
Mae cyfrannu i’r cylchlythyr hwn wedi rhoi cyfle i mi 
feddwl am fy nau fis cyntaf fel Llywydd. Ond cyn i mi 
drafod hynny, hoffwn ddiolch i Neil Ayling am ei holl 
ymdrechion ef fel Llywydd yn 2016/17. Mae Neil wedi 
gwneud bywyd yn gymharol hawdd o ran cymryd y rôl 
hon ac rwy’n falch iawn ei fod yn dal o gwmpas fel Cyn-
lywydd i helpu i fy nhywys drwy’r flwyddyn hon.

Wrth i mi ysgrifennu hwn, mae NSSC17 ychydig dros wythnos i ffwrdd, 
felly mae canolbwyntio dealladwy wedi bod ar y gynhadledd. Dim ond pan 
fyddwch yn dechrau cymryd rhan yn y gwaith cynllunio ydych chi’n deall y 
doreth o waith sydd angen ei wneud felly hoffwn fynegi fy niolch i Gabe,  
Phil a gweddill y tîm yn yr Uned Fusnes am eu hymdrechion.

Serch hynny, mae llawer wedi bod yn digwydd ar wahân i’r gynhadledd. 
Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud gan Dr Ruth Hussey a’r Arolwg Seneddol 
yn cyflymu, ac rwyf i a Jenny Williams wedi cael cyfle i roddi tystiolaeth ar ran 
ADSS Cymru a hefyd wedi mynychu cyfarfodydd y grŵp gofal cymdeithasol 
gydag aelodau’r panel. Deallir y bydd casgliadau rhagarweiniol yr arolwg ar 
gael tua diwedd mis Gorffennaf 17.

Cefais hefyd y cyfle i fynychu lansio Gofal Cymdeithasol Cymru, a aeth yn dda 
iawn, ac edrychaf ymlaen at gymryd y camau cyntaf o ran meithrin perthynas 
waith agos rhyngom ni a Sue a’i thîm.

Mae cyfleoedd eraill wedi cynnwys trafodaethau gyda Gillian Baranski, 
Pennaeth AGGCC, Ness Young o gonffederasiwn y GIG a chyfarfod i ddod 
gyda’r gweinidog Rebecca Evans.

Mae wedi bod yn amser prysur o ran y Cynulliad Cenedlaethol. Ym mis 
Mehefin, euthum gyda chydweithwyr o CLlLC i gyflwyno tystiolaeth gerbron 
Pwyllgorau’r Cynulliad ar unigrwydd ac unigedd ac ar effaith ariannol 
deddfwriaeth newydd. Rydym yn aros i weld beth fydd canlyniadau’r  
gwaith yma.

Yn olaf gennyf i, hoffwn gymryd y cyfle hwn i annog aelodau ADSS Cymru i 
chwarae rhan yn y rhaglenni gwaith a’r ffrydiau gwaith sy’n mynd rhagddynt. 
Rwy’n bryderus bod y baich gwaith cynyddol yn syrthio ar nifer llai a llai 
o bobl, a’r mwyaf y mewnbwn y medrwn ni ei roi, po fwyaf y dylanwad y 
medrwn ei gael ar bolisi/arweiniad cenedlaethol.

Rhowch gynnig arni; byddwch yn ei fwynhau – rwy’n addo!

Dave Street Llywydd ADSS Cymru

Cornel y Llywydd

Gofal Cymdeithasol 
Cymru
Yn Gwrando

Mae’n dda gweld y proffil uchel y mae’r sector 
gofal cymdeithasol yn ei gael ar hyn o bryd, 
gyda chydnabyddiaeth newydd o’r cyfraniadau 
arwyddocaol a wneir i warchod, grymuso a chefnogi 
plant ac oedolion ledled Cymru. Mae’r arolwg 
seneddol o iechyd a gofal cymdeithasol yn rhoi cyfle 
unigryw i ni ddylanwadu ar feddylfryd y llywodraeth, 
a buaswn yn eich annog i wneud sylwadau ar yr 
adroddiad interim, pan gaiff ei gyhoeddi ym mis 
Gorffennaf. Mae talu am ofal yn dal i fod yn fater 
anodd i San Steffan a Llywodraeth Cymru, ond 
rydym yn gwybod bod y galw yn fwy na’r hyn sydd 
ar gael ar hyn o bryd, ac mae angen modelau 
newydd o ofal a chymorth arnom. 

Rwy’n awyddus i Ofal Cymdeithasol Cymru gefnogi’r 
sector gyda’r blaenoriaethau a gytunwyd yn 
genedlaethol ar Blant sy’n Derbyn Gofal, Dementia 
a Gofal a Chymorth yn y Cartref, a byddwn yn 
datblygu cynlluniau gweithredu gyda chi. Mae’r 
Bwrdd newydd yn datblygu ei gynllun strategol 
pum mlynedd, sy’n nodi ein dyheadau i gyflawni 
blaenoriaethau’r sector a’r gweinidog. Rydym 
wedi cytuno ein 3 swyddogaeth graidd strategol: 
Datblygu’r Gweithlu trwy gyfrwng cymwysterau a 
hyfforddiant, Gyrru Gwelliannau gydag ymchwil a 
gwybodaeth a darparu Sicrhad i’r Cyhoedd trwy  
ein rôl reoleiddio. 

