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Ym mis Medi 2009, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 

ar Ogwr Strategaeth Gomisiynu ddeng mlynedd ar gyfer Gofal Cymdeithasol i 

Oedolion oedd yn cyflwyno ei fwriadau i ailgynllunio a chomisiynu 

gwasanaethau a oedd yn cefnogi Oedolion y mae angen gwasanaethau gofal 

cymdeithasol arnynt.  Roedd y bwriadau hyn yn rhagflaenu Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) a gyflwynodd ystod o 

newidiadau sylweddol i ddisgwyliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau 

lleol ledled Cymru newid eu ffyrdd traddodiadol o weithio.   

Pwysleisiodd y "Ddeddf" gydweithredu a chydgynhyrchu a phwysigrwydd 

gweithio gydag unigolion i gyflawni canlyniadau personol a chael amrywiaeth o 

Mae'r Cynllun Cyflawni Gwasanaethau hwn yn nodi strategaeth bum mlynedd ar 

gyfer Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant y Cyngor.  Er ei fod yn 

nodi bwriadau ar gyfer gwella ystod eang o wasanaethau yn y dyfodol, mae'r 

cynllun hefyd yn nodi'r hyn a gyflawnwyd hyd yma gan gydnabod bod y Cyngor, er 

gwaethaf pwysau cynyddol ar wasanaethau a lleihau cyllidebau, wedi gallu 

trawsnewid gwasanaethau sydd wedi darparu gwasanaethau mwy effeithiol sy'n 

unol â newidiadau i ofynion deddfwriaethol. 

Ers drafftio'r Cynllun Cyflawni Gwasanaethau ac ymgynghori arno, mae Pandemig 

COVID-19 wedi effeithio ar y ffordd y byddai'r Cyngor fel rheol yn darparu ystod 

eang o wasanaethau.  Mae'r pandemig wedi herio'r Cyngor ac mae wedi gofyn am 

hyblygrwydd sylweddol mewn ymateb gan ein gwasanaethau mewnol a’r rhai a 

gomisiynir ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 

Roedd yn amlwg yn ystod y cyfnod hwn fod gan y Cyngor drefniadau partneriaeth 

cadarn yn eu lle gyda sefydliadau statudol eraill, gyda gwasanaethau ein darparwyr 

a gyda'r Trydydd sector, ac mae'n darparu tystiolaeth wirioneddol bod ein 

gwasanaethau'n gadarn ac yn gallu ymateb yn effeithiol i sefyllfaoedd heriol iawn.   

Wrth i’r ddogfen hon gael ei llunio’n derfynol ac mewn ymateb i bandemig COVID-

19, mae'r Cyngor wrthi'n sefydlu Cynllun Adfer ar gyfer y Gyfarwyddiaeth 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant i adlewyrchu'r "normal newydd" a fydd yn 

gorfod ystyried heriau parhaus COVID-19. Ni ragwelir y bydd hyn yn effeithio ar y 

newidiadau a ddymunir i wasanaethau a nodir yn y ddogfen hon, ond gallai'r tarfu 

parhaus a achosir gan COVID-19 ymyrryd â'r amserlenni a ragwelir, oherwydd 

efallai y bydd rhaid blaenoriaethu gwasanaethau newydd i ddelio â'r heriau 

parhaus.  
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wasanaethau ataliol, gan gynnwys hyrwyddo gweithgareddau a gwasanaethau 

Llesiant sy'n oedi ac yn atal yr angen am ofal a chefnogaeth. Mae’r Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn hollgynhwysfawr ac yn 

gynhwysol ac yn cynnwys oedolion a phlant ac felly mae'n amser da i 

adnewyddu a datgan y bwriadau comisiynu ar gyfer Gofal Cymdeithasol i 

Oedolion a Gofal Cymdeithasol i Blant a sicrhau bod cyfraniad gwasanaethau 

Llesiant yn parhau'n berthnasol yn y dyfodol.  

Mae'r ddogfen hon yn nodi bod y broses o drawsnewid gwasanaethau wedi bod 

yn helaeth ac wedi'i chyflawni drwy weithredu trefniadau rheoli rhaglenni 

effeithiol. Gellir trawsnewid o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol hyd yn oed, 

sy'n cynnwys galwadau cynyddol a chyllidebau’n lleihau. Mae'r canlynol yn 

grynodeb o rai o'r newidiadau allweddol sydd wedi’u cyflawni: 

 Ym maes gofal cymdeithasol i Blant, bu cynnydd gwirioneddol yn yr ystod 

o wasanaethau "Cyffredinol, Ychwanegol ac Agored i Niwed" sy'n helpu i 

gefnogi plant a'u teuluoedd i atal eu hamgylchiadau rhag dirywio a dod 

yn gymhlethach. Yn ogystal â helpu'r plant hynny y mae angen gofal 

"cymhleth" arnynt ac y mae angen cefnogaeth arnynt ar gyfer 

gwasanaethau acíwt, mae llawer wedi'i wneud mewn Gofal Preswyl yn 

arbennig, lle mae gwasanaethau preswyl mewnol wedi cael eu had-

drefnu fel eu bod bellach yn gweithredu fel "canolfannau" sy'n targedu 

amrywiaeth o wasanaethau sy'n cefnogi anghenion cymhleth yn well.    

 Er mwyn cynorthwyo'r teuluoedd, y plant a'r bobl ifanc sy'n trosglwyddo 

o wasanaethau gofal cymdeithasol plant i Oedolion, mae gwasanaethau 

Pontio’n cael eu datblygu gan wella gwasanaethau fel y bydd plant sy'n 

"pontio" yn cael eu cynlluniau gofal a chefnogaeth effeithiol ar y cyd sy'n 

sicrhau cyn lleied o darfu â phosib. 

 Roedd dogfen Gomisiynu 2010 ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn 

nodi ystod eang o newid mewn gwasanaethau ac mae llawer ohono 

wedi'i ddatblygu. Mae hyn wedi lleihau'r ddibyniaeth ar wasanaethau 

traddodiadol fel gofal cartref, gwasanaethau dydd a Gofal Preswyl drwy 

ddatblygu ystod o wasanaethau ataliol hanfodol a ddarperir gan Dîm 

Adnoddau Cymunedol y Cyngor. Yn ogystal, mae datblygu gwasanaethau 

yn y gymuned a chyflwyno gwasanaethau newydd fel tai Gofal 

Ychwanegol yn darparu dewisiadau amgen gwirioneddol a dewisol yn lle 

Gofal Preswyl, sy'n darparu mwy o "ddewis" a rheolaeth.  

 Mae pwysigrwydd cynyddol gwasanaethau Llesiant wedi arwain at 

gyfrannu gwasanaeth ataliol wedi'i dargedu a datblygu cadernid 
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cymunedol sy'n cael eu hystyried fel cyfraniadau helaeth at uchelgeisiau 

Gofal Cymdeithasol a Llesiant y Cyngor. 

Er gwaethaf y rhain a llawer mwy o lwyddiannau y mae'r ddogfen hon wedi 

tynnu sylw atynt, mae'r Cynllun Cyflawni Gwasanaethau hwn hefyd yn nodi bod 

yr uchelgais i ddarparu gwasanaethau gwell a mwy perthnasol yn parhau.  Felly, 

drwy nodi "beth arall y mae angen i ni ei wneud", mae'r ddogfen hon yn nodi 

amrywiaeth o uchelgeisiau yn ystod y pum mlynedd nesaf. Ond mae cefndir o 

bwysau parhaus ar y gyllideb a newidiadau poblogaeth disgwyliedig yn golygu y 

bydd rhaid parhau i reoli a blaenoriaethu datblygu gwasanaethau yn ofalus yn y 

dyfodol er mwyn sicrhau bod dinasyddion Pen-y-bont ar Ogwr yn cael 

gwasanaethau sy'n briodol ac yn cynnig dewis.   

Bydd hyn yn cyflwyno heriau i'r Cyngor a'i wasanaethau, a bydd llawer ohonynt 

yn cael eu goresgyn drwy gydweithredu â'n partneriaid sy'n cynnwys Bwrdd 

Iechyd Cwm Taf Morgannwg, awdurdodau lleol partner, y trydydd sector a 

darparwyr annibynnol. 
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Cyflwyniad    
Ym mis Medi 2009, cymeradwyodd CBS Pen-y-bont ar Ogwr strategaeth ddeng 

mlynedd ar gyfer ei wasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion oedd yn datgan 

ei fwriadau comisiynu rhwng 2010 a 2020. Roedd yn Strategaeth Gomisiynu 

flaengar a chyflwynodd gyfeiriad ar gyfer gwasanaethau gyda’r bwriad iddynt 

fod yn gynaliadwy ac i ddarparu’r cynnydd a ragwelid yn y boblogaeth, ymhlith 

pobl hŷn yn benodol, a nododd weledigaeth ar gyfer newidiadau hanfodol i'r 

gwasanaethau a ddarperir sydd wedi cynorthwyo'r cyngor i wrthsefyll yr her o 

bwysau cynyddol sylweddol.   

Mae’n bryd bellach i'r bwriadau comisiynu hynny gael eu hadolygu a'u hymestyn 

i gynnwys, yn ogystal â Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Wasanaethau Gofal 

Cymdeithasol a Llesiant Plant y Cyngor. Mae'n bwysig datgan yn glir bod 

pwyslais cenedlaethol y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

ar gydweithredu a chydgynhyrchu yn golygu y bydd unrhyw newidiadau i 

wasanaethau a ddarperir yn y dyfodol yn cael eu cyflawni gyda phartneriaid 

Rhanbarthol os yw hynny'n briodol, gan gynnwys y Bwrdd Iechyd, y Trydydd 

Sector a darparwyr gwasanaethau Annibynnol.   

Mae'n hanfodol bwysig bod rôl y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael ei 

chynllunio i gefnogi nid yn unig y rhai sy'n agored i niwed gyda gwasanaethau 

Tymor Hir ond hefyd i helpu i gynorthwyo pobl i wneud y mwyaf o'u 

hannibyniaeth a chynnal eu "lles". Felly bydd y Cyngor hefyd yn rhoi sylw o 

ddifrif i’r disgwyliadau y bydd yn gweithio'n agos gyda'r Bwrdd Iechyd i 

ddatblygu gwasanaethau ar y cyd sy'n cefnogi atal derbyn diangen i ysbytai ac a 

all gynorthwyo gyda rhyddhau cleifion o ysbytai yn gynt. 

Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wneud newidiadau 

sylweddol i'r ffordd mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu cynllunio, eu 

dylunio, eu comisiynu a'u darparu. Mae'r Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol ar 

gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru wedi pwysleisio bod “comisiynu 

gofal cymdeithasol yn llawer mwy na chynghorau'n trefnu ac yn prynu 

gwasanaethau. Mae'n ymwneud â sut mae cynghorau, y GIG a darparwyr eraill 

yn rhagweld newid, yn cynllunio gwasanaethau i fodloni gofynion yn y dyfodol ac 

yn gwneud defnydd effeithiol o'r arian sydd ar gael".  Mae'r datganiad hwn yn 

dangos, er bod gan gomisiynu gwasanaethau rôl yn y gwaith o ddarparu 

gwasanaethau hanfodol, nid dyma'r unig ddull o sicrhau bod yr ystod ofynnol o 

wasanaethau ar gael. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol 

gydweithredu a chydlynu â phartneriaid fel Byrddau Iechyd a'r Trydydd Sector i 
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sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu cynllunio a'u datblygu'n effeithiol a sicrhau 

gwerth da am arian.  

Mae creu Rhanbarthau dynodedig yng Nghymru i wella llesiant Plant ac 

Oedolion ag anghenion gofal a chefnogaeth yn thema amlwg a gyflwynir gan y 

Ddeddf, sydd hefyd yn nodi'r angen am gynnal asesiadau Rhanbarthol o 

Anghenion y Boblogaeth sy'n nodi blaenoriaethau rhanbarthol sy'n sail i 

“Gynllun Ardal” Rhanbarthol. Roedd symud Pen-y-bont ar Ogwr o ranbarth 

blaenorol Bae'r Gorllewin i Ranbarth Cwm Taf Morgannwg yn 2019 yn mynd i 

darfu’n anochel ar drefniadau gweithio rhanbarthol yr awdurdod yn y tymor byr, 

ond serch hynny rhaid parhau i groesawu ac ymestyn gwerth a phwysigrwydd 

gweithio rhanbarthol a'i allu i gomisiynu gwasanaethau ar y cyd fel sy’n briodol, 

ac felly rhaid iddo ymddangos mewn Cynlluniau Cyflawni Gwasanaethau yn y 

dyfodol.   

Mae'r Ddeddf yn pwysleisio bod rhaid i awdurdodau lleol ymestyn eu 

darpariaeth o wasanaethau i gynnwys gwasanaethau ataliol, a hyrwyddo 

gweithgareddau a gwasanaethau Llesiant, er mwyn i hyn oedi ac atal yr angen 

am ofal a chefnogaeth. Yn ogystal, mae'r Ddeddf yn pwysleisio'r angen am i 

awdurdodau lleol drin gofalwyr yn gyfartal â'r rhai sy’n cael gofal yn ogystal â 

chyflwyno cyfrifoldebau gwasanaeth newydd ac ychwanegol fel Eiriolaeth ac 

Ystadau Diogel. Mae'r Ddeddf yn datgan yn glir mai'r awdurdod lleol y mae 

cyfleuster ystad ddiogel wedi’i leoli ynddo sy'n gyfrifol am ofal cymdeithasol i 

oedolion mewn ystad ddiogel yng Nghymru. Mae hyn yn golygu, gyda'r 

disgwyliadau hyn, bod CBS Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael cyfrifoldeb ychwanegol 

am Garchar EM y Parc y mae angen ei ystyried hefyd wrth gynllunio a 

chomisiynu gwasanaethau yn y dyfodol.   

Gweithio gydag unigolion i sicrhau bod gwasanaethau'n cefnogi cyflawni 

canlyniadau personol yw un o'r newidiadau allweddol sy'n ofynnol gan y Ddeddf.  

Mae'r Ddeddf hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd a chyfraniad “adnoddau nad 

ydynt yn cael eu defnyddio” sydd ar gael gan unigolion a chymunedau ac sy'n 

arwain at adnabod pwysigrwydd cynllunio a chomisiynu gwasanaethau mewn 

ffordd gydgynhyrchiol.  

Mae newidiadau statudol o'r fath wedi gorfodi awdurdodau lleol i gynllunio 

comisiynu Gofal Cymdeithasol ar gyfer y dyfodol yn ofalus a chydnabod ac 

ymateb i'r heriau sydd wedi’u nodi gan y Ddeddf, a sicrhau bod gwasanaethau'n 

cael eu cynllunio i gynnal a chefnogi Llesiant, Annibyniaeth, Cynllunio sy'n 

Canolbwyntio ar yr Unigolyn a Llais a Rheolaeth. Disgwylir hefyd na ellir darparu 

gwasanaethau o'r fath yn ynysig ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r 
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Gyfarwyddiaeth a'i gwasanaethau gydweithio’n agosach gyda gwasanaethau 

eraill y Cyngor i sicrhau bod strategaethau gwasanaeth yn cael eu hysbysu ac yn 

cyd-fynd, ac mewn cydweithrediad â phartneriaid eraill fel y Bwrdd Iechyd a 

phartneriaid rhanbarthol. 

Mae'r ddogfen hon felly'n nodi ar gyfer Gofal Cymdeithasol Pen-y-bont ar Ogwr 

y bwriadau o ran darparu gwasanaethau ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion 

a Phlant a sut bydd y gwasanaethau hyn yn seiliedig ar ddarparu gwasanaethau 

Llesiant wedi'u targedu, sydd wedi’u cynllunio i gefnogi annibyniaeth a dewis.  

Mae'n anochel y bydd y ddogfen hon yn cyflwyno gwybodaeth yr adroddwyd 

arni’n flaenorol yn adroddiadau Fframwaith Adrodd Blynyddol y Cyngor 

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, sy'n adrodd ar gynnydd bob 

blwyddyn, a bwriedir parhau i adrodd ar y cynnydd drwy'r mecanwaith hwn yn y 

dyfodol.   

Ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion, bydd y ddogfen hon yn ystyried y camau 

a fwriedir yn nogfen Gomisiynu 2010, yn nodi'r cynnydd a wnaed a beth arall 

sydd angen ei gyflawni. Bydd y ddogfen hefyd yn darparu gweledigaeth 

gwasanaeth ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Blant a fydd yn nodi ei sefyllfa 

bresennol a'i gyfeiriad yn y dyfodol ac yn nodi cyfleoedd i weld sut gall y 

Gyfarwyddiaeth yn ei chyfanrwydd weithio'n gydlynol oddi mewn i’r 

Gyfarwyddiaeth ac ar draws y Cyngor yn ogystal â sefydliadau partner.   

I grynhoi, bydd y ddogfen hon yn darparu'r Cynllun Cyflawni Gwasanaethau ar 

gyfer sut mae Gofal Cymdeithasol ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn parhau i 

drawsnewid ei gynlluniau gwasanaeth fel ei fod yn parhau â'i uchelgais i 

ddarparu gwasanaethau o safon yn erbyn cefndir o bwysau ariannol cynyddol a 

heriau cronnol a ddaw yn sgil cynnydd yn y boblogaeth a chymhlethdod yr 

angen. 

Cyd-destun Corfforaethol 
Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr nifer o egwyddorion 

allweddol sy'n sail i'r ffordd mae'n darparu ei ystod o wasanaethau. Mae'r 

Cyngor wedi datblygu gweledigaeth, sef gweithredu fel “Un Cyngor sy’n 

cydweithio i wella bywydau”, sy’n hanfodol i'r ffordd mae'r cyngor eisiau 

darparu gwasanaethau sydd o fudd i ddinasyddion y Fwrdeistref Sirol. Gan 

gydnabod bod gwasanaethau'n cael eu darparu'n well mewn cydweithrediad, 

mae'r Cyngor hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth 

â'n dinasyddion, ein cymunedau a gyda sefydliadau eraill i ddatblygu a darparu 

gwasanaethau cynaliadwy.    
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O fewn yr egwyddorion hyn, rydym wedi ymgorffori egwyddor Datblygu 

Cynaliadwy, sy’n cyd-fynd â'r pum ffordd o weithio, fel y mynegwyd yn Neddf 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Dyma'r pum Ffordd o Weithio:    

 Tymor Hir 

 Atal            

 Integreiddio  

 Cydweithredu  

 Cynnwys        

Mae'r Cyngor hefyd wedi datblygu gwerthoedd sy'n cynrychioli'r hyn rydym yn 

sefyll drosto ac yn dylanwadu ar sut rydym yn gweithio. Y rhain yw:   

Teg – ystyried anghenion a sefyllfa pawb                    

Uchelgeisiol – bob amser yn ceisio gwella’r hyn rydym yn ei wneud ac  

anelu am ragoriaeth 

Ffocws ar ddinasyddion – cofio ein bod yma i wasanaethu cymunedau 

lleol                 

Effeithlon – darparu gwasanaethau sy’n cynnig gwerth am arian         

Yng nghanol y pwysau sy'n deillio o alw cynyddol a llai o adnoddau, uchelgais y 

Cyngor yw sicrhau ffocws clir ar y blaenoriaethau cenedlaethol sydd wedi’u 

pennu ar gyfer Cymru ac ar gyfer ein cymunedau ni ym Mhen-y-bont ar Ogwr, 

nawr ac yn y dyfodol. Er mwyn cefnogi'r uchelgais hwn, mae'r Cyngor wedi 

mabwysiadu tri nod Llesiant o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru), sef:  

1. Cefnogi economi gynaliadwy lwyddiannus – cymryd camau i wneud y 

fwrdeistref sirol yn lle gwych i wneud busnes, i bobl fyw, gweithio, astudio 

ac ymweld ag ef, ac i sicrhau bod ffocws ein hysgolion ar feithrin sgiliau, 

cymwysterau ac uchelgeisiau i bawb yn y fwrdeistref sirol.  

2. Helpu pobl a chymunedau i fod yn iachach ac yn fwy gwydn - cymryd 

camau i leihau neu atal pobl rhag bod yn agored i niwed neu’n ddibynnol 

ar y Cyngor a'i wasanaethau. Cefnogi unigolion a chymunedau i feithrin 

cadernid, a'u galluogi i ddatblygu atebion i gael bywydau egnïol, iach ac 

annibynnol. 

3. Defnydd mwy effeithlon o adnoddau – sicrhau bod yr holl adnoddau 

(ariannol, corfforol, ecolegol, dynol a thechnolegol) yn cael eu defnyddio 

mor effeithiol ac effeithlon â phosib ac yn cefnogi'r gwaith o greu 

adnoddau ledled y gymuned a all helpu i gyflawni nodau llesiant y Cyngor.  
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Mae'r cyngor o'r farn bod cynhyrchu'r Cynllun Cyflawni hwn ar gyfer 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn arfer da gan ei fod yn sicrhau bod y 

broses o gyflawni newid mewn gwasanaethau yn unol ag amcanion 

corfforaethol.  Felly, mae'r amcanion corfforaethol yn ganolog i themâu'r 

Cynllun Cyflawni Gwasanaethau hwn. Bydd y cynllun hwn yn cadarnhau, gyda'r 

galw cynyddol am wasanaethau a phwysau cynyddol ar y gyllideb, bod y Cyngor 

wedi gorfod darparu mwy o wasanaethau gyda llai o adnoddau, sy'n gorfod 

parhau yn y dyfodol, er mwyn defnyddio adnoddau i barhau i gefnogi'r galw 

cynyddol. Mae'r Cynllun Cyflawni Gwasanaethau hwn hefyd yn cadarnhau'r 

angen am i'r Cyngor gydweithio'n fewnol ar draws gwasanaethau ac adrannau, 

yn ogystal â chydweithio ag asiantaethau partner eraill sy'n cynnwys Bwrdd 

Iechyd Cwm Taf Morgannwg, awdurdodau lleol eraill, a'r Trydydd Sector a 

Darparwyr Gwasanaethau Annibynnol.  

Cefndir 
Roedd y cynllun deng mlynedd ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion a grëwyd 

yn 2010 yn darparu'r glasbrint ar gyfer sut byddai angen darparu Gwasanaethau 

Gofal Cymdeithasol i Oedolion er mwyn bodloni'r gofynion disgwyliedig wrth 

iddynt newid. Yn 2015, ffurfiodd y Cyngor y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant a oedd yn ailuno’r Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i 

Oedolion a Phlant yn yr un Gyfarwyddiaeth. Ers hynny, yn 2016 lansiodd y 

Gyfarwyddiaeth y strategaeth “Gweledigaeth ar gyfer Gweithredu” yn nodi'r 

Weledigaeth ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Blant er mwyn galluogi “gwell 

canlyniadau i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd”.   

Arweiniodd y ddogfen Gofal Cymdeithasol i Oedolion at greu rhaglen(ni) 

Ailfodelu Gofal Cymdeithasol i Oedolion sydd wedi arwain at drawsnewid 

gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion sydd, ers 2011, wedi ad-drefnu 

Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn sylweddol. Mae hyn wedi cynnwys datblygu 

modelau sy'n esblygu o weithio integredig gan gynnwys creu'r Tîm Adnoddau 

Cymunedol arobryn a Chanolfannau Integredig Cymunedol gyda Bwrdd Iechyd 

blaenorol PABM. Cynlluniwyd modelau o'r fath i ddarparu ymyriadau penodol 

sy'n galluogi cefnogaeth ddwys am gyfnod dan reolaeth, i gefnogi cyflawni 

canlyniadau personol ac annibyniaeth sydd wedi llwyddo i leihau'r ddibyniaeth 

ar wasanaethau tymor hir, sydd angen costau cyson. 

Mae'r rhaglen hon hefyd wedi bodloni gofynion a disgwyliadau'r Ddeddf ac mae 

tystiolaeth sylweddol i ddangos sut mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi 

croesawu'r agenda atal. Hyd yn oed cyn cyflwyno'r Ddeddf, roedd Pen-y-bont ar 
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Ogwr wedi datblygu cytundeb i weithio mewn partneriaeth â darparwr allanol 

(Halo Leisure) i foderneiddio ei wasanaethau Hamdden yn 2012, ac yn yr un 

modd datblygwyd ei wasanaethau diwylliannol gan gynnwys Llyfrgelloedd drwy 

greu partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn 2015.   

Y newidiadau hyn a arweiniodd at y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant a chynnwys Gwasanaethau Byw'n Iach sydd hefyd â 

monitro cytundebol mewn perthynas ag Awen a Halo. Mae'r penderfyniad 

strategol hwn wedi arwain at y Cyngor yn creu trefniadau gweithio rhagorol 

gyda Halo ac Awen sydd wedi galluogi'r darparwyr hyn i gynnig hyblygrwydd yn y 

ffordd maent wedi llunio a darparu trefniadau gwasanaeth. Mae'r ffocws ar atal 

a llesiant yn y Cyngor wedi caniatáu i asedau fel canolfannau cymunedol, a'r 

gwasanaethau y gallant eu darparu, gyd-fynd â'r canlyniadau llesiant a 

ddymunir. Byddai hyn yn cynnwys y cynllun Heneiddio'n Dda ar gyfer rhaglenni 

Pen-y-bont ar Ogwr Egnïol a Meithrin Cymunedau Cadarn Pen-y-bont ar Ogwr 

sydd wedi helpu i roi ffocws o’r newydd ar ddarparu gwasanaethau ac 

ailgynllunio model gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu ar y cyd ac a ddarperir 

mewn partneriaeth â Halo ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Mae hyn 

wedi arwain at drawsnewid y Canolfannau Hamdden blaenorol a gwasanaethau 

cysylltiedig eraill, fel eu bod yn gallu diwallu anghenion pobl heini a’r rhai nad 

ydynt yn heini hefyd. Gellir sicrhau bod datblygiadau o'r fath yn cyd-fynd yn 

uniongyrchol ag egwyddorion y Ddeddf, yn enwedig yr angen am wasanaethau 

ataliol sy'n creu cadernid cymunedol.   

Roedd papur "Gweledigaeth ar gyfer Gweithredu" Gofal Cymdeithasol i Blant yn 

datgan y weledigaeth ar gyfer y Gwasanaethau Plant sef: ‘Gyda'n gilydd galluogi 

gwell canlyniadau i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd drwy wasanaethau ymatebol 

ac amserol sy'n eu cefnogi i fyw gyda'i gilydd, gweithio ar anawsterau a bod yn 

ddiogel’. Datblygwyd y weledigaeth hon gan reolwyr gwasanaeth a'i llunio gan 

staff gweithredol a rheng flaen ac fe'i cynlluniwyd fel sail i uchelgais a dull o 

weithredu gwasanaeth cyfan, gan arwain at raglen Trawsnewid sy'n parhau i 

Ailfodelu Gwasanaethau Plant. Roedd y rhaglen Trawsnewid yn seiliedig ar 

gyflawni pedair blaenoriaeth allweddol a nodir yn Ffigur 1 isod. 
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Ffigur 1:  Rhaglen Ailfodelu Gwasanaethau Plant            

 
Gwasanaethau sy'n cael eu harwain gan alw yw Gwasanaethau Cymdeithasol i 

raddau helaeth ac er mai'r strategaeth tymor hir yw galluogi pobl i fod yn fwy 

hunanddibynnol, mae'r ddemograffeg yn dangos bod pobl yn byw'n hirach, yn 

aml gyda chyflyrau cymhlethach nag erioed o'r blaen. Mae hyn yn golygu bod 

niferoedd cynyddol o bobl hŷn yn byw yn y gymuned, pobl a fyddai wedi aros yn 

yr ysbyty yn flaenorol neu wedi mynd i gartref gofal. Yn yr un modd, mae gofal 

cymdeithasol i Blant hefyd yn cael ei herio gan yr angen am i rai plant a phobl 

ifanc ddod yn blant sy’n "Derbyn Gofal", sy'n gofyn am reolaeth ofalus a gwneud 

penderfyniadau am achosion unigol a all arwain at ychwanegu at bwysau 

ariannol a all amrywio'n gyflym iawn. 

Yn y Gyfarwyddiaeth, ceir diwylliant cryf o ofal cymdeithasol proffesiynol ac mae 

pwyslais ar sicrhau canlyniadau cadarnhaol i'r bobl hynny rydym yn gweithio i'w 

cefnogi. Mae'r Cyngor yn ymdrechu'n barhaus i ddatblygu dulliau newydd o 

ddarparu gwasanaethau sy'n hyrwyddo gwell cefnogaeth a chanlyniadau ar 

gyfer atal, ymyrraeth gynnar a llesiant.  Mae'r dull hwn o weithredu’n cefnogi 

blaenoriaeth gorfforaethol y Cyngor o ‘helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol’ 

ac mae hefyd yn rhan o gynllun trawsnewid y Gyfarwyddiaeth ym maes 

Oedolion gyda chyswllt clir â strategaeth ariannol tymor canolig y Cyngor.  

Sut mae’r Cynllun Comisiynu hwn yn cael ei Gyflwyno  
Mae uchelgeisiau'r ddogfen hon yn seiliedig ar sbardunau polisi strategol 

cenedlaethol a lleol allweddol sy'n sail i'n hamcanion, ein canlyniadau a'n 

blaenoriaethau. Mae'r Cynllun Ailfodelu wedi'i rannu'n bedair Rhan nodedig.  

Bydd hyn yn cynorthwyo'r rhai sy'n defnyddio'r ddogfen i sicrhau eu bod yn cael 

yr wybodaeth berthnasol sydd fwyaf priodol iddynt hwy. I'r perwyl hwn, gellir 

Bwrdd Rhaglen 
Ailfodelu Gofal 

Cymdeithasol i Blant 

Plant ag 
Anableddau

Gwasanaethau 
Preswyl

Cymorth Cynnar 
a Pherfformiad

Hwb Diogelu 
Amlasiantaeth 

(MASH)



 

11 
 

ystyried y cynllun yn ei gyfanrwydd neu gall pob rhan sefyll ar ei phen ei hun.  

Mae'n cynnwys y canlynol: 

1. Gosod y Naws   

2. Gwasanaethau Plant 

3. Gwasanaethau Pontio – Plant i Oedolion   

4. Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion 

5. Gwasanaethau Llesiant               

6. Cynllun Gweithredu Cyflawni  

Mae'r ddogfen hon ar gyfer ein rhanddeiliaid sy'n cynnwys Aelodau Etholedig, 
staff, darparwyr a phobl sy'n defnyddio gwasanaethau, gofalwyr, gweithwyr 
proffesiynol a phartneriaid, ond gall fod ar gael hefyd yn electronig i unrhyw 
berson sydd â diddordeb. 
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ADRAN 1:  Gosod y Naws 

1.1 Heriau  

1.1.1  Newidiadau Poblogaeth  
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi nodi'r canlynol yn flaenorol: 

 Mae ein poblogaeth sy'n heneiddio'n gyflym yn golygu yr amcangyfrifwyd 
bod nifer y bobl hŷn yn fwy na nifer yr aelodau o deuluoedd mewn oedran 
gweithio mor gynnar â 2017  

 Mae mwy o bobl sy'n cael eu geni ag anableddau yn goroesi i fod yn 
oedolion ac yn hwyrach mewn bywyd  

 Mae llawer mwy o bobl yn goroesi salwch difrifol fel canser neu strôc ac 
mae'r rhai sy'n byw â chyflyrau tymor hir yn cynyddu'r galw am 
wasanaethau iechyd a gofal  

 Ledled y DU, cyflogir 1.87 miliwn o bobl yn y sector gofal ac mae gan 70% 
o bobl brofiad teuluol personol neu agos o ddefnyddio gwasanaethau 
gofal 

 Rhagwelir y bydd nifer y bobl â dementia yn cynyddu'n gyflym. Mae 
Ymchwil Alzheimer y DU yn rhagweld y bydd nifer y bobl â dementia yn 
cynyddu hyd at 35% erbyn 2025 a 146% erbyn 2050.   

Mae pobl â dementia’n tueddu i fod eisiau aros yn eu cartrefi eu hunain a chadw 

cymaint o annibyniaeth â phosib. Mae hyn yn cynyddu'r galw am ofalwyr, y 

disgwylir i'w niferoedd gyd-fynd â'r cynnydd mewn achosion o ddementia. Yn 

bennaf oherwydd bod pobl yn byw'n hirach, disgwylir i'r boblogaeth yng 

Nghymru barhau i gynyddu. Yn 2016, roedd 1 o bob 5 o bobl yn 65 oed a hŷn ac 

erbyn 2039, disgwylir i'r ffigur gynyddu i 1 o bob 4. Mae'r newid hwn a ragwelir 

yn gynnydd o 40% yn y boblogaeth dros 65 oed, ond ar gyfer pobl 85 oed a hŷn 

disgwylir i’r cynnydd yn y boblogaeth fod yn 137% erbyn 2039.  

Ar lefel Pen-y-bont ar Ogwr, y rhagfynegiadau presennol yw bod disgwyl i'r 

boblogaeth Oedolion gyffredinol gynyddu 7.6% rhwng 2017 a 2025 (gweler 

Ffigur 2 isod).  Fodd bynnag, mae'r newidiadau yn y boblogaeth i bobl hŷn yn 

cynnig mwy o heriau. Erbyn 2025, disgwylir i'r boblogaeth dros 65 oed gynyddu 

16% a disgwylir i’r boblogaeth dros 85 oed gynyddu 39%.    

Yn 2017 darparodd Pen-y-bont ar Ogwr wasanaethau i fwy na thri chwarter y 

boblogaeth dros 85 oed.  Gan ystyried y rhagfynegiad tymor byr ar gyfer Pen-y-

bont ar Ogwr, os bydd cyfran y boblogaeth dros 85 oed sydd angen 
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gwasanaethau’n parhau, dylem ddisgwyl i'r galw am wasanaethau gynyddu o 

2,850 o bobl (yn 2017) i bron i 4,000 erbyn 2025. 

Er bod y cynnydd a ragwelir yn y boblogaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 

sylweddol, mae parhad y duedd gynyddol fel y rhagwelwyd ar gyfer Cymru yn 

fwy arwyddocaol. Gan dybio bod cynnydd Cymru Gyfan yn y boblogaeth dros 85 

oed o 137% erbyn 2039 yn berthnasol i Ben-y-bont ar Ogwr, dylid disgwyl y bydd 

nifer y bobl sy'n derbyn gwasanaethau’n cynyddu ar lefel debyg, a fyddai'n 

arwain at gynnydd yn y pecynnau gofal presennol i fod yn fwy na 6500 ar gyfer y 

boblogaeth 85+ oed.   

Dylai'r amcanestyniadau poblogaeth hyn ddisgwyl parhau i gynyddu'r pwysau ar 

Ofal Cymdeithasol i Oedolion ac mae'n tanlinellu'r angen am i'r Cyngor adolygu'n 

barhaus ei waith o gomisiynu a dylunio'r gwasanaethau a ddarperir er mwyn 

iddo allu manteisio i'r eithaf ar y capasiti sydd ar gael i oresgyn heriau mor 

sylweddol. 

Ffigur 2:  Newidiadau poblogaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ystod 2013 – 2030 

Mae'r cynnydd a ragwelir ar gyfer y boblogaeth dros 85 oed yn golygu bod heriau 

sylweddol o'n blaen 

 
2013 2015 2017 2020 2025 2030 

Pobl 0 i 18 oed 28,979 29,117 29,280 29,760 30,130 28,120 

Pobl 18 i 24 oed 11,310 11,010 10,520 9,950 9,380 9,950 

Pobl 25 i 34 oed 17,460 17,710 18,120 18,170 17,410 16,030 

Pobl 35 i 44 oed 18,350 17,920 17,300 17,350 18,470 18,940 

Pobl 45 i 54 oed 20,720 20,980 21,160 20,210 18,290 17,750 

Pobl 55 i 64 oed 17,350 17,610 18,230 19,510 20,800 20,100 

Pobl 65 i 69 oed 8,420 8,720 8,520 8,170 8,800 10,050 

Pobl 70 i 74 oed 6,530 6,880 7,540 8,140 7,680 8,300 

Pobl 75 i 79 oed 5,070 5,330 5,550 6,070 7,260 6,900 

Pobl 80 i 84 oed 3,520 3,690 3,880 4,290 4,980 6,040 

Pobl 85 oed a hŷn 3,170 3,340 3,620 4,030 5,040 6,310 

Cyfanswm y boblogaeth 18 oed a hŷn      140,879 142,307 143,720 145,650 148,240 148,490 

Ffynhonnell: Datganiad Sefyllfa Marchnad Cartrefi Gofal Preswyl a Nyrsio CBSP (Mehefin 2017) 

Oherwydd hirhoedledd y newidiadau hyn a ragwelir yn y boblogaeth, bydd yr 

heriau'n profi Pen-y-bont ar Ogwr a phob Awdurdod Lleol ledled Cymru yn 
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ddifrifol i ymateb i'r tirlun poblogaeth sy'n newid. Mae'r cynnydd yn y 

boblogaeth dros 65 oed ac, yn arbennig, 85+ oed, yn gynnydd disgwyliedig a 

digynsail yn y galw am wasanaethau Gofal Cymdeithasol. Mae hyn yn tanlinellu'r 

angen am greu cefnogaeth a gwasanaethau sy'n hyrwyddo ac yn sicrhau'r 

annibyniaeth orau bosib er mwyn i'r ddarpariaeth o gefnogaeth tymor hwy gael 

ei thargedu at y rhai sydd â'r angen mwyaf a phan fo angen. Er bod yr uchelgais 

hwn yn cyd-fynd â dyluniad strategol presennol y gwasanaethau, mae pwysau'r 

galw a heriau eraill yn creu sefyllfa gynyddol anodd a fydd yn herio'r cyngor yn 

barhaus i’w rheoli. 

Agwedd arall ar y ffigurau a gyflwynir yn Ffigur 2 yw bod y duedd yn dangos y 

rhagwelir y bydd nifer y bobl ifanc 18 i 64 oed yn gostwng 3% rhwng 2017 a 

2025. Gallai'r gostyngiad hwn effeithio ar nifer y bobl sydd ar gael i'w cyflogi yn y 

diwydiant gofal, a fyddai hefyd yn effeithio ar bob darparwr gofal (Awdurdod 

Lleol, y Trydydd Sector a'r Sector Annibynnol). Bydd hyn yn ei gwneud yn 

ofynnol i'r Cyngor ystyried sut gall weithio gyda darparwyr gwasanaethau 

annibynnol a'r Trydydd Sector i sicrhau bod eu gweithlu'n briodol i ddiwallu’r 

cynnydd disgwyliedig mewn galw.  

