hyn. Maen nhw’n 
gweithio gydag eraill i sicrhau y darperir gwasanaethau 
priodol ar gyfer y rheiny sy’n ailsetlo yma. Bu 
swyddogion y Cyngor yn gweithio’n ddiflino i sicrhau 
proses ailsetlo lyfn, ac fe fydd y gwaith hwn yn 
parhau dros y blynyddoedd nesaf i gefnogi’r gwaith 
o integreiddio ffoaduriaid a’u galluogi i symud ymlaen 
gyda’u bywydau mewn lle diogel.

Naomi Alleyne Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

CLlLC
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Manylion Pellach:
Am wybodaeth bellach ar siaradwyr a gweithdai, 
cadwch eich llygad ar y dudalen berthnasol ar 
wefan ADSS Cymru. Byddwn yn diweddaru 
gyda mwy o fanylion fel y byddan nhw ar gael.

Trefnu’ch Lle:
Mae yna ddolen ar wefan ADSS Cymru hefyd 
er mwyn i chi drefnu’n lle yn y gynhadledd gyda 
gostyngiad am drefnu’ch lle’n gynnar.

Siaradwch â ni:
Os oes unrhyw gwestiynau gennych, yna mae 
croeso i chi’n ffonio ni ar 01443 742641

Rwy’n sicr i chi glywed yn barod am Gynhadledd 
Genedlaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2017, ond 
dim ond gair i’ch atgoffa y cynhelir y Gynhadledd yn Venue 
Cymru, Llandudno ar ddydd Mercher 28 a dydd Iau 29 
Mehefin. 

Mae’r deuddydd yma’n gyfle i chi glywed siaradwyr gyda’r gorau’n y byd yn 
siarad am drawsnewid ac arweinyddiaeth ynghyd â datblygu partneriaethau 
strategol a’u cynnal

Ymunwch ag arweinwyr allweddol o faes gofal cymdeithasol ledled Cymru i  
gael clywed siaradwyr sy’n llawn ysbrydoliaeth, gwybodaeth ac ysgogiad. Cewch 
glywed drosoch chi’ch hun am waith, syniadau a phrofiadau gwahanol unigolion, 
grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio yng Nghymru.

Trefnir y Gynhadledd Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cymru (ADSS Cymru) mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru, Cyngor Gofal Cymru, Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Conffederasiwn y GIG, Fforwm Gofal 
a Cymorth Cymru. Mae dros 300 o gynrychiolwyr yn dod i Gynhadledd 
Genedlaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn rheolaidd gyda hyd at 50  
stondin arddangos a noddwr yn arddangos eu cynnyrch a’u gweithgareddau.

Y Gynhadledd:
Yng Nghymru, cydnabyddir y gynhadledd hon yn eang fel y digwyddiad 
blynyddol pwysicaf o’i fath ar gyfer pawb sydd â chyfrifoldeb dros wasanaethau 
plant, gofal oedolion ac iechyd yn y sectorau statudol, gwirfoddol a phreifat. Mae 
hefyd yn gyfle pwysig i’n partneriaid ym meysydd iechyd, addysg, tai a meysydd 
cysylltiedig sydd â diddordeb mewn gofal cymdeithasol ac iechyd.

Cynhelir y gynhadledd yn Venue Cymru, Llandudno ac fe fydd y rhaglen eleni’n 
dilyn fformat llwyddiannus cynadleddau’r blynyddoedd diwethaf gyda chyfuniad 
o anerchiadau gan brif siaradwyr a gweinidogion ynghyd â sesiynau llawn pwysig 
eraill gan chwaraewyr allweddol o’r sectorau oedolion, plant, iechyd a chymuned. 
Fe fydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o sesiynau cyfranogol llai a 
sesiynau rhwydweithio ynghyd â’r cyfuniad arferol o weithdai i’ch ysgogi.

Gweithdai:
Mae profiad y gweithdy’n gyfle i ddarganfod 
profiadau ac atebion pobl eraill, eu rhannu a’u 
cymharu, a hynny wrth edrych ar y materion a’r 
heriau a godir i’w trafod.

Fe fydd dwy gyfres o sesiynau gweithdy, gyda phob 
sesiwn â chwe gweithdy’n rhedeg ar yr un pryd. 
Bydd pob sesiwn o ansawdd uchel ac yn berthnasol 
i fyd gofal cymdeithasol. Bydd y testunau sy’n cael 
sylw’n cynnwys:

> symud y dinesydd i ganol y llwyfan a symud 
defnyddwyr gwasanaethau fel eu bod yn chwarae 
rhan weithgar yn y penderfyniadau sy’n bwysig 
yn eu bywydau – mae hyn yn golygu’r defnydd o 
iaith hefyd (egwyddorion Strategaeth y Gymraeg 
ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

> y symud at annog pobl i feddwl eto am y ffordd 
yr ydyn ni’n gweld defnyddwyr gwasanaethau fel 
dinasyddion sy’n hanfodol i’w gofal a’u cymorth 
eu hunain

> symud y pŵer mewn perthnasoedd i annog mwy 
o gydraddoldeb, ble mae’r cyfrifoldeb yn cael ei 
rannu – mae’n golygu gallu cael y trafodaethau 
anodd yn ôl yr angen a chynnig cyfleoedd i 
wireddu targedau a rennir

> modelau newydd ar gyfer trefnu gwasanaethau  
a pherthnasoedd.