Rydym ar hyn o bryd yn ymgynghori ar y Cynllun 
Strategol ac ar nifer o feysydd penodol, sef: 
rheoleiddio gweithwyr gofal cartref, strategaeth 
ymchwil a Chynllun Gweithredu Gofal a Chymorth 
yn y Cartref, felly edrychwch ar ein gwefan i gael 
y manylion. Prif ffocws i ni dros y misoedd i ddod 
yw helpu’r gweithlu gofal cartref baratoi ar gyfer 
cofrestru o 2018, gloywi’r radd gwaith cymdeithasol 
ac adolygu’r rhaglen CPEL. Rydym yn cyflwyno’r 
rhaglen Cam i Fyny i Reoli ac yn ymestyn y rhaglen 
Dosbarthiadau Arbenigwyr yn seiliedig ar eich adborth 
cadarnhaol chi. Rwy’n awyddus i glywed gennych, 
felly cysylltwch: Sue.Evans@SocialCare.Wales 

Sue Evans Prif Weithredwr, GCC
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Gwelodd ddydd Gwener 21ain Hydref 2016 weithwyr proffesiynol 
iechyd a gofal cymdeithasol o Ben-y-bont ar Ogwr, Castell Nedd Port 
Talbot ac Abertawe yn dod at ei gilydd i ddathlu llwyddiannau prosiect 
Contractio a Chaffael arloesol Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Bae’r Gorllewin. 

Roedd y digwyddiad, o’r enw ‘Grymuso Pobl gydag Arferion Arloesol’ yn 
cynnwys siaradwyr gwadd yn cynrychioli pob un o gyfundrefnau partner 
Bae’r Gorllewin a rannodd eu profiadau o fabwysiadu dulliau arloesol i gysylltu 
gyda, a chefnogi unigolion sy’n derbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol. 

Ers iddo gychwyn yn 2014, mae’r prosiect wedi cael effaith arwyddocaol ar 
fywydau defnyddwyr gwasanaeth ledled y rhanbarth. Mae cyflwyno comisiynu 
sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau wedi galluogi i asiantwyr newid Bae’r Gorllewin 
weithio’n agos gyda darparwyr gofal i arolygu cynlluniau gofal presennol 
i adnabod cyfleoedd i ddyrchafu a sicrhau bod anghenion a dyheadau 
personol defnyddwyr gwasanaeth yn aros wrth graidd darpariaeth gofal. 

Agorwyd y sesiwn gan Dave Howes, Prif Swyddog Gwasanaethau 
Cymdeithasol Dinas a Sir Abertawe a Noddwr y Prosiect Contractio a Chaffael, 
a oedd yn cydnabod pwysigrwydd gwaith sy’n canolbwyntio ar y person: 

“Mae’r prosiect Contractio a Chaffael yn delio â dulliau newydd o wneud 
y mwyaf o les ac annibyniaeth defnyddwyr gwasanaeth; canfod beth sy’n 
bwysig iddyn nhw a sut ellir eu cynorthwyo i gyflawni’r amcanion gorau 
posibl.

“Roeddem yn awyddus iawn i sicrhau bod y digwyddiad yn gweld safbwynt  
y bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, ac roeddem yn falch o fedru sgrinio 
cyfres o straeon digidol a gynhyrchwyd yn arbennig ar gyfer y sesiwn a oedd 
yn cynnig adroddiad personol o brofiadau defnyddwyr gwasanaeth a’u 
teuluoedd. 

Mae fideo yn ffordd rymus ac effeithiol o ddod â stori person yn fyw, ac 
roeddem yn falch o gael adborth rhagorol gan y rhai a fynychodd ar y dydd”. 

Roedd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniad rhyngweithiol hefyd gan Sarah 
Day a Melys Phinnemore o Practice Solutions, a gyflwynodd eu menter 
ddigidol ‘SeeMe’, sy’n annog defnyddwyr gwasanaeth i greu eu proffil fideo 
eu hunain yn amlinellu eu hamcanion lles personol, ynghyd â’u gobeithion  
a’u dyheadau o ran eu hanghenion cymorth. 

Sesiwn mis Hydref oedd y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau i arddangos 
arferion gwaith positif a chaniatáu i staff, darparwyr gofal a defnyddwyr 
gwasanaeth i rannu eu teimladau a’u syniadau i yrru’r agenda arloesi ledled  
y rhanbarth. 

I gael rhagor o wybodaeth ar Raglen Bae’r Gorllewin, ewch i  
www.westernbay.org.uk neu cysylltwch â Swyddfa Rhaglen Bae’r Gorllewin 
yn western.bay@swansea.gov.uk neu ar 01792 633805.

Gellir gweld defnyddwyr gwasanaeth digidol a ddangoswyd yn y digwyddiad 
trwy gyfrwng  Western Bay TV on YouTube. 