1.1.2  Pwysau Ariannol 
Yn 2019/20, cyfanswm y gyllideb net ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant oedd £71 miliwn. Mae wedi’i rhannu fel a ganlyn: 

Gofal Cymdeithasol i Oedolion £47m 

Gofal Cymdeithasol i Blant £19m 

Llesiant ac Atal   £5m 

Ers 2014/15, mae’r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant wedi 

profi arbedion cyllideb o bron i £14 miliwn i gyd fel y nodir isod: 

Gostyngiadau Cyllideb 2014/15 - 2019/20 £’000 
Gwasanaethau Pobl Hŷn  2,818 
Gwasanaethau Anableddau Dysgu  2,265 
Gwasanaethau Anableddau Corfforol  64 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl 247 
Gwasanaethau Dydd - PH / AD / IM / AC 341 

Fframwaith Asesu - PH / AD / IM / AC 2,363 
Ffioedd Tecach a chynnydd incwm arall     845 
Cysylltiedig â Rheolwyr a Staff Gweinyddol 1,777 
Arbedion cysylltiedig ag AWEN a HALO  1,840 
Gwasanaethau Plant       1,287 

 13,847 
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Mae'r arbedion hyn yn cynrychioli gostyngiad o 20% yn y gyllideb bresennol o 

£71 miliwn, ac er bod setliad y gyllideb ar gyfer Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn 

2020/21 yn well na'r disgwyl yn wreiddiol, mae'r setliad ar gyfer y blynyddoedd i 

ddod yn ansicr ac felly gallai'r pwysau ar y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant barhau. Mae'n bwysig pwysleisio bod y pwysau ariannol 

hwn wedi'i gyflawni wrth ymateb i'r galw cynyddol oherwydd newidiadau yn y 

boblogaeth sydd eisoes yn cael eu profi ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cyflawnwyd 

hyn yn rhannol gan Ofal Cymdeithasol i Oedolion a Phlant ar ôl derbyn cyllid  

sylweddol drwy Grantiau Llywodraeth Cymru fel y Gronfa Gofal Integredig. I 

grynhoi, ers 2015/16 mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi gweld cynnydd o £2.04 

miliwn o arian grant i £5.14 miliwn yn 2018/19, sy'n gynnydd o fwy na 250%. Er 

ei fod yn gynnydd nodedig y mae ei angen, nid yw'n disodli'r gostyngiad 

cyffredinol o bron i £14 miliwn sydd wedi bod ers 2014/15. Mae diffyg cyllid o'r 

fath yn creu anawsterau anochel i gynnal y broses o drawsnewid gwasanaethau 

ac felly mae'r Gyfarwyddiaeth wedi dod yn orddibynnol ar grantiau heb fod yn 

rhai rheolaidd a grantiau tymor byr i ddarparu gwasanaethau gofal. Cyflawnwyd 

y duedd hon a'r ddarpariaeth o gyllid drwy'r cydweithio a wnaeth Pen-y-bont ar 

Ogwr wrth weithio'n llwyddiannus gyda chyn Ranbarth Bae'r Gorllewin ac mae'n 

datgan ei benderfyniad i barhau â'r llwyddiant hwn yn Rhanbarth newydd Cwm 

Taf Morgannwg. 

Mae'r gostyngiadau heriol hyn yn y gyllideb yn arbennig o arwyddocaol o'u 

gosod ochr yn ochr â'r newidiadau poblogaeth sydd eisoes yn cynyddu pwysau 

ar y gwasanaeth. Bydd dadansoddiad manylach o Ffigur 2 yn dangos y bydd y 

boblogaeth dros 85 oed ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi cynyddu o 3,170 yn 2013 

i 4,030 yn 2020. Mae'r cynnydd hwn yn gynnydd o 27% mewn grŵp poblogaeth 

sy'n arbennig o ddibynnol ar wasanaethau gofal cymdeithasol a bydd yn arwain 

yn anochel at greu galw ychwanegol. Mae hyn wedi ei gwneud yn ofynnol i'r 

Cyngor ateb y galw cynyddol gan hefyd reoli cyllidebau sy'n lleihau ac ni fyddai 

hyn wedi'i gyflawni heb ddatblygu ffyrdd newydd o weithio. Mae'r pwysau cyfun 

hwn wedi ysgogi'r Gyfarwyddiaeth i gynyddu gwerth y canlyniadau am bob punt 

sy’n cael ei gwario, ond er hynny, disgwylir i fwy gael ei gyflawni.    

Mae Setliad Ariannol Tymor Canolig y Cyngor yn rhagweld y bydd disgwyl 

gostyngiadau cyllideb pellach gan y Cyngor yn ystod y pedair Blwyddyn Ariannol 

nesaf (2021 - 22 i 2023 – 24) a allai ei gwneud yn ofynnol i'r Gyfarwyddiaeth 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant wneud gostyngiadau pellach yn y 

gyllideb, fel y nodir isod yn Ffigur 3: 
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Ffigur 3:  Arbedion Ariannol Tymor Canolig 

Yn ystod y blynyddoedd ariannol sydd i ddod, gellid disgwyl i'r Gyfarwyddiaeth 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant arbed tua naw miliwn o bunnoedd pellach  
  

2019-
20 

2020-
21 

2021-
22 

2022-
23 

CYFANSWM 

Arbedion 
Corfforaethol 
Disgwyliedig  

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 

Senario Orau  7,621 9,773 7,584 7,398 32,376 
Senario Fwyaf 
Tebygol 

7,621 10,732 8,519 8,309 35,181 

Senario 
Waethaf 

7,621 13,609 11,267 10,932 43,429 

Yn 2019/20, neilltuwyd i'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant 28% o'r arbedion corfforaethol. Mae'r 
cyfrifiad canlynol yn defnyddio'r 28% fel ffigur procsi o'r "senario 
fwyaf tebygol" 

Arbedion   
Posib y 
Gyfarwyddiaeth 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a 
Llesiant 

2134 3005 2385 2327 9851 

 

Yn ogystal, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi nodi pryderon 

ariannol ychwanegol a fydd yn effeithio ar Ofal Cymdeithasol ledled Cymru.  

Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol: 

 Amcangyfrifir bod llywodraeth leol yng Nghymru eisoes yn wynebu diffyg 
cronnol o £750 miliwn yng nghyllid y gwasanaethau cymdeithasol yn 
2019-20.  

 Mae pwysau cyllidebol ym maes gofal cymdeithasol yn cynyddu wrth i 
wasanaethau gofal cymdeithasol ganolbwyntio'n ddwys ar Bobl Hŷn a'r 
boblogaeth ag anableddau dysgu.  

 Mae pwysau cynyddol ar wasanaethau cymdeithasol yn cynnwys galw 
cynyddol am wasanaethau cymhleth sy'n gysylltiedig â newid demograffig 
a'r Cyflogau Byw Cenedlaethol.  
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 Mae'r ffigurau diweddaraf yn datgelu bod dementia, gan gynnwys clefyd 
Alzheimer, wedi goddiweddyd clefyd y galon fel prif achos marwolaeth 
yng Nghymru a Lloegr.  

 Yng nghyflwyniad CLlLC i ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i gynigion cyllideb 
ddrafft Llywodraeth Cymru, amcangyfrifwyd bod chwyddiant ar gyfer 
gwasanaethau'r Awdurdod Lleol cyfan yn agos at 6% yn ystod y cyfnod 
hyd at 2019-20.  

 Amlygodd Adolygiad Gofal Cartref AGGCC yng Nghymru, a gyhoeddwyd 
ym mis Hydref 2016, pa mor fregus yw'r farchnad gofal cymdeithasol a 
daeth i'r casgliad nad yw'r dulliau presennol yn gynaliadwy. 

 Mae gwariant cyhoeddus a phreifat ar wasanaethau gofal yn werth mwy 
na £30 biliwn y flwyddyn ledled y DU 

 Mae costau cynyddol i gyflogwyr ar adeg pan fo cyllidebau'n crebachu, 
sy'n gofyn am fwy o effeithlonrwydd a gwell cynhyrchiant  

 Mae technolegau newydd yn newid y ffordd y mae rhywfaint o ofal yn 
cael ei ddarparu – e.e. teleofal. Fodd bynnag, mae modelau darparu 
gwasanaethau newydd yn gofyn am fwy o waith amlddisgyblaethol gyda 
phwyslais ar sgiliau byw'n annibynnol. 

 

1.1.3 CYD-DESTUN DEDDFWRIAETHOL 

1.1.3.1 Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 
Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i rym ar 6 Ebrill 

2016. Mae'r Ddeddf yn darparu'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwella llesiant 

pobl sydd angen gofal a chefnogaeth, a gofalwyr sydd angen cefnogaeth, ac yn y 

pen draw ar gyfer trawsnewid y ddarpariaeth o Ofal Cymdeithasol yng Nghymru.   

Amlygodd y Papur Gwyn, Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: 

Fframwaith Gweithredu, a gyhoeddwyd yn 2011, nifer o heriau a wynebir gan 

wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Roedd y rhain yn cynnwys newidiadau 

demograffig, disgwyliadau uwch gan y rhai sy'n cael gofal a chefnogaeth yn 

ogystal â realiti economaidd heriol yn barhaus. 

Nod y Ddeddf yw mynd i'r afael â'r materion hyn a bydd yn rhoi mwy o ryddid i 

bobl benderfynu pa wasanaethau y mae arnynt eu hangen gan hefyd hyrwyddo 

gwasanaethau cyson o ansawdd uchel ledled y wlad. Bwriad y Ddeddf yw 

trawsnewid y ffordd y darperir gwasanaethau cymdeithasol, gan hyrwyddo 

annibyniaeth pobl i roi llais a rheolaeth gadarnach iddynt. 

Dyma egwyddorion sylfaenol y Ddeddf:   
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Llais a rheolaeth – rhoi'r unigolyn a'i anghenion yn rhan ganolog o’i ofal, a rhoi 

llais iddo, a rheolaeth dros sicrhau’r canlyniadau sy'n ei helpu i gyflawni llesiant. 

Atal ac ymyrryd cynnar – cynyddu gwasanaethau ataliol yn y gymuned er mwyn 

lleihau'r angen critigol cynyddol. 

Llesiant – cefnogi pobl i gyflawni eu llesiant eu hunain a mesur llwyddiant gofal 

a chefnogaeth. 

Cydgynhyrchu – annog unigolion i gymryd mwy o ran yn y gwaith o gynllunio a 

darparu gwasanaethau. 

Mae'r Ddeddf wedi'i llunio o amgylch nifer o Godau Ymarfer sydd wedi'u 

cynllunio i helpu pobl a sefydliadau i ddeall sut dylid gweithredu gofynion y 

Ddeddf. Ar gyfer Awdurdodau Lleol, mae'r Codau Ymarfer yn darparu canllawiau 

ynghylch sut mae'n rhaid iddynt weithredu wrth ymarfer eu swyddogaethau 

gwasanaethau cymdeithasol.   

Mae gofynion o'r fath wedi peri i Ben-y-bont ar Ogwr a phob Awdurdod Lleol 

arall ledled Cymru ailgynllunio eu hymddygiad traddodiadol o ran gwasanaethau 

cymdeithasol a thrawsnewid y ffordd y caiff gofal ei ddarparu er mwyn 

canolbwyntio mwy ar ganlyniadau ac ar yr unigolyn a hefyd hyrwyddo Llesiant a 

gwasanaethau ataliol. Felly, roedd y Ddeddf yn gofyn am gyflwyno ffyrdd 

newydd o weithio sydd wedi codi disgwyliadau o ran sut cyflawnir arferion Gofal 

Cymdeithasol sydd wedi gofyn am newidiadau sylweddol i brosesau rheoli gofal.  

1.1.3.2 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 

2016 (RISCA) 
Yn greiddiol i’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) mae'r 

angen am wella ansawdd gwasanaethau a chryfhau’r warchodaeth i'r rhai sydd 

ei hangen, ac felly sicrhau bod gwasanaethau'n darparu gofal a chefnogaeth o 

ansawdd uchel. Felly, gwnaeth y Ddeddf le i newidiadau i Gofrestru ac Arolygu 

Gofal Cymdeithasol (RISCA) a gyflwynwyd yn 2018 ar gyfer cartrefi gofal, cartrefi 

plant, gofal cartref, canolfannau preswyl i deuluoedd a llety diogel. Ar gyfer 

gwasanaethau eraill sy'n cynnwys gwasanaethau maethu, mabwysiadu, lleoli 

oedolion ac eiriolaeth, daeth rheoliadau newydd i rym ym mis Ebrill 2019. 

Mae RISCA wedi cyflwyno lefel newydd o gofrestru ac arolygu i ddarparwyr 

gwasanaethau er mwyn gwella ansawdd y gwasanaethau a ddarperir a hefyd 

mae wedi cyflwyno disgwyliadau uwch i ddarparwyr gwasanaethau gofal 

cymdeithasol drwy gyflwyno rheoliadau gweithlu, hyfforddiant a gofynion 

cymwysterau newydd yn ogystal â sefydlogrwydd y farchnad a darpariaethau 
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asesu ariannol sydd wedi arwain yn anochel at oblygiadau ariannol. O dan RISCA 

rhaid i ddarparwr gofrestru i ddarparu unrhyw wasanaeth a reoleiddir gan y 

Ddeddf a bydd un cofrestriad yn cynnwys holl fanylion y mathau o wasanaeth a 

manylion y lleoliadau lle darperir y gwasanaeth(au). Erbyn mis Ebrill 2022, bydd 

y rhan fwyaf o'r gweithlu gofal cymdeithasol (gan gynnwys gweithwyr cartrefi 

gofal preswyl a gweithwyr gofal cartref (sy'n ofynnol erbyn mis Ebrill 2020)) yn 

cael eu llywodraethu gan fframwaith newydd RISCA.  

Mae cofrestru o'r fath hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i weithwyr gofal 

cymdeithasol fod â "chymwysterau priodol" ac mae Gofal Cymdeithasol Cymru 

wedi nodi gofynion hyfforddiant a chymwysterau ar gyfer pob categori o 

weithiwr gofal cymdeithasol. Felly bydd yn ofynnol i weithwyr gofal 

cymdeithasol fod â chymhwyster rhestredig er mwyn cofrestru gyda Gofal 

Cymdeithasol Cymru, a fydd hefyd yn gofyn am ffi i gofrestru.   

Bydd angen trafod effaith ffioedd cysylltiedig a chymwysterau cysylltiedig sy'n 

ymwneud â darparwyr annibynnol gofal cartref a bydd angen trefnu darpariaeth 

cartrefi gofal ar gyfer contractau yn y dyfodol, ond bydd yn ychwanegu costau 

ychwanegol at y darparwyr annibynnol a'r gwasanaethau mewnol ac felly'n 

ychwanegu costau at gomisiynu gwasanaethau yn gyffredinol. 

1.1.3.3  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn ymwneud â gwella 

llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a rhaid 

ei hystyried fel rhan o unrhyw gynllunio ar gyfer Gofal Cymdeithasol yn y 

dyfodol. Nod cyffredinol y Ddeddf yw rhoi sylw i'r heriau y cydnabyddir eu bod 

yn berthnasol i Gymru yn y dyfodol, fel newid yn yr hinsawdd, tlodi, 

anghydraddoldeb iechyd a swyddi a thwf. Uchelgais y Ddeddf hon yw i'r Sector 

Cyhoeddus ar y cyd gydweithio i fynd i'r afael â'r heriau drwy ystyried effaith 

Tymor Hir ei benderfyniadau ac mae wedi gofyn am greu Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Cymru. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi sefydlu saith nod 

llesiant sy'n canolbwyntio ar gynyddu ffyniant, cydnerthedd, iechyd, 

cydraddoldeb, cydlyniant, cyfrifoldeb byd-eang, diwylliant a'r iaith Gymraeg. 

Mae'r egwyddorion sy'n sail i'r Ddeddf hon yn cynnwys cynaliadwyedd tymor hir 

a datblygu'r cysylltedd rhwng sefydliadau, gwasanaethau ac adnoddau, a 

chefnogi'r achos dros ddulliau atal a llesiant. Mae'r Ddeddf hon yn nodi'r pum 

ffordd o weithio fel tymor hir, atal, integreiddio, cydweithredu a chynnwys, sy'n 

themâu cyfarwydd yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 
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Mae gan Ddeddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) gwmpas llawer 

ehangach o ran y Sector Cyhoeddus na'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant, serch hynny mae gorgyffwrdd, fel yr agenda atal, rhwng 

y ddwy ddeddf. Mae hyn yn codi'r disgwyliadau y dylai Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus a Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol gydweithio'n agosach, a allai 

ddylanwadu ar flaenoriaethau a darpariaeth gwasanaethau cymdeithasol yn y 

dyfodol.  

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr yn seiliedig ar waith 

partneriaeth sydd wedi arwain at ddatblygu cynllun Llesiant Pen-y-bont ar Ogwr. 

Mae'r cynllun yn cydnabod pwysigrwydd cydweithio fel ymrwymiad tymor hir i 

atal achosion sylfaenol problemau neu leihau eu cynnydd mewn ffordd 

integredig a chydweithredol. Mae'r cynllun yn nodi pwysigrwydd llesiant 

cymdeithasol a'r gwerth a roddir gan bobl leol ar gyswllt mewn cymunedau. 

Mae'n cadarnhau'r angen am ddatblygu cymunedau cyfeillgar i oedran yn 

seiliedig ar newidiadau demograffig ac mae hefyd yn nodi’r effaith negyddol y 

gall rhai profiadau o fywyd cynnar ei chael gydol oes, ac mae'n cyfeirio at 

ddefnyddio cyfleoedd presgripsiwn cymdeithasol i gyfeirio pobl at rwydweithiau 

cefnogi. Mae 4 amcan allweddol: y dechrau gorau mewn bywyd; cefnogi 

cymunedau ym Mhen-y-bont ar Ogwr i fod yn ddiogel ac yn gydlynus; lleihau 

anghydraddoldeb cymdeithasol ac economaidd; a chefnogi dewisiadau iach 

mewn amgylchedd iach. Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar 

Ogwr wedi sefydlu ystod o ffrydiau gwaith i gefnogi cyflawni'r canlyniadau hyn.  

1.1.4  Gwaith Rhanbarthol 
Mae Rhan 9 y Ddeddf yn nodi gofynion gwaith rhanbarthol ledled Cymru drwy 

ragnodi saith rhanbarth ar gyfer Cymru a chreu Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol i oruchwylio'r gwaith o ddatblygu gwell gwasanaethau Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol yn y rhanbarth.   

Nid oedd cyflwyno trefniadau Partneriaeth Ranbarthol yn fenter newydd i Ben-

y-bont ar Ogwr, gan fod Pen-y-bont ar Ogwr eisoes wedi bod yn rhan o 

ddatblygiad Rhanbarth Bae'r Gorllewin (yn cynnwys Awdurdodau Lleol Pen-y-

bont ar Ogwr, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot a Bwrdd Iechyd PABM) ers 

2012. Fodd bynnag, mae targedu Cyllid Gofal Integredig ar Lefel Ranbarthol wedi 

achosi i ranbarthau weithio mewn ffordd fwy strwythuredig ac ymgymryd â 

gweithgareddau gofynnol ar y cyd fel datblygu blaenoriaethau rhanbarthol a 

ddeilliodd o'r Asesiad Poblogaeth Rhanbarthol a'r Cynllun Ardal. Mae'r 

newidiadau dilynol i ffiniau a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2019 wedi ei gwneud yn 

ofynnol i Ben-y-bont ar Ogwr symud o Ranbarth Bae'r Gorllewin i Ranbarth 
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newydd Cwm Taf Morgannwg, ac mae wedi ei gwneud yn ofynnol i Ben-y-bont 

ar Ogwr gysoni ei blaenoriaethau lleol a nodwyd gan Asesiad Poblogaeth Bae'r 

Gorllewin â'r rhai a nodwyd gan flaenoriaethau Rhanbarthol blaenorol Cwm Taf.  

Felly, mae'r blaenoriaethau Rhanbarthol hyn yn parhau i fod yn berthnasol iawn 

i gynllun y gwasanaethau ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr yn y dyfodol wrth symud 

ymlaen. 

Disgwyliadau'r Ddeddf felly yw y bydd gwaith Rhanbarthol nid yn unig yn nodi 

blaenoriaethau Rhanbarthol a gyhoeddir drwy'r Cynllun Ardal Rhanbarthol, ond 

hefyd bydd yn arwain at ddulliau cydweithredol o gomisiynu Rhanbarthol sy'n 

darparu dulliau gweithredu cytunedig a alluogir drwy Gyllid Grant gan 

Lywodraeth Cymru yn ogystal â chreu trefniadau cyllideb wedi'i phŵlio fel sy’n 

ofynnol rhwng partneriaid Rhanbarthol. 

1.1.5 Hyfforddiant a Datblygiad staff Gofal Cymdeithasol ym Mhen-y-

bont ar Ogwr 
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid y cyfeirir ato fel Grant Datblygu'r 

Gweithlu Gofal Cymdeithasol, y disgwylir iddo gael ei ddefnyddio nid yn unig ar 

gyfer staff Awdurdodau Lleol, ond ei dargedu a'i rannu â darparwyr allanol 

gwasanaethau Gofal Cymdeithasol yn y Sector Annibynnol a'r Trydydd Sector.   

Mae amodau eraill ar y Grant sydd wedi'u cynllunio i sicrhau ei fod yn cael ei 

ddefnyddio i gyflawni amcanion strategol cenedlaethol gan gynnwys 

cyfarwyddebau penodol sydd â'r bwriad o ddatblygu arferion gwasanaethau 

cymdeithasol yn genedlaethol. Ers gweithredu’r Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn 2015, mae Grant Datblygu'r Gweithlu Gofal 

Cymdeithasol (SCWDWP) wedi'i ddyrannu i ranbarthau sydd wedi ei gwneud yn 

ofynnol i awdurdodau lleol yn y rhanbarthau gydweithio â darparwyr 

gwasanaethau i nodi gofynion cenedlaethol, lleol a rhanbarthol cyffredin.   

Mae symud Pen-y-bont ar Ogwr o Ranbarth Bae'r Gorllewin i Gwm Taf 

Morgannwg yn 2019 wedi ei gwneud yn ofynnol i drefniadau Llywodraethu 

Rhanbarthol blaenorol Cwm Taf gael eu hadolygu a chytunwyd ar strwythur 

newydd, a fydd yn weithredol o fis Ebrill 2020 ymlaen. 

Cyflwynodd Pen-y-bont ar Ogwr, Cwm Taf a Merthyr gais rhanbarthol ar gyfer 

grant SCWWDP 2019/20 yn unol ag amodau’r grant. Mae'r cais yn cefnogi 

amcanion SCWWDP ac yn unol â'r Cylchlythyr Grant nododd sut ceisiodd y 

rhanbarth gyflawni blaenoriaethau cenedlaethol ochr yn ochr â blaenoriaethau 

rhanbarthol a lleol yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol ac mewn rhai achosion 

i 2022. 



 

22 
 

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi gweithio gyda'r trefniadau rhanbarthol yn 

flaenorol a bydd yn parhau i weithio gyda hwy i sicrhau cyfrannu at gydweithio 

ac elwa o hynny, ond bydd hefyd yn gallu nodi blaenoriaethau gwasanaeth lleol 

i’w cefnogi gyda rhaglenni hyfforddi arloesol pwrpasol. 

Felly, er mwyn sicrhau bod staff yn cael eu harfogi a'u datblygu i fodloni 

newidiadau i ofynion cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, mae hyfforddi a datblygu 

staff gofal cymdeithasol yn parhau’n flaenoriaeth i Ben-y-bont ar Ogwr. O 

ganlyniad, caiff anghenion hyfforddi eu hadolygu'n flynyddol er mwyn sicrhau 

bod cynlluniau dysgu a datblygu’n cefnogi blaenoriaethau gwasanaeth a 

datblygiad staff. 

1.1.6 Effaith Pandemig COVID-19  
Ers drafftio'r Cynllun Cyflawni Gwasanaethau ac ymgynghori arno, mae 

Pandemig COVID-19 wedi effeithio ar y ffordd mae Gwasanaethau Cymdeithasol 

a Llesiant yn darparu ystod eang o wasanaethau. Mae'r pandemig yn esiampl 

real, ond prin, diolch byth, o sut gellir herio'r broses o ddarparu gwasanaethau.  

Bu’n rhaid i wasanaethau mewnol ac wedi’u comisiynu y Cyngor ar gyfer 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ymateb ar y cyd ac yn gydlynus. Mae'r 

cydweithio cydlynus a chlos rhwng y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant a BAVO wedi dangos pwysigrwydd ac effeithiolrwydd y 

trydydd sector o ran darparu gwasanaethau a cefnogaeth gymunedol hanfodol.  

Mae'r profiad hwn o sut mae gwasanaethau wedi cydweithio yn ystod COVID-19 

yn dangos pwysigrwydd sylfeini cadarn gwaith partneriaeth gyda'n partneriaid 

statudol, ein darparwyr a'r trydydd sector, ac yn darparu tystiolaeth gadarn bod 

ein gwasanaethau'n gadarn ac yn gallu ymateb yn effeithiol i sefyllfaoedd heriol 

iawn.   

Wrth lunio’r ddogfen hon yn derfynol ac fel ymateb i bandemig COVID-19, mae'r 

Cyngor wrthi'n sefydlu "Cynllun Adfer" ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant i adlewyrchu'r "normal newydd" sy'n gorfod ystyried heriau parhaus 

disgwyliedig COVID-19. Ni ragwelir y bydd hyn yn effeithio ar y newidiadau 

gofynnol a nodir yn y ddogfen hon. Fodd bynnag, mae profiad COVID-19 wedi 

galluogi'r Cyngor i fanteisio ar gyfleoedd i newid y ffordd y gellir darparu 

gwasanaethau ac mae penderfyniad y bydd newidiadau o'r fath yn parhau i'r 

dyfodol, ac yn cael eu hystyried fel rhan o gynllun adfer COVID-19 y 

Gyfarwyddiaeth os gellir profi eu gwerth. Ond cydnabyddir hefyd y gallai’r tarfu 

parhaus a achosir gan COVID-19 effeithio'n fawr ar yr amserlenni a ragwelir 

oherwydd efallai y bydd angen blaenoriaethu gwasanaethau newydd i ddelio â'r 

heriau parhaus. 
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ADRAN 2: GWASANAETHAU PLANT 

2.1 Cyd-destun  

2.1.1  Gofal Cymdeithasol Plant – Cyd-destun Ariannol 

Cyn 2015/16, ni phrofodd Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Plant y Cyngor 

ostyngiadau cyllideb a oedd yn ofynnol i wasanaethau eraill y Cyngor. Roedd hyn 

yn bennaf oherwydd gorwariant cyllidebol hanesyddol a achoswyd gan bwysau 

lefelau uchel o alw a niferoedd cynyddol o "Blant sy'n Derbyn Gofal". Fodd 

bynnag, ers 2016/17, mae'r pwysau cynyddol ar gyllideb y cyngor wedi arwain at 

yr angen am i’r Gwasanaethau Plant ystyried sut gallant sicrhau arbedion 

cyllidebol hefyd.   

Cyllideb net y Gwasanaethau Plant yn 2019/20 yw £19 miliwn, ac mae mwyafrif 

ei chostau’n cael eu dyrannu fel a ganlyn:  

o Staf. Tua 28% o’r cyllidebau net  

o Lwfansau maethu (Asiantaethau Maethu Annibynnol a Mewnol). 

Tua 35% o’r cyllidebau net 

o Costau preswyl (Mewnol ac Annibynnol). Tua 18% o’r cyllidebau net 

o Gwasanaeth mabwysiadu. Tua 8% o’r cyllidebau net 

Ers blynyddoedd lawer, mae niferoedd ac anghenion y "Plant sy'n Derbyn Gofal" 

wedi rhoi pwysau sylweddol ar gyllidebau gofal cymdeithasol Plant ac, o 

ganlyniad, mae'r gwasanaeth wedi gorwario'n sylweddol. Fodd bynnag, yn 

2018/19 gwelwyd canlyniad cyllidebol gwell y gellir ei briodoli i'r strategaeth 

"Gweledigaeth ar gyfer Gweithredu" (2016) a gyflwynodd gyfres o ddulliau 

gweithredu newydd a gynlluniwyd i ddarparu gwasanaethau mwy cost effeithiol 

a oedd yn gwella canlyniadau i blant. Roedd y strategaeth hon ar gyfer Ailfodelu 

Gwasanaethau Plant yn nodi gweledigaeth ac uchelgais ar gyfer Gwasanaethau 

Plant a fyddai'n creu newid mewn ymarfer Gofal Cymdeithasol fel ei fod yn cyd-

fynd yn well â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). 
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2.2  Ein Gweledigaeth ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Blant  
 

 

 

Beth rydym wedi’i wneud 

Ers 2016, mae Gofal Cymdeithasol i Blant wedi bod yn ailfodelu ei wasanaethau 

fel bod gwasanaethau'n seiliedig ar ddarparu "Cymorth Cynnar" a threfniadau 

sefydlogrwydd effeithiol sydd wedi'u cynllunio i wella a hyrwyddo canlyniadau ar 

gyfer plant a phobl ifanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Datblygwyd strategaeth 

Cymorth Cynnar yn 2016 a oedd yn cyd-fynd â blaenoriaethau Cynllun 

Corfforaethol yr Awdurdod. Nododd y strategaeth bod ei chyflawni'n 

llwyddiannus yn dibynnu ar gryfder gwaith partneriaeth, ymrwymiad 

Arweinyddiaeth a Rheolaeth a bod â fframwaith clir, cadarn a chytunedig i 

weithio gan gadw ato.   

Roedd y strategaeth yn nodi uchelgais ar gyfer y Gwasanaethau Plant fel a 

ganlyn: 

 Gwybod pa blant sydd angen eu diogelu 

 Gwybod pa blant sydd angen cymorth cynnar 

 Helpu unigolion, teuluoedd a chymunedau i'w helpu eu hunain  

 Gweithio mewn partneriaethau cadarn  

 Ymyrraeth gyflym, sensitif ac effeithiol  

 Deall pa mor llwyddiannus ydym ni  

Nododd amcanion y strategaeth mai "Nod ymyrraeth gynnar yw atal anghenion 

y plant a’u teuluoedd rhag gwaethygu yn hytrach nag ymateb dim ond pan fydd 

yr anhawster wedi mynd mor ddifrifol fel ei fod angen sylw”.   

Roedd amcanion o'r fath yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) ar gyfer gwasanaethau i ganolbwyntio ar wasanaethau ataliol 

sy'n lleihau galw. Serch hynny, nododd y strategaeth Cymorth Cynnar hefyd y 

byddai'n seiliedig ar Fodel Trothwyon o Angen sydd wedi'i gynllunio fel sail i 

benderfyniadau proffesiynol er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i gynnig y 

lefel briodol o gefnogaeth ar yr amser cywir. Mae'r “Continwwm o Angen” hwn 

yn golygu bod anghenion plentyn neu berson ifanc yn cael eu diwallu mewn 

ffordd gymesur, gadarn ac amserol, gan wella cyfleoedd bywyd a chadw plant a 

phobl ifanc yn ddiogel. Dylid ystyried y trothwyon bob amser fel continwwm clir 

a hyblyg, sy'n ymateb i amgylchiadau ac amgylcheddau sy'n newid gyda phlant 

‘Gyda'n gilydd galluogi gwell canlyniadau i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd drwy 

wasanaethau ymatebol ac amserol sy'n eu cefnogi i fyw gyda'i gilydd, gweithio ar 

anawsterau a bod yn ddiogel’ 
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yn gallu symud i lawr ac i fyny ac weithiau byddant yn defnyddio gwasanaethau 

ar draws y continwwm, yn ôl yr angen.   

Mae'r Continwwm o Angen wedi'i rannu’n lefelau o angen fel a ganlyn: 

1. CYFFREDINOL:  Ar y Lefel hon, mae’r cymorth yn Gyffredinol sy'n golygu ei 

fod ar gael yn gyffredinol i bob plentyn a pherson ifanc fel ysgolion, 

canolfannau hamdden, meddygfeydd. Mae plant a phobl ifanc yn gwneud 

cynnydd cyffredinol da ar draws pob maes datblygu. Mae'n debygol eu 

bod yn byw mewn amgylchedd gwarchodol lle mae eu hanghenion yn cael 

eu deall a'u diwallu'n dda. Nid oes angen cefnogaeth ychwanegol ar y 

plant hyn ar wahân i'r rhai sydd ar gael yn gyffredinol i bawb mewn 

gwasanaethau cyhoeddus.          

2a YCHWANEGOL:  Plant a phobl ifanc sydd angen cefnogaeth ychwanegol yn 

berthnasol i'w hiechyd a’u datblygiad addysgol neu gymdeithasol. Mae 

angen cefnogaeth i wella'r siawns o gyflawni eu llawn botensial ac os na 

chânt eu canfod a chael sylw yn gynnar, gall y materion hyn waethygu a 

dod yn bryderon cynyddol o dan lefel 2b neu 3 isod. 

2b AGORED I NIWED:  Mae gan blant, pobl ifanc a'u teuluoedd amrywiaeth o 

anghenion. Mae angen cefnogaeth amlasiantaeth i leihau lefelau agored i 

niwed a/neu i leihau ymddygiad o gymryd risg. Os na chaiff yr anghenion 

eu diwallu, efallai y bydd niwed sylweddol i iechyd, datblygiad 

cymdeithasol neu gyrhaeddiad addysgol plant. Mae angen Asesiad ar y 

Cyd (JAFF) ynghyd â phenodi gweithiwr proffesiynol arweiniol a fydd yn 

cydlynu'r gefnogaeth drwy sefydlu Tîm o Amgylch y Teulu (TAF). 

3. CYMHLETH:  Plant ag anghenion cymhleth sy'n ymddangos yn gronig ac yn 

barhaus. Ystyrir bod y plant hyn yn agored iawn i niwed neu'n byw gyda’r 

risg fwyaf o adfyd. Gellir diwallu anghenion llawer o'r plant a'r bobl ifanc 

hyn drwy Asesiad a Chynllun ar y Cyd (JAFF) gyda gweithiwr proffesiynol 

arweiniol yn cydlynu’r gefnogaeth. Bydd adegau pan fydd angen asesiad a 

chymorth arbenigol CAMU YMLAEN ar blentyn neu berson ifanc gan 

amrywiaeth o asiantaethau arbenigol.  

4. ACÍWT:  Plant y mae angen gofal a gwarchodaeth ar unwaith arnynt. 

Dyma'r categori mwyaf brys ac mae bob amser angen eu cyfeirio ar 

unwaith at Ofal Cymdeithasol i Blant. Plant a phobl ifanc yw'r rhain y mae 

eu gofal mor wael fel eu bod mewn perygl o niwed sylweddol ac, o bosib, 

angen Cynllun Amddiffyn Plant, a phob plentyn a Pherson Ifanc sydd 

eisoes yn destun Cynllun Amddiffyn Plant. Mae'r lefel hon yn cynnwys 

plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o orfod "Derbyn Gofal" gan yr 
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awdurdod lleol. Bydd y plant/bobl ifanc hyn yn destun y broses CAMU I 

LAWR unwaith y sicrheir eu diogelwch.     

Defnyddir y categorïau Continwwm o Angen hyn i strwythuro gofynion 

Comisiynu Gwasanaethau Plant yn y dyfodol fel y nodir yn adrannau 2.3 i 2.7 yn 

y ddogfen hon.    

Recriwtio a Chadw Staff 

Yn 2014, ailstrwythurodd a sefydlodd y gwasanaeth dimau o fewn canolfannau 

diogelu sy’n cyd-fynd yn strategol â'r ardaloedd tîm newydd maent wedi'u 

cynllunio i'w gwasanaethu. Mae'r canolfannau hyn yn gweithio gyda Phlant a 

Phobl Ifanc sydd angen gofal a chefnogaeth, y rhai ar y Gofrestr Amddiffyn Plant 

a'r rhai sy'n Derbyn Gofal.   

Yn ogystal, mae'r Cyngor wedi adnewyddu ei strwythur Uwch Reolwyr ar gyfer 

Gofal Cymdeithasol Plant yn ddiweddar er mwyn lleihau dyblygu, egluro 

swyddogaethau a chyfrifoldebau a sicrhau bod y strwythur newydd yn 

canolbwyntio ar blant ac felly mae'r elfennau'n gweithio'n agosach gyda'i gilydd i 

sicrhau bod penderfyniadau o ddydd i ddydd yn fwy unedig er mwyn cyflawni'r 

canlyniadau cywir i blant.    

Hefyd, mae'r Cyngor wedi buddsoddi mewn datblygu a hyfforddi staff sydd wedi 

gweld gwelliannau o ran recriwtio a chadw staff gan ganiatáu i'r gwasanaeth 

sefydlogi a datblygu. Mae hyn yn seiliedig ar strategaeth Recriwtio a Chadw a 

gynlluniwyd o amgylch pedair blaenoriaeth sy'n cynnwys y canlynol: 

 Blaenoriaeth 1: Sicrhau bod Gweithwyr Cymdeithasol sydd wedi’u cyflogi 

o’r newydd yn cael cefnogaeth dda drwy eu cyfnod sefydlu a phrawf i'w 

galluogi i gwblhau eu blwyddyn gyntaf yn ymarfer. 

 Blaenoriaeth 2: Cryfhau gallu cadw drwy hyrwyddo ystod o gyfleoedd 

datblygu gyrfa priodol i staff cymwys a staff heb gymwysterau. 

 Blaenoriaeth 3: Annog ymgysylltu â staff drwy hyrwyddo cyfathrebu a 

gweithredu ynghylch adborth. 

 Blaenoriaeth 4: Hyrwyddo amgylchedd gwaith a diwylliant cadarnhaol i 

gefnogi ymarfer Gwaith Cymdeithasol. 

O fewn pob un o'r blaenoriaethau hyn ceir amrywiaeth o dasgau cysylltiedig, 

gyda llawer ohonynt yn cael eu gweithredu ac yn cael eu monitro i sicrhau eu 

bod yn cyflawni'r manteision a fwriedir. 

Fodd bynnag, mae recriwtio a chadw'r ystod o staff Gofal Cymdeithasol sy'n 

cynnwys staff cymwys, staff heb gymwysterau a staff cymorth uniongyrchol yn 
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her barhaus ac mae'r Cyngor yn parhau i chwilio am ffyrdd newydd o fuddsoddi 

mewn gweithwyr presennol i gynorthwyo eu datblygiad personol, mewn 

ymdrech i sicrhau bod staff yn fedrus ac yn cael eu cadw yn eu cyflogaeth gyda 

Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 

2.3 Gwasanaethau Cyffredinol: Y gwasanaethau hynny sydd ar gael yn 

gyffredinol i bob plentyn a pherson ifanc fel ysgolion, canolfannau 

hamdden, meddygfeydd. Mae plant a phobl ifanc yn gwneud cynnydd 

cyffredinol da ar draws pob maes datblygu. Mae'n debygol eu bod yn byw 

mewn amgylchedd gwarchodol lle mae eu hanghenion yn cael eu deall a'u 

diwallu'n dda. Nid oes angen cefnogaeth ychwanegol ar y plant hyn ar 

wahân i'r rhai sydd ar gael yn gyffredinol i bawb mewn gwasanaethau 

cyhoeddus 

Beth rydym wedi’i wneud 

 Rhoi ffocws ar iechyd wrth galon popeth rydym yn ei wneud 

 Helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu ymddygiad iach drwy eu 

blynyddoedd ffurfiannol 

 Datblygu rhaglen o ddigwyddiadau o dan "Cael Pen-y-bont ar Ogwr i 

Symud" sy'n cynnwys gweithgareddau sy'n targedu plant a phobl ifanc 

 Buddsoddi mewn dulliau blynyddoedd cynnar a chartref cyfan gan 

gydnabod pwysigrwydd y "1000 diwrnod cyntaf" ym mywyd plentyn 

 Datblygu rhaglenni a phartneriaethau magu plant cadarnhaol gyda 

"Dechrau'n Deg" 

 Ceir ymgysylltu cynyddol ag ysgolion cynradd ac uwchradd, gan gydnabod 

eu potensial i gyfrannu at Heneiddio'n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr, 

gwaith sy’n pontio’r cenedlaethau a datblygu cymunedau cyfeillgar i 

oedran 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Parhau i gynyddu datblygiad corfforol, meddyliol ac addysgol plant a 

phobl ifanc 

 Parhau i weithio gydag ysgolion fel eu bod yn cynyddu eu cyfraniad at 

Heneiddio'n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gwaith sy'n pontio'r 

cenedlaethau a datblygu cymunedau cyfeillgar i oedran. 
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2.4  Gwasanaethau Ychwanegol:  Plant a phobl ifanc sydd angen cefnogaeth 

ychwanegol yn berthnasol i'w hiechyd a’u datblygiad addysgol neu 

gymdeithasol. Mae angen cefnogaeth i wella'r siawns o gyflawni eu llawn 

botensial ac os na chânt eu canfod a chael sylw yn gynnar, gall y materion 

hyn waethygu a dod yn bryderon cynyddol o dan lefel 2b neu 3 isod.   
 