Gŵyl Llesiant:
Eleni rydyn ni hefyd yn trefnu ‘Gŵyl Llesiant’ fer cyn 
y Gynhadledd ar y prynhawn dydd Mawrth. Fe fydd 
yn dathlu gweithgareddau ‘llesiant’ amrywiol sy’n 
digwydd ar draws Cymru.

Cynhadledd Genedlaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol – Cymru

Cydweithio dros Ddyfodol Positif
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Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chynnwys y cylchlythyr hwn, cysylltwch â’r arweinydd prosiect a enwebwyd ar gyfer pob testun:

Cyfarwyddwr Arweiniol Ebost

Rheoli Perfformiad Lisa Curtis Jones, Merthyr Tudful 
Dave Street, Caerffili 
Phil Evans, Bro Morgannwg

lisa.curtisjones@merthyr.gov.uk 
streed@caerphilly.gov.uk 
pjevans@valeofglamorgan.gov.uk

Agweddau Newydd tuag  
at Bractis

Nicola Stubbins, Sir Ddinbych 
David Howes, Abertawe

nicola.stubbins@denbighshire.gov.uk 
david.howes@swansea.gov.uk

Modelau Gwasanaeth  
Newydd

Jake Morgan, Sir Gâr 
Claire Marchant, Sir Fynwy

jakemorgan@carmarthenshire.gov.uk 
clairemarchant@monmouthshire.gov.uk

Diogelu Sue Cooper, Pen-y-bont ar Ogwr susan.cooper@bridgend.gov.uk 

Gweithlu Sue Darnbrook, Ceredigion sue.darnbrook@ceredigion.gov.uk 

AWASH Lance Carver, Cyngor Bro Morgannwg lcarver@valeofglamorgan.gov.uk 

AWHOBS Angela Thomas, Castell-nedd Port Talbot a.j.thomas@npt.gov.uk 

AWHOCS Tanya Evans, Blaenau Gwent tanya.evans@blaenau-gwent.gov.uk 

Aelodau’r Bwrdd Llywodraethu (gydag effaith o 1 Ionawr, 2017

Arweinwyr Prosiect

Llywydd: Neil Ayling
Cyngor Sir y Fflint
Ebost: neil.j.ayling@flintshire.gov.uk
Rhif Ffôn: 01352 702500

Is-lywydd: Dave Street
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Ebost: streed@caerphilly.gov.uk
Rhif Ffôn: 01443 864560

Is-lywydd: Jenny Williams
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Ebost: jenny.williams@conwy.gov.uk
Rhif Ffôn: 01492 575687

Is-lywydd: Sue Cooper
Arweinydd ar Agenda Cyflenwi 
Trawsnewidiad
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr
Ebost: susan.cooper@bridgend.gov.uk
Rhif Ffôn: 01656 642251

Ysgrifennydd Anrhydeddus: Phil Evans
Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor  
Bro Morgannwg
Ebost: pjevans@valeofglamorgan.gov.uk
Rhif Ffôn: 01446 704676

Trysorydd Anrhydeddus: Tony Young
Cyngor Caerdydd
Ebost: tony.young@cardiff.gov.uk
Rhif Ffôn: 029 2087 3803

Aelodau Cyfetholedig
Corff Cydweithredol Rhanbarthol  
Cwm Taf: Gio Isingrini
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon 
Taf 
Ebost: gio.isingrini@rctcbc.gov.uk
Rhif Ffôn: 01443 424141

Corff Cydweithredol y Canolbarth  
a’r Gorllewin: Sue Darnbrook
Cyngor Sir Ceredigion
Ebost: sue.darnbrook@ceredigion.gov.u
Rhif Ffôn: 01545 570881

Corff Cydweithedol Rhanbarthol 
Gogledd Cymru: Morwena Edwards
Cyngor Sir Gwynedd 
Ebost: AwenMorwenaEdwards@gwynedd.
gov.uk
Rhif Ffôn: 01286 679468

Corff Cydweithredol Rhanbarthol 
Powys: TBC
Cyngor Sir Powys
Ebost: tbc@powys.gov.uk
Rhif Ffôn: 01597 826906

Corff Cydweithredol Rhanbarthol Bae’r 
Gorllewin: Sue Cooper 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr
Ebost susan.cooper@bridgend.gov.uk
Rhif Ffôn: 01656 642251

Cyrff Cydweithredol Rhanbarthol 
Caerdydd a’r Cymoedd a Gwent:
Noder: bydd buddiannau’r cyrff 
cydweithredol uchod yn cael eu cynrychioli 
ar y Bwrdd Llywodraethu gan Phil Evans 
a Dave Street.