Digwyddiad yn dathlu agweddau 
arloesol tuag at ddyrchafu ym 
Mae’r Gorllewin

Ein Rhaglen Dai: Diwallu dyheadau 
pobl hŷn yng Nghymru

Mae adroddiad gan Grŵp Arbenigol Llywodraeth 
Cymru ar Gartrefu Poblogaeth sy’n Heneiddio, a 
gyhoeddwyd ym mis Ionawr, yn deillio o archwiliad 
blwyddyn o’r materion, ac yn pennu detholiad o 
argymhellion i fwydo gwybodaeth i agwedd polisi 
Llywodraeth Cymru tuag at gartrefu poblogaeth 
sy’n heneiddio a chyfres o gamau ymarferol ellir eu 
cymryd i sicrhau bod tai yn dod yn elfen amlwg yn  
y dyhead i wneud Cymru yn lle gwych i heneiddio.

Gyda chyfraniad gan Lywydd ADSS Cymru, 
Neil Ayling, mewn gweithdy rhanddeiliaid yng 
Nghaerdydd, mae’r adroddiad a’r argymhellion 
yn cynnwys pum thema allweddol sy’n amlygu’r 
materion pwysig, a chamau y cred y Grŵp Arbenigol 
sydd angen eu cymryd er mwyn cael newid 
gweddnewidiol. Yn benodol:

• Deall anghenion tai pobl hŷn 
• Cefnogi’r dewisiadau iawn 
• Byw gyda hyder wrth fynd yn hŷn 
• System gynllunio sy’n blaenoriaethu poblogaeth 

sy’n heneiddio 
• Gwneud cartrefi yn fwy fforddiadwy a chymell 

newid 

I fynd gyda’r adroddiad, mae Housing LIN Cymru 
wedi cyhoeddi detholiad o flogiau, gan gynnwys un 
gan Sarah Rochira, Comisiwn Pobl Hŷn Cymru. 

Mynd yn Ddigidol: Y genhedlaeth 
ddigidol newydd 

Mae’r astudiaeth achos hon gan Housing LIN 
Cymru yn dangos sut y mae Tai Gogledd Cymru 
wedi croesawu’r agenda digidol, gan adeiladu ar 
Strategaeth Digidol yn Gyntaf yn 2014, gyda help 
tenantiaid. Mae’n disgrifio sut y sylweddolodd Tai 
Gogledd  Cymru bod angen iddynt fuddsoddi er 
mwyn cael mwy o effaith, ac yn amlinellu sut y gall 
bod yn fwy digidol-ymwybodol helpu’r genhedlaeth 
hŷn, a sut aethant ati i adnabod eu hanghenion a 
theilwra rhaglenni ar eu cyfer.

Jeremy Porteus Cyfarwyddwr Rheoli, Rhwydwaith 
Dysgu a Gwella Tai

Rhwydwaith Dysgu  
a Gwella Tai

www.westernbay.org.uk
https://www.youtube.com/channel/UCsOWHVVBy63xWHXHfNLXDxg
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Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014, a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2016, wedi pennu’r amcan 
uchelgeisiol o “drawsnewid yn sylfaenol sut mae gwasanaethau 
cymdeithasol yn cael eu cyflawni yng Nghymru i ddiwallu 
anghenion yr unigolyn a gwneud gwasanaethau yn gynaliadwy at 
y dyfodol”. Mae hwn yn amcan deuol uchelgeisiol, yn trawsnewid 
a gwneud ein gwasanaethau yn well, a hefyd yn sicrhau bod y 
pwrs cyhoeddus llai yn parhau i ddiwallu anghenion poblogaeth 
sy’n byw yn hirach, a gyda mwy o anghenion iechyd hirdymor. 
Yn ganolog i hyn mae llwyddiant y pwynt cyswllt cyntaf, neu’r 
drws ffrynt, a sut rydym yn rheoli ein sgwrs hollbwysig gyntaf 
neu’r “hyn sy’n bwysig” i’r person.  

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynrychioli buddsoddiad pwysig 
mewn ymyriad cynnar, a cham tuag at newid ymddygiad 
cyhoeddus o ofyn am help yn gynnar pan fydd anawsterau yn 
codi am y tro cyntaf. Caiff yr agwedd ofynnol ei chrynhoi yn y 
Cod Ymarfer sy’n datgan bod angen i bobl orffen eu cysylltiad 
gyda’r gwasanaeth gyda’r teimlad eu bod wedi cael eu trin yn 
deg ac yn briodol ... rhaid iddynt deimlo eu bod wedi cyrraedd 
rhywun sydd, yn flaenaf ac yn bwysicaf, yn gwrando arnynt. 
Rhaid i bobl gael y cyfle i esbonio’r hyn syn bwysig iddyn nhw, i 
ystyried pa opsiynau sydd ar gael a sut i gael yr help sy’n addas 
iddyn nhw, i gyflawni eu canlyniadau lles personol nhw. Nod 
y gwasanaethau hyn yw peidio â dod â phobl i ofal hirdymor, 
ond darparu cyngor ymarferol sy’n annog unigolion i aros yn 
annibynnol a chael llesiant da.

Mae ein modelau lleol yn dal i ddatblygu ac er nad ydym oll 
efallai wedi cyflawni newid sylfaenol eto, mae newid esblygol 
ar waith. Mae siroedd yn gweithredu pwyntiau mynediad sy’n 
cynnwys gwahanol gyfuniadau o staff amlddisgyblaeth o’r 
meysydd iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector. Fel 
penaethiaid gwasanaeth un o’n hamcanion ar gyfer 2017/18 yw 
dysgu gennym ein gilydd beth sy’n gweithio, rhannu canlyniadau 
da a symud tuag at ddatblygu Enghreifftiau o Achosion Da 
Cenedlaethol i gefnogi datblygu arferion. Dywedodd John Cougar 
Mellacamp y rociwr Americanaidd unwaith “some people say I’m 
obnoxious and lazy, that I’m uneducated….. but I know I’m a 
real good dancer”. 