Beth rydym wedi’i wneud 

Mae'r Cyngor wedi sefydlu amrywiaeth o Wasanaethau Cefnogi Teuluoedd ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr y cyfeirir atynt fel Gwasanaeth Cymorth Cynnar sydd 

wedi'i leoli yn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Addysg a Theuluoedd oherwydd 

ei fod yn gweithio'n agos gydag ysgolion. Mae'r timau'n gweithio gyda 

theuluoedd y nodwyd bod ganddynt anghenion ychwanegol a fyddai'n elwa o 

becyn o gefnogaeth gan ddefnyddio dull ataliol. Nod y gwasanaeth yw atal 

sefyllfaoedd teuluol rhag dirywio neu ddod yn fwy cymhleth.   

Derbynnir atgyfeiriadau ar gyfer y gwasanaethau hyn drwy lwybr 'un drws ffrynt' 

gan nifer o asiantaethau, gan gynnwys ysgolion, a thrwy hunangyfeirio. 

Mae'r gwasanaeth a ddarperir yn cynnwys asesu anghenion teuluoedd a 

darparu'r gefnogaeth angenrheidiol i ddiwallu'r anghenion hyn o'r tu mewn i'r 

tîm neu drwy wasanaethau eraill sydd ar gael. Bellach mae Gwasanaethau 

Cefnogi Teuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr yn troi o amgylch canolfannau Cymorth 

Cynnar sydd wedi’u lleoli mewn tri lleoliad ar draws yr awdurdod gan 

ddefnyddio dull 'tîm o amgylch y teulu'. Yn ogystal, ceir hwb canolog sy'n cynnig 

amrywiaeth o wasanaethau cefnogi teuluoedd penodol ar draws y fwrdeistref 

sirol gyfan.   

Mae pob canolfan Cymorth Cynnar yn cynnwys tîm cefnogi teuluoedd sy'n 

cynnwys: 

• Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd 

• Swyddogion Ymgysylltu â Theuluoedd 

• Swyddogion Lles Addysg 

• Cwnselwyr Ysgolion 

• Gweithwyr Arweiniol 

• Gweithwyr Magu Plant 

Mae'r hwb canolog yn cynnwys gwasanaethau penodol fel y tîm Cysylltu 

Teuluoedd sy'n cynnig cefnogaeth deuluol ddwys i deuluoedd sy'n agored i 

Dimau Diogelu Plant. Mae’r gwasanaethau eraill yn cynnwys Dechrau'n Deg a 

Gwasanaeth Cefnogi Teuluoedd Integredig rhanbarth Bae'r Gorllewin. 
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Ceir amlinelliad o bob rôl a gwasanaeth a ddarperir isod: 

Swyddogion Lles Addysg: Mae gan Swyddogion Lles Addysg gyfrifoldeb statudol 

i roi sylw i broblemau presenoldeb gwael yn yr ysgol mewn ysgolion cynradd ac 

uwchradd. Mae eu lleoli mewn canolfannau ardal yn golygu y gall Swyddogion 

Lles Addysg fod yn borth i gael mynediad at wasanaethau cymorth cynnar 

ychwanegol, gyda'r nod o oresgyn rhwystrau i bresenoldeb yn yr ysgol.  

Cwnselwyr Ysgolion: Darparu cwnsela therapiwtig un i un mewn lleoliadau ysgol 

i blant ysgol gyfun. Hefyd mae cwnsela ar gael i blant ym Mlwyddyn 6 yn yr ysgol 

gynradd; darperir hyn o leoliad canolog yn y gymuned.  

Gweithwyr Arweiniol (Ysbrydoli i Gyflawni): Mae gweithwyr arweiniol yn 

gweithio gyda disgyblion ysgol gyfun yng Nghyfnodau Allweddol 3, 4 ac ôl-16 

sydd wedi cael eu datgan 'mewn perygl' o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth 

na hyfforddiant (NEET) pan ddaw addysg orfodol i ben. Mae gweithwyr 

arweiniol yn darparu amrywiaeth o ymyriadau ffurfiol sy'n seiliedig ar 

dystiolaeth ar sail unigol a/neu grŵp i leihau'r rhwystrau i gymryd rhan mewn 

addysg. Maent hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru i gefnogi 

pobl ifanc i nodi a sicrhau eu dewis o gyrchfan ôl-16.   

Swyddogion Ymgysylltu â Theuluoedd: Mae Swyddogion Ymgysylltu â 

Theuluoedd yn gweithio gyda phlant oedran cynradd i ddarparu cefnogaeth 

ymyriadau ac atal cynnar i deuluoedd plant â phresenoldeb/cyrhaeddiad isel a 

gydag anghenion cymorth ymddygiadol. Gellir darparu cymorth mewn ysgol neu 

leoliad cymunedol a gall gynnwys rhaglenni dysgu mewn grwpiau, yn ogystal â 

chefnogaeth unigol.  

Gweithiwr Magu Plant (Dechrau'n Deg): Mae gweithwyr magu plant yn 

gweithio yn ardaloedd Dechrau'n Deg i roi cymorth a chyngor uniongyrchol i 

blant a'u teuluoedd gan helpu i ddarparu a chefnogi rhaglenni cefnogi penodol 

gan gynnwys darparu rhaglenni magu plant a nodir yn seiliedig ar dystiolaeth. 

Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd: Mae gweithwyr cefnogi teuluoedd yn 

gweithredu fel gweithwyr allweddol i asesu anghenion heb eu diwallu, dyfeisio a 

chydlynu cynlluniau cefnogi a sicrhau bod teuluoedd yn derbyn y gwasanaethau 

cefnogi mwyaf priodol i ddiwallu'r anghenion hynny. Y nod yw atal neu leihau'r 

risg y bydd anghenion yn gwaethygu. Hefyd mae gweithwyr cefnogi teuluoedd 

yn rhoi cefnogaeth a chyngor uniongyrchol i blant a'u teuluoedd gan helpu i 

gefnogi ymyriadau yn y gymuned.  

Ysbrydoli i Waith: Gwasanaeth cyflogadwyedd i bobl ifanc (16 i 24 oed) sy'n 

NEET ac sy'n rhoi sylw i ddatblygu hunan-barch a hyder ar gyfer addysg, 
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hyfforddiant a/neu gyfleoedd cyflogaeth. Gall y cyfranogwyr fanteisio hefyd ar 

ystod o gymwysterau ffurfiol a chysylltiedig â gwaith i wella eu CV a'u 

rhagolygon cyflogaeth. 

Tîm Iechyd Meddwl Ieuenctid: Cefnogaeth iechyd a llesiant meddyliol a/neu 

emosiynol i bobl ifanc rhwng 11 a 24 oed sy'n byw yn sir Pen-y-bont ar Ogwr. 

Darparu cefnogaeth wedi'i theilwra ar gyfer anghenion a nodir yn seiliedig ar: 

• Anhwylderau bwyta  

• Pryderon iechyd a llesiant meddyliol/emosiynol acíwt 

• Troseddau ieuenctid 

• Materion iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau sy'n cyd-

ddigwydd 

Tîm Cymorth Tai Ieuenctid: Gwasanaeth adnabod ac ymyrryd cynnar sy'n ceisio 

atal digartrefedd, cynyddu cadernid y rhai rydym yn gweithio â hwy ac ysgogi 

cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth, addysg, hyfforddiant a gwirfoddoli.  

Tîm Hawliau a Chyfranogiad Plant: Gweithio gyda phobl ifanc i gymryd rhan yn 

y Cyngor Ieuenctid. Hefyd yn darparu gweithdai wedi'u teilwra ar Gonfensiwn 

Hawliau'r Plentyn y Cenhedloedd Unedig (CCUHP), hawliau plant a'r Safonau 

Cyfranogiad newydd. 

Therapi Chwarae: Gwasanaeth cwnsela i blant 4 i 10 oed.  

Cwnsela Cymunedol: Gwasanaeth cwnsela ieuenctid i bobl ifanc 11 i 25 oed. 

Diben y gwasanaeth cymorth cynnar yw atal anghenion y plant a'r teuluoedd 

rhag gwaethygu yn hytrach nag ymateb dim ond pan fydd yr anhawster wedi 

mynd mor ddifrifol fel bod angen mewnbwn gan Ofal Cymdeithasol i Blant. Felly, 

bwriad y gwasanaeth yw: 

• Gwella canlyniadau a chyfleoedd bywyd i blant, pobl ifanc a theuluoedd sy'n 

rhoi llesiant y plentyn / person ifanc yn ganolog ym mhopeth a wnawn.  

• Cynyddu mynediad at wasanaethau amserol, wedi'u targedu a phriodol.  

• Rheoli risgiau y gellir eu rhagweld yn well (e.e. rhieni sydd wedi bod mewn 

gofal eu hunain a rhieni y mae eu plant wedi cael eu cymryd oddi arnynt o'r 

blaen.)  

• Ailffocysu adnoddau a gwariant o ymyriadau argyfwng i gymorth cynnar, gan 

fuddsoddi yn unol ag angen.  

 Rhoi ffocws ar y teulu cyfan a rôl y teulu wrth gynllunio a darparu cymorth 

cynnar.  
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 Sicrhau bod gan ymyriadau sylfaen dystiolaeth gref a bod unrhyw 

wasanaethau a gomisiynir yn gallu gwerthuso a dangos effaith a 

chanlyniadau.  

 Datblygu gwaith amlasiantaeth ac integredig ymhellach, gan gynnwys 

defnyddio a rhannu data a gwybodaeth yn fwy effeithiol.  

 Cryfhau rôl darparu gwasanaethau cyffredinol mewn cymorth cynnar.  

 Cyfathrebu am y cymorth cynnar a gynigir a sut gellir ei gael    

 Datblygu sgiliau a chymorth/goruchwyliaeth rheoli ar gyfer gweithwyr 

cymorth cynnar  

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Datblygu'r gwasanaeth yn barhaus fel ei fod yn chwarae rhan ganolog yn y 

gwaith o ddarparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth. Bydd hyn yn sicrhau 

bod cysylltiadau ac atgyfeiriadau i Ofal Cymdeithasol i Blant yn cael eu trin 

yn briodol gan y lefel gywir o wasanaeth ar yr amser cywir. Yn ogystal, 

bydd y gwasanaeth yn parhau i gyflawni ei gynllun strategol sy'n cynnwys 

y canlynol:   

o Gwasanaethau cyffredinol ac ychwanegol o ansawdd uchel yw'r 

sylfeini ar gyfer cymorth cynnar effeithiol. 

o Gall y gweithlu plant adnabod anghenion ychwanegol yn gynnar. 

o Adolygu'r cyfeiriadur gwasanaeth i sicrhau ei fod yn cynorthwyo'r 

gweithlu plant i gael dealltwriaeth glir o sut caiff gwasanaethau eu 

cynllunio i gefnogi lefelau angen, a sut gellir cael yr holl 

wasanaethau, gan gynnwys y rhai a ddarperir gan bartneriaid. 

o Mae proses glir wedi'i sefydlu i gefnogi cydlynu amlasiantaeth 

effeithiol ar gymorth wedi'i dargedu. 

o Mae proses Camu Ymlaen a Chamu i Lawr glir ar waith. 

o Rhaglen ddarparu gydlynus o wasanaethau cymorth cynnar a 

chefnogaeth ar draws pob oedran a chyfnod datblygu ym mywyd 

plentyn.  
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2.5 Gwasanaethau Agored i Niwed:  Mae gan blant, pobl ifanc a'u teuluoedd 

amrywiaeth o anghenion. Mae angen cefnogaeth amlasiantaeth i leihau 

lefelau agored i niwed a/neu i leihau ymddygiad o gymryd risg. Os na chaiff 

yr anghenion eu diwallu, efallai y bydd niwed sylweddol i iechyd, datblygiad 

cymdeithasol neu gyrhaeddiad addysgol plant. Mae angen Asesiad ar y Cyd 

(JAFF) ynghyd â phenodi gweithiwr proffesiynol arweiniol a fydd yn cydlynu'r 

gefnogaeth drwy sefydlu “Tîm o Amgylch y Teulu” (TAF) 

Beth rydym wedi’i wneud 

 Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi sefydlu Hwb Diogelu Amlasiantaeth 

(MASH) a ddaeth yn gwbl weithredol ym mis Gorffennaf 2018. Yn ogystal 

â Gweithwyr Cymdeithasol, Nyrsys Diogelu Amddiffyn y Cyhoedd a 

Swyddogion yr Heddlu, mae MASH hefyd yn cynnwys gweithiwr 

proffesiynol y Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant ac Ieuenctid fel rhan o'r 

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth. Mae'r unigolyn hwn yn 

cynorthwyo gydag asesu plant sy'n dangos gwendidau meddyliol/ 

emosiynol adeg y cyswllt cyntaf. Mae’r Nyrsys Diogelu Amddiffyn y 

Cyhoedd (PPSN) yn cydweithio ag asiantaethau partner ar draws iechyd, 

gofal cymdeithasol ac eraill i ddiogelu plant ac oedolion a hyrwyddo eu 

llesiant ar lefel leol, gan ddarparu mewnbwn iechyd cyson i MASH. Maent 

hefyd yn cynorthwyo, yn cefnogi ac yn cynghori staff iechyd i gydnabod eu 

cyfrifoldebau mewn perthynas â diogelu plant, oedolion mewn perygl, y 

Safon Amddifadedd Rhyddid (DoLS) a cham-drin domestig ac i'w cefnogi i 

gynllunio, darparu a gwerthuso ymyriadau priodol. Bydd y PPSN yn 

cynllunio ac yn darparu'r rhaglen hyfforddi ar ddiogelu plant, oedolion 

mewn perygl a cham-drin domestig i staff y Bwrdd Iechyd ac yn helpu i 

ddarparu hyfforddiant diogelu amlasiantaeth gydag asiantaethau partner.  

Mae Llywiwr Cymdeithasol hefyd yn aelod o MASH, yn canolbwyntio ar 

lywio ein timau a'n cleientiaid i gefnogi gweithgareddau, gwybodaeth a 

chyngor yn y sector gwirfoddol a chymunedol. Mae'r swydd yn ganolog i 

hyrwyddo a chefnogi'r defnydd o'r sector gwirfoddol i ddiwallu anghenion 

iechyd a llesiant pobl yn y fwrdeistref sirol. Bydd gwaith yn cael ei wneud 

gyda phobl ifanc a'u teuluoedd i wneud y canlynol:-  

o cynyddu’r ddealltwriaeth o’r dewisiadau sydd gan bobl;  

o cefnogi a grymuso pobl;  

o gwella llesiant cymdeithasol ac emosiynol pobl;  

o hyrwyddo annibyniaeth a lleihau ynysu cymdeithasol, unigrwydd ac 

eithrio. 
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 Mae'r gwasanaeth Eiriolaeth i Blant a Phobl Ifanc wedi'i gomisiynu'n 

flaenorol drwy gontract rhanbarthol Bae'r Gorllewin (gynt) dan arweiniad 

Cyngor Abertawe. Fodd bynnag, mae'r symud o Ben-y-bont ar Ogwr i 

Ranbarth Cwm Taf Morgannwg wedi arwain at ddatblygu trefniant 

comisiynu newydd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf fel 

yr awdurdod contractio arweiniol. Mae'r trefniant newydd yn golygu bod 

Gwasanaeth Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol Plant a Phobl Ifanc yn 

parhau i fod ar waith gyda darparwr lleol.   

Gwasanaeth Cefnogi Teuluoedd Integredig (IFSS): Nod yr IFSS yw cadw 

teuluoedd y mae camddefnydd y rhieni o sylweddau’n effeithio arnynt gyda'i 

gilydd drwy eu grymuso i gymryd camau cadarnhaol i newid a gwella eu 

bywydau gan hefyd fynd i'r afael ag unrhyw bryderon diogelu. Gan ddefnyddio 

ymyriadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ein nod yw pontio'r bwlch rhwng y 

gwasanaethau i blant ac oedolion ar draws Llywodraeth Leol, sectorau 

anstatudol a phartneriaid iechyd. Mae'r Gwasanaeth IFSS wedi'i gynllunio i 

gefnogi ystod o anghenion fel a ganlyn: 

 Pan mae gan rieni’r teulu broblem cyffuriau a/neu alcohol. 

 Mae teuluoedd (gyda phlant gartref) mewn argyfwng ac mae perygl y 

bydd y plant yn cael eu rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant.   

 Lle ceir cynllun ailuno y gall IFSS gyfrannu ato  

 Rhiant(rhieni) sy’n disgwyl plentyn lle nodir camddefnydd o sylweddau  

 Cynnig cefnogaeth yn y gymuned i bobl ifanc sydd mewn perygl o 

gamfanteisio rhywiol, sydd angen cyngor iechyd rhywiol a chymorth 

camddefnyddio sylweddau. 

 Gwasanaeth Ymateb Cyflym sydd wedi’i gynllunio i weithio gyda phlant a 

theuluoedd mewn argyfwng i atal y plentyn rhag Derbyn Gofal. Mae'r 

gwasanaeth hwn yn cynnwys 2 Weithiwr Ymateb Cyflym sy'n gweithio 

gyda phlant 0 i 18 oed.   

 Cynigir Cymorth Teulu Cyfan Dwys i blant a theuluoedd naill ai'n gynnar yn 

y bore, yn ystod y dydd, gyda'r nos ac ar benwythnosau lle bo angen. Nod 

y gwasanaeth yw atal plant rhag dod yn hysbys i'r gwasanaethau 

cymdeithasol, atal enwau plant rhag cael eu hychwanegu at y gofrestr 

amddiffyn plant, atal plant rhag gorfod Derbyn Gofal ac i'r rhai sydd, 

cynyddu'r nifer sy'n cael eu hailuno â'u teulu yn amserol. 

Cysylltu Teuluoedd: Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd sy'n cynnig ymyriadau dwys i 

blant a theuluoedd sy'n hysbys i Dimau Gwasanaethau Plant. Mae'r gwaith yn 

canolbwyntio ar atal plant rhag gorfod Derbyn Gofal, gan ailuno teuluoedd lle 



 

34 
 

mae hyn wedi bod yn anghenraid a darparu grwpiau magu plant sy’n cynnwys y 

canlynol:  

Ymwrthedd Di-drais – Rhaglen magu plant ar gyfer plant sy'n arddangos 

ymddygiad heriol ac ymosodol.  

Blynyddoedd Rhyfeddol – Rhaglen magu plant ar gyfer plant iau sy'n 

edrych ar ymlyniad, trefn, ffiniau a chwarae. 

Grobrain – Rhaglen y blynyddoedd cynnar ar gyfer rhieni â babanod sy'n 

edrych ar ymlyniad, rhyngweithio a chwarae diogel. 

Cysylltu Tadau – rhaglen i dadau sy'n edrych ar eu rôl fel tad a 

phwysigrwydd hyn. 

Grŵp Ymlacio – Grŵp ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau yn edrych ar 

bryder a rheoli straen a strategaethau i ddelio â hyn. 

Gwasanaeth Meddwl am y Babi, gwasanaeth i deuluoedd lle mae babanod heb 

eu geni mewn perygl o fynd i ofal ar enedigaeth. Datblygwyd y gwasanaeth hwn 

fel ymateb i'r nifer uchel o fabanod 0 i 2 oed yn y system ofal a chostau uchel 

cysylltiedig lleoliadau Mamau a Babanod. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys 

Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol, ymwelydd iechyd rhan amser, 2 weithiwr 

cefnogi teuluoedd i weithio gyda theuluoedd lle mae mamau lai na 26 wythnos 

yn feichiog a lle mae’r adran Gofal Cymdeithasol yn credu bod y plentyn mewn 

perygl o ddod yn rhan o'r system ofal. Bydd ffocws y gefnogaeth i deuluoedd yn 

rhoi sylw i’r pryderon hyn ac yn gweithio'n ddwys gyda'r nod o gadw'r plentyn 

gyda’r teulu.   

Mae Pen-y-bont ar Ogwr eisoes wedi datblygu gwasanaeth Adlewyrchu 

Rhanbarthol gyda CBS Rhondda Cynon Taf a CBS Merthyr a ddarperir gan 

Barnardos. Mae'r prosiect hwn yn gweithio gyda mamau y mae eu plant wedi 

cael eu symud o'u gofal i atal unrhyw feichiogrwydd pellach a allai arwain at 

ymyrraeth statudol bellach. Mae'n ddyddiau cynnar i’r gwaith o ddatblygu'r 

prosiect hwn a chaiff ei adolygu a'i ddatblygu yn ôl yr angen. 

Mae'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn rhan o'r Gyfarwyddiaeth Addysg a 

Chefnogi Teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae datganiad ar y cyd wedi'i 

sefydlu gyda Gofal Cymdeithasol i Blant ynghylch egwyddorion gweithio rhwng y 

ddau wasanaeth. Nod y cytundeb hwn yw sicrhau bod eglurder ynghylch rôl a 

chyfrifoldeb y ddau wasanaeth a sut bydd y ddau’n rhyngweithio i sicrhau bod 

anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu diwallu'n ddiogel ac yn gyson. Mae'r 

ddau wasanaeth wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth tuag at atal 

troseddu gan blant a phobl ifanc fel y nodir yn Neddf Troseddu ac Anhrefn 1998 
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ac i ddiogelu a hyrwyddo lles plant fel y manylir yn Neddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant 2015. 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

Mae heriau parhaus i wasanaethau cymorth cynnar wrth ymateb i'r galw hwn a 

gyda'r prosesau newydd yn y gwasanaethau i blant. Bydd Pen-y-bont ar Ogwr yn 

parhau i archwilio a datblygu syniadau arloesol ychwanegol ac yn manteisio i'r 

eithaf ar y potensial sy'n bodoli o fewn y gwasanaethau presennol.  Yn ogystal, 

mae datblygiadau gwasanaeth eraill yn parhau ac yn cynnwys y canlynol: 

 

 Gweithwyr Cefnogi Ailuno ac Ymarfer: Cyflwynwyd gwasanaeth yn 

ddiweddar sy'n targedu lleihau nifer yr achosion o fethiant Lleoliadau 

Gofal Maeth. Roedd hyn yn dilyn adolygiad o wasanaethau cefnogi plant a 

phobl ifanc ym mis Mawrth 2018 a nododd fylchau yn y gwasanaethau a 

ddarperir. Roedd hyn yn cynnwys yr angen am gymorth i blant yn y 

system ofal y mae eu lleoliadau maeth mewn perygl o fethu neu sydd 

angen cymorth Camu i Lawr o ran darparu lleoliadau neu i gael eu hailuno 

i ofal eu teulu biolegol. Yn hanesyddol, mae ein Tîm Ymateb Cyflym (TYC) 

ar gyrion gofal wedi gorfod gweithio ar y mathau hyn o achosion ac roedd 

hyn yn golygu bod gan y TYC lai o gyfle i atal plant rhag dod yn rhan o’r 

system ofal. Felly, er mwyn cynyddu capasiti mae'r Gweithwyr Cefnogi 

Ailuno’n cael eu cyflwyno. 

 Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd: Mae cyflwyno'r gwasanaeth Cymorth 

Cynnar a'r "Hybiau" cysylltiedig wedi arwain at gynnydd sylweddol yn y 

galw am wasanaethau. Felly, er mwyn atal mwy o achosion rhag 

gwaethygu, mae Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd ychwanegol yn cael eu 

cyflwyno i weithio gyda theuluoedd. 

 Eiriolaeth: Parhau i wneud y defnydd gorau posib o'r gwasanaeth 

Eiriolaeth drwy weithredu'r "Ddarpariaeth Weithredol" i sicrhau bod pob 

plentyn sy'n derbyn ymyriad gofal a chefnogaeth statudol yn cael 

mynediad cyfartal i wasanaeth Eiriolaeth.   

 Gwasanaeth IFSS: Mae'n ofynnol datblygu'r IFSS ymhellach. Yn benodol, 

mae nifer cynyddol yr atgyfeiriadau i'r gwasanaeth yn ymestyn yr 

adnoddau presennol ac mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 

canllawiau pellach mewn perthynas â meini prawf yr IFSS i'r gwasanaeth 

weithio gyda theuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan broblemau cam-drin 

domestig ac iechyd meddwl yn ogystal â rhieni sy’n camddefnyddio 

sylweddau. Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn gwerthuso'r canllawiau hyn i 

sicrhau bod y gwasanaeth yn uwchsgilio i ymateb i'r problemau hyn. 
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2.6 Gwasanaethau Cymhleth ac Acíwt:   

Plant ag anghenion cymhleth sy'n ymddangos yn gronig ac yn barhaus. 
Ystyrir bod y plant hyn yn agored iawn i niwed neu'n byw gyda’r risg fwyaf o 
adfyd. Gellir diwallu anghenion llawer o'r plant a'r bobl ifanc hyn drwy 
Asesiad a Chynllun ar y Cyd (JAFF) gyda gweithiwr proffesiynol arweiniol yn 
cydlynu’r gefnogaeth. Bydd adegau pan fydd angen asesiad a chymorth 
arbenigol CAMU YMLAEN ar blentyn neu berson ifanc gan amrywiaeth o 
asiantaethau arbenigol.    

Gwasanaethau Acíwt:  Plant y mae angen gofal a gwarchodaeth ar 

unwaith arnynt. Dyma'r categori mwyaf brys ac mae bob amser angen eu 
cyfeirio ar unwaith at Ofal Cymdeithasol i Blant. Plant a phobl ifanc yw'r 
rhain y mae eu gofal mor wael fel eu bod mewn perygl o niwed sylweddol 
ac, o bosib, angen Cynllun Amddiffyn Plant, a phob plentyn a Pherson Ifanc 
sydd eisoes yn destun Cynllun Amddiffyn Plant. Mae'r lefel hon yn cynnwys 
plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o orfod "Derbyn Gofal" gan yr 
awdurdod lleol. Bydd y plant/bobl ifanc hyn yn destun y broses CAMU I 
LAWR unwaith y sicrheir eu diogelwch.   

Beth rydym wedi’i wneud 

Mae'r Gwasanaeth Cefnogi Lleoliadau Amlasiantaeth (MAPSS) wedi'i sefydlu ar 

draws cyn ranbarth Bae’r Gorllewin. Tîm amlddisgyblaethol yw hwn sy'n ceisio 

helpu plant sydd â salwch meddwl ac anawsterau emosiynol ac ymddygiadol, 

neu sydd mewn perygl o hyn, drwy ddarparu cymorth lleoliad arbenigol. Y nod 

wrth greu'r gwasanaeth oedd gwella iechyd meddwl a llesiant emosiynol "Plant 

sy'n Derbyn Gofal" gydag anghenion cymhleth sydd angen gofalwyr sy'n ddigon 

gwydn i roi sylfaen sefydlog iddynt ddechrau deall eu stori a dechrau datblygu 

perthnasoedd cadarnhaol.  

Llety Preswyl 

Un datblygiad arwyddocaol i’r Gwasanaethau Plant oedd cyflwyno Model 

newydd ar gyfer darpariaeth draddodiadol yr Awdurdod Lleol. Yn flaenorol, 

roedd ein llety preswyl yn cynnwys tair uned: 

• Ffordd Bakers: gwasanaeth seibiant plant anabl,  

• Tŷ Newbridge: uned bontio ar gyfer pobl ifanc 16/17 oed  

• Sunnybank: Uned anghenion cymhleth ar gyfer pobl ifanc 11-15 oed  

Mae'r ailfodelu wedi arwain at greu "Hwb" (Maple Tree House), er mwyn 

darparu cymorth effeithiol o ran amser i hwyluso symud ymlaen i un o'r 

opsiynau lleoli eraill yn y model. Mae Maple Tree House yn cynnwys cyfleuster 
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asesu pedair ystafell wely gyda darpariaeth frys dwy ystafell wely ar wahân. Mae 

nodau ac amcanion yr Hwb fel a ganlyn:  

AMCANION 

• Mae Maple Tree House yn darparu gofal a chefnogaeth i hyd at chwech o 

blant / pobl ifanc yn yr ystod oedran 8 i 17 oed (rhyw cymysg) ar unrhyw un 

adeg. Mae hyn yn cynnwys pedwar lleoliad yn y cyfleuster asesu a dau o 

fewn y ddarpariaeth frys. 

• Derbynnir i Maple Tree House drwy atgyfeiriadau gan dimau gofal 

cymdeithasol y Cynghorau. Mae'r tîm Lleoliadau yn cydlynu derbyniadau 

arfaethedig yn ystod oriau swyddfa a rheolir lleoliadau y tu allan i oriau gan 

uwch staff a'r Tîm Dyletswydd Brys.  

NODAU 

• Cynnal asesiad a darparu ymyriad therapiwtig gan staff â chymwysterau 

priodol. Bydd modelau ymyriadau yn helpu i sefydlogi ymddygiad y plentyn 

/ person ifanc er mwyn hwyluso dychwelyd adref neu lle nad yw hyn yn 

bosib, i leoliad tymor hir amgen addas. 

•     Sefydlu cynllun gofal a chefnogaeth a chynllun rheoli ymddygiad ar gyfer 

pob plentyn /person ifanc fel bod unrhyw ymddygiad heriol yn cael ei 

reoli'n gyson. Os yw hynny’n bosib, oni bai fod perygl o niwed, bydd staff yn 

defnyddio technegau dad-ddwysáu gan ddarparu gofal a chefnogaeth sy'n 

seiliedig ar drawma. 

•    Cefnogi addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth pobl ifanc, er mwyn manteisio 

i'r eithaf ar gyfleoedd. 

•     Bydd gweithwyr allgymorth galwedigaethol yn cefnogi pobl ifanc nad ydynt 

mewn addysg na chyflogaeth lawn amser, gan weithio yn unol â chynllun 

addysg y person ifanc. 

•     Bydd y staff yn gweithio mewn partneriaeth â phobl ifanc, gofalwyr a 

rhieni/pobl sydd â chyfrifoldeb rhiant. 

•     Darparu cefnogaeth allgymorth i blant / pobl ifanc, teuluoedd a gofalwyr 

maeth. 

Yn ogystal, mae Sunnybank wedi'i ddatblygu'n Uned Tymor Canolig drwy 

ddefnyddio tŷ deulawr ar wahân gyda lle i letya pedwar o bobl ifanc.  Nod y 

gwasanaeth hwn yw "cynnig amgylchedd gofalgar, ysgogol a diogel sy'n 

hyrwyddo dull cyfannol o ymdrin â phob agwedd ar fywyd y plentyn/person 

ifanc". Mae amcanion y gwasanaeth fel a ganlyn:  
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• Rhoi pecyn cymorth unigol i blant/pobl ifanc sy'n canolbwyntio ar eu 

hanghenion fel maent wedi’u hasesu.  

•     Cynnig ymyriadau gwybodus yn therapiwtig i blant/pobl ifanc i'w 

cynorthwyo i sicrhau llesiant personol. 

•     Cynorthwyo plant/pobl ifanc i edrych ar eu problemau a'u profiadau eu 

hunain a gweithio drwy unrhyw emosiynau a theimladau a allai fod yn 

rhwystr i leoliad sefydlog a llety yn y dyfodol. 

•     Darparu lefelau priodol o gefnogaeth sy'n cydnabod, yn gwerthfawrogi ac 

yn annog plant/pobl ifanc i gynnal sgiliau a chymwyseddau personol a 

hyrwyddo eu hyder a'u hunan-barch. 

•     Darparu pecyn cynhwysfawr o gefnogaeth addysgol i hyrwyddo'r 

canlyniadau gorau posib i blant/pobl ifanc yn eu lleoliad addysgol. 

•     Gweithio'n agos gyda theuluoedd biolegol neu deuluoedd sy’n cymryd lle’r 

teuluoedd biolegol i sicrhau, pan fydd plant/pobl ifanc yn dychwelyd adref 

neu'n mynd i leoliadau addas eraill, bod cymorth digonol ar gael drwy 

gynllun pontio ar gyfer y person ifanc a'i deulu i sicrhau llwyddiant. 

•     Darparu rhaglenni byw'n annibynnol sy'n briodol i oedran i helpu pobl ifanc 

i allu datblygu'r sgiliau angenrheidiol i'w galluogi, os yw'n briodol, i fyw'n 

annibynnol. Byddai pobl ifanc yn y cartref hwn hefyd yn gallu defnyddio'r 

Hwb, gan gynnwys yr ymyriadau therapiwtig a'r Gweithwyr Allgymorth 

Galwedigaethol 

Crëwyd y gwasanaethau a ddisgrifir uchod yn dilyn adolygiad helaeth o 

ddarpariaethau preswyl plant ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Datblygwyd Maple Tree 

House gyda'r nod o weithio gyda phobl ifanc i asesu eu hanghenion i gefnogi 

ystyriaeth i ddiwallu eu hanghenion lleoli tymor hir yn y ffordd orau. Mae'r 

cartref yn darparu gwasanaethau therapiwtig mewnol a gwelyau brys sy'n 

opsiwn llai costus o gymharu â darpariaethau preswyl arbenigol eraill. Hefyd,  

mae manteision arbed costau drwy gynnal pobl ifanc o fewn darpariaethau Pen-

y-bont ar Ogwr, gan leihau'r angen am letya gyda lleoliadau cost uchel y Tu Allan 

i'r Sir. Nod datblygu'r gwasanaeth yw lleihau’r costau sy'n gysylltiedig â 

lleoliadau tebyg eraill yn y dyfodol.   

Mae'r Cyngor hefyd wedi blaenoriaethu datblygu atebion lleol i gefnogi plant 

drwy ddod â phlant a phobl ifanc yn ôl o leoliadau cost uchel y tu allan i'r sir, 

sydd ar hyn o bryd yn costio £160,000 y flwyddyn ar gyfartaledd. Mae hyn wedi 

arwain at adleoli niferoedd sylweddol o blant o fewn y Fwrdeistref Sirol, am gost 
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is fel rheol, sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at gyflawni targedau ariannol. O 

gymharu â chostau’r 'model Hwb' newydd, mae pob lleoliad a wneir yn yr ‘Hwb’ 

o gymharu â lleoliad y tu allan i'r sir yn creu arbediad/osgoi costau o tua £60k y 

plentyn bob blwyddyn. Mae creu Modelau Hwb nid yn unig wedi cynyddu'r 

ystod o wasanaethau mewnol sydd ar gael i ddiwallu anghenion plant, ond 

mae'r gwasanaeth hefyd wedi profi'n gost-effeithiol ac wedi sicrhau bod plant 

yn derbyn gofal yn nes at eu cymunedau a bod ganddynt fynediad haws at eu 

gweithiwr cymdeithasol fel sy'n briodol.  

Mae'r Cyngor hefyd wedi datblygu modelau Llety Byw â Chymorth sy'n galluogi'r 

Gwasanaethau Plant i ddarparu llety Camu i Lawr ar gyfer "Plant sy'n Derbyn 

Gofal" sy'n byw mewn lleoliadau cyn iddynt droi'n ddeunaw oed. Dim ond 

drwy'r llwybr Digartrefedd y gallai'r rhai a oedd yn gadael gofal gael mynediad i 

lety â chymorth yn flaenorol. Roedd y broses hon yn ei gwneud yn anodd i 

Weithwyr Cymdeithasol a phobl ifanc gynllunio ymlaen ac roedd yn ychwanegu 

pwysau ychwanegol ar y gwasanaeth Digartrefedd. 

Er mwyn goresgyn y broblem hon, datblygwyd a gweithredwyd prosiect peilot 

am bron i ddeuddeg mis yn ystod 2018/19 ac mae wedi lletya a chefnogi 

amrywiaeth o unigolion ac amgylchiadau sy'n cynnwys: 

• methiant lleoliadau; 

• pobl ifanc 16/17 oed digartref sydd angen asesiad ar y cyd; 

• trosglwyddo Lleoliadau y Tu Allan i'r Sir yn ôl i Ben-y-bont ar Ogwr; a  

• cefnogi symud ymlaen i leoliadau mwy annibynnol 

Darparodd y prosiect peilot 4 gwely llety â chymorth ac mae wedi cael ei 

werthuso a'i brofi bod y model yn cynorthwyo'r rhai sy'n gadael gofal yn 

sylweddol i addasu i annibyniaeth ac i roi amser i ddod o hyd i lety addas yn y 

tymor hwy.   

O ganlyniad, cytunodd y Cyngor i ymestyn y gwasanaeth drwy gomisiynu dau 

ddarparwr i ddarparu cyfanswm o 7 gwely Llety â Chymorth "Pontio", yn ogystal 

â 4 gwely "Camu i Lawr". Nod y ddarpariaeth hon yw cefnogi pobl ifanc â 

chefnogaeth staffio hyblyg i "Gamu i Lawr" o amgylcheddau gofal lle’r oeddent 

yn cael cefnogaeth gofal 24 awr yn flaenorol. Bwriedir i lety o'r fath sicrhau ein 

bod yn cefnogi'r rhai sy'n gadael gofal i symud ymlaen i lety tai mwy parhaol ac 

annibynnol a'u hatal rhag bod yn ddigartref.  

Mae Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yn asesu, recriwtio a chefnogi ystod eang 

o ofalwyr gan gynnwys gofalwyr maeth cyffredinol, perthnasau, Rhiant a 



 

40 
 

phlentyn, Cyswllt Teuluol pontio, Llety â Chymorth a thai Pan Fyddaf yn Barod. 

Hefyd mae ganddynt dîm bach sy'n cydlynu lleoliadau a chomisiynu. Mae'r maes 

gwasanaeth hwn yn parhau i wynebu heriau o ran diffyg dewis o leoliad yn lleol 

yn fewnol a gyda darparwyr Annibynnol. Er gwaethaf hyn, mae'r timau wedi 

ymrwymo i baru plant â'r gofalwyr mwyaf priodol gyda'r nod cyffredinol o 

sicrhau sefydlogrwydd a chyn lleied â phosib o darfu. Mae gofal maeth Pen-y-

bont ar Ogwr hefyd wedi datblygu eu hymgyrch recriwtio ymhellach, ar y cyd â'r 

tîm marchnata. Mae'r gwasanaeth yn dilyn prosesau asesu cadarn ac mae'n 

ofynnol iddo, drwy reoliadau maethu, ymgymryd ag ystod o archwiliadau/geirda 

yn ogystal â chyfweliadau cynhwysfawr gyda'r ymgeiswyr eu hunain sydd fel 

rheol yn cymryd o leiaf 20 awr. Rhaid i ymgeiswyr hefyd fynychu cwrs hyfforddi 

'sgiliau maethu' tridiau pwrpasol. 

Mae gallu Gwasanaeth Gofalwyr Maeth Pen-y-bont ar Ogwr i gefnogi ystod 

gynyddol o anghenion yn well wedi arwain at ddatblygu gwasanaethau newydd.  

Mae'r "gwasanaeth mamau a babanod" yn ddull arloesol o ymdrin â'r galw am 

oruchwyliaeth lefel uchel ar y rhiant a'r baban, gan ffurfio rhan o'r asesiad magu 

plant a gwblheir gan y tîm diogelu fel rhan o’r gweithrediadau. Gall fod yn 

ddewis amgen uniongyrchol i breswyl neu gall fod yn adnodd a ffefrir ynddo'i 

hun. Ar hyn o bryd mae gennym 2 ofalwr sydd wedi cael eu recriwtio a'u 

hyfforddi o fewn yr arbenigedd hwn. Mae hwn wedi bod yn wasanaeth cost 

effeithiol, sydd bellach wedi'i leoli yn y tîm maethu. Disgwyliwn recriwtio rhagor 

o ofalwyr yng ngham nesaf y broses recriwtio. Yn ystod y flwyddyn ariannol hon 

rydym wedi darparu lleoliad i awdurdod arall sydd wedi cynhyrchu incwm.   

Datblygiad pwysig arall fu cyflwyno "Gofalwyr Pontio". Mae'r gofalwyr pontio’n 

ofalwyr tymor byr profiadol sydd â dull therapiwtig o fagu plant. Mae ganddynt 

berthynas waith agos â maethu a phreswyl, gan ddarparu lleoliad pontio camu i 

lawr i blant sydd mewn gofal preswyl ar hyn o bryd. Rôl y gofalwyr yw defnyddio 

eu sgiliau magu plant fel rhan o dîm amlddisgyblaethol i baratoi plant ar gyfer 

pontio i leoliad parhaol a gallai hyn fod o fewn maethu neu ailuno â'r teulu. 