Pan fydd yn adleoli i Gymru yn y pen draw ac yn galw ar ein 
gwasanaethau, ni fydd ein pwynt cyswllt yn dweud “mae angen 
i ni dy asesu ymhellach ar gyfer gofal dydd neu ofal cartref”; yn 
hytrach byddant yn gwrando ac yn sgwrsio a chael gwybod 
beth sy’n bwysig iddo fo a, gobeithio, rhoi gwybodaeth iddo am 
ddosbarthiadau nos lleol a dawnsio disgo a’i sicrhau ei fod gyda 
ffrindiau. 

Alwyn Jones Cadeirydd AWASH

AWASH

Mae’r Bwrdd wedi gweld cerrig milltir allweddol ar gyfer  
eu blwyddyn gyntaf (2016/17). Mae’r rhain yn cynnwys:

• Rhaglen o gyfarfodydd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol, bob 
dau fis.

• Sefydlu panel dinasyddion rhanbarthol, ac ethol cadeirydd a 
chyhoeddi adroddiad blynyddol.

• Sefydlu fforwm darparwyr rhanbarthol – a chynnal dau weithdy 
rhanbarthol ym mis Rhagfyr 2016.

• Sefydlu Strategaeth Gofal yn Agosach at y Cartref ar gyfer 
cynllunio ardal leol (agwedd seiliedig ar le).

• Arolygu a chadarnhau strwythurau cynllunio a llywodraethu 
rhanbarthol.

• Cytuno Cyd-ddatganiadau o Fwriad Strategol ar gyfer: Pobl 
Hŷn, Gofalwyr, a Phlant ag Anghenion Cymhleth.

• Cytuno proses ranbarthol i gefnogi gweithgareddau ICF. 

• Dewiswyd rhanbarth Gwent i fod yn beilot i ddatblygu 
Cytundeb Partneriaeth Enghreifftiol, i gyd-gomisiynu holl 
leoliadau cartrefi gofal ar gyfer oedolion dros 65. Mae hyn 
bellach wedi cael ei rannu ar draws holl ranbarthau Cymru.

• Mae mwy na 10,000 o bobl wedi cael ymwybyddiaeth 
Cyfeillion Dementia ar draws y rhanbarth – mae mudiad 
cymdeithasol wedi ei greu.

• 1000+ staff wedi eu hyfforddi ar fodiwlau craidd y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant newydd, ar draws 
gwasanaethau cymdeithasol, BIPAB a darparwyr. 

• Sefydlu Cyd-grŵp Comisiynu Rhanbarthol, gan gynnal dau 
weithdy rhanbarthol a chytuno blaenoriaethau.

Mark Saunders Pennaeth Rhaglen Cefnogi Gweddnewid, 
Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwent Fwyaf

Bwrdd Partneriaeth 
Ranbarthol Gwent  
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Ers dechrau’r flwyddyn, mae Cyfarwyddwyr Arweiniol Gweithlu wedi 
cyfarfod unwaith, a’r Grŵp Polisi Gweithlu hefyd.  

Mae pob rhanbarth wedi rhoi diweddariad ar y gweithlu, gan gynnwys sut 
mae cynllunio gweithlu yn mynd yn eu rhanbarthau. Mae Sarah McCarty o 
Ofal Cymdeithasol Cymru wedi bod yn mynychu’r cyfarfodydd hyn ac wedi 
rhoi mewnbwn gwerthfawr a diweddariadau o safbwynt GCC, yn delio â’r 
cwrs gradd Gwaith Cymdeithasol a’r Rhaglen Atgyfnerthu a Rhaglenni CPEL. 

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn ymroddedig i weithio gyda ni ac wrth i’r 
gofrestr gweithlu gael ei hymestyn i gynnwys gweithwyr gofal yn y cartref 
yn 2018 a gweithwyr cartrefi gofal yn 2020. Yn arbennig, byddwn yn ceisio 
dosbarthu a chyfrannu i’r ymgynghoriad ar ffioedd, gofynion cymhwyster ar 
gyfer gweithwyr gofal cartref a’r cod cyflogwyr. Mae manteision gwirioneddol 
yn deillio o gofrestru’r gweithlu ehangach, yn enwedig i sicrhau bod ein 
cydweithwyr yn cael eu cydnabod fel gweithwyr proffesiynol a bod eu 
datblygiad parhaus yn cael ei gefnogi. Mae rheoleiddio yn rhoi hyder i’r 
cyhoedd ac i’r sawl sy’n dibynnu ar gymorth gofal cymdeithasol, bod gan  
y gweithwyr y sgiliau a’r wybodaeth briodol i wneud eu gwaith.

Mae materion eraill a drafodwyd yn cynnwys:

• Cwrs Gradd Gwaith Cymdeithasol, ystyried sut y bydd yr arolwg yn cael  
ei gydgysylltu.

• CPEL – cydnabod y problemau o ran cyfraddau athreuliad a sut ellir delio 
â hyn.

• Trafodwyd y Fframwaith Ôl-gofrestru ar gyfer Therapyddion 
galwedigaethol, y mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal ymgynghoriad 
arno. Mae trafodaethau’n mynd rhagddynt gyda golwg at gynnal 
digwyddiad ar gyfer ThG i weld sut medrwn symud ymlaen.

• Trafodwyd datblygiadau a mentrau cenedlaethol gan Sarah McCarty gan 
gynnwys trefniadau ariannu Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer SCWDP  
a SCIP at y dyfodol.

• Bu cydnabyddiaeth bod y gwasanaeth gofal cartref yn fregus yng Nghymru 
ac ar ôl cyhoeddi’r Strategaeth Gofal yn y Cartref gan Ofal Cymdeithasol 
Cymru, mae’n hanfodol ein bod oll yn gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu 
cynllun gweithredu i ddelio â’r heriau gwirioneddol yn y maes hwn. 

• Trafodwyd yr Arolwg Amddiffyn yn fanwl iawn o ystyried pwysigrwydd 
y maes hwn o’n gwaith. Unwaith y cyhoeddir canlyniadau’r arolwg 
cenedlaethol hwn bydd angen asesu anghenion datblygu’r gweithlu.

• Mae cynnydd ar y rhaglen waith gweithlu hefyd yn cael ei arolygu ym 
mhob cyfarfod.

Mae newid arwyddocaol yn digwydd yng Nghymru mewn perthynas â gofal 
cymdeithasol ac mae’n hanfodol bod ein gweithlu yn barod i gyflawni’r 
newidiadau hyn gyda hyder. I gael rhagor o wybodaeth ar ein gwaith, 
cysylltwch â Suzann Wadcock ar 01443 742641.

Sue Darnbrook Cyfarwyddwr Arweiniol

Gweithlu

Mae caethwasiaeth yn drosedd ddifrifol a thybir 
bod yna, yn fyd-eang, 45 miliwn o ddynion, 
merched a phlant yn cael eu hecsbloetio. Yn 
2016 cafodd 123 o bobl o Gymru eu cyfeirio at 
y Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol. Roedd 
hyn yn cynnwys 102 o oedolion a 21 dan oed 
yn cael eu hecsbloetio o ran llafur, rhyw a 
chaethwasiaeth domestig fel y mathau mwyaf 
cyffredin o gaethwasiaeth.

Ar gyfer y cyfnod hwn, y gwledydd mwyaf 
arwyddocaol o ran lle’r oedd y bobl hyn yn dod i 
Gymru oedd Vietnam, Eritrea, Nigeria, Sudan, y 
Deyrnas Unedig, Albania a Tsieina. 

Mae trechu caethwasiaeth yn rhan o waith bob dydd 
pawb, gan fod y dioddefwyr yn bobl sy’n agored i 
niwed a thra bod achosion a adroddir yng Nghymru 
yn gymharol isel, mae restiadau wedi cael sylw eang 
yn y cyfryngau, sy’n helpu o ran codi ymwybyddiaeth 
y cyhoedd. Mae’r achosion hyn wedi dangos 
yr angen i feithrin gwella’r darlun o waith aml-
asiantaeth, ac i ddosbarthu gwybodaeth i bartneriaid 
ledled Cymru i gynorthwyo gydag archwiliadau yn y 
dyfodol. 

I sicrhau dull aml-asiantaeth, ym mis Ionawr 2013 
sefydlodd Llywodraeth Cymru Grŵp Arwain ar Atal 
Caethwasiaeth Cymru. Mae’r Grŵp Arwain wedi 
parhau i ddwyn tystiolaeth ynghyd ar faint y broblem, 
wedi pennu’r cyfeiriad strategol ar gyfer yr agenda 
yng Nghymru, cynorthwyo ac annog rhannu ‘arferion 
gorau’ rhwng partneriaid ac adrodd ar gynnydd 
i Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Cymunedau a 
Phlant. 

Mae Is-grŵp Hyfforddi’r Grŵp Arwain wedi sefydlu 
rhaglen hyfforddi gyson ledled Cymru gyda’r nod 
o ddatblygu sgiliau a hyder i adnabod, adrodd am 
a threchu caethwasiaeth. Mae’r cyrsiau hyfforddi 
hyn yn rhad ac am ddim ac fe’u cyflwynir  i’r 
gynulleidfa ehangaf. I gael hyfforddiant ar atal 
caethwasiaeth, cysylltwch â Kim-Ann Williamson sef 
Arweinydd Amcanion Strategol Grŵp Arwain Gwrth-
gaethwasiaeth Cymru: KimAnn.Williamson@cps.gsi.
gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth ar sut rydym yn trechu 
caethwasiaeth yng Nghymru, ewch i wefan 
Llywodraeth Cymru: www.wales.gov.uk/anti-slavery

Stephen Chapman Cydgysylltydd Atal 
Caethwasiaeth, Adran Diogelwch Cymunedol, 
Llywodraeth Cymru

CyfRANiAD GAN WeSTAi

Trechu Caethwasiaeth 
yng Nghymru 

www.wales.gov.uk/anti-slavery
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Ym mis Mawrth 2017, cyhoeddodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a 
Chyngor Sir Powys eu cyd-Strategaeth Iechyd a Gofal gyntaf ar ôl 
trafodaethau manwl yn ystod 2016/17.