Rydym hefyd wedi creu Tŷ Harwood sy'n wasanaeth Plant sy’n Derbyn Gofal 

preswyl o ansawdd uchel i hyd at dri phlentyn/person ifanc ag anghenion 

cymhleth, gan gynnwys anabledd dysgu, rhwng wyth a deunaw oed; ac maent 

wedi'u cofrestru yn Ysgol Heronsbridge. Mae'r gwasanaeth wedi'i leoli ar dir 

Ysgol Heronsbridge sy'n galluogi mynediad rhwydd i'r plant i'r ysgol, ac yn 

hyrwyddo cyswllt â rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol amlasiantaeth sy'n 

ymwneud â'r plant. Dyma amcanion a nodau’r gwasanaeth hwn: 

AMCANION 
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 Yn Nhŷ Harwood rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth preswyl 

52 wythnos o ansawdd uchel i hyd at dri phlentyn/person ifanc ag 

anghenion cymhleth, gan gynnwys anabledd dysgu, rhwng wyth a 

phedair ar bymtheg oed (mae cyfyngiad oedran o bedair ar bymtheg yn 

berthnasol i unrhyw berson ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.)  

Mae plant/pobl ifanc wedi'u cofrestru yn Ysgol Heronsbridge fel rheol.   

 Mae'r gwasanaeth wedi'i leoli ar dir yr ysgol hon sy'n galluogi mynediad 

rhwydd i'r ysgol i'r plant/pobl ifanc. Yn ogystal, meithrin cyswllt agos 

rhwng y staff a dealltwriaeth gyffredin o anghenion cymhleth y plant/ 

pobl ifanc a dull gweithredu cyson wrth weithio gyda'r plant/pobl ifanc 

sy'n cefnogi gwell canlyniadau. 

 Mae'r gwasanaeth yn galluogi plant/pobl ifanc ag anghenion cymhleth 

nad ydynt yn gallu byw gyda'u teuluoedd i barhau i fynychu eu hysgol 

arbenigol a pharhau i fyw'n lleol i'w teulu, eu ffrindiau a'u hysgol 

NODAU 

• Asesu anghenion pob plentyn/person ifanc cyn i'r gwasanaeth ddechrau, 

datblygu pecyn gofal a chefnogaeth unigol sy'n canolbwyntio ar eu 

hanghenion a’i adolygu'n rheolaidd. 

•    Cyflwyno plant/pobl ifanc i Dŷ Harwood yn eu hamser eu hunain, drwy 

gyfres o ymweliadau ymgyfarwyddo ac amser te, cyn symud i mewn. 

•    Cynnig ymyriadau i blant a phobl ifanc i'w cynorthwyo i gyflawni eu 

canlyniadau personol. Diwallu anghenion emosiynol, cymdeithasol, 

ymddygiadol, iechyd a datblygiadol pob plentyn/person ifanc yn ystod eu 

lleoliad, mewn ffordd sy'n sicrhau eu hurddas ac yn hybu 

hunanddibyniaeth. 

•    Darparu amgylchedd hamddenol cartrefol lle anogir plant/pobl ifanc i 

gyflawni eu nodau personol a'u potensial unigol. 

•    Cefnogi pob plentyn/person ifanc i wneud defnydd da o'r holl adnoddau 

yn y gymuned, gan hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ac economaidd. 

•    Darparu pecyn cynhwysfawr o gefnogaeth addysgol i hyrwyddo'r canlyniad 

gorau posib i'r plant/pobl ifanc. 

•    Asesu lefel sgiliau bywyd y plentyn/person ifanc a datblygu'r sgiliau hyn 

drwy raglen asesu sgiliau byw unigol. Darparu cefnogaeth drwy gynllunio 

ar gyfer pontio i ofal cymdeithasol i oedolion. 
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•     Ymgynghori â phlant/pobl ifanc, rhieni, gofalwyr, gweithwyr cymdeithasol 

a gweithwyr proffesiynol eraill fel bod y gwasanaeth yn addasu ac yn 

datblygu'n barhaus. 

•    Datrys problemau i blant/pobl ifanc a rhieni yn brydlon, a rhoi sylw i 

bryderon pan fo modd, gyda'r rheolwr preswyl a'r gweithiwr 

cymdeithasol. 

O ganlyniad i’r datblygiadau cronnol hyn: 

 Mae nifer y plant sy'n cael eu rhoi mewn llety y tu allan i'r sir wedi 

gostwng yn sylweddol. 

 Mae nifer y "Plant sy'n Derbyn Gofal" wedi gostwng yn ystod y pum 

mlynedd diwethaf o 412 yn 2014 i 381 yn 2019. Yn ogystal, mae'r 

niferoedd sy'n gorfod "Derbyn Gofal" o’r newydd wedi gostwng hefyd yn 

ôl cyfartaledd misol, o 12.2 y mis yn 2013/14 i 7.7 yn 2018/19 

Mae'r gofyniad i sefydlu trefniadau Mabwysiadu Rhanbarthol ledled Cymru wedi 

arwain at Ben-y-bont ar Ogwr yn derbyn ei Wasanaeth Mabwysiadu o gyn 

Ranbarth Bae'r Gorllewin (Rhanbarth Gorllewin Morgannwg erbyn hyn).  

Adolygwyd cynaliadwyedd y trefniant hwn yng ngoleuni trosglwyddo Pen-y-bont 

ar Ogwr yn ddiweddar o gyn ranbarth Bae'r Gorllewin i ranbarth newydd Cwm 

Taf Morgannwg. Daeth canfyddiadau'r adolygiad i'r casgliad y dylai'r trefniadau 

Mabwysiadu rhanbarthol presennol barhau, sy'n golygu y bydd Pen-y-bont ar 

Ogwr yn aros gyda chyn Ranbarth Bae'r Gorllewin. Fodd bynnag, argymhellwyd 

hefyd mai dim ond am isafswm o dair blynedd mae'r trefniadau hyn yn parhau 

ac, yn ystod y cyfnod hwn, bydd ymgynghori â rhanddeiliaid a chynllunio cynnar 

ar gyfer y tymor hwy. 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Llunio ein strategaeth comisiynu lleoliadau yn derfynol 

 Datblygu safle mwy addas a chynaliadwy i adeiladu ac ymgorffori 

darpariaeth yr hwb 

 Gweithio gyda phartneriaid yn Rhanbarth newydd Cwm Taf Morgannwg i 

ddatblygu a chyflwyno gwasanaeth MAPPS er budd y Rhanbarth, gan 

sicrhau bod yr holl wasanaethau a gomisiynir o dan y trefniant presennol 

gyda'n cyn bartner MAPPS (sy'n dod i ben ym mis Mawrth 2020) yn 

parhau. 

 Datblygu cydweithio agosach gyda gwasanaethau eraill y Cyngor ac yn 

arbennig y gwasanaethau Tai er mwyn adnabod anghenion Tai a bod 

strategaethau tai'n cael eu datblygu. 
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 Gweithredu'r atebion Llety â Chymorth yn llawn a sicrhau bod y 

gwasanaeth yn cyflawni'r canlyniadau a fwriedir. 

 Datblygu cyfleoedd llety a lleoliadau i blant a phobl ifanc ymhellach drwy 

gydweithio mwy â phartneriaid fel iechyd a thai 

 Ystyried sut gellir diwallu anghenion therapiwtig plant drwy ddatblygu’r 

ddarpariaeth fewnol ymhellach. Parhau i gael trafodaethau gyda 

darparwyr therapiwtig presennol gyda'r bwriad o 'sicrhau dewislen' o 

opsiynau pwrpasol, sy'n diwallu anghenion unigol plant o fewn model neu 

fframwaith cyffredin.   

 Ymgynghori â rhanddeiliaid ar y trefniadau Mabwysiadu mwyaf priodol a 

ddarperir i Ben-y-bont ar Ogwr ac i gynllunio ar gyfer eu darpariaeth 

tymor hwy. 
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ADRAN 3:  GWASANAETHAU PONTIO 
Mae'r cyfnod Pontio pan fydd plentyn yn symud o blentyndod i fod yn oedolyn 

yn gyfnod pwysig iawn ym mywyd person ifanc oherwydd bod angen iddo 

wneud cynlluniau ar gyfer ei drefniadau gofal yn y dyfodol a fydd yn ei helpu i 

fyw mor annibynnol â phosib. Felly, mae pontio plant ag anghenion cymorth yn 

ei gwneud yn ofynnol i'w pecynnau gofal gael eu cynllunio'n ofalus i sicrhau eu 

bod yn derbyn gwasanaethau priodol sy’n ofynnol i sicrhau'r annibyniaeth fwyaf 

posib a'u cynorthwyo i gyflawni'r canlyniadau a ddymunir ganddynt. 

Heb reoli pontio gofal ar y cyd, mae perygl gwirioneddol y bydd pobl ifanc yn 

gadael Gofal Cymdeithasol Plant heb gynllun effeithiol i gefnogi eu pontio i fyd 

oedolion. O ganlyniad, bydd tarfu ar gysondeb y gofal, ac oedi hyd yn oed, neu 

darperir pecyn gofal amhriodol a all achosi anghyfleustod a tharfu i'r rhai sy’n 

derbyn gofal a'u teuluoedd a'u gofalwyr.    

Er bod CBS Pen-y-bont ar Ogwr wedi gweithredu panel pontio oedd yn cyfarfod 

yn rheolaidd i gytuno ar lwybrau pontio ar gyfer plant a phobl ifanc unigol, 

nodwyd mai cyflwyno tîm pontio oedd y dull tymor hir oedd yn cael ei ffafrio. Yn 

2014, roedd Pen-y-bont ar Ogwr yn aelod o Ranbarth Bae'r Gorllewin ac roedd 

Tîm rhanbarthol y Rhaglen Anableddau Dysgu wedi nodi'r anawsterau gyda'r 

trefniadau Pontio presennol yn y rhanbarth, ac wedi comisiynu darn o waith i 

ddatblygu model gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc sy'n pontio o wasanaethau 

plant i wasanaethau oedolion yn rhanbarth Bae’r Gorllewin. Lluniwyd yr 

adroddiad ym mis Gorffennaf 2014 a chytunodd tîm y rhaglen â'r argymhelliad i 

ddatblygu tîm pontio amlasiantaeth integredig yn ardal pob awdurdod lleol. 

O ganlyniad, creodd y Gyfarwyddiaeth nod Cynllun Busnes a nododd yr angen 

am "Ddatblygu model gwasanaeth priodol ar gyfer plant sy'n pontio o 

blentyndod i fod yn oedolyn, gan gynnwys plant ag anableddau a phlant sy'n 

gadael gofal". O ganlyniad crëwyd gweithgor a ddatblygodd fodel gweithredu 

arfaethedig a chyfres o werthoedd sy'n cynnwys y canlynol: 

• Mae pob person ifanc yn cael cymorth llyfn ac amserol i baratoi ar gyfer 

bod yn oedolyn fel eu bod yn cael cefnogaeth i gyflawni eu canlyniadau'n 

briodol; 

•      Mae pob person ifanc yn rhan o'r broses, yn cyfrannu eu barn a'u 

dymuniadau, ac mae ganddynt gymaint o ddewis â phosib o ran y 

canlyniadau maent yn gobeithio eu cyflawni yn y dyfodol a sut byddant 

yn cael eu cefnogi gyda hyn; 
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•      Mae rhieni neu ofalwyr pob person ifanc yn rhan o’r broses fel 

partneriaid, ac maent yn cael gwybodaeth glir a chynnar am sut mae'r 

broses bontio'n gweithio a beth fydd yr opsiynau i’r person ifanc o bosib; 

•      Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn cael digon o rybudd ymlaen llaw 

am y bobl ifanc y byddant yn gyfrifol am ddiwallu eu hanghenion, fel bod 

posib gwneud gwaith cynllunio ariannol a chynllunio arall mewn pryd. 

Cael ymdeimlad o'r "llinell amser" sy'n berthnasol i bob person ifanc sy'n 

paratoi ar gyfer bod yn oedolyn ac i'r asiantaethau y bydd angen iddynt 

gynllunio i ddiwallu eu hanghenion. Heb hyn, efallai na fydd y gwaith 

wedi'i gynllunio'n dda nac yn dechrau'n ddigon cynnar.  

•      Gweithio mewn ffordd mor "unedig" â phosib gyda'r holl asiantaethau, 

adrannau a gyda'r person ifanc a'i rieni. Mae hyn yn golygu cydweithio er 

mwyn gallu cyfuno asesiadau a phrosesau cynllunio ar wahân, lle bo 

modd, eu gweithredu gyda’i gilydd, neu o leiaf, eu croesgyfeirio. 

Datblygwyd prosiect i greu tîm pontio "peilot", a oedd yn dibynnu ar Gyllid 

ychwanegol a gafwyd o'r Gronfa Gofal Integredig ranbarthol. Cyflwynwyd y tîm 

hwn yn 2018 fel cynllun peilot a datblygwyd Fframwaith Rheoli Perfformiad i 

werthuso ei effaith a'i effeithiolrwydd. 

Yn draddodiadol, er bod prosesau wedi'u sefydlu rhwng y Gwasanaethau Plant a 

Gwasanaethau Oedolion i adnabod plant a fyddai'n trosglwyddo i Ofal 

Cymdeithasol i Oedolion, nid oedd y trefniadau bob amser yn unedig a 

chanfuwyd bod y pontio i blant yn broblemus ar adegau. Felly, mae'r cynnydd a 

wnaed o ran datblygu gwasanaeth newydd sy'n pontio gwasanaethau Plant ac 

Oedolion yn enghraifft wirioneddol o sut mae'r Gyfarwyddiaeth yn dod â 

gwasanaethau at ei gilydd i ddatrys gwelliannau i wasanaethau ar y cyd drwy 

gydweithio'n agosach er budd trigolion y Fwrdeistref Sirol. 

Beth rydym wedi’i wneud 

 Sefydlu Panel Pontio sy'n cynnwys rheolwyr o wasanaethau Oedolion a 

Phlant sydd wedi darparu mecanwaith sy'n monitro ac yn cynllunio ar 

gyfer plant mewn cyfnod Pontio 

 Cynnal gweithdai i ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol i nodi 

amrywiaeth o faterion a phroblemau yr oedd angen rhoi sylw iddynt er 

mwyn gwella'r gefnogaeth i bobl ifanc drwy'r broses Bontio ac i fod yn 

Oedolion, a bod yn sail i ddatblygiad y gwasanaeth newydd a gwell. 
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 Creu Tîm Pontio peilot a oedd yn caniatáu i weithwyr cymdeithasol o 

Wasanaethau Oedolion a Phlant gydweithio. Crëwyd y tîm peilot drwy 

ddefnyddio adnoddau presennol. 

 Gweithredu'r peilot rhwng mis Hydref 2018 a mis Mawrth 2019 a chynnal 

gwerthusiad o'r dysgu a oedd yn dangos bod angen sefydlu'r tîm drwy 

ddileu natur rithwir y tîm a gosod y Tîm Pontio yn y strwythur Plant.   

 Nodi sut dylid rheoli atgyfeiriadau rhwng timau drwy gadarnhau rôl y 

panel Pontio sydd wedi'i chynllunio i sicrhau bod atgyfeiriadau i'r Tîm 

Pontio ac o'r Tîm Pontio i Wasanaethau Oedolion yn briodol.   

 Datblygu cyfres o Argymhellion Tymor Byr, Canolig a Hir sy'n cynnwys:  

o Tymor Byr (3-6 mis). Creu tîm Pontio ar ei liwt ei hun yn CBSP. 

o Tymor Canolig (4-8 mis). Datblygu cynllun strategol ar gyfer tîm 

amlddisgyblaethol mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Cwm Taf 

Morgannwg. 

 Datblygu Cynllun Gweithredu Llety sy'n nodi'r angen am gynllunio pontio 

effeithiol ar gyfer anghenion llety "Plant sy'n Derbyn Gofal" wrth iddynt 

nesáu at Fod yn Oedolion. Mae hyn yn cynnwys datblygu amrywiaeth o 

opsiynau Llety â Chymorth ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal sy'n cefnogi 

llety "Camu i Lawr" ar gyfer y rhai sy'n Gadael Gofal. 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Bydd Bwrdd Prosiect Pontio'r Gyfarwyddiaeth yn parhau i oruchwylio'r 

gwaith o weithredu'r "Tîm Anabledd Plant a Phontio" ac yn sicrhau bod ei 

greu yn sicrhau'r manteision a ragwelir.   

 Sefydlu ffyrdd o ymgysylltu â gwasanaethau Addysg a Chymorth Cynnar 

gyda'r nod tymor hir iddynt fod yn aelodau rhithwir o'r tîm pontio.  Bydd 

yr ymgysylltu hwn yn ceisio sicrhau nad yw pontio'n cael ei ystyried fel 

mater gwasanaethau cymdeithasol yn unig, ond er mwyn sicrhau bod 

gwasanaethau'n cael eu cydlynu'n well a'u darparu'n gyfannol. 

 Trafod a chytuno â Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg sut gellir 

ymgysylltu ag ef fel sy’n briodol i weithio ar y cyd ar achosion pontio a 

sicrhau bod plant ac oedolion yn cael gwasanaethau iechyd arbenigol 

effeithiol a theg. Mae hyn hefyd yn cynnwys mynediad plant at 

wasanaethau iechyd meddwl priodol yn ôl y gofyn.   

 Datblygu Model Comisiynu a gefnogir gan ddatblygu "cyllideb wedi’i 

phŵlio" sy'n cynnwys cyllideb gan y gwasanaethau Oedolion a Phlant er 
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mwyn i wasanaethau gael eu cynllunio'n well i ddiwallu anghenion pobl 

ifanc sy'n pontio.   

 Parhau â'r weledigaeth ranbarthol flaenorol a oedd yn datblygu ym Mae'r 

Gorllewin gyda rhanbarth Cwm Taf Morgannwg i sicrhau y caiff 

manteision posib i gefnogi gwasanaethau pontio y gellid eu cyflawni drwy 

ddull cydweithredol eu nodi a'u rhoi ar waith fel sy'n briodol.  
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ADRAN 4:  GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION 
Roedd y Cynllun Comisiynu ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion a 

gynhyrchwyd yn 2010 yn nodi bwriadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 

Ogwr ar gyfer moderneiddio gofal cymdeithasol i oedolion dros ddeng mlynedd. 

Roedd y cynllun yn disgrifio sut byddai'r Cyngor yn cyfrannu at yr agenda iechyd 

a llesiant ehangach drwy hyrwyddo annibyniaeth a dewis i oedolion agored i 

niwed sy'n byw yn y Fwrdeistref Sirol. Ar y pryd roedd y bwriadau'n uchelgeisiol 

ac mae'r canlynol yn cyflwyno crynodeb o'r hyn a ddywedwyd a ddylai 

ddigwydd, y cynnydd hyd yma a'r hyn sydd angen digwydd nesaf.  Caiff yr 

adroddiad hwn ei strwythuro ar sail y penawdau canlynol: 

1. Ein Gweledigaeth ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion 

2. Pwysau Ariannol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 

3. Dulliau Galluogi 

4. Dulliau Ataliol 

5. Dulliau Ataliol Arbenigol 

6. Byw'n Integredig 

7. Dulliau Ymyraethol (gan gynnwys Ymyriadau Arbenigol) 

4.1 Ein Gweledigaeth ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion 
 

“Mynd ati i hybu annibyniaeth, llesiant a dewis a fydd 

yn cefnogi unigolion i gyflawni eu llawn botensial”  

(Cynllun Busnes y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant 2019-20) 

 

Er mwyn gwireddu'r weledigaeth hon bydd angen i Wasanaethau Gofal 

Cymdeithasol y Cyngor hyrwyddo egwyddorion dewis, annibyniaeth, grymuso, 

cyfle, urddas a pharch. Bydd yn cynnwys diogelu pobl sy'n agored i niwed a 

datblygu dulliau ataliol i sicrhau bod pobl yn cael y lefel fwyaf priodol o gymorth 

ar unrhyw adeg er mwyn osgoi'r angen am gymorth tymor hir gan asiantaethau 

statudol.  

Ein nod yw gwireddu'r weledigaeth hon drwy ganolbwyntio ar yr egwyddorion 

allweddol canlynol:-  

Grymuso defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr - Ein nod yw datblygu dull o 

weithredu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn gan ymateb yn briodol i anghenion a 
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dewisiadau unigolyn. Ein nod yw cefnogi hawl unigolyn i gynnal, cefnogi neu 

adfer ei annibyniaeth fel sy'n briodol gan gydnabod ei hawliau i arfer dewis a 

rheolaeth dros unrhyw benderfyniadau sy'n effeithio ar ei fywyd. Mae 

amddiffyn pobl o'r fath rhag cam-drin ac esgeulustod corfforol, rhywiol, 

seicolegol neu ariannol yn rhan sylfaenol o hyn. Rydym hefyd yn anelu at 

gydnabod a chefnogi rôl gofalwyr fel y gallant barhau i gyflawni eu rôl ofalu. 

Hybu annibyniaeth - Ein nod yw sefydlu cyngor a chymorth integredig, 

cynhwysol a di-dor sy'n hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol i bobl sy'n agored i 

niwed. Bydd y dull hwn yn cynnwys ymatebion ataliol hyblyg a hygyrch mewn 

cymunedau lleol sydd wedi'u teilwra i amgylchiadau a dewis unigol. Bydd y dull 

yn canolbwyntio ar gynorthwyo pobl i nodi'r risgiau i'w hannibyniaeth, a 

phenderfynu ar strategaethau ar y cyd i leihau'r risg honno fel sy’n briodol. 

Gwella dulliau comisiynu - Ein nod yw gwneud y gorau o'r cyfleoedd a gynigir 

gan weithio’n Rhanbarthol ac yn integredig gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf 

Morgannwg a phartneriaid eraill yn yr awdurdodau lleol i sicrhau bod 

gwasanaethau'n gost-effeithiol a'u bod yn cael eu datblygu a'u cynllunio'n 

barhaus o amgylch gwasanaethau Integredig effeithiol. Ein nod yw nodi, 

cynllunio a datblygu dulliau gweithredu ar y cyd er mwyn gwneud y gorau o'n 

hymdrech i wella iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant y boblogaeth leol o fewn 

yr adnoddau sydd ar gael i ni. Byddwn hefyd yn parhau i weithio'n agos gyda'r 

Trydydd Sector i nodi cyfleoedd i'r sector ddarparu gwasanaethau fel sy’n 

briodol.  Gall mabwysiadu'r dull hwn olygu newid rhai pethau a wnawn ar hyn o 

bryd o blaid cyngor, cefnogaeth a chymorth newydd a gwell.  

Cydgynhyrchu a chomisiynu - Byddwn yn datblygu ein prosesau comisiynu fel eu 

bod yn cyd-fynd yn well â'r dulliau cydgynhyrchiol. Er enghraifft: 

• Drwy gomisiynu ar gyfer cydgynhyrchu – Byddwn yn cyflawni 

egwyddorion Comisiynu cydgynhyrchu i'w hadlewyrchu yn y gwasanaethau a 

brynwn. Yn y cyd-destun hwn byddwn yn sicrhau bod darparwyr yr ydym yn 

comisiynu gwasanaethau ganddynt yn annog ac yn galluogi pawb i gymryd 

rhan yn y gwaith o gynllunio gwasanaethau a sut byddant yn gweithredu i 

gyflawni canlyniadau personol. Hefyd bydd disgwyl i ddarparwyr gynnwys 

pobl mewn prosesau gwerthuso ac adolygu. 

• Drwy gydgynhyrchu comisiynu – byddwn yn datblygu prosesau lle mae pobl 

yn ymwneud â chomisiynu o'r dechrau un.  Mae hyn yn cynnwys cymryd rhan 

yn y broses asesu (boed ar lefel unigol neu fel rhan o'r asesiad ehangach o'r 

boblogaeth), cytuno ar yr hyn y mae angen ei drawsnewid fel y gall 
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gwasanaethau wella bywydau pobl, cydgynllunio gwasanaethau a chymryd 

rhan mewn adolygiadau a gwerthusiadau. Yn yr enghreifftiau hyn, mae'r 

comisiynwyr eu hunain yn ymwneud â'r broses gydgynhyrchu ac maent yn 

cynnwys pobl sy'n defnyddio gwasanaethau a gofalwyr wrth gomisiynu o'r 

dechrau un. 

Siapio'r farchnad - Ein nod yw adeiladu ar ein partneriaethau presennol gyda 

darparwyr a chadarnhau perthnasoedd gwaith effeithiol drwy sefydlu prosesau 

contractio cadarnach. Y nod yw cynnwys darparwyr mewn ffordd gadarnhaol 

mewn cynllunio a chomisiynu er mwyn helpu i wella ansawdd a gwerth am 

arian. Byddwn yn gweithio ar y cyd ac yn dryloyw ac yn hyblyg fel y gallwn 

sefydlu economi gofal gymysg sy'n fwy fforddiadwy yn ariannol; gwell 

ymatebion a chanlyniadau o ansawdd i ddefnyddwyr gwasanaeth, a mwy o 

gyfleoedd cyflogaeth i bobl leol.    

Hyrwyddo datblygu'r gweithlu - Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth â'r 

sector preifat, y sector gwirfoddol a rhanddeiliaid allweddol i hyrwyddo dull 

gweithlu sector cyfan o weithredu yn y farchnad leol. Byddwn yn cynorthwyo 

staff gofal cymdeithasol i oedolion i fod â sgiliau, hyfforddiant a chymwysterau 

priodol i gyflawni'r ystod o ymatebion a swyddogaethau sy’n ofynnol yn y 

dyfodol. Byddwn hefyd yn targedu cyllid sy'n cynnal y farchnad cyflogaeth gofal 

cymdeithasol i oedolion ac yn gwella trefniadau recriwtio a chadw staff. 

Gwell ymatebion - Ein nod yw datblygu fframweithiau sy'n canolbwyntio ar 

ansawdd, arfer gorau a bodloni disgwyliadau pobl sy'n defnyddio ein 

gwasanaethau, gofalwyr a rhanddeiliaid allweddol. Bydd ein fframweithiau 

contractio ac ansawdd yn ymdrechu i hyrwyddo dewis, annibyniaeth a grymuso, 

yn ogystal ag edrych ar bwy sydd fwyaf addas i ddarparu cyngor a chymorth i 

ddiwallu anghenion unigol orau. Byddwn yn sicrhau bod y gwasanaethau a 

brynwn yn dangos gwerth am arian, hyfywedd economaidd a'u gallu i ddangos 

gwelliant parhaus. Bydd gennym drefniadau effeithiol hefyd ar gyfer monitro ac 

adolygu gan ganolbwyntio'n benodol ar fynd i'r afael ag anghydraddoldeb 

mynediad a chanlyniadau cadarnhaol i bobl.  

Ym mis Hydref 2019, cynhaliodd Arolygiaeth Gofal Cymru arolygiad o'r cyngor, 

gyda'i bartneriaid, i edrych ar “pa mor dda mae'n hybu annibyniaeth ac yn atal 

anghenion cynyddol oedolion hŷn”.  Yn gyffredinol, cadarnhaodd yr adroddiad 

lawer o agweddau cadarnhaol ar y gwasanaethau sydd ar gael. Cyhoeddodd yr 

Arolygiaeth adroddiad ym mis Ionawr 2020 a oedd yn nodi sut mae 

“gweledigaeth y cyngor ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion wedi'i 

hymgorffori'n dda iawn. Canfu'r Arolygiaeth hefyd wasanaethau iechyd a gofal 
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cymdeithasol da.....sydd o fudd i bobl drwy wneud penderfyniadau cyflym a dull 

gweithredu unedig".  Yn gyffredinol, roedd yr adolygiad yn gadarnhaol ond, yn 

anochel, canfu’r arolygiaeth feysydd gwasanaeth y mae angen eu gwella a 

gwnaed argymhellion sydd wedi’u cynnwys fel sy'n briodol yn y ddogfen hon. 

4.2 Gofal Cymdeithasol i Oedolion - Pwysau Ariannol 
Mae'r toriadau a'r heriau ariannol hirhoedlog y mae awdurdodau lleol wedi'u 

hwynebu yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at Ben-y-bont ar Ogwr 

yn lleihau'r gyllideb Gofal Cymdeithasol i Oedolion 27% ers 2013/14. Mae hyn 

wedi arwain at nodi arbedion gwirioneddol sydd tua £10.7 miliwn. Nid yw'r 

gostyngiad pellach hwn yn ystyried pwysau ariannol eraill fel ariannu cyflog byw 

cenedlaethol staff a phwysau gwasanaeth eraill fel ariannu cymhlethdod 

cynyddol yr angen am LD a chleientiaid eraill, ac felly mae'r pwysau ariannol 

gwirioneddol hyd yn oed yn fwy. Mae gostyngiadau ariannol o'r fath wedi bod 

yn her ond maent hefyd wedi rhoi cyfle i gyflymu'r gwaith o ddatblygu ffyrdd 

newydd o weithio sydd wedi cyfrannu at y trawsnewid sydd ei angen. 

Fodd bynnag, ni ellir tanbrisio cyfraniad cyllid Grant fel y Gronfa Gofal Integredig 

(CGI) ac, yn fwy diweddar, Cronfa Trawsnewid Cymru Iachach, gan fod CGI yn 

benodol wedi darparu cyllid hanfodol sy'n cefnogi'r gwaith o ddarparu rhai o'r 

gwasanaethau mwyaf hanfodol ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Mae'r 

defnydd o’r CGI a datblygu'r cynigion Cyllid Trawsnewid wedi bod yn alluogwr 

ariannol hanfodol i ddatblygu gwasanaethau Integredig hanfodol sydd wedi 

gofyn am gydweithio'n agos â chyn Fwrdd Iechyd PABM sydd wedi parhau â 

Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg er mwyn i Ben-y-bont ar Ogwr allu 

cydweithio i ddarparu gwasanaethau effeithiol a fforddiadwy sy'n gynaliadwy yn 

y dyfodol. 

4.3 Galluogi dulliau gweithredu  
Credwn y bydd dulliau galluogi yn darparu pobl nad ydynt yn gyfarwydd â'r 

system gofal cymdeithasol i oedolion i lywio'r system a gwneud penderfyniadau 

mwy gwybodus am y math o gymorth y mae arnynt ei angen. Bydd darparu 

ystod o ddulliau galluogi sy'n helpu pobl i hunanreoli eu hanghenion cefnogi eu 

hunain yn arwain at fwy o annibyniaeth a bywydau bodlon. Mae hyn yn ei 

gwneud yn ofynnol i ni gynllunio gwasanaethau sy'n cael eu dylanwadu gan 

gymryd risgiau cadarnhaol er mwyn i ni gydnabod potensial risg, ein bod yn 

darparu gwasanaethau sydd wedi'u cynllunio i fod yn ddiogel ac yn annog 

dulliau galluogi i gyflawni canlyniadau unigol. Yn ein model o gymorth a 

chefnogaeth rydym wedi nodi amrywiaeth o ddulliau galluogi.   
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Ymhlith y gwasanaethau y nodwyd eu bod yn galluogi gwasanaethau mae: 

 Gwybodaeth a chyngor 

 Eiriolaeth 

 Cefnogaeth a gyfarwyddir gan ddinasyddion (Taliadau Uniongyrchol) 

 Cefnogaeth i ofalwyr a theuluoedd   
 

Mae'r canlynol yn cyflwyno: Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud 
(fel y nodwyd yng nghynllun comisiynu Gofal Cymdeithasol i Oedolion 2010): 
Beth rydym wedi'i wneud a Beth arall sydd angen i ni ei wneud nesaf. 
 

4.3.1  Gwybodaeth a Chyngor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth rydym wedi’i wneud 

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud: 

Gwybodaeth a Chyngor - gwella cyfeirio a gwybodaeth am opsiynau cefnogi i alluogi pobl i barhau i 

hunanreoli eu hanghenion eu hunain. 

Canlyniad a ddymunir: 

Cynyddu lefel y cyngor a'r wybodaeth sydd ar gael am hybu iechyd da a llesiant cymdeithasol i alluogi pobl i 

wneud dewisiadau ffordd o fyw gwybodus ac i gael help, cymorth a gwarchodaeth os oes angen.  

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol: 

 gweithredu llinellau cymorth ac un pwynt cyswllt i bobl gael gwybodaeth a chyngor yn seiliedig ar 

ddull amlasiantaeth integredig o weithredu sy'n gysylltiedig â'r Broses Asesu Unedig. 

 darparu mwy o adnoddau gwybodaeth hygyrch ar gyfer y cyhoedd a rhesymoli gweithgareddau 

cyfeirio er mwyn grymuso pobl i lywio'n llwyddiannus o amgylch systemau iechyd, gofal 

cymdeithasol a'r Trydydd Sector er mwyn cael y wybodaeth y mae arnynt ei hangen.  

 cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o faterion anabledd ac iechyd meddwl a 

materion gofal cymdeithasol eraill a helpu i hyrwyddo a gweithredu Strategaeth Gwybodaeth i'r 

Cyhoedd y Cyngor. 

 darparu gwefan sydd wedi'i chysylltu'n addas â gwefannau priodol eraill fel bod modd datblygu ac 

edrych ar ffyrdd arloesol o sicrhau bod gwybodaeth ar gael mewn cymunedau lleol.  

 gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu gwasanaeth dehonglwyr hygyrch. 

 cyfeirio pobl at y darparwyr gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth mwyaf priodol i'w cynorthwyo i 

wneud penderfyniadau gwybodus am yr anawsterau maent yn eu hwynebu. 

 gwneud y mwyaf o incwm pobl fel eu bod yn gallu cymryd rhan gymaint â phosib yn eu cymunedau. 

 gweithio gyda phartneriaid mewnol ac allanol i ddatblygu cysylltiadau cryfach â gwasanaethau 

gwirfoddol a chymunedol er mwyn creu cyfleoedd i bobl gael mynediad at wasanaethau lleol sy'n 

meithrin ysbryd cymunedol 
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Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion Pen-y-bont ar Ogwr wedi sefydlu Pwynt 

Mynediad Cyffredin fel un pwynt mynediad i Wasanaethau Oedolion ac eithrio 

gwasanaethau Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl. 

Mae cyflwyno'r Ddeddf yn disodli gofynion blaenorol y Broses Asesu Unedig ac 

yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sicrhau bod gwasanaeth yn cael ei 

ddarparu ar gyfer rhoi gwybodaeth a chyngor i bobl sy'n ymwneud â gofal a 

chefnogaeth, a chymorth i asesu gofal a chefnogaeth. Arweiniodd y gofyniad 

hwn at Ben-y-bont ar Ogwr yn datblygu eu gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor 

drwy ddefnyddio'r systemau sydd ar gael fel DEWIS sydd wedi galluogi'r 

awdurdod i ddefnyddio technoleg. Fodd bynnag, ni ddylid cyfyngu'r 

ddarpariaeth Gwybodaeth a Chyngor i gysylltiad â'r gwasanaethau cymdeithasol, 

ac mae angen gwneud mwy i sicrhau bod gwybodaeth a chyngor yn cael eu 

darparu'n gyson dros ystod o ganolfannau gwybodaeth mewn cymunedau ac ar 

draws cymunedau gan gynnwys y rhai a ddarperir gan y Trydydd Sector. Mae 

darparu Gwybodaeth a Chyngor yn parhau i herio pob awdurdod lleol ledled 

Cymru a'r uchelgais yw bod gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor yn parhau i gael 

ei ddatblygu i sicrhau bod yr wybodaeth sydd ar gael yn cael ei darparu’n gyson i 

ddinasyddion.   

Mae'r Cyngor hefyd wedi cefnogi cyflwyno tair rôl Cydlynydd Cymunedol Lleol 

yng Nghymoedd Ogwr, Garw a Llynfi. Mae'r model yn seiliedig ar rôl Cydlynydd 

Cymunedol Lleol sy'n cefnogi poblogaeth o 8,000 i 12,000 o bobl, gan gefnogi 

pobl i ddod o hyd i atebion drwy adnoddau cymunedol neu deuluol a lleihau 

ynysu. Mae'r ffocws ar ddatblygu cadernid ymhlith unigolion sy'n agored i niwed 

a'u cysylltu â chyfleoedd cefnogol yn y gymuned.  Mae'r Cyngor yn gweithio'n 

agos gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr i helpu i 

ddatblygu a chreu cymunedau cydnerth.   

I gefnogi gwasanaethau Iechyd Meddwl, ceir gwasanaeth gwybodaeth a 

chyfeirio i'r cyhoedd y gall meddygon teulu naill ai ei gyfarwyddo neu gellir 

mynychu un o nifer o glinigau gwybodaeth galw heibio ledled y Fwrdeistref. 

Mae'r gwasanaeth hwn yn helpu i nodi lle mae angen asesiadau arbenigol a 

thrwy'r tîm Adfer a Gynorthwyir yn y Gymuned (ARC) o weithwyr cefnogi a 

Therapyddion Galwedigaethol sy'n gweithio'n agos gyda staff therapi seicolegol, 

ac sy'n gallu darparu ystod o ymyriadau angenrheidiol. 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i bobl dros y gefnogaeth maent yn ei chael 

drwy ddarparu mynediad cynnar at gyngor a gwybodaeth; 
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 Parhau i wella'r ffyrdd mae'r Cyngor yn darparu gwybodaeth, cyngor a 

chymorth da i'r cyhoedd, gan gynnwys cynyddu'r gefnogaeth sydd ar gael 

drwy gydlynwyr cymunedol lleol; 

 Datblygu cynaliadwyedd tymor hir drwy weithio gyda'r Trydydd Sector i 

wneud y canlynol: 

o Cysylltu pobl leol â'u cymunedau, datblygu'r defnydd o gyfleoedd 

presgripsiwn cymdeithasol i gyfeirio pobl at gefnogi rhwydweithiau 

o Cynyddu'r defnydd o Gydlynwyr Cymunedol Lleol y tu hwnt i'r 

"cymoedd" i bob ardal arall yn y Fwrdeistref Sirol 

o Cyflwyno rôl "Llywiwr Cymunedol" sy'n cefnogi pobl i ddiwallu eu 

hanghenion mewn lleoliadau cymunedol a lleihau'r angen am ofal 

dan reolaeth   

o Sicrhau bod rôl a chyfrifoldebau'r holl wasanaethau’n cael eu deall 

fel bod achosion yn cael eu rheoli'n briodol gan y gwasanaeth cywir.  

Bydd hyn yn gofyn am ddatblygu meini prawf a llwybrau sy'n 

galluogi pobl i gael eu symud rhwng gwasanaethau yn ôl yr angen. 

 

 Gwneud gwell defnydd o'r adnoddau sydd ar gael fel DEWIS ac injan 

Gwybodaeth fel y bydd dinasyddion yn cynyddu eu defnydd o 

wasanaethau o'r fath cyn cysylltu â'r Pwynt Mynediad Cyffredin 

 Parhau i ddatblygu rôl y Pwynt Mynediad Cyffredin (PMC) i sicrhau bod 

cysylltiadau'n cael eu trin gan y lefel briodol o arbenigedd, er mwyn 

sicrhau bod y lefel gywir o ymateb yn cael ei darparu gan y gwasanaeth 

cywir 

 Gwella ar gyfeirio cyson, sicrwydd ansawdd a sicrhau bod digon o staff 

parhaus yn y Pwynt Mynediad Cyffredin  

 Datblygu diwylliant ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion fel bod yr holl 

staff yn gwneud gwell defnydd o'r adnoddau gwybodaeth sydd ar gael 

 Datblygu gwybodaeth yn barhaus a sut y'i defnyddir ar gyfer adnoddau 

cymunedol er mwyn i ymarferwyr allu ystyried potensial grwpiau 

cymunedol fel gwasanaeth prif ffrwd i ddarparu gofal a dewis ychwanegol. 
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4.3.2 Eiriolaeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Rhan 10 o'r Ddeddf yn nodi'r gofynion ar gyfer awdurdodau lleol mewn 

perthynas ag eiriolaeth, sef: 

a) sicrhau bod mynediad at wasanaethau a chefnogaeth eiriolaeth ar gael i 

alluogi unigolion i ymgysylltu a chymryd rhan pan fo awdurdodau lleol yn arfer 

dyletswyddau statudol mewn perthynas â hwy; a  

b) trefnu eiriolwr proffesiynol annibynnol i hwyluso cyfranogiad unigolion o dan 

rai amgylchiadau. 