Mae datblygu’r gyd-strategaeth hon yn galluogi i’r cyfundrefnau alinio eu 
cynllunio byrdymor, tymor canol a hirdymor, gan sicrhau bod penderfyniadau 
a datblygiadau mewn gwasanaethau yn cyd-fynd.

Mae’r strategaeth yn adlewyrchu heriau’r amgylchedd presennol, yn enwedig 
gyda chyfnod hir o lymder ac anghenion newidiol pobl Powys. Wrth graidd y 
strategaeth mae ein dyhead i wella lles pawb. Dyma pam y mae’r strategaeth 
yn ceisio galluogi i blant a phobl ifanc ‘Ddechrau’n Dda’, i bobl ‘Fyw yn Dda’ 
ac i bobl hŷn ‘Heneiddio’n Dda’.

Yn bwysig, bydd y Strategaeth yn darparu’r sylfeini ar gyfer y flwyddyn i ddod 
– gan gydnabod ein daearyddiaeth unigryw gydag un ôl troed yn cynnwys y 
bwrdd iechyd, awdurdod lleol, Cynllun Ardal (ar gyfer y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant) a’r Cynllun Llesiant (ar gyfer Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol). Mae gennym gyfle gwych i sicrhau bod y rhaglenni 
gwaith hyn yn cyd-fynd yn llawn.

Golyga’r strategaeth y byddwn yn treulio mwy o amser ac ymdrechion yn 
helpu pobl i aros yn iach, i’w helpu i weithredu’n gynnar i rwystro salwch a 
chael cymorth, a lle mae angen gofal a thriniaeth, byddwn yn gweithio gyda 
phobl i sicrhau bod gofal yn gweithio’n dda ac yn seiliedig ar yr hyn sydd 
bwysicaf i’r unigolyn.

Mae’r strategaeth yn amlinellu ein bod eisiau darparu cymaint o ofal ag y 
bo modd ym Mhowys. Cafwyd llwyddiant gwirioneddol dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf gyda chyflwyno gwasanaethau newydd, ac rydym yn 
teimlo – gyda datblygiad technoleg newydd, er enghraifft – y medrwn wneud 
mwy ym Mhowys. Rydym yn gwybod y bydd angen i rai pobl barhau i deithio 
i gael gwasanaethau y tu allan i’r sir, ond byddwn yn canolbwyntio ar wella 
mynediad lle bynnag y bo modd.

Mae Bwrdd Iechyd Addysg Powys a Chyngor Sir Powys nawr yn gweithio 
gyda’i gilydd i drefnu digwyddiad lansio swyddogol ym mis Gorffennaf, a fydd 
hefyd yn lansio’r rhaglen waith ar gyfer 2017/18 gan wahodd cymunedau lleol 
a rhanddeiliaid ehangach i barhau i chwarae rhan yn y gwaith o lunio dyfodol 
eu hiechyd a’u gofal.

Adrian Osborne Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Cyfranogiad a Chyfathrebu)

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol 
Powys 

Y prif ddatblygiad yn y grŵp polisi yw 
gwaith Bwrdd Amddiffyn Caerdydd a’r Fro i 
ddiweddaru’r polisïau a’r gweithdrefnau: Cynnig 
Bwrdd Amddiffyn Caerdydd a’r Fro i Noddi 
Adolygiad a Datblygu Gweithdrefnau Cymru 
Gyfan ar gyfer Amddiffyn Oedolion a Phlant 
mewn Perygl.

Mae’r Gweinidog ar gyfer Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac iechyd Cyhoeddus wedi 
cymeradwyo dyfarniad cyllid i Fyrddau Amddiffyn 
Oedolion a Phlant Caerdydd a’r Fro i noddi a rheoli 
datblygiad ac adolygiad holl weithdrefnau amddiffyn 
oedolion a phlant ar ran y Byrddau Amddiffyn a’u 
haelodau.   

Mae’r prosiect hollbwysig hwn yn gyfle unwaith 
mewn cenhedlaeth i adolygu gweithdrefnau 
presennol a pharatoi arweiniad newydd ar gyfer 
staff rheng flaen, rheolwyr llinell a’r sawl sy’n cymryd 
penderfyniadau, yn unol â gofynion  newydd Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 a’r ddysg ddiweddaraf yn y maes amddiffyn.   

Mae’r cynnig yn seiliedig ar egwyddorion cyd-
gynhyrchu cydweithredol a fydd yn sicrhau bod y 
gweithdrefnau’n cael eu datblygu gyda phartneriaid 
a’u cytuno gan holl Fyrddau Amddiffyn ledled 
Cymru. Bydd yr agwedd hon yn sicrhau bod y 
gweithdrefnau’n cefnogi’r sawl sy’n dibynnu ar 
drefniadau cadarn o ddydd i ddydd, yn hygyrch trwy 
gyfrwng llwyfan digidol ar gyfer y dyfodol. Cyfarfu’r 
Bwrdd Prosiect, yn cynnwys cynrychiolwyr holl 
aelodau rhanbarthol allweddol y Bwrdd, partneriaid 
asiantaethau cenedlaethol a rhanddeiliaid, am y 
tro cyntaf ar 21ain Mehefin 2017, pan gytunwyd 
egwyddorion  a gweithredoedd y prosiect. Caiff 
y rhain eu rhannu a’u dosbarthu’n genedlaethol 
gan y Tîm Prosiect a chan gynrychiolwyr y Bwrdd 
dros yr wythnosau i ddod, gyda golwg ar gynnal 
digwyddiadau ledled Cymru erbyn yr hydref.

Mae Llywodraeth Cymru yn edrych ymlaen at gael 
gweithdrefnau newydd neu ddiwygiedig dros y 9-18 
mis nesaf.   

Amddiffyn
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Mae’r flwyddyn ddiwethaf yn ADSS Cymru (ADSSC) wedi bod yn un brysur iawn a heriol, ond hefyd yn un gwerth chweil ac 
rwy’n teimlo bod y mudiad wedi cyflawni llawer iawn. Hoffwn ddiolch yn ffurfiol i Gabe, Karen a holl staff yr Uned Fusnes 
am eu cymorth a’u hymrwymiad rhagorol. Ni fedr yr erthygl hon drafod y flwyddyn gyfan, felly rwyf am nodi rhai pethau sydd 
wedi bod yn agweddau pwysig i mi. 

Cefnogaeth wleidyddol  
Mae ADSSC wedi datblygu perthynas 
galonogol gyda’n gweinidogion newydd. 
Mae Rebecca Evans wedi cefnogi seminarau 
(yn mynychu yn yr hydref, yn rhoi anerchiad 
fideo yn y gwanwyn). Gobeithio y medrwn 
feithrin hyn i’w gwneud yn rhan reolaidd o’i 
rhaglen, gan adeiladu ar y gynhadledd. Mae 
Carl Sergeant yn arwain Gwasanaethau’r 
Plant ac mae ein Penaethiaid Plant yn 
gysylltiedig â’r gwaith hwn.

Arweinyddiaeth 
Dros fy mlwyddyn, mae saith cyfarwyddwr 
wedi arwain ar ffrydiau gwaith ADSSC, 
ac wedi gweld cynnydd ardderchog. 
Mae’r rhain wedi denu grwpiau mawr 
o gydweithwyr sy’n uwch reolwyr a 
rheolwyr canol, gan ymestyn cwmpas 
gweithgareddau ADSSC. Mae gwaith y 5 
ffrwd waith wedi ei ganmol gan Llywodraeth 
Cymru o ran ei effeithiolrwydd ac wedi rhoi 
hwb gwirioneddol i waith ADSS Cymru yn fy 
marn i.

Seminarau 
We had 3 excellent seminars over the year;

• Ar Reoleiddio ym mis Ebrill 16, 
• Ar Iechyd Emosiynol Plant ym mis Hydref 

16, ac 
• Ar Agweddau Newydd tuag at Weithlu a 

Chyflawni, ym mis Mawrth 17. 

Roedd presenoldeb yn galonogol, yn sicr yn 
y ddau ddigwyddiad cyntaf, a dangoswyd 
arweinyddiaeth dda gan Benaethiaid 
Gwasanaethau Plant a’r grwpiau Gweithlu. 
Mae’r cynadleddau yn mynd o nerth i nerth 
a byddant yn parhau i fod yn ganolbwynt 
a bydd y bartneriaeth gyda Gofal 
Cymdeithasol Cymru yn help mawr.

Cysylltiadau dros y ffiniau 
Rwyf wedi ceisio ffurfio cysylltiadau gyda 
chyd-fudiadau yn Lloegr a’r Alban dros y 
flwyddyn ddiwethaf, yn cyflwyno cyd-destun 
Cymru yn seminar y gwanwyn ADASS yn 
Swydd Stafford ac mewn cynhadledd ar 
Integreiddio yn Glasgow. Mae ein hagwedd 
yng Nghymru yn cymharu’n dda ond bydd 
angen cadw’r cysylltiadau hyn. 

Adnoddau 
Ni fu blwyddyn erioed pan nad oedd 
problemau adnoddau Gwasanaethau 
Cymdeithasol mor uchel eu proffil. Er bod y 
rhesymau dros hyn yn amlwg yn ehangach 
na’n mudiad ni, mae ADSS Cymru wedi 
chwarae rhan lawn yn nodi’r heriau i 
adrannau gofal cymdeithasol wrth ymateb 
i’r pwysau yn y gwasanaethau oedolion, yn 
enwedig talu am ofal, a’r cynnydd mawr yn y 
galw am wasanaethau plant. Cafodd Arolwg 
Cyllideb a arweiniwyd gan ADSS Cymru ei 
adolygu’n arwyddocaol eleni gyda chyfradd 
ymateb lawer gwell, ac rwy’n gobeithio y 

bydd hyn yn parhau. 