Diffinnir eiriolwr fel 'unigolyn priodol' sy'n gallu siarad ar ran rhywun sy'n 

wynebu rhwystrau i gyfathrebu neu ddealltwriaeth, pwyso a mesur, neu 

benderfynu ar wybodaeth sy'n ymwneud â’r gwasanaethau maent yn eu derbyn. 

Daw gwasanaethau eiriolaeth mewn amrywiaeth o ffurfiau, o eiriolaeth 

anffurfiol, cymheiriaid a gwirfoddol i eiriolwyr proffesiynol annibynnol cyflogedig 

(IPAs). Mae'r dyletswyddau cyffredinol o dan y Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i 

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud: 

Eiriolaeth – ehangu'r ystod o gefnogaeth eiriolaeth annibynnol sydd ar gael i 

gynorthwyo pobl i wneud dewisiadau a phenderfyniadau gwybodus am 

drefniadau cefnogaeth sy'n effeithio ar eu bywydau. 

Canlyniad a ddymunir:  

Mae oedolion yn cael cefnogaeth briodol i wneud penderfyniadau a dewisiadau 

gwybodus, o fewn fframwaith o hawliau, cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol: 

 datblygu ystod o opsiynau cefnogaeth eiriolaeth o ansawdd uchel ar gyfer 

oedolion ar draws y fwrdeistref sirol sydd ar gael i bobl o'r pwynt cyswllt 

cyntaf.  

 cadarnhau a datblygu'r trefniadau comisiynu presennol ar gyfer cymorth 

eiriolaeth i oedolion ac edrych gydag eraill ar opsiynau ar gyfer datblygu 

opsiynau eiriolaeth arbenigol ar gyfer gwahanol anghenion cymhleth.    

 gwella rôl mecanweithiau cefnogi mewnol ar gyfer hyrwyddo'r cysyniad o 

eiriolaeth er mwyn adlewyrchu sylwadau a phrofiadau defnyddwyr 

gwasanaethau o fewn ein trefniadau comisiynu.  
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unrhyw berson sy'n arfer swyddogaethau o dan y Ddeddf, i'r graddau y mae'n 

rhesymol ymarferol, ganfod a rhoi sylw i farn, dymuniadau a theimladau pobl.  

Yn ogystal, rhaid i unrhyw berson sy'n arfer swyddogaethau o dan y Ddeddf roi 

ystyriaeth i bwysigrwydd darparu cefnogaeth i alluogi'r unigolyn i gymryd rhan 

mewn penderfyniadau sy'n effeithio arno ef neu hi, i'r graddau y mae hynny’n 

briodol o dan yr amgylchiadau, yn enwedig pan fo gallu'r unigolyn i gyfathrebu’n 

gyfyngedig am unrhyw reswm. 

Mae'r dyletswyddau cyffredinol hyn, ynghyd ag Egwyddorion a Chonfensiwn y 

Cenhedloedd Unedig o dan adran 7 y Ddeddf, yn rhan greiddiol o ddeall ac asesu 

canlyniadau llesiant pobl; yr hyn sy'n bwysig i bobl; ac anghenion pobl am ofal a 

chefnogaeth i'w galluogi i gyflawni eu canlyniadau llesiant personol. 

Mae’r Ddeddf hefyd yn datgan y canlynol:   

 dewis pobl i gael rhywun i weithredu fel eiriolwr drostynt 

 fframwaith clir i gefnogi a grymuso unigolion i wneud dewisiadau 

gwybodus cadarnhaol 

 cydnabyddiaeth glir o fanteision eiriolaeth 

 yr ystod o eiriolaeth sydd ar gael i bobl 

 y pwyntiau allweddol pan mae'n rhaid asesu angen pobl am eiriolaeth pan 

mae'n rhaid darparu eiriolaeth annibynnol 

 yr amgylchiadau sy'n effeithio ar angen pobl am eiriolaeth 

 yr amgylchiadau pan fo'n amhriodol i rai pobl eiriol 

 y trefniadau ar gyfer rhoi cyhoeddusrwydd i wasanaethau eiriolaeth a 

chodi tâl. 

Beth rydym wedi’i wneud 

Mae'r Cyngor yn hyrwyddo'r gwasanaeth Eiriolwyr Proffesiynol Annibynnol 
statudol gyda phosteri, taflenni a gwefannau drwy bartneriaid a sefydliadau 
lleol, a chanolfannau gwasanaeth. Fodd bynnag, nid yw hyn yn disodli mathau 
eraill o eiriolaeth, fe'i ystyrir fel dewis olaf pan nad oes unigolion eraill fel teulu a 
ffrindiau ar gael i roi llais i'r unigolyn.   

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi sicrhau cefnogaeth Rhaglen Eiriolaeth y Llinyn 
Euraid (GTAP) a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi awdurdodau lleol i 
gomisiynu gwasanaeth IPA statudol. Defnyddiodd Pen-y-bont ar Ogwr GTAP i 
helpu rhanddeiliaid lleol i gyd-ddylunio model gwasanaeth 'Prif Ganolfan a 
Lloerennau', ei brofi a’i werthuso mewn cynllun peilot, ac yn seiliedig ar hyn 
comisiynodd y Cyngor yn llawn wedyn drwy broses dendro agored. 
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Enw’r gwasanaeth lleol yw 'Llais a Dewis Pen-y-bont ar Ogwr' (BVC) ac mae'n 
gweithredu fel pwynt cyswllt i’r cyhoedd (yr Hwb Eiriolaeth) i gyfeirio Unigolion 
at y gwasanaeth eiriolaeth mwyaf priodol yn seiliedig ar eu prif anghenion a 
phroblemau. Mae'r Cyngor yn hyrwyddo'r gwasanaeth BVC gyda phosteri, 
taflenni a gwefan drwy bartneriaid a sefydliadau lleol, a chanolfannau 
gwasanaeth. Cynigir Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol Statudol drwy BVC yn 
ogystal â mathau eraill o eiriolaeth lle nad yw unigolion eraill fel teulu, ffrindiau, 
grwpiau cyfoedion, neu weithwyr gofal proffesiynol ar gael neu'n briodol i roi 
llais i'r unigolyn.  

Mae'r Cyngor yn ymgysylltu'n rhagweithiol â rhanddeiliaid lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol i sicrhau bod arfer gorau’n cael ei ddatblygu o fewn ein 
gwasanaeth lleol. 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Datblygu ein gwasanaeth Eiriolaeth ymhellach fel ei fod yn cefnogi 
cyfnewid gwybodaeth leol drwy rwydwaith eiriolaeth Pen-y-bont ar Ogwr. 

 Cysylltu'r Rhwydwaith Eiriolaeth â gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth ehangach a gynigir gan y Cyngor ac eraill, a bydd yn helpu'r rhai 
sy'n ymwneud â'r broses atgyfeirio i ddarparu dull mwy cydweithredol o 
gefnogi unigolion. 

 Galluogi mynediad drwy'r Hwb Eiriolaeth at ddarparwyr eiriolaeth 
arbenigol profiadol sy'n gallu cefnogi anghenion penodol, a chysylltu 
hefyd â gwasanaethau eraill gan gynnwys gwasanaethau cefnogaeth 
gymunedol anffurfiol, eiriolaeth gan gymheiriaid ac atgyfeiriadau at 
Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol/Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol 
yn ôl y gofyn. 

 Parhau i weithio'n strategol gyda Rhaglen Eiriolaeth y Llinyn Euraid i helpu 
i fireinio a gwella gwasanaeth Llais a Dewis Pen-y-bont ar Ogwr yn 
barhaus. 
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4.3.3  Taliadau Uniongyrchol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth rydym wedi’i wneud 

Er mwyn cynyddu ac ehangu'r cwmpas ar gyfer taliadau uniongyrchol a helpu i 
fodloni gofynion y Ddeddf, yn 2017/18 comisiynodd CBSP adolygiad allanol o'r 
cynllun taliadau uniongyrchol yn CBSP, i ddatblygu strategaeth a chynllun 
gweithredu wrth symud ymlaen.   

Cynhaliwyd ymgysylltu ac ymgynghori hefyd â gwasanaethau ehangach a 
gomisiynwyd sy'n gysylltiedig â'r cynllun taliadau uniongyrchol, a hefyd y rhai 
sy'n derbyn taliadau uniongyrchol.  

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud: 

Taliadau Uniongyrchol – hyrwyddo a gwella'r nifer sy'n manteisio ar daliadau 

uniongyrchol ac annog pobl i gymryd rhan yn y gwaith o gynllunio cefnogaeth yn y 

dyfodol a chael mwy o reolaeth dros eu dyfodol eu hunain. 

Canlyniad a ddymunir: 

Ymatebion hyblyg, llai o ddibyniaeth ar drefniadau cefnogaeth uniongyrchol, dewis 

unigol estynedig a phobl sydd â'r grym i ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb a rheolaeth 

dros eu trefniadau cefnogaeth a chymorth eu hunain. 

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol:  

 datblygu strategaeth gydlynus ar gyfer codi ymwybyddiaeth ymhlith 
defnyddwyr gwasanaeth, datblygu dangosyddion perfformiad a thargedau 
lleol sy'n arwain at gynnydd yn nifer y bobl sy'n manteisio ar daliadau 
uniongyrchol a threfniadau cefnogaeth dan gyfarwyddyd sy'n canolbwyntio ar 
y dinesydd.   

 edrych yn fanylach ar y cysylltiadau rhwng taliad uniongyrchol unigolyn a 
hawliau budd-daliadau eraill er mwyn sicrhau'r cynhwysiant ariannol a’r 
canlyniadau ffordd o fyw personol gorau posib.   

 adolygu a rhesymoli lefel y fiwrocratiaeth a lleihau'r oedi sy'n gysylltiedig â 
phrosesu cais a sefydlu taliadau uniongyrchol a chyllidebau unigol. 

 trefnu cefnogaeth a chyngor priodol sy'n cynorthwyo person i sefydlu a rheoli 
taliad uniongyrchol. 

 nodi ffyrdd mwy hyblyg o ryddhau arian o gyllidebau gwasanaeth presennol.  

 mapio'r farchnad darparwyr gofal a sicrhau bod yr wybodaeth hon yn hygyrch 
ac ar gael i bartïon â diddordeb ac i hyrwyddo dewisiadau amgen i drefniadau 
cefnogaeth uniongyrchol a ddarperir gan asiantaethau statudol. 
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Datblygwyd y strategaeth i ddatblygu defnydd y Cyngor o Daliadau Uniongyrchol 
yn ystod y tair blynedd ddilynol. Nododd y strategaeth gyfraniad hanfodol 
Taliadau Uniongyrchol i uchelgeisiau'r Ddeddf i "gynyddu annibyniaeth, dewis a 
rheolaeth". 

Yn 2018-19 cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu er mwyn cynnwys ein 
defnyddwyr gwasanaeth, ein gofalwyr a'n cymunedau yn y gwaith o ddatblygu 
cefnogaeth gofalwyr ymhellach, taliadau uniongyrchol, darparwyr cefnogaeth 
a'n gwasanaethau bywydau a rennir. O ganlyniad, rydym wedi gallu comisiynu 
gwasanaethau newydd ym mhob un o'r meysydd hyn ac mae contractau 
newydd wedi'u cyflwyno ar gyfer Gwasanaeth Llesiant Gofalwyr, Fframwaith 
Darparwyr Seibiant Byr, Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol, a 
chydweithrediad rhanbarthol newydd i ddechrau gyda Chyngor Bro Morgannwg 
ar gyfer ein Cynllun Rhannu Bywydau (Lleoli Oedolion). 

Cynhaliwyd cyfres o weithdai i lansio'r canllawiau polisi ac ymarfer diwygiedig ar 
gyfer Taliadau Uniongyrchol. Cyflwynodd y sesiynau briffio staff i strategaeth 
Taliadau Uniongyrchol newydd Pen-y-bont ar Ogwr a disgrifiodd y nodau, yr 
egwyddorion a'r dyletswyddau mewn perthynas â Thaliadau Uniongyrchol sy'n 
gysylltiedig â'r Ddeddf. Diben y sesiynau briffio hyn hefyd oedd annog meddwl 
arloesol a manteisio ar Daliadau Uniongyrchol. Mae dros 100 o ymarferwyr wedi 
mynychu'r gweithdai hyn ac i sicrhau bod Taliadau Uniongyrchol yn cael eu 
defnyddio'n effeithiol, rydym yn monitro eu defnydd yn ystod 2019-20 a thu 
hwnt os oes angen. 

Mae'r defnydd o Daliadau Uniongyrchol wedi ehangu'n sylweddol yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf. Rhwng 2012 a 2019, mae nifer y rhai sy'n derbyn 
Taliadau Uniongyrchol wedi dyblu o 160 i 322. Ers 2014, mae'r Cyngor hefyd 
wedi cynyddu ei wariant ar daliadau Uniongyrchol 51% i £3.2m yn 2018/19.  
Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn awyddus i sicrhau bod y defnydd o Daliadau 
Uniongyrchol yn parhau i gynyddu a’u bod yn cael eu defnyddio'n effeithiol 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Parhau i gynyddu'r defnydd o Daliadau Uniongyrchol drwy nodi cyfleoedd 
newydd a all elwa o'u defnydd 

 Ehangu'r defnydd o Daliadau Uniongyrchol y tu hwnt i'r grwpiau 
ychwanegol traddodiadol o Anableddau Dysgu ac Anableddau Corfforol  

 Datblygu'r defnydd o “bŵlio” Taliadau Uniongyrchol i sicrhau eu bod yn 
cael eu defnyddio mewn ffordd gost-effeithiol a bod yr adnoddau 
"cynorthwy-ydd personol" sydd ar gael yn cael eu defnyddio'n effeithiol. 

 Archwilio'r defnydd o ddatblygu mentrau cydweithredol mewn perthynas 
â darparu taliadau uniongyrchol. 
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4.3.4  Cefnogaeth i ofalwyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud: 

Cymorth i ofalwyr a theuluoedd – cynyddu'r ddarpariaeth a'r nifer sy'n manteisio ar 

asesiadau gofalwyr; gwella cyfranogiad ac ymgysylltiad gofalwyr yn barhaus, gan 

gynnwys gofalwyr ifanc, mewn rhwydweithiau gofal, i wella prosesau ymgynghori a 

llif gwybodaeth i ofalwyr. 

Canlyniad a ddymunir: 

Mae gan bob gofalwr ansawdd bywyd gwell drwy gefnogaeth ddibynadwy ac 

ymatebol fel y gallant barhau i gyflawni eu rôl gofalu a thrwy hynny helpu 

teulu(oedd) i aros gyda'i gilydd ac atal oedolyn neu blentyn/person ifanc rhag gorfod 

derbyn gofal uniongyrchol gan y Cyngor.  Bydd hyn yn sicrhau bod gofalwyr yn 

parhau i allu cymryd rhan lawn yn eu cymuned. 

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol:  

 datblygu Strategaeth Gofalwyr sy'n nodi ein trefniadau a'n blaenoriaethau ar 

gyfer cefnogi gofalwyr yn y fwrdeistref sirol. 

 cynyddu'r cyfleoedd parhaus ar gyfer hyfforddi a chefnogi gofalwyr sy'n rhoi 

cymorth i oedolion ag anghenion cymhleth er mwyn sicrhau nad ydynt yn eu 

rhoi eu hunain na'r person maent yn ei gefnogi mewn perygl.  

 gwella systemau mewnol ar gyfer cynnig a chynnal asesiadau gofalwyr er 

mwyn sicrhau y gall gofalwyr unigol gael asesiad amserol o'u hanghenion 

a/neu gael cymorth a chefnogaeth berthnasol os oes angen.  

 comisiynu ystod ehangach o seibiant byr i ofalwyr gan ddefnyddio amrywiaeth 

o gyfleusterau a digwyddiadau mewn gwahanol leoliadau cymunedol fel nad 

yw eu cyfleoedd yn gyfyngedig. 

 codi ymwybyddiaeth ymhellach o rôl gofalwyr yn y gymuned a chadarnhau 

partneriaethau strategol â rhwydweithiau cefnogaeth i ofalwyr, fforymau 

gofalwyr ac o fewn mecanweithiau cynllunio er mwyn llywio amcanion a 

blaenoriaethau'r 'Strategaeth Gofalwyr'. 

 cefnogi a hyrwyddo'r rhwydwaith 'gofalwyr', gwasanaethau cefnogi ar gyfer 

gweithio gyda chynllun eiriolwyr a gofalwyr. 

 ailfodelu mathau traddodiadol o gefnogaeth i ofalwyr a hyrwyddo trefniadau 

cefnogaeth integredig ar gyfer gofalwyr sy'n cysylltu â dulliau prif ffrwd yn y 

gymuned. 



 

61 
 

Beth rydym wedi’i wneud 

Sicrhaodd Pen-y-bont ar Ogwr gefnogaeth Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol 

Cymru i hwyluso ymgysylltiad rhanddeiliaid yn annibynnol â gofalwyr di-dâl, 

ymarferwyr gwaith cymdeithasol a darparwyr gwasanaethau. Defnyddiwyd yr 

ymgysylltu i gydgynhyrchu 'gweledigaeth' ar gyfer gwasanaethau gofalwyr a 

gafodd ei phrofi a'i mireinio drwy grwpiau ffocws lleol. Gydag amcangyfrif o 

18,000 o ofalwyr di-dâl yn y fwrdeistref, ond gyda dim ond tua 1,600 wedi'u nodi 

ar hyn o bryd drwy bartneriaethau presennol, canlyniad y gwaith ymgysylltu 

oedd comisiynu Gwasanaeth Llesiant Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr newydd gyda 

blaenoriaeth i gynnig allgymorth i gymaint â phosib o ofalwyr a oedd heb eu 

canfod gynt.   

Mae'r gwasanaeth newydd yn sefydlu 'Panel Arbenigol' sy'n cynnwys gofalwyr 

lleol, mae'n cynnal asesiadau gofalwyr cychwynnol ar gyfer gofalwyr sydd wedi’u 

canfod o’r newydd, mae wedi cynnal digwyddiad lansio cyhoeddus proffil uchel 

ac mae'n sefydlu presenoldeb mewn lleoliadau cymunedol ledled y fwrdeistref.  

Rhagwelir y bydd y dull hwn yn cefnogi'r broses o hyrwyddo agenda 'cymunedau 

cyfeillgar i ofalwyr' fel ffordd o ymgysylltu â rhanddeiliaid a phartneriaid 

ehangach a all helpu i adnabod a chynghori gofalwyr ymhellach fel mesur ataliol 

cyfnod cynnar. 

Yn ogystal â'r gweithgareddau hyn, rydym wedi gwneud y canlynol: 

 Datblygu gweithio effeithiol gyda'r Trydydd Sector sy'n darparu 
amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau yn y gymuned a chreu 
grwpiau cyfoedion 

 Comisiynu gwasanaethau gan y Trydydd Sector i ddarparu cyngor ar fudd-
daliadau lles a chyngor a chefnogaeth arall  

 Cynyddu'r defnydd o Daliadau Uniongyrchol i gefnogi gofalwyr 

 Datblygu Cynlluniau Gofal Rhagweld i gefnogi Gofalwyr a’r rhai sy’n 
Derbyn Gofal 

 Ymgysylltu â gofalwyr i nodi'r hyn sy'n gweithio'n dda a meysydd i'w 
gwella 

 Datblygu dulliau Rhanbarthol yn rhanbarth blaenorol Bae'r Gorllewin i 
gydweithio i roi sylw i’r blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau Gofalwyr 
fel y nodwyd yng Nghynllun Ardal Bae’r Gorllewin yn flaenorol.  

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Cefnogi gofalwyr i gynnal eu rôl 

 Bydd Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i gydweithio o fewn trefniadau 

newydd y rhanbarth i wella cefnogaeth a gwasanaethau i ofalwyr  
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 Gwell adnabyddiaeth o ofalwyr o bob oed 

 Prif ffrydio gwasanaethau gofalwyr i'w wneud yn 'arfer cyffredin' yn 

hytrach na darpariaeth/ystyriaeth ar wahân 

 Cynyddu mynediad at gefnogaeth o gam cynnar yn y rôl ofalu, gan wneud 

gofalwyr yn ymwybodol bod cymorth ar gael a ble i’w gael 

 Sicrhau un pwynt cyswllt i ofalwyr lle gallant gael gwybodaeth, cyngor 

(gan gynnwys cyngor ariannol) a chyfeirio 

 Cynyddu ymwybyddiaeth a’r nifer sy'n manteisio ar asesiadau gofalwyr 

 Cynyddu'r defnydd o daliadau uniongyrchol i ofalwyr drwy fod yn fwy 

creadigol gyda'u defnydd 

 Cynnwys y Trydydd Sector wrth ddarparu gwasanaethau i ofalwyr 

 Cynyddu gwasanaethau seibiant wedi'u cynllunio, gan gynnwys 

darpariaeth seibiant, cefnogaeth grŵp a gwasanaethau cefnogi eraill i roi 

egwyl i ofalwyr o'u cyfrifoldebau gofalu 
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4.4 Dulliau ataliol o weithredu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud: 

Bydd y dulliau ataliol yn canolbwyntio ar systemau adnabod yn gynnar ar gyfer 
newidiadau yn anghenion unigolyn sy'n peri risg i'w annibyniaeth barhaus a'i allu i 
hunanreoli ei anghenion ei hun.  
 
Rydym yn cynnig gwneud y canlynol:  

 Cefnogi annibyniaeth yn y cartref – cynyddu'r ystod o opsiynau ar gyfer 

hunan-gymorth a chymorth wedi'i dargedu yng nghartref y person ei hun sy'n 

ei helpu i adeiladu ar ei gryfderau a'i anghenion a chynnal a / neu wella 

ansawdd ei fywyd 

 Cyfleoedd cymunedol - ehangu'r defnydd o drefniadau cefnogi a gynlluniwyd 

yn unigol mewn amrywiaeth o leoliadau cymunedol integredig sy'n lleihau'r 

ddibyniaeth ar opsiynau cefnogi traddodiadol 

 Offer cymunedol, addasiadau cymhorthion a Theleofal - integreiddio a 

chadarnhau dulliau iechyd a gofal cymdeithasol o ddarparu cyfarpar 

cymunedol i gynyddu nifer y bobl sy'n gallu cael a defnyddio offer byw'n 

annibynnol yn eu cartref eu hunain  

 Seibiant byr – cynyddu'r ystod o opsiynau seibiant byr priodol a hygyrch yn y 

gymuned ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, sy'n cynnig seibiannau 

hyblyg sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau o'r drefn ofal arferol 

 Cyflogaeth â chymorth – creu cyfleoedd mwy hyblyg i gefnogi pobl i gael 

gwaith gwirfoddol, gwaith cyflogedig naill ai drwy fentrau arbenigol neu 

gyflogaeth agored sy'n lleihau'r angen am gymorth ffurfiol 



 

64 
 

4.4.1 Cefnogi annibyniaeth yn y cartref / Gwasanaethau Gofal 

Cartref              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud: 

Cefnogi annibyniaeth yn y cartref – cynyddu'r ystod o opsiynau ar gyfer 

hunan-gymorth a chymorth wedi'i dargedu yng nghartref y person ei hun sy'n 

ei helpu i adeiladu ar ei gryfderau a'i anghenion a chynnal a / neu wella 

ansawdd ei fywyd. 

Canlyniad a ddymunir:  

Mae pobl yn cael cefnogaeth briodol ar gyfer eu hanghenion personol a gofal 

cymdeithasol wedi’i hasesu er mwyn lleihau’r risg i'w hannibyniaeth, yn 

seiliedig ar ddulliau galluogi i gynnal eu hunanbenderfyniad a'u hurddas yn y 

gymuned. 

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud: 

 moderneiddio ymhellach ein darpariaeth fewnol o gymorth a 

chefnogaeth i bobl yn eu cartrefi eu hunain er mwyn hybu annibyniaeth 

ac i fanteisio i'r eithaf ar eu potensial.  

 datblygu ymatebion a dulliau gwasanaeth amrywiol sy'n cysylltu â 

Bridgestart a gwasanaethau cefnogaeth gofal canolraddol ar sail 

bwrdeistref gyfan.  

 datblygu ystod ehangach o wasanaethau arbenigol yn y cartref ar gyfer 

pobl â dementia, namau corfforol a synhwyraidd, anableddau dysgu ac 

anghenion iechyd meddwl. 

 adolygu agweddau traddodiadol ar ddarpariaeth Gofal Cartref fewnol y 

Cyngor a datblygu cynigion ar gyfer ad-drefnu a moderneiddio'r dulliau 

gweithredu. 

 rhoi elfennau o ddarpariaeth fewnol anarbenigol allan ar gontract i 

gefnogi datblygiad economi gofal gymysg a model integredig o 

ddarpariaeth.  
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Beth rydym wedi’i wneud 

Gwasanaethau Gofal Cartref 
Roedd trawsnewid Gwasanaethau Pobl Hŷn yn cyflwyno heriau sylweddol.  

Roedd y boblogaeth gynyddol a'r galw cysylltiedig yn gofyn am newidiadau 

sylweddol i Wasanaethau Pobl Hŷn yn arbennig, a fyddai'n gofyn am ailgynllunio 

gwasanaethau'n ofalus er mwyn nid yn unig galluogi rheoli gwariant, ond hefyd 

bodloni'r galw cynyddol.   

Cyflawnwyd hyn drwy drawsnewid y ffordd y caiff gwasanaethau eu comisiynu, 

yn enwedig o ran darparu Gwasanaethau Gofal Cartref. Yn draddodiadol, 

darparu gwasanaethau Gofal Cartref fu conglfaen sylfaenol cadw pobl gartref, a 

thrwy hynny atal yr angen am dderbyn i Ofal Preswyl. Mae datblygu 

Gwasanaethau Gofal Cartref i gynnwys gwasanaethau o fath Ailalluogi sydd 

wedi'u cynllunio i gynyddu annibyniaeth unigolion wedi gwneud cyfraniad 

sylweddol at leihau'r galw sy'n gysylltiedig â phoblogaeth gynyddol.   

Cyn hynny, cyflwynodd Pen-y-bont ar Ogwr y gyfran fwyaf o oriau Gofal Cartref 

o gymharu â'r hyn a gaffaelwyd gan y sector Gofal Cartref Annibynnol. Mae Tabl 

1 isod yn rhoi crynodeb o'r oriau a ddarparwyd yn ystod blynyddoedd ariannol 

2013/14 a 2018/19, lle gellir gweld y bu cynnydd (o 14%) yng nghyfanswm yr 

oriau Gofal Cartref a ddarparwyd yn 2018/19 o gymharu â'r rhai a ddarparwyd 

yn 2013/14.   

 

Tabl 1:  Cyfanswm yr Oriau Gofal Cartref a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn        

Blwyddyn 
Ariannol 

Oriau Gofal 
Cartref CBS Pen-
y-bont ar Ogwr a 
ddarparwyd 

Oriau Gofal 
Cartref 
Annibynnol a 
ddarparwyd  

Cyfanswm yr 
Oriau Gofal 
Cartref a 
ddarparwyd 

2013/14 224,568 (46%) 264,061 (54%) 488,629 (100%) 

2018/19 111,114 (20%) 445,126 (80%) 556,240 (100%) 

 

Gellir gweld effaith y duedd leihau hon yn Oriau’r Awdurdod Lleol yn Ffigur 4 

isod, sy'n cadarnhau, er bod yr Oriau a ddarparwyd gan yr Awdurdod Lleol wedi 

haneru ers 2014/15, bod cyfanswm yr oriau a ddarperir wedi cynyddu 14% sy'n 

dangos bod yr oriau a gomisiynwyd gyda'r farchnad Gofal Cartref Annibynnol 

wedi cynyddu bron i 70% yn ystod yr un cyfnod. 
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FFIGUR 4 CYMHARU CYFANSWM YR ORIAU O OFAL CARTREF A DDARPERIR YN 

YSTOD CYFNOD O FLWYDDYN    

Ers 2014/15 mae lleihau'r Oriau Gofal Cartref Mewnol a chynyddu nifer yr Oriau 

IDC a ddarperir wedi galluogi cynnydd cyffredinol o 15% yn yr oriau   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'n werth nodi nad yw Pen-y-bont ar Ogwr wedi dilyn tuedd awdurdodau 

lleol eraill sydd wedi comisiynu eu Gwasanaeth Gofal Cartref cyfan ac wedi ei 

chael yn anodd ers hynny i gomisiynu'r lefelau gwasanaeth gofynnol oherwydd 

ffioedd cynyddol a chreu marchnad Gofal Cartref Annibynnol fregus. Y farn gref 

yw bod y cydbwysedd hwn o ddarpariaeth Gofal Cartref yng Nghyngor 

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhywbeth y dylid ei gadw gan fod ei 

angen i alluogi a chefnogi sefydlogrwydd y farchnad.  
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4.4.2 Cyfleoedd Cymunedol  

4.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud: 

Cyfleoedd cymunedol - ehangu'r defnydd o drefniadau cefnogi a gynlluniwyd 

yn unigol mewn amrywiaeth o leoliadau cymunedol integredig sy'n lleihau'r 

ddibyniaeth ar opsiynau cefnogi traddodiadol.   

Canlyniad a ddymunir: 

Gall unigolyn fanteisio ar amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol, 

hamdden ac addysgol prif ffrwd yn y gymuned a all feithrin hyder, 

cymhwysedd cymdeithasol a/neu wneud y gorau o'i botensial i wella 

ansawdd ei fywyd yn unol â'i anghenion personol. 

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol: 

 datblygu mwy o gyfleoedd i bobl gael mynediad at drefniadau 

cefnogaeth prif ffrwd yn eu cymuned leol, yn seiliedig ar drefniadau 

trafnidiaeth priodol.    

 datblygu cefnogaeth allgymorth yn y gymuned o amrywiaeth o 

leoliadau i gefnogi pobl yn well yn eu hardaloedd eu hunain. 

 datblygu prosesau comisiynu newydd a chreadigol i brynu cyfleoedd 

ystyrlon yn ystod y dydd i'w darparu gan ddarparwyr mewnol ac 

allanol.  

 ad-drefnu trefniadau trafnidiaeth ganolog a thraddodiadol er mwyn 

hyrwyddo trefniadau cefnogaeth leol yn y gymuned a gaiff eu 

defnyddio gan drafnidiaeth bersonol neu gyhoeddus lle bo modd. 

 hyrwyddo economi gymysg o ran darpariaeth ac ymgysylltu â'r sector 

annibynnol a gwirfoddol er mwyn arallgyfeirio'r ystod o wasanaethau 

lleol a ddarperir.  

 adeiladu ar bartneriaethau hirsefydlog llwyddiannus gydag Addysg 

Gymunedol a Choleg Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn parhau i gynnal 

datblygiad modelau newydd o ddulliau cefnogaeth gymunedol 

integredig. 
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Beth rydym wedi’i wneud 

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesawu thema allweddol atal Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) fel ffordd o wella llesiant 

grwpiau poblogaeth wedi'u targedu drwy feysydd ffocws penodol yn ein 

gwasanaethau byw'n iach a diwylliannol. Ers 2012, mae'r bartneriaeth byw'n 

iach gyda GLL/Halo Leisure wedi'i sefydlu i ddatblygu cymunedau iachach, sy'n 

gryf ac yn gydlynol, ac i gefnogi plant a phobl ifanc i fyw bywydau iachach a mwy 

egnïol. Yn yr un modd, mae creu partneriaeth ag ymddiriedolaeth ddiwylliannol 

Awen yn 2015 wedi datblygu ffocws ar sut gall defnyddio gweithgareddau 

celfyddydol, diwylliannol a chreadigol wella llesiant cymunedol gan 

ganolbwyntio'n gynyddol ar grwpiau poblogaeth wedi'u targedu a'r defnydd o 

bresgripsiwn cymdeithasol. Yn hanesyddol, gallai cyfleusterau Hamdden a 

Diwylliannol ledled y DU fod wedi bod o fudd i boblogaethau mwy cyfyng ond y 

ffocws newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr fu ymateb i heriau'r darnau allweddol 

o ddeddfwriaeth llesiant ac i'r bobl hynny a fyddai'n elwa o well llesiant. Mae'r 

partneriaethau allweddol hyn a'r cyfleusterau cysylltiedig ar gyfer y gymuned, 

gan gynnwys canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol a 

theatrau, mewn sefyllfa dda i gyfrannu at ein cynllun darparu gwasanaethau. Yn 

ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â 

HALO ac AWEN wedi datblygu gwasanaethau'n llwyddiannus i annog a 

chefnogi'r anweithgar i fod yn fwy egnïol ac i gymryd rhan yn eu cymunedau 

mewn gweithgareddau a gynlluniwyd i gynorthwyo eu Llesiant.   

Mae'r gwaith o ddatblygu dulliau ataliol a llesiant yn cael ei ddatblygu yn y 

Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ac mae ffrwd waith 

prosiect atal a llesiant wedi'i sefydlu i ddatblygu'r gwaith hwn ymhellach fel rhan 

o gynllunio trawsnewid. Mae Gwasanaethau Llesiant wedi cael eu hychwanegu'n 

llwyddiannus at wead Gofal Cymdeithasol ac wedi cael cymorth i dargedu 

materion a grwpiau poblogaeth. Cyflawnwyd hyn drwy drosi'r gwasanaethau 

"Chwaraeon a Chwarae" blaenorol yn wasanaethau Llesiant sydd hefyd yn 

targedu grwpiau poblogaeth penodol. O ganlyniad, mae gwasanaethau newydd 

wedi'u datblygu sy'n cynnwys Atal Codymau, y rhaglen Super-Agers ranbarthol a 

mentrau fel Gemau Olympage a nofio cyfeillgar i Ddementia sy'n dangos 

canlyniadau cadarnhaol gan gynnwys lleihau unigrwydd ac ynysu i lawer o 

grwpiau poblogaeth. Mae hyn wedi cefnogi mwy o ffocws ar atal a llesiant ac 

erbyn hyn mae'r maes gwasanaeth ehangach yn cyfrannu at gyfleoedd datblygu 

llesiant cymunedol. Mae'r dull hwn yn cyfrannu at ffocws casgliadol tîm rheoli’r 

Gyfarwyddiaeth ar atal a sicrhau bod cydnabyddiaeth i rôl y gymuned a’r 
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Trydydd Sector yn cael ei hintegreiddio wrth gynllunio a gwerthuso. Bu twf 

cynyddol mewn gwaith atal a llesiant ar draws y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant ac mae'r ffocws hwn yn cael ei ymgorffori mewn timau.   

Yn ogystal, mae'r Gwasanaeth Llesiant hefyd yn rheoli gwaith y Cydlynwyr Ardal 

Lleol sy'n chwarae rhan hollbwysig wrth gefnogi unigolion drwy ddarparu lefelau 

is o wasanaeth a chefnogaeth. Ariennir rôl a gwasanaethau'r Cydlynwyr 

Cymunedol Lleol gan gyllid gwaddol Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd ac mae'n 

cefnogi baich achosion o hyd at saith deg o bobl agored i niwed fesul rôl ar 

unrhyw un adeg. Mae'r ffocws ar ddatblygu cydnerthedd ynhlith unigolion 

agored i niwed, gan adeiladu ar gryfderau a dyheadau a'u cysylltu'n gyfleoedd 

cefnogol yn y gymuned.   

Hefyd mae gan yr agenda atal a llesiant gysylltiadau cryf â'r gwaith ar y cyd sy'n 

digwydd gyda BAVO (y Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol), a grŵp Rhanddeiliaid y 

Trydydd Sector sy'n cydnabod pwysigrwydd y Trydydd Sector yn y dyfodol a'r rôl 

a chwaraeir wrth ddatblygu cymunedau cydnerth a chefnogol. Yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf, bu cydweithio a gweithio ar draws sectorau rhwng y 

Cyngor a BAVO sydd bellach yn datblygu i ddarparu rhaglenni ac ymyriadau 

strategol. Mae'r Cyngor a'r Trydydd Sector wedi cydweithio i gydgynhyrchu'r 

cynllun "Creu Cymunedau Cadarn". Mae cyfraniad y Gwasanaethau Llesiant yn 

darparu gwasanaethau lefel isel hanfodol sydd wedi caniatáu i'r gwasanaethau 

gael eu hategu gan gyfraniad y Trydydd Sector sydd wedi denu amrywiaeth o 

arian Grant gan gynnwys y canlynol:  

• Ceisiadau Grant Cyfalaf ICF i ddatblygu Canolfannau Llesiant ym Mhen-y-

bont ar Ogwr a Maesteg. Cefnogwyd y Ganolfan Llesiant yng Nghanolfan 

Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr gan Gyllid Gofal Integredig Llywodraeth Cymru 

a Halo Leisure ac fe'i cwblhawyd ym mis Hydref 2019. Bydd y 

cyfleusterau'n cefnogi cyflogadwyedd, cymunedau a datblygu’r gweithlu, 

gofod ymgysylltu â'r Trydydd Sector ac ystafelloedd gweithgarwch grŵp.  

Bydd y canlyniadau'n canolbwyntio ar gefnogaeth dementia, atal 

codymau, trechu unigrwydd ac ynysu a llesiant corfforol a meddyliol.  

Bydd y ffocws hwn ar gydleoli a hygyrchedd cyfleusterau a gwasanaethau 

yn cael ei ehangu i leoliadau eraill lle caiff ei gefnogi gan yr achos busnes.  

Byddai'r ystyriaethau'n cynnwys Neuadd y Dref Maesteg, Canolfan 

Chwaraeon Maesteg, y Pafiliwn Mawr (Porthcawl) a chanolfannau 

cymunedol. 

 Gan adeiladu ar y gwaith a ddatblygwyd gan y cynllun "Olympage", mae'r 

Cyngor wedi llwyddo i sicrhau buddsoddiad ar gyfer rhaglen ranbarthol o'r 
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gronfa Iach ac Egnïol i ddatblygu prosiect "Super Agers". Amcan allweddol 

y prosiect Super Agers yw gwella llesiant corfforol oedolion hŷn yn ardal 

Cwm Taf Morgannwg drwy fwy o weithgarwch corfforol a ddatblygwyd fel 

partneriaeth ranbarthol. Mae'r prosiect "Super Agers" wedi'i gynllunio’n 

seiliedig ar gydweithredu ac mae'n cynnwys y Trydydd Sector, y bwrdd 

iechyd, iechyd y cyhoedd a'r awdurdodau lleol yn y rhanbarth.   

 Mae cais llwyddiannus Pen-y-bont ar Ogwr am Gyllid Trawsnewid yn 

cynnwys cynnig i ddatblygu a chyflawni "Cymunedau Cydlynus Cydnerth".  

Arweinir y cais hwn gan BAVO a bydd yn gweithio'n agos â’r 

Gwasanaethau Llesiant i ddarparu rhwydwaith o wasanaethau a fydd yn 

cydweithio i weithredu dulliau ataliol sy'n gwella llesiant poblogaeth Pen-

y-bont ar Ogwr. Bydd y prosiect hwn yn cynnwys gwaith adnodd y 

Cydlynwyr Ardal Lleol i gefnogi pobl â lefelau uwch o angen a 

chymhlethdod tra mae swyddogaethau’r Trydydd Sector a’r Llywiwr 

Cymunedol yn rhoi sylw i lefelau is o angen, gan gysylltu pobl â 

chymunedau a helpu i ddatblygu ystod well o gyfleoedd cefnogi 

cymunedol. 

 Mae twf mewn rhaglenni sy'n cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia a 

gofalwyr, er enghraifft "Caffi Llwybr y Cof", y rhaglen Nofio Dementia, côr 

Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr, "Canu a Gwenu".   

 Mae’r gwasanaethau Iechyd Meddwl wedi datblygu'r gwasanaeth 

"Datblygu Llesiant a Gwydnwch Emosiynol " (DEWR) sy'n darparu 

cefnogaeth o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i 

ddinasyddion sydd wedi'i chynllunio i'w galluogi i gyflawni a chynnal y 

lefelau gorau posib o annibyniaeth a llesiant meddyliol. Mae'r gwasanaeth 

yn gweithio'n uniongyrchol gyda phobl ifanc, oedolion a'u teuluoedd a'u 

gofalwyr i sicrhau bod eu barn, eu dymuniadau a'u teimladau’n ganolog 

wrth gynllunio eu bywyd yn y dyfodol.   

 Mae darpariaeth y gwasanaethau Dydd Traddodiadol wedi'i hadolygu 

(2014) ac mae nifer yr adeiladau wedi'u rhesymoli ac mae model 

gwasanaeth newydd wedi'i ddatblygu.   

 Mae Gwasanaethau Cymunedol yn bodoli sy'n darparu gwasanaethau 

arbenigol sy'n helpu pobl i adennill a chynnal eu Llesiant emosiynol. 

 Mae’r Model Traddodiadol o Wasanaethau Dydd Anableddau Dysgu wedi 

cael ei ddisodli gan Fodel Hwb Cymunedol, sy'n seiliedig ar yr egwyddor o 

wasanaethau lleol yn cefnogi presenoldeb cymunedol cadarnhaol gyda 

pherthynas yn cael ei datblygu gyda phobl leol. Yn hanesyddol, mae'r 

gwasanaeth wedi buddsoddi mewn datblygu cynlluniau i sefydlu Canolfan 



 

71 
 

Adnoddau Pen-y-bont ar Ogwr, Gwasanaethau Cysylltiedig â Gwaith 

(WOOD B/BLEAF) a phedwar Gwasanaeth Lleol mewn safle strategol yn 

seiliedig ar fodel o "Ddinasyddiaeth Weithredol" sydd wedi'u lleoli yn: 

o Cwm Calon – Gwasanaeth Lleol Maesteg; 

o Canolfan Cefnogi Oedolion Sarn – Gwasanaeth Lleol Porth y 

Cymoedd a Phencoed; 

o Tŷ Penybont – Gwasanaeth Lleol Pen-y-bont ar Ogwr; 

o Canolfan Bywyd y Pîl – Gwasanaeth Lleol y Pîl a Phorthcawl; 

o Uned Dementia Arbenigol yng Nghanolfan Adnoddau Pen-y-bont ar 

Ogwr. 

 Daeth Gwasanaethau Dydd Pobl Hŷn a Gwasanaethau Dydd Anableddau 

Dysgu o dan un rheolwr llinell yn 2014 sydd wedi galluogi'r gwasanaethau 

i gael eu cydleoli a'u rhesymoli. Cynhaliwyd adolygiad pellach o 

Wasanaethau Dydd Pobl Hŷn rhwng mis Ionawr a mis Mai 2019 i weld sut 

oedd angen datblygu Gwasanaethau Pobl Hŷn i ddarparu ar gyfer y 

cynnydd disgwyliedig yn y boblogaeth hŷn.    

 Mae cysylltiadau trafnidiaeth wedi gwella ac mae'r nifer sy'n manteisio ar 

y gwasanaethau i Bobl Hŷn a/neu bobl anabl wedi cynyddu. 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Sicrhau bod gan randdeiliaid a'n timau wybodaeth a dealltwriaeth o'r 
gefnogaeth y gall yr adnodd cydlynu cymunedol lleol a'r llywiwr ei darparu 
yn ymwneud â'r poblogaethau a'r lleoliadau daearyddol a gefnogir a rôl a 
galluoedd y staff i gefnogi lefelau amrywiol o angen a chymhlethdod;  

 Cefnogi'r gwaith o ddatblygu cenhedlaeth newydd o ganolfannau iechyd a 
llesiant cymunedol ar gyfer ein trigolion gyda phartneriaid iechyd; 

 Ail-lunio'r model presennol o Wasanaethau Dydd Pobl Hŷn fel bod pobl yn 
cael eu cefnogi i fanteisio ar ystod ehangach o gyfleoedd yn ystod y dydd.  

 Gweithio mewn partneriaeth â'r Trydydd Sector, cynghorau tref a 
chymuned a grwpiau cymunedol i ddiwallu anghenion lleol; 

 Gweithio gyda phartneriaid a'r Trydydd Sector i gryfhau cymunedau a 
nodi'r ffordd orau o ddarparu gwasanaethau'n lleol; 

 Galluogi grwpiau cymunedol a'r Trydydd Sector i gael mwy o ddewis a 
rheolaeth dros asedau cymunedol; 

 Datblygu dull o fesur a monitro effaith ymyriadau ataliol; 

 Parhau i gynyddu cyfraniad ysgolion at y cymunedau "Cyfeillgar i Oedran"; 

 Buddsoddi mewn gwasanaethau yn y gymuned sy'n darparu ystod 
ehangach o wasanaethau iechyd meddwl gan gynnwys ehangu cymorth a 
chefnogaeth yn y gymuned. 
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 Mae angen i'r Cyngor ddatblygu a chysoni cysylltiadau trafnidiaeth sy'n 
cefnogi pobl yn well i ddefnyddio ac elwa o ystod o wasanaethau llesiant 
sydd wedi cael eu datblygu ac sy'n parhau i gael eu datblygu. Bydd hyn yn 
gofyn am ddull corfforaethol o ddatrys y broblem allweddol hon. 

 Datblygu'r model amlasiantaeth i greu gwasanaeth ar ffurf cyfryngu yn yr 
ardaloedd cymunedol sy'n cydnabod yr ystod ehangach o gyfleoedd i 
gysylltu pobl â hwy. 

 Sicrhau bod llwybrau clir ar waith i unigolion hunangyfeirio neu i weithwyr 
proffesiynol gysylltu pobl â chyfleoedd cefnogaeth gymunedol. Bydd hyn 
yn cynnwys sefydlu eglurder ynghylch yr angen am i bobl allu cael eu 
cysylltu â chyfleoedd yn y gymuned yn gynaliadwy gan gynnwys y rhai sy'n 
cael eu gweithredu gan wirfoddolwyr a'r Trydydd Sector.  

 Datblygu cynllun cyfathrebu sy'n sicrhau bod yr ystod o randdeiliaid yn 
ymwybodol o amcanion y buddsoddiad trawsnewid a'i amcan o gyflymu'r 
newid am gyfnod penodol o amser. 

 Mewn partneriaeth â BAVO a'r Trydydd Sector, gweithio gyda phob 
llywiwr i nodi bylchau sy'n bodoli mewn cymunedau ac i ddefnyddio'r 
cynlluniau grant sy'n gysylltiedig â thrawsnewid i feithrin gallu'r Trydydd 
Sector. 

 Sicrhau bod ffocws ar gynaliadwyedd tymor canolig a sicrhau bod y 
buddsoddiad yn y Trydydd Sector ac ymdrech gwirfoddolwyr yn adeiladu 
model cadarn ar gyfer yr amser pan na fydd cyllid ar gael mwyach ar gyfer 
y swyddogaethau a nodwyd. 

 Mewn trafodaeth â chydweithwyr iechyd i nodi datblygiad model 
dementia arbenigol. Caiff hyn ei ddatblygu fel rhan o'r gwaith o ddatblygu 
gwasanaethau lleol ac, yn arbennig, datgloi capasiti arbenigol yng 
Nghanolfan Adnoddau Pen-y-bont ar Ogwr. 
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4.4.3 Offer Cymunedol, Addasiadau Cymhorthion a Theleofal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth rydym wedi’i wneud 

 Mae Teleofal a'r Tîm Ymateb Symudol wedi datblygu'n sylweddol 

dros amser. Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o'r Tîm Adnoddau 

Cymunedol ac yn darparu gwasanaeth 24 awr cynhwysfawr fel rhan 

o becyn teleofal, gan ymateb i alwadau am gymorth naill ai drwy 

linell gymorth a ysgogir gan y defnyddiwr gwasanaeth neu drwy 

ddefnyddio rhagweithiol o synwyryddion teleofal. Mae'r 

gwasanaeth yn darparu cymorth uniongyrchol gan gynnwys gofal 

personol os yw hynny'n briodol, a hefyd mae’n cydlynu ac yn 

cefnogi ymateb brys pan fo angen. Mae'r gwasanaeth hefyd yn 

cefnogi asesu, gosod a chynnal a chadw'r offer teleofal a gall wneud 

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud: 

Offer cymunedol, addasiadau cymhorthion a Theleofal - integreiddio a chadarnhau 

dulliau iechyd a gofal cymdeithasol o ddarparu cyfarpar cymunedol i gynyddu nifer 

y bobl sy'n gallu cael a defnyddio offer byw'n annibynnol yn eu cartref eu hunain. 

Canlyniad a ddymunir: 

Mae person yn gallu cael a defnyddio technoleg gynorthwyol, offer cymunedol, 

cymhorthion ac addasiadau, sy'n ei alluogi i barhau i fyw yn ei gartref a chyflawni 

tasgau dyddiol waeth beth fo cyfyngiadau ei namau sy'n deillio o'i eiddilwch neu 

anabledd. 

 sicrhau bod y trefniadau comisiynu a weinyddir gan y Cyngor a phartneriaid 

Iechyd yn cael eu gweinyddu i integreiddio gwasanaethau cyfarpar 

cymunedol yn y ffordd fwyaf effeithlon ac effeithiol gan sicrhau’r gwerth 

gorau.    

 gweithredu cyfleuster gofal cymdeithasol ac addysg, arddangos ac addysgu 

integredig ar gyfer Offer Cymunedol a Theleofal.  

 gweithredu timau iechyd a gofal cymdeithasol therapiwtig integredig sy'n 

gyfrifol am ragnodi a gofyn am Offer Cymunedol, cymhorthion, addasiadau a 

Theleofal.  

 manteisio i'r eithaf ar botensial Teleofal a datblygu mewn partneriaeth ag 

asiantaethau Iechyd gyfleoedd i ymestyn y defnydd o dechnoleg TELE-

HEALTH drwy weithio'n integredig gyda phobl â chyflyrau tymor hir. 
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galwadau rhagweithiol i gefnogi defnyddwyr gwasanaeth pan fo 

angen. 

 Ar 31 Mawrth 2019 roedd 2640 o ddefnyddwyr Teleofal ym Mhen-

y-bont ar Ogwr.  

 Mae'r gwasanaeth wedi creu swydd sy'n ymroi i ddatblygu 

gwybodaeth arbenigol am dechnoleg gynorthwyol yn ogystal â nodi 

cyfleoedd i hyrwyddo'r defnydd o dechnoleg gynorthwyol 

ymhellach ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 

 Fel rhan o gydweithrediad y gwasanaeth â Gofal a Thrwsio mae'n 

treialu swyddogaeth "Asesu a Gosod", lle gall Aseswyr Cymeradwy 

yn yr adran Gofal a Thrwsio wella prydlondeb asesu a gosod 

technoleg gynorthwyol. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol mewn 

achosion fel hwyluso rhyddhau cleifion o'r ysbyty yn gynt. 

 Mae'r cais Trawsnewid llwyddiannus ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr yn 

cynnwys adeiladu ymhellach ar y gwasanaeth Bridgelink sydd eisoes 

wedi'i sefydlu drwy ddatblygu tîm 24/7 arall. Y nod yw cynyddu hyd 

yn oed ymhellach argaeledd MRT i ymateb i rybuddion Teleofal, gan 

osgoi galw ambiwlans heb fod angen a throsglwyddo i'r ysbyty.  

Bydd gan y model gwasanaeth newydd hwn ddigon o gapasiti i 

gysylltu â WAST ac ymateb i bobl y tu allan i'r gwasanaeth Teleofal 

yng nghyd-destun meini prawf. Mae gan hyn y potensial i leihau 

nifer y galwadau ambiwlans gan bobl dros 65 oed sydd wedi cael 

codwm, a lleihau trosglwyddo i'r ysbyty.  

 Rydym wedi gweithio gyda darparwyr tai i fabwysiadu'r 

egwyddorion yng nghyhoeddiad Coleg Brenhinol y Therapyddion 

Galwedigaethol 'Mân Addasiadau heb Oedi'. Mae hyn yn galluogi 

tenantiaid cymdeithasau tai i fynd yn syth at eu darparwr tai am 

ystod benodol o fân addasiadau yn hytrach nag aros am asesiad gan 

Therapydd Galwedigaethol Cymunedol. Gellir cyfeirio tenantiaid at 

y gwasanaeth hwn pan fyddant yn cysylltu â ni ac mae’n caniatáu i'r 

Therapyddion Galwedigaethol Cymunedol ganolbwyntio ar yr 

achosion mwyaf cymhleth. 

 Rydym wedi ymestyn y trefniant uchod i berchen-feddianwyr a'r 

rhai yn y sector rhentu preifat drwy sefydlu cytundeb gyda'n 

hasiantaeth Gofal a Thrwsio leol i asesu a darparu ystod benodol o 

fân addasiadau ar ein rhan. Gellir cyfeirio galwyr i’n pwynt 

mynediad unigol yn uniongyrchol at Ofal a Thrwsio bryd hynny, neu 

ar adeg brysbennu gan y Rheolwr Therapi Galwedigaethol. 
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 Rydym wedi sefydlu swydd Therapi Galwedigaethol yn ein Hadran 

Dai i hwyluso ceisiadau am ailgartrefu i eiddo mwy hygyrch o dan y 

cynllun Opsiynau Tai. Mae hyn yn lleihau'r galw ar Grantiau 

Cyfleusterau i'r Anabl drwy nodi anghenion ymgeiswyr yn gywir a'u 

paru ag eiddo gwag wedi'i addasu. Mae'r swydd hefyd yn rhoi 

cyngor ac arbenigedd Therapi Galwedigaethol i staff Tai ac yn 

rhyddhau capasiti o fewn y tîm Therapi Galwedigaethol Cymunedol.  

Mae creu'r swydd hon hefyd yn caniatáu nifer o ddatblygiadau eraill 

a fydd yn gwella llif ac yn lleihau amseroedd aros ar gyfer asesu. 

 Mae gennym swydd Therapi Galwedigaethol benodol yng 

Ngharchar EM y Parc. Y rôl yw efelychu’r gwasanaethau cymunedol 

cyn belled ag y bo hynny'n ymarferol gyda charcharorion hŷn, 

bregus ac anabl. Mae'r rôl yn cynnwys cynorthwyo carcharorion i 

gynnal eu hannibyniaeth, galluogi darparu gofal ac adnabod 

anghenion tai cyn eu rhyddhau. Rydym wrthi'n cynnal trafodaethau 

ynghylch ehangu elfen 'Alwedigaethol' y rôl i gynnwys paratoi 

carcharorion ar gyfer eu rhyddhau drwy ganolbwyntio ar 

weithgareddau bywyd bob dydd, paratoi prydau bwyd, rheoli arian 

ac ati.  

 Rydym wedi cryfhau’r cyfraniad Therapi Galwedigaethol at ein 

gwasanaeth 'BridgeWay' sy'n galluogi gwasanaeth Gofal Cartref i 

bobl â dementia a nam gwybyddol drwy ddyblu'r broses o sefydlu 

Therapyddion Galwedigaethol, uwchraddio un o'r swyddi i swydd 

Uwch Ymarferydd/Arweinydd Clinigol a datblygu cysylltiadau cadarn 

â Thîm Cof Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg. Mae hyn yn sicrhau 

bod ein hasesiad yn fwy cadarn ac yn canolbwyntio ar gynnal pobl 

yn eu cartrefi eu hunain a'n bod yn gallu ateb y galw cynyddol yn y 

gwasanaethau dementia. 

 Rydym wedi integreiddio ein gwasanaeth Therapi Galwedigaethol 

Cymunedol yn y Tîm Adnoddau Cymunedol. Mae hyn wedi darparu 

màs critigol o Therapyddion Galwedigaethol gyda'r mynediad 

cysylltiedig at reolaeth a chymorth gan gymheiriaid, gwella tegwch y 

gwasanaeth ar draws yr awdurdod a gwell cyfathrebu rhwng yr holl 

wasanaethau galluogi ac Ailalluogi tymor byr yn y gymuned, sy'n 

cynnwys Therapi Galwedigaethol Cymunedol. 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 
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 Edrych ar ehangu'r mynediad at dechnoleg gynorthwyol a Thîm Ymateb 

Symudol Bridgelink i unigolion nad oes ganddynt Ofal a Chefnogaeth h.y. 

opsiwn Cyflog Preifat. 

 Edrych ar y defnydd o dechnoleg gynorthwyol a sut gall gefnogi uchelgais 

Gofal Cymdeithasol Oedolion i gefnogi pobl i aros gartref am fwy o amser. 
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4.4.4  Seibiant Byr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud 

Seibiant byr – cynyddu'r ystod o opsiynau seibiant byr priodol a hygyrch yn y 

gymuned ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, sy'n cynnig seibiannau 

hyblyg sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau o'r drefn ofal arferol.    

Canlyniad a ddymunir: 

Gall unigolyn barhau i gael dewis a rheolaeth dros y lleoliad lle mae'n cael 

cefnogaeth, drwy ei alluogi ef a’r bobl sy'n gofalu amdano i barhau i dderbyn y 

gefnogaeth y mae arnynt ei hangen i fyw yn y gymuned.     

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol: 

 symud oddi wrth fodelau seibiant byr traddodiadol yn seiliedig ar 

seibiannau dros dro mewn unedau preswyl arhosiad hir, tuag at 

ddatblygu adnoddau arhosiad byr arbenigol a gwasanaethau yn y 

gymuned sy'n cynnig cefnogaeth i bobl yn eu cartref eu hunain.  

 datblygu trefniadau arloesol i bobl a/neu eu gofalwyr gymryd rhan mewn 

gweithgareddau thema gan ddefnyddio cyfleusterau, grwpiau ac artistiaid 

prif ffrwd. 

 ystyried sut gellid defnyddio cyfleusterau sy’n eiddo i’r Awdurdod Lleol i 

ddarparu seibiant i ofalwyr. 

 cynyddu ystod ac amrywiaeth y gwasanaethau seibiant arbenigol â 

chyfarpar priodol sydd ar gael i bobl ag anghenion cymhleth a hyrwyddo 

tegwch a chysondeb ar draws y sector.  

 gweithio mewn partneriaeth â phartneriaid y GIG, grwpiau gwirfoddol 

lleol a darparwyr annibynnol i wella ac ymestyn y model darparu.  

 gweinyddu llwybrau gofal di-dor i bobl rhwng gwasanaethau dydd 

ysbytai, adsefydlu a gwasanaethau cefnogaeth gymunedol gymdeithasol. 

 datblygu seibiannau byr pwrpasol sy'n canolbwyntio’n briodol ar yr 

unigolyn ac a all roi sylw i anghenion unigol y gofalwr a'r person maent yn 

gofalu amdano. 

 



 

78 
 

Beth rydym wedi’i wneud 

 Yn ystod 2017-18 cynhaliwyd cyfres o weithgareddau ymgysylltu gyda 

gofalwyr di-dâl a oedd yn canolbwyntio ar weithgaredd comisiynu 

penodol sy'n rhoi seibiant i ofalwyr di-dâl. O ganlyniad i'r digwyddiadau 

hyn, symudodd y Cyngor o gynnal dau gontract bloc gyda darparwyr 

penodol yn cefnogi carfannau penodol o Unigolion, at Fframwaith 

Seibiannau Byr sy'n cynnwys 11 o Ddarparwyr lleol sy'n gallu cefnogi pob 

grŵp cleient ac a gomisiynwyd yn llawn ym mis Mai 2019. 

 Yn dilyn mewnbwn gan randdeiliaid, mae'r Fframwaith Seibiannau Byr 

newydd yn cynnig cyfnod o 4 wythnos lle gall gofalwyr 'fancio' eu horiau 

wythnosol a asesir a'u defnyddio'n fwy hyblyg ar adegau ac mewn 

cyfnodau o amser sy'n gweddu'n well i'w hanghenion unigol. Mae'r 

Fframwaith wedi caniatáu ehangu ac arallgyfeirio'r farchnad a dylai wella 

gallu'r Cyngor i fesur a monitro gwasanaethau sydd o fudd uniongyrchol i 

ofalwyr.  

 Yn ogystal â'r Fframwaith Seibiannau Byr, mae'r Cyngor wedi llunio 

trefniant rhanbarthol newydd gyda Chyngor Bro Morgannwg i weithredu 

Cynllun Lleoli Oedolion sydd hefyd yn cynnig cyfleoedd Seibiant Byr, a'r 

nod yw datblygu hwn fel gwasanaeth amgen i bobl sy'n defnyddio cartrefi 

gofal preswyl traddodiadol ar gyfer seibiant. 

 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Cynyddu'r ddarpariaeth seibiant, cefnogaeth grŵp a gwasanaethau 

cefnogi eraill i ofalwyr 

 Cynyddu argaeledd a'r nifer sy'n manteisio ar wasanaethau seibiant 

byr/seibiant gan ystyried modelau amgen sy'n sicrhau hyblygrwydd yn y 

ddarpariaeth 
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4.5 Dulliau Ataliol Arbenigol 

Dulliau ataliol arbenigol. Byddwn yn darparu opsiynau cefnogaeth amgen i'r 

oedolion a'r bobl ifanc hynny sydd mewn perygl mawr o fod angen gofal a 

chefnogaeth tymor hir a/neu sy'n wynebu arosiadau diangen o hir mewn ysbytai, 

mynediad amhriodol i ofal acíwt cleifion mewnol, gofal preswyl tymor hir neu 

ofal parhaus gan gleifion mewnol y GIG.  

Bydd y dull yn cynnwys model gofal canolraddol o gymorth a chefnogaeth sy'n 

canolbwyntio ar asesiadau amlddisgyblaethol a phroses o ailalluogi ac adsefydlu 

wrth y rhyngwyneb neu'r croesi drosodd rhwng yr ysbyty, gofal tymor hir a'r 

gymuned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud 

Darparu ymateb cyflym a chefnogi pobl ar adeg o argyfwng personol - cynyddu'r ystod o 

drefniadau cefnogi arbenigol ar gyfer pobl mewn argyfwng sy'n atal derbyn diangen i gartref 

gofal preswyl neu ofal nyrsio neu ysbyty a'r angen am 'ofal llwyr', h.y. dull unedig, fel rhan o'r 

ystod o ymatebion i ofal heb ei drefnu a darparu cefnogaeth.  

Canlyniad a ddymunir: 

Gall person sydd â chyflwr tymor hir a niweidiol sylweddol sydd wedi profi digwyddiad 

iechyd sydyn, difrifol neu acíwt a allai arwain at argyfwng iechyd gael mynediad at 

ddewis arall yn lle cael ei dderbyn a/neu ei gadw mewn ward acíwt neu leoliad gofal 

preswyl neu nyrsio.  

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol: 

 ymestyn dulliau datrys argyfwng a ddatblygwyd mewn partneriaeth â 

phartneriaid y GIG i ddarparu ystod gynyddol o ddewisiadau amgen i dderbyn 

cleifion i ysbytai neu leoliad preswyl mewn argyfwng. 

 cryfhau proffil a threfniadau mynediad dulliau datrys argyfwng i gefnogi ac 

adsefydlu pobl ag anghenion cymhleth a heriol ac ystyried anghenion sy’n newid 

y boblogaetho ddefnyddwyr gwasanaeth. 

 datblygu ymatebion symudol gofal cymdeithasol amserol 24/7 er mwyn ymateb i 

argyfwng gartref ac felly atal derbyniadau diangen i'r ysbyty neu gartref gofal. 

 datblygu ystod ehangach o ymatebion symudol integredig ar gyfer iechyd a gofal 

cymdeithasol a all roi cymorth priodol i bobl sy'n profi argyfwng hyd nes gellir 

trefnu ymateb wedi'i gynllunio i'w hanghenion parhaus. 

 archwilio, gyda phartneriaid, y defnydd hyblyg o unedau brys a chyfleusterau 

camu-i-lawr, fel ailalluogi preswyl mewn lleoliadau gofal cymdeithasol. 
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Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud 

Dulliau gofal canolraddol ac ailalluogi - datblygu ystod o wasanaethau ymateb cynnar a 

symudol, dulliau ailalluogi ac adsefydlu sy'n cynnig cefnogaeth ddwys tymor byr i alluogi pobl 

naill ai i adennill neu gynnal lefel eu swyddogaeth ar gyfer byw'n annibynnol. 

Canlyniad a ddymunir: 

Gall unigolyn fyw'n annibynnol a chael gwell ansawdd bywyd o ran gwelliannau 

swyddogaethol gan fod hynny'n sicrhau'r annibyniaeth orau bosib drwy gefnogaeth ddwys 

dros gyfnod penodol o amser, sy'n cael ei bennu gan angen a lleihau risg i annibyniaeth. 

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol: 

 parhau â datblygiad Gwasanaeth Ymateb Cynnar a Symudol (ERS) sydd wedi'i 

gynllunio i atal derbyn y gellir eu hosgoi i'r ysbyty drwy ddarparu asesiadau iechyd a 

gofal cymdeithasol cyflym, diagnosis ac, os yw'n briodol, mynediad ar unwaith at 

therapi nyrsio tymor byr a chefnogaeth gofal cymdeithasol. 

 integreiddio swyddogaethau rheoli a chefnogi dulliau ailalluogi cymunedol ac 

adsefydlu anableddau cymunedol ERS; darparu un pwynt atgyfeirio eilaidd ar gyfer 

asiantaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac edrych ar opsiynau ar gyfer ffurfioli'r 

trefniadau hyn gyda Phartneriaid Iechyd o dan gytundebau adran 33. 

 sicrhau bod mecanweithiau cynllunio ar gyfer datblygu dulliau ailalluogi ac adsefydlu’n 

cwmpasu pob grŵp defnyddwyr gyda phwyslais arbennig ar bobl â dementia, pobl hŷn 

â phroblemau iechyd meddwl ac oedolion iau ag anghenion corfforol cymhleth fel 

namau a gaffaelwyd a chyflyrau niwrolegol dirywiol ac anableddau dysgu. 

 datblygu timau amlddisgyblaethol, aml-sgiliau yn y gymuned o staff iechyd a gofal 

cymdeithasol i oedolion a all gydlynu ymatebion iechyd a gofal cymdeithasol yn 

effeithiol ar draws ystod o leoliadau cymunedol gwahanol. 

 targedu pobl a fyddai fel arall yn wynebu arosiadau diangen o hir mewn ysbytai neu 

gael eu derbyn yn amhriodol i ofal cleifion acíwt, gofal preswyl tymor hir neu ofal 

cleifion mewnol parhaus gan y GIG i gael mynediad at leoliadau preswyl arbenigol 

mewn adnoddau iechyd a gofal cymdeithasol. 

 darparu cyfleoedd i roi sylw i’r agweddau emosiynol a seicolegol ar anabledd gyda 

phobl a/neu eu teuluoedd drwy ymyriadau gyda Gwaith Cymdeithasol a Seicoleg. 
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Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud 

Cefnogaeth gymunedol arbenigol – ailfodelu cyfleusterau cefnogaeth gymunedol yn 

adnoddau cefnogaeth gymunedol arbenigol integredig a all ddarparu pecynnau cefnogi 

arbenigol a dwys i bobl ar sail amser cyfyngedig. 

Canlyniad a ddymunir: 

Gall oedolion ag anghenion cymhleth a heriol wella lefel eu rhyngweithio cymdeithasol, eu 

sgiliau cyfathrebu a'u mecanweithiau ymdopi ar gyfer rheoli newid er mwyn cael bywyd o  

ansawdd gwell yn y gymuned. 

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol: 

 datblygu model integredig o iechyd a gofal cymdeithasol sy'n cynnwys sefydlu 

prosiectau symud ymlaen amlddisgyblaethol ar gyfer oedolion ag anghenion 

cymhleth a heriol sydd: - 

 o mewn perygl o fod yn ddibynnol ar fathau sefydliadol o ofal. 

o dychwelyd o ofal sefydliadol i leoliadau cymunedol priodol oni bai bod 

rheswm y gellir ei gyfiawnhau dros beidio â gwneud hynny. 

 cynyddu cwmpas a hygyrchedd ymatebion yn y gymuned i oedolion ag anghenion 

cymhleth a heriol.    

 gwneud trefniadau priodol ar gyfer adnabod pobl ag anghenion cymhleth a heriol yn 

gynnar er mwyn sicrhau bod dulliau arbenigol yn cael eu targedu ar gyfer y rhai sydd 

â'r angen mwyaf.    

 datblygu amrywiaeth o fodelau cefnogaeth integredig arbenigol sy'n gynhwysol ac 

yn hygyrch i bobl ag ystod o gyflyrau.   

 datblygu, gyda phartneriaid fel sy'n briodol, timau gofal diwedd oes a lliniarol 

allgymorth arbenigol, integredig a di-dor a all ddarparu'r gefnogaeth briodol i bobl y 

byddai'n well ganddynt farw yn eu cartrefi eu hunain.  

 helpu partneriaid y GIG i ddatblygu timau integredig i ofalu am bobl gartref i 

ddarparu cefnogaeth briodol i bobl sy'n byw gyda chyflyrau cronig sy'n dirywio ac a 

allai fod yn derbyn neu'n mynd ymlaen i dderbyn gwasanaethau gofal lliniarol 

arbenigol. 
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Beth rydym wedi’i wneud 

4.5.1 Tîm Adnoddau Cymunedol  
Datblygwyd y Tîm Adnoddau Cymunedol fel gwasanaeth Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol Integredig sy'n gallu ymateb gyda gwasanaethau hanfodol sy'n 

cefnogi atal derbyniadau brys i'r Ysbyty yn ogystal â chefnogi rhyddhau cleifion 

o'r ysbyty'n gynnar. Mae hyn yn cadarnhau pwysigrwydd gwasanaethau 

effeithiol sydd nid yn unig yn ymatebol ond yn eang eu cwmpas fel y gallant 

ymateb i amrywiaeth o anghenion gwasanaeth. O ganlyniad, rydym wedi 

datblygu gwasanaeth integredig sy'n cael ei ystyried yn esiampl dda o waith 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol integredig nid yn unig ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

ond ledled Cymru.   

Datblygwyd y Tîm Adnoddau Cymunedol i gynnwys amrywiaeth o wasanaethau 

sy'n cynnwys y canlynol: 

Pwynt Mynediad Cyffredin (PMC): Gyda chymorth Tîm Amlddisgyblaethol sy'n 

cynnwys Nyrsys, Therapydd Galwedigaethol a Gweithwyr Cymdeithasol. Mae’r 

PMC yn darparu'r unig bwynt mynediad i holl wasanaethau'r CRT. Mae gan y 

PMC hefyd gysylltiad clir â phob un o'r gwahanol dimau cymunedol a’r 

gweithwyr proffesiynol, ac mae'n rheoli'r holl atgyfeiriadau ac ymholiadau 

cleifion sy'n dod i mewn i'r CRT. Felly, bydd y PMC yn sicrhau bod holl anghenion 

dinasyddion/cleifion yn cael eu diwallu drwy gyfeirio cleifion at yr adnodd neu'r 

tîm mwyaf priodol, a hefyd yn darparu Gwybodaeth a Chyngor yn ôl y gofyn. 

Gwell Gartref: Yn cael ei arwain gan Weithwyr Cymdeithasol CRT ac yn cael ei 

gefnogi gan gydlynwyr a gofalwyr CRT. Mae'r gwasanaeth Gwell Gartref yn dîm 

pontio sydd wedi'i gynllunio i gael cleifion adref o'r ysbyty wrth iddynt aros am 

wasanaethau eraill y gall fod cyfnodau aros ar eu cyfer. Gall y gwasanaeth hefyd 

gefnogi cleifion cymharol fregus sydd ag anafiadau, fel torri asgwrn yn y fraich, 

sydd fel rheol yn annibynnol ond a allai elwa o Gwell Gartref i'w galluogi i 

gyflawni swyddogaethau llawn. 

Bridgelink (Teleofal) a Thîm Ymateb Symudol: Mae Bridgelink yn wasanaeth 

larwm cartref a phersonol a all gysylltu'n awtomatig â chanolfan reoli 24/7 a 

fydd yn galw am gymorth priodol. Mae Tîm Ymateb Symudol hefyd wedi'i 

ddatblygu fel rhan o'u gwasanaeth a all fynychu eiddo i roi cymorth gydag 

argyfyngau, gan gynnwys codymau.  

Tîm Ailalluogi: Mae'r Tîm Ailalluogi yn darparu gwasanaeth am hyd at chwe 

wythnos sy'n canolbwyntio ar y nod o helpu cleifion i gael eu hailalluogi drwy 
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weithio i nodau clir a realistig sy'n cynorthwyo'r claf i adennill neu wella ei 

annibyniaeth yn dilyn salwch acíwt a mynd yn fwy bregus. Cytunir ar y nodau 

gyda'r claf a defnyddir eu cyflawni fel cyfrwng i ddiffinio unrhyw lefel o 

gefnogaeth sydd ei hangen yn dilyn yr ymyriad chwe wythnos cychwynnol. 

Uned Ailalluogi Bryn y Cae: Mae Bryn y Cae yn uned ailalluogi breswyl chwe 

gwely ar gyfer cleifion â nodau ailalluogi clir nad ydynt yn ddigon parod i'w 

rhyddhau adref ond a fyddai'n elwa o gael eu rhyddhau o amgylchedd yr ysbyty. 

Arweinir y gwasanaeth gan Therapyddion Ailalluogi ac fe'i cefnogir gan Nyrsys 

Tîm Clinigol Acíwt (TCA), Technegwyr Therapi a staff ym Mryn y Cae.   

Tîm Bridgestart: Mae Tîm Bridgestart yn wasanaeth dan arweiniad Therapi 

Galwedigaethol a gefnogir gan Dechnegwyr Therapi a Chydlynwyr a Gofalwyr 

CRT. Mae'r gwasanaeth yn addas i gleifion y mae angen gofal arnynt i aros 

gartref neu gael eu rhyddhau o'r ysbyty a cheir nodau y cytunwyd arnynt i wella 

annibyniaeth yr unigolyn. Bydd y gwasanaeth yn cynnal asesiad tymor byr ac 

ymyriadau dilynol, gan werthuso anghenion gofal parhaus y claf.   

Bridgeway: Mae Bridgeway yn wasanaeth tebyg i Bridgestart ac mae'n cynnwys 

Therapyddion Galwedigaethol i ddarparu gwasanaethau asesu ar gyfer cleifion 

dementia/nam gwybyddol ag anghenion swyddogaethol tebyg.   

Tîm Clinigol Acíwt (TCA): Mae'r TCA yn rheoli cleifion cymunedol mewn 

argyfwng acíwt sydd mewn perygl o gael eu derbyn yn ddiangen, a hefyd yn 

cynnal asesiad o godymau yn y cartref. Maent hefyd yn rheoli amrywiaeth o 

therapi IV, adolygiadau clinigol ac yn gwneud gwaith clinigol ar gleifion lle nad 

yw gwasanaethau ysbyty/clinig arferol yn addas ar gyfer amgylchiadau'r claf 

hwnnw. Mae’r TCA yn dîm o weithwyr proffesiynol niferus sydd, er ei fod yn cael 

ei arwain gan Ymarferwyr Clinigol, yn cael eu cefnogi gan Feddygon 

Ymgynghorol, Nyrsys, Ffisiotherapyddion, Therapyddion Galwedigaethol a 

Gweithwyr Cymdeithasol CRT. Gall y gwasanaeth gael mynediad at amrywiaeth 

o weithwyr proffesiynol eraill sy'n cynnwys y Tîm Dementia Cymunedol, 

Therapyddion Lleferydd ac Iaith a Dietegwyr, Technegwyr Fferyllol a’r storfa 

Offer CRT.   

Tîm Synhwyraidd: Mae'r tîm synhwyraidd yn darparu cymorth adsefydlu a 

gwaith cymdeithasol arbenigol i gleifion sydd â nam gweledol, clyw a neu 

synhwyraidd deuol yn ôl eu hanghenion a'u hamgylchiadau unigol. Mae'r 

gwasanaeth yn agored i bob oedran ac anabledd. 

Tîm Dementia Cymunedol: Dan arweiniad Ymarferydd Cyswllt Iechyd Meddwl 

(MHLP) CRT a gyda chefnogaeth gan Ymarferwyr Dementia (Nyrsio Gwaith 
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Cymdeithasol a Chefndiroedd ThG) a Gweithwyr Cymorth Dementia. Mae'r TDC 

yn rhoi cefnogaeth i gleifion sy'n byw gyda dementia neu eu gofalwyr a hefyd yn 

cynorthwyo cydweithwyr gofal iechyd cymunedol eraill sy'n eu cefnogi ac yn 

gofalu amdanynt.  Mae ymarferwyr y TDC hefyd yn darparu cyngor arbenigol, 

cyfeirio ac addysg sgiliau ymarferol i gefnogi'r rhai â dementia a'u teuluoedd a'u 

gofalwyr 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Mae angen i ni ddatblygu ein perthynas waith ymhellach â Bwrdd Iechyd 
Cwm Taf Morgannwg er mwyn sicrhau bod gwasanaethau integredig yn 
cael eu gwella'n barhaus a'u bod yn cefnogi Rhyddhau cleifion o'r Ysbyty a 
derbyniadau heb eu cynllunio a gwasanaethau hanfodol eraill yn well. 

 Moderneiddio ymhellach ein darpariaeth fewnol o gymorth a chefnogaeth 
i bobl yn eu cartrefi eu hunain er mwyn hybu annibyniaeth ac i fanteisio i'r 
eithaf ar eu potensial.  

 Darparu pwynt mynediad cyffredin sydd ar agor saith diwrnod yr wythnos 
am oriau estynedig ar gyfer mynediad i gymorth iechyd a gofal 
cymdeithasol cymunedol cydlynus a chefnogaeth y Trydydd Sector. 

 Darparu gwasanaethau ailalluogi/galluogi nad ydynt yn ddewisol sy'n 
hygyrch dros saith diwrnod.  

 Ehangu'r gwasanaeth pontio gwell gartref, gan ddysgu oddi wrth y prosiect 
Cadw’n Iach Gartref gan ranbarth Cwm Taf sydd ar gael dros saith diwrnod. 

 Cynyddu gallu'r Tîm Ymateb Symudol a chyflwyno'r gallu i ddarparu gofal 
yn ystod y nos. 

 Tîm Clinigol Acíwt wedi'i ehangu i gefnogi osgoi derbyniadau o’r gymuned. 
 Ceir cyfleuster Camu Ymlaen Camu i Lawr sy'n canolbwyntio ar ailalluogi, 

adfer a galluogi seibiant, gyda'r potensial o ddarparu dewisiadau amgen 
pellach i arosiadau ôl-acíwt mewn gofal eilaidd, er enghraifft asesiad y tu 
allan i'r ysbyty ar gyfer gofal tymor hir yn helpu pobl i wneud eu dewisiadau 
eu hunain. 
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4.6 Byw integredig 

Bydd opsiynau byw integredig yn galluogi pobl ag anghenion cymhleth (er 

enghraifft pobl ag Anabledd Dysgu) sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol i gael 

rhyw fath o gefnogaeth hyblyg sy'n gysylltiedig â thai gofal cymdeithasol ac, o 

dan rai amgylchiadau, i gael mynediad at gynlluniau tai cymunedol integredig lle 

ceir mynediad at lefelau uwch o gefnogaeth gofal cymdeithasol e.e. 'gofal 

ychwanegol' dwys.     

Bydd trefniadau cefnogaeth tai gofal cymdeithasol wedi'u targedu a chydlynol 

yn galluogi pobl i gynnal eu hannibyniaeth, eu swyddogaethau ac ansawdd eu 

bywyd yn y gymuned. Fel rhan o'r dull gweithredu byddwn yn efelychu 'model 

teuluol' o gymorth a chefnogaeth i'r bobl hynny y gallai fod angen cymorth 

ychwanegol arnynt i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a rhwydweithio mewn 

amgylchedd gwarchodedig.   