Mae ADSS Cymru wedi parhau a datblygu 
ymhellach ei berthynas gadarnhaol gyda 
mudiadau partner, hen a newydd. Mae 
Sue Evans o Ofal Cymdeithasol Cymru 
a Gillian Baranski o AGGCC wedi cael 
trafodaethau positif gyda’r Comisiynwyr 
Plant, Pobl Hŷn a Chenedlaethau’r Dyfodol 
ar faterion cyffredin, ac mae ADSS Cymru 
mewn sefyllfa dda i helpu gydag agenda’r 
cydweithwyr hyn. Rydym hefyd wedi 
gweithio’n agos gyda mudiadau partner 
megis ADEW, yn enwedig gyda materion 
megis addysg gartref ac amddiffyn. 

Mae rôl arweinyddiaeth mewn gofal 
cymdeithasol yn un heriol, ac mae’n drist 
iawn ffarwelio gyda rhai cydweithwyr 
eleni, weithiau dan amgylchiadau anodd. 
Rwy’n gwybod y bydd ADSS Cymru yn 
parhau i gefnogi ein haelodau sy’n gwneud 
gwaith anodd iawn sydd mor werthfawr i’n 
cymunedau. Os na wnawn ni, bydd neb arall 
yn gwneud hynny.

Rhwng popeth, mae gofal cymdeithasol 
yng Nghymru yn lle gwych i weithio, rwy’n 
meddwl; mae ADSS Cymru yn rhan bwysig 
o’r mwynhad hwnnw, a gobeithiaf y byddwn 
yn parhau i ddatblygu, gan fod mwy o angen 
am ein harweinyddiaeth nag erioed. 

Neil Ayling Cyn-lywydd

CyN-LyWyDD

Sefydlwyd Rhaglen Bae’r Gorllewin yn 2012 
gyda’r bwriad o integreiddio gwasanaethau 
yn fwy effeithiol er budd defnyddwyr 
gwasanaeth a gofalwyr. Mae hefyd yn ceisio 
ystyried ffyrdd newydd ac arloesol o weithio 
i sicrhau bod gwasanaethau yn gynaliadwy 
yn wyneb cynnydd mewn galw a hinsawdd 
ariannol heriol.

Mae’r Rhaglen yn canolbwyntio ar ddwy 
Reng Gweithgaredd gyda’r holl brosiectau 
a ffrydiau gwaith yn cael eu cyflwyno yng 
nghyd-destun y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Mae ‘Rheng 1’ yn cynnwys:
• Gwasanaethau Cymunedol (pobl hŷn)
• Contractio a Chaffael
• System Wybodaeth Gofal Cymunedol 

Cymru

• Anabledd Meddyliol ac Iechyd Meddwl
• Plant ag Anghenion Cymhleth
• Gofalwyr

Tra bo ‘Rheng 2’ o gydweithio ‘busnes 
fel arfer’ yn cynnwys amrywiaeth eang 
o brosiectau a ffrydiau gwaith, gan 
gynnwys:

• Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin
• Byrddau Amddiffyn Rhanbarthol (Plant ac 

Oedolion)
• Gwasanaeth Cymorth Teulu Integredig
• Cefnogi Pobl
• Bwrdd Cynllunio Ardal ar gyfer 

Camddefnyddio Sylweddau ac Alcohol 
• Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

Ym mis Chwefror 2016, crëwyd Panel 
Dinasyddion Bae’r Gorllewin.

Mae aelodau’r panel yn dod o restri postio’r 
tri Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell Nedd Port 
Talbot ac Abertawe. Mae aelodaeth yn 
llithrig, gan sicrhau bod cyfarfodydd a 
gweithgareddau yn agored i bawb sydd â 
diddordeb.

Mae crynodeb o waith Rhaglen Bae’r 
Gorllewin i’w weld yn www.westernbay.org.
uk sy’n cynnwys yr Asesiad Poblogaeth 
a’r Adroddiad Blynyddol. I gael rhagor o 
wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa Rhaglen 
Bae’r Gorllewin ar 01792 633805 neu 
e-bostiwch western.bay@swansea.gov.uk

Sara Harvey Cyfarwyddwr y Rhaglen 
Ranbarthol, Rhaglen Bae’r Gorllewin

Rhaglen iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae’r Gorllewin

www.westernbay.org.uk
www.westernbay.org.uk
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Gydag effaith o 1 Gorffennaf, 2017:

Aelodau’r Bwrdd Llywodraethu

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

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: Carol Shillabeer
Cyngor Sir Powys
Ebost: Carol.Shillabeer2@wales.nhs.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.

Uned Busnes
Wedi ein lleoli yn Abercynon, mae tîm ein huned fusnes yn delio ag amrywiol weithgareddau gweinyddol ac ariannol. 
Ynghyd â rhoi cymorth uniongyrchol i’n haelodau, mae’r tîm yn sicrhau bod y busnes yn rhedeg yn llyfn a hwy yw’r  
pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y cyfryngau ac ymholiadau eraill.

Uned Busnes ADSS Cymru Rhif ffôn: 01443 742641 
Ty Antur, Navigation Park Ebost: contact@adsscymru.org.uk 
Abercynon Gwefan: www.adsscymru.org.uk 
CF45 4SN

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

Cyfarwyddwr Arweiniol Ebost

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

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

AWASH Alwyn Jones, Ynys Môn AlwynJones3@ynysmon.gov.uk

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

AWHOCS Sally Jenkins, Casnewydd SallyAnn.Jenkins@newport.gov.uk

Arweinwyr Prosiect