Rydym wedi datgan amrywiaeth o ddulliau byw integredig, sef y canlynol:  

4.6.1 Tai Annibynnol â Chymorth (gan gynnwys Craidd a Chlwstwr) 

4.6.2 Tai Gofal Ychwanegol  

4.6.3 Lleoliadau Oedolion (Bywydau a Rennir) 

Beth rydym wedi’i wneud 

 Rydym wedi creu amrywiaeth o lety sydd wedi'i gynllunio i gynorthwyo 

pobl i ddiwallu eu hanghenion eu hunain  

 Mae dadansoddiad o anghenion wedi'i gynnal sydd wedi nodi anghenion 

llety'r grwpiau canlynol o bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr: 

- Pobl sy'n hysbys i'r Timau Iechyd Meddwl Cymunedol 

- Pobl ag Anabledd Dysgu sy'n hysbys i'r Tîm Anabledd Dysgu  

Cymunedol 

- Pobl sy'n hysbys i'r Tîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol 

- Pobl ifanc sy'n Pontio o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion 
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4.6.1 Tai annibynnol â chymorth (gan gynnwys Craidd a Chlwstwr)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth rydym wedi’i wneud 
Darperir y rhan fwyaf o denantiaethau unigol mewn eiddo y mae 

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn berchen arnynt. Sefydlir 

cytundeb tenantiaeth, sy'n galluogi'r unigolyn i gael ei gartref ei hun.  Yn 

flaenorol, mae'r Cyngor wedi mabwysiadu Cytundebau Tenantiaeth i 

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud 

Tai annibynnol â chymorth (gan gynnwys Craidd a Chlwstwr) - cadarnhau a 

chynyddu nifer y cynlluniau tai annibynnol â chymorth yn seiliedig ar fodel prif 

ganolfan a lloerennau o gymorth a chefnogaeth i bobl ag anghenion mwy 

cymhleth a heriol.  

Canlyniad a ddymunir: 

Cynorthwyir pobl ag anghenion gofal cymdeithasol cymhleth i gael mynediad at 

lety a gwasanaethau cefnogi addas o fewn model gwasanaethau adfer ac 

ailsefydlu a fydd yn helpu i wella ansawdd eu bywyd a'u gallu i sicrhau eu 

hannibyniaeth orau bosib yn eu cymuned.  

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol: 

 gweithredu amcanion strategol y Strategaethau Tai Lleol, y 

Strategaethau Digartrefedd Lleol a Chynlluniau Gweithredol Cefnogi 

Pobl a meithrin trefniadau gweithio mewn partneriaeth mwy effeithiol 

rhwng asiantaethau iechyd, tai a gofal cymdeithasol. 

 blaenoriaethu datblygiadau sy'n diwallu anghenion pobl â phroblemau 

iechyd meddwl ac yn symleiddio trefniadau atgyfeirio a chyswllt ar 

gyfer cael mynediad i lety yn y sector statudol ac annibynnol. 

 datblygu gwasanaethau adsefydlu peripatetig sy'n canolbwyntio ar 

gynnal pobl yn eu cartrefi eu hunain yn y gymuned.  

 ymgysylltu â'r sector annibynnol a gwirfoddol i ddatblygu ymhellach yr 

ystod o lety â chymorth yn lleol ar gyfer pobl yn eu cartrefi eu hunain 

neu mewn lleoliadau lleol eraill. 

Er bod angen diweddaru'r manylion hyn, mae'n darparu cyd-destun pwysig ar 

gyfer argaeledd Cartrefi Gofal Preswyl/Nyrsio yn Ardal Pen-y-bont ar Ogwr. 
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ddarparu gwasanaethau preswyl dewisol i Bobl ag Anabledd Dysgu ac Iechyd 

Meddwl, ond gyda chyflwyno llety Gofal Ychwanegol, mae'r arfer hwn wedi'i 

ymestyn i feysydd gwasanaeth eraill bellach. 

Os oes angen cymorth ar yr unigolyn i fyw yn ei gartref ei hun, gall gael hynny 

drwy ddarparwr Gofal Arbenigol, darparwr cartref, neu drwy rwydwaith 

Craidd a Chlwstwr neu Daliad Uniongyrchol fel y disgrifir uchod.   

Mae'r rhan fwyaf o ddarparwyr gwasanaethau cefnogi wedi'u cofrestru 

gydag Arolygiaeth Gofal Cymru ac mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â'r 

rheoliadau perthnasol. 

Mae Yn Nes at Gartref yn cyfeirio at wasanaeth byw â chymorth arbenigol i 

unigolion ag Anabledd Dysgu a/neu Anhawster Iechyd Meddwl ac 

Ymddygiad Heriol Cymhleth gan gynnwys Cyflyrau'r Sbectrwm Awtistig.   

Nod y prosiect Yn Nes at Gartref yw osgoi'r angen am leoliadau y Tu Allan i'r 

Sir drwy ddarparu gwasanaethau byw yn lleol, arbenigol â chymorth i bobl 

ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol ac y gellir ystyried eu cyflwr yn 

gymhleth ac yn heriol. 

Cydweithrediad gan Fae’r Gorllewin oedd y prosiect Yn Nes at Gartref ac 

rydym yn gweithio yn awr gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

i'w ddatblygu.  

Ar hyn o bryd mae dau gynllun Yn Nes at Gartref ym Mhen-y-bont ar Ogwr 

ac un wrthi'n cael ei ddatblygu. 

 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Rhaid i ni barhau i ddatblygu ystod o lety tai sy'n cefnogi annibyniaeth i'r 

rhai ag anghenion cymhleth a heriol . 
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4.6.2 Tai Gofal Ychwanegol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beth rydym wedi’i wneud 
Mae tai Gofal Ychwanegol yn galluogi pobl hŷn i fyw yn eu cartrefi eu hunain a 

chynnal eu hannibyniaeth mewn amgylchedd diogel gyda gwasanaeth gofal ar y 

safle sydd wedi'i deilwra'n benodol i ddiwallu anghenion unigol. Gall 

gwasanaethau Gofal Ychwanegol fod yn ganolfan gymunedol a gallant ddiwallu 

anghenion y gymuned ehangach. Mae'n bosib cynnig gwasanaethau dydd gyda 

gweithgareddau a seibiant. Gallant hefyd gynnig cyfleoedd cyflogaeth i'r 

gymuned leol. 

Yr her barhaus i Wasanaethau Pobl Hŷn yw sut gall y gwasanaeth barhau i gael 

mwy am lai. Roedd cyflwyno gwasanaeth Gofal Ychwanegol cyntaf y cyngor yn 

2012 yn dangos sut gellid trosi Cartref Preswyl o Eiddo’r Cyngor oedd wedi 

dyddio yn gynllun Gofal Ychwanegol modern addas i'r diben sy'n darparu 

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud 

Tai Gofal Ychwanegol  – adeiladu ar brofiadau datblygu cynllun gofal 

ychwanegol a gwella'r ystod o opsiynau cymorth i bobl sy'n byw mewn 

gwahanol fodelau tai.  

Canlyniad a ddymunir: 

Cefnogir pobl ag anghenion cymhleth i aros yn eu cymunedau eu hunain, gan 

fyw mor annibynnol â phosib, gyda phecynnau cefnogi wedi'u teilwra i'w 

hanghenion.  

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol:  
 parhau i ddatblygu'r model tai gofal ychwanegol yn y Fwrdeistref Sirol 

yn amodol ar argaeledd parhaus cyllid gan Lywodraeth Cynulliad 
Cymru. 

 edrych ar gyfleoedd i ddatblygu achosion busnes ar gyfer trosi 
adeiladau'r Cyngor sydd dros ben gofyniad tai gofal ychwanegol i 
ymestyn eu perthnasedd i batrwm anghenion sy’n newid ymhlith 
oedolion sy'n agored i niwed.   

 nodi ffrydiau ariannu mewnol ac allanol cynaliadwy ar gyfer ariannu 
cynlluniau tai gofal ychwanegol. Mae'r opsiynau ar gyfer datblygu 
cynigion naill ai'n seiliedig ar ryddhau arian o wasanaethau 
dadgomisiynu, sicrhau cyllid allanol neu annog y datblygiadau hyn yn y 
trydydd sector a'r sector preifat. 
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manteision cost effeithiol sy'n sicrhau gwell canlyniadau i unigolion. Mae 

llwyddiant y model cynnar a'r heriau ariannol wedi peri i'r Cyngor weithio mewn 

partneriaeth â darparwr gofal (Linc-Cymru) i ddatblygu 2 Gynllun Gofal 

Ychwanegol newydd (Tŷ Ynysawdre a Thŷ Llynderw) a ddisodlodd ddau o'i 

Gartrefi Preswyl blaenorol (Glanyrafon a Hyfrydol). Roedd y rhaglen ddatblygu a 

chau hon wedi'i seilio ar gydnabod nad oedd y Cartrefi Preswyl blaenorol yn 

gynaliadwy a bod angen i'r cyngor foderneiddio ei wasanaethau gofal preswyl 

drwy greu dau Gynllun Gofal Ychwanegol newydd sy'n darparu cyfanswm o 25 o 

welyau Preswyl a 45 o welyau Gofal Ychwanegol.   

Mae'r estyniad hwn i'r gwasanaeth yn cynnig dewis amgen cost effeithiol iawn 

yn lle’r Gwasanaeth Preswyl traddodiadol ac mae'n esiampl arall o'r ffordd mae 

Pen-y-bont ar Ogwr wedi gwneud penderfyniadau anodd i drawsnewid y ffordd 

mae'n darparu Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Hefyd, mae Pen-y-

bont ar Ogwr wedi trosi rhannau o un arall o'i Gartrefi Preswyl (Bryn y Cae) i 

ddarparu gwasanaeth Ailalluogi Preswyl sy'n darparu model "Camu Ymlaen" a 

"Chamu i Lawr" sy'n galluogi pobl i gael eu rhyddhau o'r ysbyty, a chael 

gwasanaethau ailalluogi dwys sy'n eu cynorthwyo i ddychwelyd adref, yn 

hytrach na chael eu derbyn i Ofal Preswyl. 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud: 
 Gwerthuso a dysgu o'r hyn a gyflawnwyd hyd yma ac adnabod cyfleoedd i 

ddatblygu Model y dyfodol 

 Sicrhau bod trefniadau gofal ychwanegol yn ymateb i ddymuniadau 

tenantiaid ac yn caniatáu iddynt gyflawni eu canlyniadau personol. 
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4.6.3 Lleoliad Oedolion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud 

Lleoli Oedolion - ehangu'r model o fywydau a rennir, lle mae oedolyn sy'n ofalwr yn 

rhannu ei gartref gydag oedolyn sydd angen cefnogaeth, i gynnwys nifer mwy o bobl 

sydd mewn perygl o gael eu hynysu a/neu golli eu hannibyniaeth. 

Canlyniad a ddymunir: 

Rhoddir dewis o gyfleoedd i bobl fyw yn y gymuned, integreiddio cymunedol ac 

annibyniaeth mewn lleoliad teuluol. Mae pobl yn cael y gefnogaeth y mae arnynt 

ei hangen i fod yn aelodau gwerthfawr o'u cymuned leol a chyflawni eu potensial 

ym mhob agwedd ar eu bywydau. 

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol: 

 Cynyddu cwmpas a chylch gwaith Bywydau a Rennir er mwyn sicrhau bod y 

cynllun yn cael ei gydnabod fel ateb hyblyg, naturiol ac ymatebol, gwerth 

am arian i roi sylw i anghenion unigol. 

 Blaenoriaethu ac ymateb i broblemau anhawster fel cefnogaeth wrth adael 

gofal i bobl ifanc a'r oedi cyn rhyddhau pobl hŷn o'r ysbyty. 

 Edrych ar opsiynau ar gyfer ffurfio partneriaethau lleol a rhanbarthol gydag 

awdurdodau iechyd ac awdurdodau lleol eraill i ehangu cylch gwaith y 

gwasanaeth i gefnogi pobl ag anghenion mwy cymhleth. 

 Parhau i gynnig y gwasanaeth hwn i awdurdodau eraill fel sy'n briodol ac i 

ddefnyddio sgiliau'r cynllun wrth gynnig lleoliadau arbenigol i bobl ag 

anghenion cymhleth. 

 Parhau i arallgyfeirio'r cynllun fel ymateb i'r angen am ddatblygu sgiliau, 

trechu ynysu cymdeithasol, cefnogi teuluoedd i ofalu yn ogystal â chynnig 

cyfnodau o gefnogaeth i alluogi datblygu'r sgiliau ar gyfer byw'n annibynnol. 
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Beth rydym wedi’i wneud 

 Mae'r Cyngor wedi cynnal adolygiad annibynnol o'i wasanaeth Bywydau a 

Rennir/Lleoli Oedolion ar gyfer pobl ag Anabledd Dysgu fel sail i'r gwaith o 

ddatblygu papur opsiynau mewnol yn nodi opsiynau a oedd yn caniatáu i'r 

gwasanaeth barhau a chael ei ddatblygu ymhellach mewn ffordd gost-

effeithiol. 

 Gwnaeth y cyngor benderfyniad a oedd yn caniatáu i Ben-y-bont ar Ogwr 

lunio cytundeb gyda Chyngor Bro Morgannwg i ddarparu Cynllun Lleoli 

Oedolion cydweithredol sy'n cynnwys Cynghorau Pen-y-bont ar Ogwr a 

Bro Morgannwg.   

 Dechreuodd y cynllun cydweithredol ym mis Mai 2019. 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Ansawdd a chanlyniadau'r gwasanaeth cydweithredol newydd sy'n cael ei 

fonitro i sicrhau bod y gwasanaeth yn cyd-fynd.   

 Caiff y gwasanaeth ei ddatblygu a'i ehangu i sicrhau bod manteision y 

Cynllun Lleoli Oedolion newydd yn cael eu hymestyn yn barhaus i ddiwallu 

anghenion gwasanaeth eraill, gan gynnwys Dementia. 
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4.7 Dulliau ymyriadau  

Bydd angen dulliau ymyriadau i amddiffyn a chefnogi pobl o dan amgylchiadau 

lle nad yw rhwydweithiau cefnogi yn y gymuned yn gallu cynnal eu 

hannibyniaeth heb fod angen darparu pecynnau gofal o gefnogaeth ddwys 

mewn rhai achosion. Bydd y model ailalluogi preswyl yn darparu cam allweddol 

o ddulliau ymyriadau sy'n cynnwys mewnbynnau arbenigol gan y GIG a gofal 

cymdeithasol i helpu oedolion i adennill eu gallu i ofalu amdanynt eu hunain a 

pharhau i fyw yn y gymuned. I'r rhai nad yw annibyniaeth bellach yn opsiwn e.e. 

pobl â chyflyrau cynyddol sy'n cyfyngu ar fywyd yng nghamau olaf eu bywyd, 

bydd angen mewnbynnau mwy arbenigol a all gynnig dewis o gefnogaeth o 

safon mewn cartref gofal preswyl a/neu gartref gofal nyrsio. 
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4.7.1 Adnoddau iechyd a gofal cymdeithasol arbenigol integredig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth rydym wedi’i wneud 

 
 

  

Beth wnaethom ei ddweud y byddem yn ei wneud 

Adnoddau iechyd a gofal cymdeithasol arbenigol integredig –  datblygu 

adnoddau integredig y GIG a gofal cymdeithasol yn seiliedig ar y model ailalluogi 

o gymorth a chefnogaeth wedi'i deilwra i 'anghenion unigol' yn hytrach nag 

'amodau penodol'. 

Canlyniad a ddymunir: 

Mae person ag anghenion cymhleth a heriol na ellir eu diwallu yn ei gartref ei 

hun yn gallu byw yn yr amgylchedd lleiaf cyfyngol posib ac mae'n gallu cael gofal 

a chefnogaeth hyblyg, fel sy'n briodol, mewn lleoliadau gofal preswyl a chartrefi 

gofal nyrsio. 

Rydym yn cynnig gwneud y canlynol:  

 edrych ar opsiynau ar gyfer dadgomisiynu modelau o ddarpariaeth gofal 

preswyl anarbenigol er mwyn datblygu adnoddau(au) iechyd a gofal 

cymdeithasol amgen, arbenigol, cynlluniau byw â chymorth a thai gofal 

ychwanegol. 

 datblygu gyda phartneriaid adnoddau iechyd a gofal cymdeithasol 

integredig arbenigol i ddiwallu lefel uwch o anghenion fel anaf trawmatig, 

dementia, cyflyrau iechyd meddwl neu anableddau dwys a lluosog. 

 datblygu lleoliadau adsefydlu ac ailalluogi preswyl tymor byr gyda chyfres 

gydlynol o gyfleusterau camu ymlaen a chamu i lawr ar ôl rhyddhau o'r 

ysbyty neu ddirywiad gartref. 

 comisiynu byw â chymorth neu leoliad ‘Bywydau a Rennir’ i bobl ag 

anghenion cymhleth a heriol sydd eisiau symud ymlaen o'r model mwy 

traddodiadol o ofal preswyl.   

 datblygu modelau gofal mwy amrywiol yn ystod y flwyddyn (blynyddoedd) 

olaf o fywyd mewn cartrefi gofal preswyl a nyrsio mewn partneriaeth â'r 

trydydd sector a'r sector preifat. 

 parhau i weinyddu mecanwaith ar gyfer pennu pris teg am ffioedd cartrefi 

gofal, a fydd yn hyrwyddo ansawdd a chysondeb gofal o fewn fframwaith 

ariannol cynaliadwy.  
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Lleoliadau Preswyl                
Mae'r rhaglen Ailfodelu Gofal Cymdeithasol i Oedolion wedi gweld newidiadau 

sylweddol i'r gwaith o gomisiynu lleoliadau Preswyl a Nyrsio sy'n parhau i 

gyfrannu cost fawr at y Gwasanaethau Pobl Hŷn.   

 

Mae Ffigur 6 isod yn dangos bod cyfanswm nifer y lleoliadau preswyl wedi 

cynyddu o 256 i 266 yn ystod y cyfnod o ddwy flynedd rhwng mis Ebrill 2017 a 

mis Mawrth 2019, ac yn arbennig bu gostyngiad yn narpariaeth yr ALl oherwydd 

cau Cartrefi Preswyl Glanyrafon a Hyfrydol. Y bwriad wrth gau’r rhain oedd 

darparu ar gyfer datblygu Tai Gofal Ychwanegol yn y Fwrdeistref Sirol, sy'n cael 

ei ystyried yn fodel llawer mwy cynaliadwy sy'n cyd-fynd yn well ag ethos 

gwasanaethau sy'n cefnogi Annibyniaeth. 

 

Ffigur 6:  Nifer y Lleoliadau i Ofal Preswyl yn ystod y cyfnod Ebrill 2017 a Mawrth 

2019 

Er gwaethaf ail-lunio gwasanaethau, mae'r cynnydd yn y boblogaeth sy'n 

heneiddio yn sicrhau bod y galw am Leoliadau Preswyl yn parhau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April'17 June'17 Aug'17 Oct'17 Dec'17 Feb'18 May'18 July'18 Sep'18 Mar'19

Nursing Care 99 101 109 107 104 109 108 113 117 109

Independent Residential Care 98 91 94 103 98 104 101 114 115 126

LA Residential Care 59 50 53 49 47 38 37 36 34 31
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Ym mis Mehefin 2017, cynhyrchodd Pen-y-bont ar Ogwr Ddatganiad Sefyllfa 

Marchnad (DSM) ar gyfer Cartrefi Gofal Preswyl a Nyrsio a gynlluniwyd i 

gynorthwyo darparwyr gwasanaethau presennol a darpar ddarparwyr 

gwasanaethau i wneud penderfyniadau anffurfiol ynghylch a ddylid buddsoddi a 

datblygu gwasanaethau a sut i'w wneud hynny. Roedd y ddogfen hon yn bwydo i 

mewn i hen DSM Rhanbarth Bae'r Gorllewin. Nododd negeseuon allweddol DSM 

Pen-y-bont ar Ogwr y canlynol: 

• Mae nifer y lleoliadau mewn gofal preswyl yn gostwng. Mae'r sefyllfa hon yn 

gwrthdaro â'r amcanestyniadau o broffil poblogaeth Pobl Hŷn sy'n cynyddu'n 

gyson.   

• Mae argaeledd mathau amgen o ofal sy'n galluogi pobl i barhau’n annibynnol 

am fwy o amser yn arwain at weld mai’r derbyniadau i ofal preswyl, yn 

gynyddol, yw'r unigolion hynny ag anghenion gofal cymhleth neu luosog.  

• Ychydig iawn o lefydd gwag sydd yn y cartrefi hynny sy'n darparu gofal nyrsio 

arbenigol a/neu Ddementia (gyda'r cartrefi hyn yn datgan bod rhestr aros yn ei 

lle) ac felly efallai na fydd lefel bresennol y cyflenwad yn ddigonol i'r lefel 

bresennol o alw. Mae hyn yn tueddu i gefnogi'r sylw blaenorol h.y. bod y 

derbyniadau’n gynyddol ar gyfer pobl ag anghenion gofal mwy cymhleth. 

• Bydd datblygu'r model newydd o ofal canolraddol yn cael effaith bellach ar y 

pwynt blaenorol, gan y bydd y gefnogaeth amlddisgyblaethol well sydd i'w 

ddarparu yn y gymuned yn arwain at lai o leoliadau i gartrefi gofal, gyda'r bobl 

hynny ag anghenion cymhleth na ellir eu diwallu mewn lleoliad yn y gymuned. 

Daethpwyd i'r casgliadau canlynol:  

• Bydd yr angen am ofal mwy arbenigol yn parhau i gynyddu, wrth i anghenion 

defnyddwyr gwasanaeth fynd yn fwy cymhleth a heriol, a bydd hyn yn ei gwneud 

yn ofynnol i'r farchnad ymateb drwy ddarparu gwahanol fathau o ofal sy'n 

diwallu anghenion defnyddwyr gwasanaeth sy’n newid.   

• Gyda'r achosion o ddementia’n cynyddu'n gyflym ymhlith y boblogaeth 85+ 

oed, a gydag eraill yn yr un grŵp poblogaeth ag anghenion lluosog a chymhleth, 

bydd angen canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion o'r 

fath. 

• O ystyried y mecanweithiau cefnogaeth amgen sydd yn eu lle ac yn cael eu 

datblygu, bydd yr angen am gyfleusterau gofal preswyl ar gyfer Pobl Hŷn fregus 
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yn parhau i leihau, a allai gael effaith sylweddol ar y galw am y gwelyau gofal 

preswyl sydd ar gael ar hyn o bryd yn y Fwrdeistref 

Er bod angen diweddaru'r manylion hyn, mae'n darparu cyd-destun pwysig ar 

gyfer argaeledd Cartrefi Gofal Preswyl/Nyrsio yn Ardal Pen-y-bont ar Ogwr.  

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Mae angen i ni barhau i weithio gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg 

a’r darparwyr i ddatblygu mwy o ddarpariaeth ar gyfer gofal Dementia. 

 Gweithio gyda darparwyr i ddatblygu mwy o opsiynau Llety Gofal 

Ychwanegol. 

 Gan weithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, mae angen i 

ni gynyddu nifer y gwelyau "Camu Ymlaen, Camu i Lawr" Ailalluogi yn y 

gymuned yn y Fwrdeistref Sirol fel bod gennym yr hyblygrwydd i ddiwallu 

anghenion cyfredol. 

 Sicrhau y gall gwasanaethau ddiwallu'r nifer cynyddol o bobl hŷn ag AD a 

all fod ag anghenion ychwanegol sy'n gysylltiedig ag oedran, fel dementia 

neu eiddilwch corfforol. 

 I grynhoi, mae angen i ni nodi a chomisiynu gwahanol opsiynau llety. 
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ADRAN 5.0   Gwasanaethau Llesiant 

Roedd cyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn 2015 

yn herio'r Cyngor i ddeall sut gallai ei wasanaethau Lleisiant ymateb i'r heriau 

cynyddol sy'n cael eu cyflwyno gan ddeddfwriaeth allweddol (gan gynnwys 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). O ganlyniad, yn 2017, 

adolygwyd swyddogaethau blaenorol y gwasanaethau Chwaraeon, Chwarae a 

Llesiant Actif a chafodd y cyfle ei gydnabod i'r gwasanaeth ganolbwyntio'n 

llawnach ar atal a llesiant. Mae'r dull hwn wedi galluogi cysoni atal a llesiant yn 

strategol yn agosach â Gwasanaethau Cymdeithasol, sydd wedi gweld twf 

cynyddol mewn gwaith atal a llesiant ar draws y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant ac mae'r ffocws hwn yn dod yn rhan annatod o dimau.   

Cadarnhawyd hyn gan Adroddiad Arolygiaeth Gofal Cymru a gyhoeddwyd ym 

mis Ionawr 2020 a oedd yn gadarnhaol ynghylch “ffocws cymharol ddatblygedig 

Pen-y-bont ar Ogwr ar ymyriadau cynnar a gwasanaethau cymunedol i'r 

cynnydd perthnasol mewn angen”, a chadarnhawyd ei fod o fudd i Bobl Hŷn yn y 

Fwrdeistref Sirol. Cydnabu'r Arolygiaeth sut gall y Cyngor ddangos tystiolaeth ar 

lefel weithredol a strategol ac esiamplau o arfer da yn cadarnhau’r cyfraniad 

cadarnhaol y mae gwasanaethau llesiant yn ei wneud at gymunedau ac 

unigolion ar gyrion gofal cymdeithasol.  

Cyflawnwyd llawer o'r llwyddiant hwn drwy weithio mewn partneriaeth â BAVO 

a chymunedau ehangach y trydydd sector, gan gynnwys partneriaid cyflawni 

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a GLL/Halo Leisure i nodi meysydd o 

angen. Mae hyn wedi arwain at ddarparu ystod eang o raglenni gweithgarwch 

wedi'u targedu ar gyfer Oedolion a Phlant.  

Mae cryfder y bartneriaeth â BAVO wedi galluogi datblygu cais llwyddiannus am 

Gyllid Trawsnewid Llywodraeth Cymru, a’r “Uchelgais” yn y cyswllt hwn oedd 

datblygu a chyflawni "Cymunedau Cydnerth a Chydlynus". Mae rhai o elfennau 

gweithredol yr "Uchelgais" hwn yn cynnwys y canlynol:  

• Gyda'r Cyngor Gwirfoddol Sirol, datblygu gwasanaeth cyfryngu trydydd sector 

a fydd yn gweithredu ochr yn ochr â gwasanaethau craidd gan ddarparu 

cefnogaeth i'r rhai sy'n darparu gwasanaethau yn ogystal â gwybodaeth i 

unigolion 

• Byddai'r cyfryngu’n cefnogi dull un pwynt mynediad at wybodaeth, am beth 

sydd ar gael mewn cymunedau lleol mewn perthynas â gweithgareddau, 

grwpiau, gwasanaethau a chyfleusterau cymunedol. Mae hyn yn cynnwys 

darpariaeth gyhoeddus, y trydydd sector a'r ddarpariaeth breifat. 
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• Creu dull tymor hir a chynaliadwy o ymdrin â Chymunedau Cydlynus Cydnerth 

drwy ddatblygu gwybodaeth effeithiol sy'n galluogi gwasanaeth sy'n sicrhau bod 

"pob cyswllt yn cyfrif ", a gydnabyddir fel elfen hanfodol i hybu llesiant a 

chadernid ac sy'n seiliedig ar gysylltiadau da rhwng gwasanaethau lleol a 

hygyrchedd cefnogaeth. 

Nodir llawer o gyflawniadau’r gwasanaethau Llesiant isod. 

Beth sydd wedi’i gyflawni    

 Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi buddsoddi mewn cyfnod wedi'i dargedu o 

gydlynu cymunedol lleol sydd wedi dangos rhywfaint o gyflawniad ond 

sydd hefyd wedi nodi rhai meysydd i'w hadolygu a chyfleoedd. Mae'r 

rhaglen hon yn cysylltu ag amcanion y Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (2014). 

o Cefnogi a galluogi pobl i wneud eu dewisiadau eu hunain a bod yn fwy 

annibynnol.  

o Sicrhau bod pobl yn cael llais a rheolaeth i gyflawni'r hyn maent am ei 

gael mewn bywyd a'u bod yn gallu mynegi'r canlyniadau y maent am 

eu cael drostynt eu hunain. 

o Cydnabod bod gan ofalwyr anghenion cefnogi hefyd ac y dylid rhoi'r un 

pwysigrwydd i'r rhain. 

o Dod o hyd i ffyrdd gwahanol o gefnogi pobl a fydd yn cynnwys 

cymunedau lleol.   

 Datblygwyd y rhaglenni 'Olympage' i gefnogi oedolion hŷn i fyw bywydau 

mwy egnïol ac iachach.  Mae rhaglenni o'r fath wedi tyfu o leoliadau gofal 

dydd a gofal preswyl i raglenni sy'n gysylltiedig â'r canolfannau 

cymunedol, rhaglenni ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, gweithgareddau 

mewn canolfannau cymunedol a lleoliadau hamdden / diwylliannol a 

lleoliadau gofal annibynnol hefyd. 

 Drwy weithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, 

mae thema'r Olympage wedi'i hymestyn i greu 'Olympage Diwylliannol', 

sydd wedi canolbwyntio ar alluogi integreiddio gweithgareddau 

diwylliannol a chreadigol a'u cysylltu o bosib â phresgripsiynau 

cymdeithasol. Mae hyn wedi amlygu gwerth gweithgarwch creadigol a 

diwylliannol i wella llesiant meddyliol yn ogystal â chyfleoedd 

gweithgarwch corfforol. 

 Mae ymgysylltu ag ysgolion cynradd ac uwchradd yn cynyddu ac mae gallu 

ysgolion i gyfrannu at Heneiddio'n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy'n 
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pontio'r cenedlaethau a datblygu cymunedau cyfeillgar i oedran yn cael ei 

ddatblygu. O ganlyniad , datblygwyd prosiectau sy'n cynnwys y canlynol:  

o Cyfeillion a hyrwyddwyr dementia yn hyfforddi mewn ysgolion 

uwchradd (Ysgol Archesgob McGrath, Ysgol Gyfun Pencoed). Mae 

hyn wedi cynnwys gwaith partneriaeth cadarn gyda BAVO; 

o Gweithgareddau pontio’r cenedlaethau rhwng ysgolion cynradd ac 

oedolion hŷn (rhaglen Cydlynwyr Cymunedol Lleol – Cwm Ogwr, 

ymweliadau ysgolion meithrin â Bryn y Cae ac ati); 

o Prosiectau cyfleuster sy'n helpu i ddod â phobl at ei gilydd (gardd 

dementia Bryn y Cae).  

 Mae gweithgareddau eraill i gefnogi Oedolion Hŷn wedi cael eu datblygu 

ac maent yn cynnwys y canlynol:  

o Rhaglen ranbarthol Park Lives sydd wedi bod yn gweithio gydag 

oedolion hŷn i gael cyfleoedd ar garreg y drws yn yr amgylchedd 

naturiol                       

o Rheolir Cynllun y Gist Gymunedol gan y Cyngor ar ran Chwaraeon 

Cymru ac mae wedi cefnogi prosiectau lleol gyda chyllid. 

o Mae'r rhaglen Caru Cerdded yn cefnogi cyfleoedd cerdded 

cymunedol dan arweiniad gwirfoddolwyr sy'n gynhwysol ac yn 

cyfrannu at lesiant meddyliol 

 Datblygwyd gwefan (Heneiddio'n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr) i 

ddarparu gwybodaeth am y gweithgareddau sydd ar gael a gwybodaeth 

gysylltiedig 

 Datblygwyd tair rôl Cydlynydd Cymunedol Lleol (LCC), un ar gyfer pob un o 

gymoedd Ogwr, Garw a Llynfi. Y nod yw helpu cymunedau lleol i fod yn 

llefydd cynhwysol, hunan-gefnogi sy'n helpu pobl i aros yn gryf, gan atal 

neu leihau'r angen am wasanaethau yn eu bywydau 

 Mewn partneriaeth â BAVO, mae'r cyngor yn cyflwyno pum rôl "Llywiwr” 

cymunedol sydd wedi'u cynllunio i ategu rôl yr LCC i ddatblygu 

"Cymunedau Cydnerth a Chydlynus" a gyda llwybr sy'n osgoi dyblygu. 

 Mae'r bartneriaeth rhwng y cyngor a GLL/Halo Leisure (partneriaeth 

Byw'n Iach) yn ymateb i'r her o ran atal a llesiant ac yn cefnogi pobl a 

gofalwyr lleol i fod yn iach ac yn gadarn. Er enghraifft: 

o Mae cyfranogiad pobl dros 60 oed yn y rhaglen Nofio Am Ddim 

Genedlaethol yn gyson ymhlith yr uchaf yng Nghymru 

o Mae'r Bartneriaeth Byw'n Iach yn darparu’r Cynllun Cyfeirio at 

Ymarfer Cenedlaethol yn llwyddiannus, cynllun sy'n darparu 

mynediad i weithgarwch wedi'i deilwra a than oruchwyliaeth ar 
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gyfer y rhai sy'n anweithgar neu sydd mewn perygl o gael neu sydd 

â chyflwr iechyd tymor hir neu gronig ar hyn o bryd 

o Mae Halo wedi datblygu rhaglen atal codymau symudol yng Nghwm 

Ogwr sy'n gysylltiedig â llety gwarchod a lleoliadau cymunedol 

o Rhoddir pwyslais cynyddol ar bwysigrwydd llesiant gofalwyr ac mae 

Halo yn ymgynghori â gofalwyr i adnabod gweithgareddau a 

chyfleoedd a allai wella eu bywydau a’u llesiant. 

 Yn 2015 sefydlodd y Cyngor bartneriaeth ugain mlynedd gydag 

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen i helpu i ddarparu cyfleusterau ar 

gyfer diwylliant ac i gynyddu cyfranogiad mewn gweithgareddau 

diwylliannol ar y cyd. Mae'r canlynol yn rhoi rhai enghreifftiau o'r modd 

mae'r bartneriaeth hon wedi galluogi datblygu ystod o weithgareddau 

wedi'u targedu:   

o Mae Awen yn cefnogi'r cynllun Hynt sy'n gynllun mynediad 

cenedlaethol sy'n gweithio gyda theatrau a chanolfannau 

celfyddydol i gefnogi ymwelwyr â nam neu ofyniad mynediad 

penodol (a gofalwyr neu gynorthwywyr personol) 

o Mae Awen yn cefnogi'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant drwy weithredu'r rhaglenni hyfforddiant a 

chyflogadwyedd a gefnogir gan B-Leaf a Wood B 

o Cefnogwyd y Cyngor gan Awen i ddatblygu prosiect côr gofalwyr fel 

cyfle presgripsiwn cymdeithasol peilot gyda chymorth Canolfan 

Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr 

o Mae llyfrgelloedd Pen-y-bont ar Ogwr wedi integreiddio 

amrywiaeth o gyfleoedd presgripsiwn cymdeithasol gan gynnwys 

gweithgareddau sy'n cefnogi dementia a chaffis cymunedol mewn 

partneriaeth â grwpiau cymunedol 

o Mae Awen hefyd wedi cyflwyno'r rhaglen 'Byw a Swnllyd' sy'n 

darparu mynediad fforddiadwy i'r celfyddydau mewn llyfrgelloedd. 

 Mae’r Hwb Llesiant yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael 

cefnogaeth gan Gyllid Gofal Integredig Llywodraeth Cymru a Halo Leisure 

ac fe'i cwblhawyd ym mis Hydref 2019. Bydd y cyfleusterau'n cefnogi 

cyflogadwyedd, datblygu cymunedol a'r gweithlu, gofod ymgysylltu â'r 

Trydydd Sector ac ystafelloedd gweithgareddau grŵp. Bydd y 

canlyniadau'n canolbwyntio ar gefnogaeth dementia, atal codymau, 

trechu unigrwydd ac ynysu a llesiant corfforol a meddyliol. 

 Mae busnesau cymdeithasol yn weithgar ym Mhen-y-bont ar Ogwr a gall 

gynnwys mentrau cydweithredol a sefydliadau cydfuddiannol (gan 
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gynnwys mentrau cymdeithasol) neu sefydliadau sy'n eiddo i gyflogeion. 

Yn 2019 nodwyd bod 2022 o fusnesau cymdeithasol ledled Cymru yn 

cyflogi amcangyfrif o 55,000 o bobl gyda gwerth y sector yn £3.18 biliwn.  

 Yn 2018, roedd Pen-y-bont ar Ogwr wedi gweld twf mewn busnesau 

cymdeithasol gydag 83 wedi'u datgan a'u gosod yn 9fed o ran cyfraniad 

busnesau cymdeithasol at y stoc fusnes gyffredinol. Ar gyfer CBSP, mae'r 

dull sy'n cael ei ddatblygu'n gyda BAVO, drwy gyllid Trawsnewid 

Llywodraeth Cymru fel rhan o'r uchelgais "Creu Cymunedau Cydnerth a 

Chydlynus" wedi'i gysoni’n dda er mwyn deall y gallu presennol a'r 

potensial ar gyfer partneriaethau o'r fath fel dull traws-sector 

cydweithredol o weithredu. 

 Mae'r buddsoddiad trawsnewid a gyflwynwyd yn 2019/20 wedi helpu i 

nodi'r pwysau iechyd a gofal cymdeithasol y gallai'r trydydd sector eu 

cefnogi gan gynnwys busnesau cymdeithasol gyda chynlluniau buddsoddi 

cydweithredol bach, canolig a mwy yn dechrau ac yn parhau yn 2020-21 

hefyd. 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud 

 Rhaid i ni ddatblygu ein cymunedau cydnerth fel y gallant gyfrannu at 
amcanion y Cyngor a sefydliadau partner fel a ganlyn:  

o Datblygu cysylltiadau â'r sector gwirfoddol i hyrwyddo a chefnogi 
hunanofal ac annibyniaeth (gan gynnwys cyfathrebu ac 
integreiddio). 

o Cynyddu llesiant, cadernid ac ymyriadau cynnar i gefnogi iechyd a 
llesiant y boblogaeth. 

o Cynyddu integreiddio â sectorau eraill er mwyn rhoi ffocws 
allweddol ar lesiant ac atal drwy ymgysylltu a hyrwyddo 
presgripsiynau cymdeithasol. 

o Defnyddio dull ‘gwneud i bob cyswllt gyfrif’ i gynghori ac addysgu 
dinasyddion am sut i reoli hunanofal.   

o Lleihau gordewdra mewn clystyrau drwy addysg a hyrwyddo 
negeseuon llesiant ac atal. 

o Adnabod a chyfeirio pobl sy'n byw â dementia yn rhagweithiol at 
gyfleoedd llesiant a chefnogaeth yn y gymuned. 

o Cynyddu integreiddio â'r trydydd sector a chanolbwyntio ar atal a 
llesiant drwy hyrwyddo ac ymgysylltu. 

o Ehangu nifer y cyfleoedd sydd ar gael i Bobl Hŷn barhau i fod yn 
egnïol ac annog eu cyfraniad at gymunedau a theimlo ymdeimlad o 
bwrpas a gwerth yn eu bywydau. 
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o Hyrwyddo dulliau Dewis Da ac iechyd a llesiant ar draws clystyrau/ 
rhaglenni atal sylfaenol. 

o Datblygu gwasanaethau cwnsela clwstwr lleol i gynnal mynediad at 
gefnogaeth iechyd meddwl a llesiant. 

o Gwella mynediad at ymyriadau rheoli pwysau ar gyfer cleifion dros 
eu pwysau a gor-dew yn y clwstwr. 

o Adnabod cleifion anadlol yn gynnar a'u rheoli'n rhagweithiol (e.e. 
adsefydlu ysgyfeiniol yn y gymuned). 

 Rydym eisiau cynyddu rhai o'r rhaglenni fel atal codymau er mwyn sicrhau'r 

manteision gorau posib i'r boblogaeth ehangach. 

 Parhau i chwilio am gyfleoedd i weithio mewn partneriaeth i barhau i ehangu 

gwasanaethau Atal a Llesiant er budd poblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr. 

 Mae angen gwneud rhagor o waith i ddatblygu modelau cymunedol amgen 

yn barhaus gan gynnwys mentrau cymdeithasol a chydweithfeydd sy'n 

cyfrannu at yr uchelgais o ddatblygu cymunedau cydnerth. Cyflawnir hyn 

drwy chwilio am gyfleoedd yn barhaus i ganfod cyfleusterau addas neu 

wasanaethau posib y gellir eu datblygu i ddiwallu anghenion cymunedau 

lleol. Bydd hyn yn gofyn am gydweithio agos â phartneriaid gan gynnwys y 

Trydydd Sector a sicrhau, os ydynt ar gael, bod adnoddau cymunedol yn cael 

eu defnyddio i'r eithaf drwy gynllunio a darparu gwasanaethau wedi’u 

cynhyrchu ar y cyd os yw hynny’n briodol. 

 Ceir cyfleoedd y gellir eu hadnabod i gefnogi pobl a chymunedau lleol i 

gynnal neu wella eu llesiant drwy ddatblygu ein partneriaethau a’n dulliau 

gweithredu newydd ymhellach gyda'r trydydd sector. Byddai'r dull hwn yn 

cynnwys cydnabod y cyfraniad presennol a'r cyfraniad posib at agenda atal a 

llesiant busnesau cymdeithasol.  

 Mae ffocws ar annog cydweithio a defnyddio cydgynhyrchu yn cael ei 

ddatblygu.  

 Drwy weithio gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru byddwn yn dechrau 

edrych ar sut gall rhaglen "Cysylltu Gofalwyr" hyrwyddo cydweithredu a 

chydweithio mewn 3 i 4 rhwydwaith neu grŵp thema gan gynnwys rhieni sy'n 

gofalu am blant ag anghenion ychwanegol, oedolion hŷn sy'n cysylltu â 

chyfleoedd presgripsiwn cymdeithasol a hefyd pobl â heriau llesiant 

corfforol. Bydd ymgysylltu â Chymunedau Digidol Cymru gan gydnabod 

heriau eithrio digidol.  

 Bydd CBSP yn adeiladu ar ei Bartneriaeth Byw'n Iach lwyddiannus gyda 

menter gymdeithasol Halo Leisure a hefyd ymddiriedolaeth ddiwylliannol 

Awen i wella llesiant cymunedol a datblygu ymatebion arloesol i'r agenda atal 

a llesiant.  
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ADRAN 6:  CRYNODEB 

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi gallu datblygu rhywfaint o drawsnewid sylweddol 

o ran darparu gwasanaethau er gwaethaf yr heriau o alw cynyddol a phwysau 

cyllidebol. Mae mwy i'w wneud o hyd i sicrhau bod modelau darparu 

gwasanaethau newydd yn cael eu hymgorffori’n llawn ac mae'n bwysig nad yw 

momentwm y newid yn dioddef o ganlyniad i bwysau cyllidebol. Ers 2014/15 

mae cyllideb y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant wedi 

gostwng bron i 14 miliwn o bunnoedd (20%). Rhaid nodi bod gostyngiadau mor 

arwyddocaol yn y gyllideb wedi arwain at y Gyfarwyddiaeth yn dod yn fwy 

dibynnol ar gyllid grant fel y Gronfa Gofal Integredig. Ers 2015/16, mae’r cyllid 

grant wedi cynyddu o 2.04 miliwn i 5.14 miliwn yn 2018/19, sy'n gynnydd o fwy 

na 250% ac er bod hwn yn gynnydd nodedig y mae ei angen, nid yw'n disodli'r 

gostyngiad cyffredinol o 14 miliwn a ddefnyddiwyd ers 2014/15. Er hynny, mae 

cyllid grant wedi dod yn ffynhonnell ariannu hanfodol nid yn unig i helpu i 

drawsnewid y broses o ddarparu gwasanaethau, ond hefyd i gynnal 

gwasanaethau fel y Tîm Adnoddau Cymunedol sy'n parhau i ddibynnu i raddau 

helaeth ar y Gronfa Gofal Integredig barhaus. Ni fyddai manteision y Gronfa 

Gofal Integredig wedi'u cyflawni heb gydweithio llwyddiannus yn Rhanbarth 

Bae’r Gorllewin y mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i'w gyflawni yn 

rhanbarth newydd Cwm Taf Morgannwg. 

Mae'r newidiadau yn y gyllideb i'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol 

a Llesiant wedi ei gwneud yn ofynnol i'r Gyfarwyddiaeth wneud penderfyniadau 

gwybodus gan gynnwys targedu adnoddau'n ofalus. Mae hyn wedi galluogi'r 

gwasanaethau i Oedolion a Phlant i gyflwni eu hymrwymiad i drawsnewid 

gwasanaethau. Goruchwyliwyd y trawsnewid gan Fyrddau'r Rhaglen Ailfodelu 

sydd wedi blaenoriaethu a rheoli'r prosiectau newid gwasanaethau sydd wedi 

sicrhau bod y gwasanaethau a’r gefnogaeth yn fwy ataliol, yn canolbwyntio ar yr 

unigolyn ac yn gost-effeithiol. Mae enghreifftiau o’r newidiadau i wasanaethau a 

gyflawnwyd hyd yma’n cynnwys y canlynol: 

 Mae'r Cyngor wedi datblygu ystod o wasanaethau "Blynyddoedd Cynnar" 

sydd wedi'u cynllunio i ddarparu gwasanaethau ataliol i deuluoedd a 

phlant gyda'r bwriad o atal problemau rhag gwaethygu a fyddai wedi 

arwain yn flaenorol at argyfwng cyn delio â hwy. 

 Er mwyn cadw staff mewn Gwasanaethau Plant, mae strategaeth 

Recriwtio a Chadw wedi cael ei datblygu. 
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 Mae'r Cyngor wedi datblygu Hwb Diogelu Amlasiantaeth (MASH) sy'n 

dwyn ynghyd amrywiaeth o bartneriaid i ymateb ar y cyd i blant "agored i 

niwed" a sicrhau yr ymdrinnir â phob atgyfeiriad yn briodol. 

 Mae’r Gwasanaethau Eiriolaeth i Oedolion a phlant wedi cael eu datblygu 

a'u gwella. 

 Mae amrywiaeth o wasanaethau ataliol sy'n cynnwys IFSS (Gwasanaethau 

Cefnogi Teuluoedd Integredig), a Chysylltu Teuluoedd wedi cael eu 

datblygu i weithio gyda theuluoedd i gymryd camau cadarnhaol i newid a 

gwella eu bywydau. 

 Mae trawsnewid llety Plant blaenorol yn fodelau newydd fel Sunnybank a 

Maple Tree House wedi galluogi gweithredu gwasanaethau newydd sydd 

wedi'u cynllunio i ddarparu cefnogaeth i'r plant mwyaf agored i niwed 

mewn ffordd sy'n effeithiol o ran amser. 

 Hefyd mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi ehangu ei wasanaeth Gofal Maeth 

mewnol drwy recriwtio a chefnogi ystod eang o ofalwyr a lleihau'r angen 

blaenorol am gomisiynu gwasanaethau tebyg gan Ofalwyr Maeth 

Annibynnol mwy costus. Yn ogystal, mae gwasanaethau eraill fel 

gweithwyr Cefnogaeth Ailuno wedi'u cyflwyno i gefnogi Gofalwyr Maeth a 

phlant i leihau nifer y Lleoliadau Gofal Maeth. 

 Mae Tîm Pontio wedi'i greu a fydd yn cefnogi Plant ag Anableddau yn well 

i Wasanaethau Oedolion. Bydd y Tîm Pontio hwn yn cynllunio'r broses o 

drosglwyddo plant yn well drwy rannu a chyfuno asesiadau er mwyn 

sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu rhwng Gwasanaethau Oedolion 

a Phlant. 

 Mae Cynllun Llety wedi'i ddatblygu sy'n adnabod yr angen am gynllunio 

pontio effeithiol ar gyfer anghenion llety "Plant sy'n Derbyn Gofal" wrth 

iddynt nesáu at fod yn Oedolion. Mae hyn yn cynnwys datblygu 

amrywiaeth o opsiynau Llety â Chymorth ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal 

sy'n cefnogi llety "Camu i Lawr" ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal. 

 Mae'r Cyngor wedi cyflwyno rôl Cydlynwyr Cymunedol Lleol i’r tri chwm, 

sef Ogwr, Garw a Llynfi. Mae'r ffocws o ddatblygu cydnerthedd 

cymunedol gydag unigolion agored i niwed a'u cysylltu â chyfleoedd 

cefnogol yn y gymuned yn parhau i gael ei ddatblygu drwy gydweithio'n 

agos â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr, i barhau â 

thwf y Trydydd Sector wrth gefnogi cymunedau. 

 Bydd y Cyngor yn parhau i gynyddu'r defnydd o Daliadau Uniongyrchol fel 

ffordd o ddarparu mwy o ddewis a rheolaeth, a hefyd fel modd i gefnogi 

gofalwyr yn well. 
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 Er mwyn cefnogi gofalwyr yn well, mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi 

comisiynu gwasanaethau gan y Trydydd Sector i ddarparu cyngor ar fudd-

daliadau lles a chyngor a chymorth arall. 

 Mae "prif ffrydio" gofalwyr fel eu bod yn cael eu hystyried yn 

ddefnyddwyr gwasanaeth yn golygu bod asesiadau gofalwyr yn cael eu 

cynnig a'u darparu'n fwy cyson. 

 Er bod y gwaith o gomisiynu gofal cartref gan y sector annibynnol wedi 

cynyddu, mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi sicrhau ei fod wedi cadw 

cydbwysedd angenrheidiol o wasanaethau gofal cartref mewnol.   

 Mae'r Cyngor wedi datblygu dulliau ataliol a llesiant drwy sefydlu ffrwd 

waith prosiect "Llesiant" sy'n cyd-fynd â chyfraniad gwasanaethau llesiant 

at ddarparu gofal cymdeithasol.  

 Mae rhaglenni wedi’u datblygu sy'n cynyddu gwasanaethau sy'n cefnogi 

dementia.  

 Mae modelau traddodiadol o Wasanaethau Dydd Anableddau Dysgu wedi 

cael eu disodli gan Hybiau Cymunedol sy'n seiliedig ar yr egwyddor o 

wasanaethau cefnogi lleol.   

 Mae'r defnydd o wasanaethau Teleofal a thechnoleg gynorthwyol wedi 

cynyddu ac mae gwasanaethau cofleidiol fel Tîm Ymateb Symudol 

"Bridgelink" wedi datblygu i ddarparu gwasanaethau sy'n cadw pobl yn 

ddiogel yn eu cartrefi eu hunain.  

 Mae Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol wedi'u datblygu ac fe'u 

targedir fel bod y gwasanaeth yn ymateb i anghenion mewn gwahanol 

leoliadau. 

 Yn dilyn dull ymgynghori â gofalwyr, mae'r gwasanaeth seibiant byr wedi'i 

wella ac mae bellach yn cynnwys Cynllun Lleoli Oedolion sydd hefyd yn 

cynnig gwasanaethau Seibiant Byr.   

 Mae datblygu ac ehangu amrywiaeth o wasanaethau integredig a 

ddarperir gan y Tîm Adnoddau Cymunedol wedi arwain at y Cyngor yn 

cynyddu ei lwyddiant o ran cadw pobl gartref am fwy o amser a chefnogi 

rhyddhau cleifion o'r ysbyty yn gynt. 

 Mae'r Cyngor hefyd wedi datblygu ac ehangu amrywiaeth o wasanaethau 

llety sy'n cynnwys gwasanaethau Gofal Ychwanegol, "Yn Nes at Gartref" a 

"Craidd a Chlwstwr".  Mae gwasanaethau o'r fath, er eu bod yn 

ychwanegu mwy o ddewis, hefyd wedi lleihau'r ddibyniaeth ar fodelau 

traddodiadol fel Gofal Preswyl, ond hefyd wedi galluogi pobl i gael 

lleoliadau gofal addas yn nes at eu cartref, gan leihau'r angen am 

leoliadau arbenigol y tu allan i'r sir. 
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Mae'r dystiolaeth uchod yn dangos trawsnewid gwasanaethau sydd wedi arwain 

at newid mewn diwylliant ac ailgydbwyso tuag at gynyddu gwasanaethau ataliol 

sydd, os yw hynny'n bosibl, yn targedu'r sefyllfa honno a fyddai wedi bod yn 

destun Gofal Tymor Hir drutach yn flaenorol. Fodd bynnag, wrth i wasanaethau 

fynd yn fwy darbodus, mae'r newid hwn mewn adnoddau o wasanaethau Tymor 

Hir yn dod yn fwyfwy anodd oherwydd er y gall Gwasanaethau Ataliol arafu'r 

angen am Ofal Tymor Hir, bydd yr angen am wasanaethau Tymor Hir yn parhau, 

yn enwedig gyda newidiadau yn y boblogaeth sy'n heneiddio ac amgylchiadau 

economaidd-gymdeithasol sy'n effeithio ar blant.  

Mae cyllideb y Gyfarwyddiaeth hefyd mewn perygl cyson o achosion 

cyfnewidiol, yn enwedig mewn Gwasanaethau Anableddau Dysgu a Phlant a all 

arwain at gostau na ellir eu hosgoi a all fod yn fwy na 400k y flwyddyn. Mae hyn 

ynghyd â'r disgwyliad parhaus y bydd yn ofynnol i'r cyngor leihau ei gyllideb £30 

miliwn pellach yn ystod y tair blynedd ariannol nesaf. Mae'n anochel y bydd hyn 

yn effeithio ar gyllideb y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

y gellid disgwyl iddi gael ei lleihau £10 miliwn pellach yn ystod yr un cyfnod.  

Bydd angen ystyried yr her ychwanegol hon hyd yn oed yn fwy gofalus o ran sut 

gellir ei chyflawni. Mae gwasanaethau bellach yn "llai bras" ac felly mae perygl 

gwirioneddol y bydd sicrhau y bydd newidiadau heb eu cydlynu i wasanaethau’n 

arwain at ansefydlogi cydbwysedd gwasanaethau ac y bydd darparu gofal yn 

mynd yn fwy costus. 

6.1 Cynllun Gweithredu Cyflawni 

Mae'r tabl isod yn cyflwyno crynodeb o'r camau gweithredu a nodwyd ar gyfer 

pob maes gwasanaeth a ddisgrifir fel "Beth arall sydd angen i ni ei wneud", ac 

mae hefyd yn cynnwys disgrifiad o sut y cyflawnir hyn.   
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Gwasanaethau Plant 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud Sut bydd hyn yn cael ei gyflawni Y Canlyniad a Ddymunir 
Gwasanaethau Cyffredinol 
• Parhau i gynyddu datblygiad corfforol, 

emosiynol ac addysgol plant a phobl ifanc   
• Parhau i weithio gydag ysgolion fel eu bod yn 

cynyddu eu cyfraniad at Heneiddio'n Dda ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr, gwaith sy'n pontio'r 
cenedlaethau a datblygu cymunedau cyfeillgar 
i oedran.   

 
 
 

Cynllun y gwasanaethau cyffredinol yw 
ein bod yn darparu gwasanaethau i 
ystod eang o blant i ddarparu 
cefnogaeth a gwasanaethau ymyriadau 
cynnar lle bo angen, sy'n atal dirywiad 
diangen a all arwain at yr angen am 
wasanaethau lefel uwch.  Mae 
gweithio'n agosach gydag ysgolion yn 
hanfodol i ddatblygu gwybodaeth am 
athrawon a sut i gyfeirio a chael gafael 
ar wasanaethau priodol yn ôl y gofyn.  

 

 Darparu Gwasanaethau 
Cyffredinol sy’n cefnogi 
plant a theuluoedd  

 Ysgolion yn deall yr 
amrywiaeth o 
wasanaethau sydd ar gael 
a sut gellir eu defnyddio’n 
briodol.                                

Gwasanaethau Ychwanegol 

 Datblygu'r gwasanaeth yn barhaus fel ei fod yn 
chwarae rhan ganolog yn y gwaith o ddarparu 
Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth. Bydd hyn yn 
sicrhau bod cysylltiadau ac atgyfeiriadau i Ofal 
Cymdeithasol Plant yn cael eu trin yn briodol gan 
y lefel gywir o wasanaeth ar yr amser cywir. Yn 
ogystal, bydd y gwasanaeth yn parhau i gyflawni 
ei gynllun strategol sy'n cynnwys y canlynol:  
o Gwasanaethau cyffredinol ac ychwanegol o 

ansawdd uchel yw'r sylfeini ar gyfer cymorth 
cynnar effeithiol.   

Parhau i weithio'n agos gyda gweithwyr 
proffesiynol eraill i roi cyngor ar sut 
gellir cael gafael ar wasanaethau'n 
briodol. Yn ogystal â datblygu'r 
wybodaeth sydd ar gael drwy wella 
cynnwys yn barhaus er mwyn darparu 
gwybodaeth sy'n glir, yn gryno ac sy'n 
rhoi hyder. 
Mae symleiddio llwybrau rhwng 
gwasanaethau hefyd yn bwysig er mwyn 
deall gwahanol lefelau o wasanaethau 

 

 Manteisio i'r eithaf ar y 
budd y gellir ei sicrhau o 
ddarparu gwybodaeth o 
ansawdd da sy'n amserol 
ac yn hygyrch.   

 Gostyngiad mewn 
cysylltiadau ac 
atgyfeiriadau amhriodol. 
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o Datblygu gweithlu Plant fel ei fod yn gallu 
adnabod anghenion ychwanegol yn gynnar. 

o Adolygu'r cyfeiriadur gwasanaeth i sicrhau ei 
fod yn cynorthwyo'r gweithlu plant i feithrin 
dealltwriaeth glir o sut caiff gwasanaethau 
eu cynllunio i gefnogi lefelau angen, a sut  
defnyddio’r holl wasanaethau, gan gynnwys 
y rhai a ddarperir gan bartneriaid. 

o Mae proses glir wedi'i sefydlu i gefnogi 
cydlynu amlasiantaeth effeithiol ar 
gefnogaeth wedi'i thargedu. 

o Mae proses Camu Ymlaen a Chamu i Lawr 
glir ar waith. 

o Rhaglen ddarparu gydlynol o wasanaethau 
cymorth cynnar a chefnogaeth ar draws pob 
oedran a chamau datblygiad plentyn. 

yn eang, gan leihau a chysylltiadau 
amhriodol.   

Gwasanaethau Agored i Niwed     
• Gweithwyr Cefnogi Ailuno:  Cyflwynwyd 

gwasanaeth yn ddiweddar sy'n targedu 
gostyngiad yn nifer yr achosion o fethiant 
Lleoliadau Gofal Maeth. Adolygiad dilynol o 
wasanaethau cefnogi i blant a phobl ifanc ym 
mis Mawrth 2018 a nododd fylchau yn y 
gwasanaethau a ddarperir. Roedd hyn yn 
cynnwys yr angen am gefnogaeth i blant yn y 

 
Mae creu a datblygu amrywiaeth o 
"wasanaethau agored i niwed" wedi 
arwain at argaeledd gwasanaethau 
newydd sydd wedi llwyddo i gyflawni’r 
manteision a fwriadwyd. Fodd bynnag, 
mae'r ystod o wasanaethau sydd ar gael 
sydd wedi'u datblygu’n golygu bod gan 
rai adnoddau gwell ac, mewn rhai 

 
Mwy o gapasiti mewn ystod 
eang o wasanaethau cefnogi i'r 
rhai yr ystyrir eu bod yn 'agored i 
niwed' a fydd yn diwallu 
amrywiaeth o anghenion ac yn 
cadw pobl allan o wasanaethau 
statudol. 
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system ofal y mae eu lleoliadau maeth mewn 
perygl o fethiant lleoliadau neu sydd angen 
cefnogaeth Camu i Lawr o ran darparu 
lleoliadau neu gael eu hailuno i ofal eu teulu 
biolegol. Yn hanesyddol, galwyd ar ein Tîm 
Ymateb Cyflym (TYC) ar gyrion gofal i weithio ar 
y mathau hyn o achosion ac roedd hyn wedi 
golygu bod yr TYC wedi cael llai o gyfle i atal 
plant rhag dod i mewn i'r system ofal.  Felly er 
mwyn cynyddu capasiti mae'r Gweithwyr 
Cymorth Ailuno yn cael eu cyflwyno ac mae 
angen datblygu hyn ymhellach. 

• Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd:  Mae 
cyflwyno'r gwasanaeth Cymorth Cynnar a'r 
"Canolfannau" cysylltiedig wedi gweld cynnydd 
sylweddol yn y galw am wasanaethau. Felly, er 
mwyn atal mwy o achosion rhag gwaethygu, 
mae Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd 
ychwanegol yn cael eu cyflwyno i weithio gyda 
theuluoedd.   

• Mae Pen-y-bont ar Ogwr hefyd ar hyn o bryd 
yn gweithio gyda CBS Rhondda Cynon Taf a 
Merthyr i ddatblygu gwasanaeth sy'n 
gysylltiedig â sefydlu prosiect Adlewyrchu 
rhanbarthol. Bydd y prosiect hwn yn anelu at 
weithio gyda mamau sydd wedi cael plant yn 

achosion, maent yn aeddfetach nag 
eraill. Y bwriad felly yw parhau i chwilio 
am gyfleoedd i gynyddu capasiti'r 
gwasanaethau hynny sydd â'r potensial i 
gyflawni manteision ychwanegol. Bydd 
hyn yn gofyn am reoli perfformiad y 
gwasanaethau hyn fel y caiff eu capasiti 
ei ddefnyddio'n llawn a nodi diffygion 
gwasanaeth.  
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cael eu symud o'u gofal i atal unrhyw 
feichiogrwydd pellach a allai arwain at 
ymyrraeth statudol bellach. Mae datblygiad y 
prosiect hwn yn ei ddyddiau cynnar a chaiff ei 
arwain gan Barnardos 

• Gwasanaeth IFSS: Mae'n ofynnol datblygu'r IFSS 
ymhellach.  Yn benodol, mae cynyddu nifer yr 
atgyfeiriadau i'r gwasanaeth yn ymestyn yr 
adnoddau presennol sydd ar gael, ac mae 
Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau 
pellach mewn perthynas â'r meini prawf ar 
gyfer yr IFSS lle gallai'r gwasanaeth weithio 
gyda theuluoedd yr effeithir arnynt gan 
broblemau cam-drin domestig ac iechyd 
meddwl yn ogystal â chamddefnyddio 
sylweddau gan rieni. Mae Pen-y-bont ar Ogwr 
yn gwerthuso'r cyfarwyddyd hwn er mwyn 
sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei uwchsgilio 
i ymateb i'r problemau hyn. 

• Parhau i ddatblygu'r defnydd o'r gwasanaeth 
Eiriolaeth drwy ddefnyddio'r "Cynnig 
Gweithredol" i sicrhau bod pob plentyn sy'n 
derbyn ymyriad gofal a chefnogaeth statudol 
yn cael mynediad cyfartal at wasanaeth 
Eiriolaeth.  

Gwasanaethau Cymhleth ac Acíwt    
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• Sefydlu model newydd o ddarpariaeth breswyl 
ar gyfer "Plant sy'n Derbyn Gofal" a phobl ifanc a 
chwilio am y ffyrdd gorau o ddiwallu eu 
hanghenion unigol gan gynnwys cefnogaeth y tu 
hwnt i 18 oed drwy gynnig llety arbenigol. 

•   Rydym yn gweithio gyda phartneriaid yn 
Rhanbarth newydd Cwm Taf Morgannwg i 
ddatblygu a chyflwyno gwasanaeth MAPPS er 
budd y Rhanbarth, gan hefyd sicrhau bod yr holl 
wasanaethau a gomisiynir o dan y trefniant 
presennol gyda'n cyn bartner MAPPS (sy'n dod i 
ben ym mis Mawrth 2020) yn parhau. 

•   Datblygu cydweithio agosach gyda 
gwasanaethau eraill y Cyngor, ac yn arbennig 
Gwasanaethau Tai, er mwyn adnabod 
anghenion tai a datblygu strategaethau tai. 

•   Gweithredu'r atebion Llety â Chymorth yn llawn 
a sicrhau bod y gwasanaeth yn cyflawni'r 
canlyniadau a fwriedir. 

•   Datblygu cyfleoedd llety a lleoliadau i blant a 
phobl ifanc ymhellach drwy gydweithio mwy â 
phartneriaid fel iechyd a thai. 

• Ystyried sut gellir diwallu anghenion therapiwtig 
plant drwy gomisiynu pellach ar wasanaethau 
mewn gwasanaethau lleoli ac yn y tîm ailuno. 
Parhau i gael trafodaethau gyda’r darparwyr 

Union natur gwasanaethau Cymhleth ac 
Acíwt yw eu bod ar gael i gefnogi a 
chynorthwyo plant sydd naill ai'n 
Derbyn Gofal neu'n Blant mewn Angen. 
Felly, er mwyn cefnogi'r plant mwyaf 
agored i niwed yn well, byddwn yn 
parhau i weithio gydag eraill i ddatblygu 
gwasanaethau newydd ac ehangu 
gwasanaethau sy'n bodoli eisoes er 
mwyn sicrhau bod anghenion y rhai 
mwyaf agored i niwed yn cael eu 
cefnogi.   
 
Bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ni 
weithio'n agos gyda gwasanaethau eraill 
y Cyngor fel Tai er mwyn i strategaethau 
tai gael sail well a chomisiynu ystod well 
o lety.   
 
Yn ogystal , byddwn yn cydweithio â 
Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg a’r 
Awdurdodau Lleol yn y rhanbarth i 
ddatblygu gwasanaethau rhanbarthol 
newydd ac i wella'r gwasanaethau a 
ddarperir eisoes yn barhaus. 
 

 
 
 
 
 
 

 Bydd amrywiaeth o 
wasanaethau cost 
effeithiol sy'n cefnogi ein 
plant mwyaf agored i 
niwed yn well ar gael 
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therapiwtig presennol gyda'r bwriad o 'sicrhau 
dewislen' o opsiynau pwrpasol, sy'n diwallu 
anghenion unigol plant mewn model neu 
fframwaith cyffredin, i'w cyflwyno'n raddol 
erbyn diwedd y flwyddyn ariannol gyfredol.  

• Adolygiad o raglen hyfforddi trawma a dibyniaeth 
ymlyniad yn seiliedig ar yr Ymennydd (BBAART) 
a fydd yn parhau i gael ei hehangu yn ystod 
2019/2020 i weithwyr cymdeithasol a gofalwyr 
maeth a gweithwyr preswyl. Bydd yr adran 
hyfforddi’n arwain yr adolygiad hwn i sicrhau 
bod y rhaglen yn cael ei hadolygu, gan sicrhau’r 
dysgu a’r datblygu gorau posib i'r holl staff gofal 
cymdeithasol.  

• Byddwn yn cyfarfod ac yn adlewyrchu bob 
chwarter, er mwyn sicrhau y bydd pob model o 
ymyriadau a dysgu therapiwtig yn gweithio 
mewn ffordd ategol, ac y bydd gan bob un 
fecanwaith ar gyfer adolygu a mesur 
canlyniadau. 

 
  

 

 

 

Gwasanaethau Pontio  
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Beth arall sydd angen i ni ei wneud Sut bydd hyn yn cael ei gyflawni Y Canlyniad a Ddymunir 

 Bydd Bwrdd Prosiect Pontio'r 
Gyfarwyddiaeth yn parhau i oruchwylio'r 
gwaith o weithredu'r Tîm Pontio ac yn 
sicrhau bod ei greu’n sicrhau'r 
manteision a ragwelir.   

 Sefydlu ffyrdd o ymgysylltu â 
gwasanaethau Addysg a Chymorth 
Cynnar gyda'r nod tymor hir iddynt fod 
yn aelodau rhithwir o'r tîm pontio. Bydd 
yr ymgysylltu hwn yn ceisio sicrhau nad 
yw pontio'n cael ei ystyried yn fater 
gwasanaethau cymdeithasol yn unig, ond 
sicrhau bod gwasanaethau’n fwy unedig 
ac yn cael eu cyflwyno'n gyfannol.   

 Trafod a chytuno â Bwrdd Iechyd Cwm 
Taf Morgannwg sut gellir ymgysylltu ag ef 
fel sy’n briodol i weithio ar y cyd ar 
achosion pontio a sicrhau bod plant ac 
oedolion yn cael gwasanaethau iechyd 
arbenigol effeithiol a theg. Mae hyn 
hefyd yn cynnwys mynediad plant at 
wasanaethau iechyd meddwl priodol yn 
ôl y gofyn.  

 Datblygu Model Comisiynu a gefnogir 
gan ddatblygu "cyllideb wedi’i phŵlio" 

 
 
Mae'r strategaeth gwasanaethau i wella 
trefniadau Pontio yn seiliedig ar greu Tîm 
Pontio sydd eisoes yn cael ei ddatblygu.  
Bydd y tîm hwn yn creu'r bont hanfodol 
rhwng Gwasanaethau Plant a Gwasanaethau 
Oedolion ac yn sicrhau bod y trefniadau gofal 
ar gyfer pobl ifanc sy'n pontio yn cael eu 
cynllunio o 14 oed ymlaen.   
 
Bydd y Tîm Pontio hefyd yn cael "cyllideb 
wedi’i phŵlio" a fydd yn cynnwys cyllid a 
ddarperir gan y gwasanaethau Plant ac 
Oedolion.    

 
 

 Caiff y trefniadau 
cynllunio ar gyfer pobl 
ifanc sy'n pontio i fyd 
oedolion eu rheoli'n 
effeithiol o 14 oed 
ymlaen.     
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sy'n cynnwys cyllideb gan y 
gwasanaethau Oedolion a Phlant er 
mwyn i wasanaethau gael eu cynllunio'n 
well i ddiwallu anghenion pobl ifanc sy'n 
pontio.   

 Parhau â'r weledigaeth ranbarthol 
flaenorol a oedd yn datblygu ym Mae'r 
Gorllewin gyda rhanbarth Cwm Taf 
Morgannwg i sicrhau y caiff manteision 
posib i gefnogi gwasanaethau pontio y 
gellid eu cyflawni drwy ddull 
cydweithredol eu nodi a'u rhoi ar waith 
fel sy'n briodol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gofal Cymdeithasol i Oedolion 
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GWYBODAETH A CHYNGIR 

 Rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i bobl 
dros y gefnogaeth maent yn ei chael 
drwy ddarparu mynediad cynnar at 
gyngor a gwybodaeth; 

 Parhau i wella'r ffyrdd mae'r Cyngor yn 
darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth 
da i'r cyhoedd, gan gynnwys cynyddu'r 
gefnogaeth sydd ar gael drwy gydlynwyr 
cymunedol lleol; 

 Datblygu cynaliadwyedd tymor hir drwy 
weithio gyda'r Trydydd Sector i wneud y 
canlynol:   

o Cysylltu pobl leol â'u cymunedau, 
datblygu'r defnydd o gyfleoedd 
presgripsiwn cymdeithasol i 
gyfeirio pobl at gefnogi 
rhwydweithiau 

o Cynyddu'r defnydd o Gydlynwyr 
Cymunedol Lleol y tu hwnt i'r 
"cymoedd" i bob ardal arall yn y 
Fwrdeistref Sirol.  

o Cyflwyno swyddi “Llywiwr 
Cymunedol” sy’n cefnogi pobl i 
ddiwallu eu hanghenion mewn 

 
Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion eisoes yn 
cydweithio â Chymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr i ehangu'r 
defnydd o adnoddau cymunedol a all 
adeiladu "Cymunedau Cydnerth".  Bydd 
ehangu adnoddau cymunedol fel "Llywiwr" a 
Chydlynwyr yn darparu gwasanaeth hygyrch 
sy'n deall y gwasanaethau lleol sydd ar gael 
ac yn darparu gwybodaeth a chyngor fel y 
bo'n briodol. 
 
Bydd datblygiadau o'r fath yn seiliedig ar 
ddatblygiad y Pwynt Mynediad Cyffredin a 
chydweithio agosach â'r Ganolfan Gyswllt 
Gorfforaethol er mwyn i'r gwasanaethau gael 
eu cydlynu a chefnogi'r cyhoedd yn well i 
gael y lefel gywir o wasanaeth pan fo angen.  
Bydd hyn yn gofyn am ddatblygu 
gwybodaeth am wasanaethau o safon yn 
barhaus y gellir eu defnyddio’n hwylus mewn 
modd amserol. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manteisio i'r eithaf ar y 
budd y gellir ei sicrhau o 
ddarparu gwybodaeth o 
ansawdd da sy'n amserol 
ac yn hygyrch ac sy'n 
lleihau cysylltiadau ac 
atgyfeiriadau amhriodol. 
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lleoliadau cymunedol a lleihau’r 
angen am ofal a reolir               

o Sicrhau bod rôl a chyfrifoldebau'r 
holl wasanaethau’n cael eu deall 
fel bod achosion yn cael eu rheoli'n 
briodol gan y gwasanaeth cywir.  
Bydd hyn yn gofyn am ddatblygu 
meini prawf a llwybrau sy'n 
galluogi pobl i gael eu symud 
rhwng gwasanaethau yn ôl yr 
angen.  

 Gwneud gwell defnydd o'r adnoddau 
sydd ar gael fel DEWIS ac injan 
Gwybodaeth fel y bydd dinasyddion yn 
cynyddu eu defnydd o wasanaethau o'r 
fath cyn cysylltu â'r Pwynt Mynediad 
Cyffredin 

 Datblygu diwylliant ym maes Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion fel bod yr holl 
staff yn gwneud gwell defnydd o'r 
adnoddau gwybodaeth sydd ar gael.   

 Datblygu gwybodaeth yn barhaus a sut 
caiff ei defnyddio ar gyfer adnoddau 
cymunedol er mwyn i ymarferwyr allu 
ystyried potensial grwpiau cymunedol fel 
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gwasanaeth prif ffrwd i ddarparu gofal a 
dewis ychwanegol. 

EIRIOLAETH 

 Datblygu ein gwasanaeth Eiriolaeth 
ymhellach fel ei fod yn cefnogi cyfnewid 
gwybodaeth leol drwy rwydwaith 
eiriolaeth Pen-y-bont ar Ogwr 

 Cysylltu'r Rhwydwaith Eiriolaeth â 
gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth ehangach a gynigir gan y 
Cyngor ac eraill, a bydd yn helpu'r rhai 
sy'n ymwneud â'r broses atgyfeirio i 
ddarparu dull mwy cydweithredol o 
gefnogi unigolion. 

 Galluogi mynediad drwy'r Ganolfan 
Eiriolaeth at ddarparwyr eiriolaeth 
arbenigol profiadol sy'n gallu cefnogi 
anghenion penodol, a chysylltu hefyd â 
gwasanaethau eraill gan gynnwys 
gwasanaethau cefnogi cymunedol 
anffurfiol, eiriolaeth cymheiriaid ac 
atgyfeiriadau i IMCA/IMHA (eiriolwyr 
galluedd meddyliol ac iechyd meddwl) fel 
sydd angen. 

 
 
 
 
 
 
 
Er bod Pen-y-bont ar Ogwr wedi gwneud 
cynnydd sylweddol o ran gwella'r 
gwasanaethau Eiriolaeth hygyrch sydd ar 
gael, mae mwy i'w wneud.  Felly bydd Pen-y-
bont ar Ogwr yn parhau i weithio'n agos 
gydag eraill fel Rhaglen Eiriolaeth y Llinyn 
Euraid ac yn ehangu'r gwasanaethau 
Eiriolaeth sydd ar gael.   

 
 
 
 
 
 
 

 Bydd unigolion yn cael 
cefnogaeth well wrth 
iddynt geisio cymorth gan 
Ofal Cymdeithasol i 
Oedolion ym Mhen-y-bont 
ar Ogwr a byddant hefyd 
yn sicrhau bod 
gwasanaethau Eiriolaeth 
ar gael i ddefnyddwyr 
gwasanaethau pan fo 
angen.   
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 Parhau i weithio'n strategol gyda Rhaglen 
Eiriolaeth y Llinyn Euraid i helpu i fireinio 
a gwella gwasanaeth Llais a Dewis Pen-y-
bont ar Ogwr yn barhaus.   

 
TALIADAU UNIONGYRCHOL 

 Parhau i gynyddu’r defnydd o Daliadau 
Uniongyrchol. 

 Ehangu'r defnydd o Daliadau 
Uniongyrchol y tu hwnt i grwpiau 
ychwanegol traddodiadol Anableddau 
Dysgu ac Anableddau Corfforol.  

 Datblygu'r defnydd o “bŵlio” Taliadau 
Uniongyrchol i sicrhau eu bod yn cael eu 
defnyddio mewn ffordd gost-effeithiol a 
bod yr adnoddau "cynorthwy-ydd 
personol" sydd ar gael yn cael eu 
defnyddio'n effeithiol. 

 Edrych ar y defnydd o ddatblygu mentrau 
cydweithredol mewn perthynas â 
darparu taliadau uniongyrchol.   

 
Mae'r defnydd o Daliadau Uniongyrchol wedi 
cynyddu'n sylweddol dros y blynyddoedd 
diwethaf. Mae hyn wedi arwain at ddarparu 
gwell dewis i unigolion a llai o ddibyniaeth ar 
wasanaethau traddodiadol fel Gofal Cartref a 
Gwasanaethau Dydd.  Felly mae Taliadau 
Uniongyrchol yn galluogi defnyddwyr 
gwasanaethau i fyw'n fwy annibynnol ac felly 
byddwn yn parhau i gynnig Taliadau 
Uniongyrchol yn briodol. 
 
Adeiladu ar y perthnasoedd presennol â 
Chanolfan Cydweithredol Cymru a 
sefydliadau trydydd sector fel BAVO.  

 
 
 
 
 

 Bydd unigolion sy'n cael 
Taliadau Uniongyrchol yn 
elwa o fwy o  
hyblygrwydd, 
annibyniaeth a dewis.    

CEFNOGAETH I OFALWYR 

 Cefnogi gofalwyr i gynnal eu rôl.                    

 
 
Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau'n 
ymrwymedig i sicrhau bod gwasanaethau i 
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 Bydd Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i 
gydweithio o fewn trefniadau'r rhanbarth 
newydd i wella cefnogaeth a 
gwasanaethau i ofalwyr.  

 Gwella’r arfer o adnabod gofalwyr o bob 
oed. 

 Prif ffrydio gwasanaethau gofalwyr i'w 
gwneud yn 'arfer cyffredin' yn hytrach na 
darpariaeth/ystyriaeth ar wahân. 

 Cynyddu mynediad at gefnogaeth o 
gyfnod cynnar yn y rôl ofalu, gan wneud 
gofalwyr yn ymwybodol bod help ar gael 
a ble i’w gael.   

 Sicrhau un pwynt cyswllt ar gyfer 
gofalwyr lle gallant gael gwybodaeth, 
cyngor (gan gynnwys cyngor ariannol) a 
chyfeirio. 

 Cynyddu ymwybyddiaeth a'r nifer sy'n 
manteisio ar asesiadau gofalwyr. 

 Cynyddu'r defnydd o daliadau 
uniongyrchol a bod yn fwy creadigol 
gyda'r defnydd o daliadau uniongyrchol. 

 Cynnwys y Trydydd Sector wrth ddarparu 
gwasanaethau i ofalwyr.  

Ofalwyr yn wybodus ac yn cael eu datblygu i 
sicrhau bod amrywiaeth o wasanaethau ar 
gael.   
 
 
 
 
Felly byddwn yn parhau i sicrhau bod 
gofalwyr yn cael eu hadnabod a byddwn yn 
gweithio'n agos gyda phartneriaid 
rhanbarthol i ddatblygu gwasanaethau 
cydweithredol sy'n cyd-fynd â gwasanaethau 
a gomisiynir yn lleol.   

 

 Bydd gofalwyr yn cael 
cefnogaeth well i 
ddarparu gofal a 
chefnogaeth hanfodol i’r 
rhai maent yn gofalu 
amdanynt.  
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 Cynyddu’r ddarpariaeth seibiant, 
cefnogaeth grŵp a gwasanaethau cefnogi 
eraill i ofalwyr.  
 

CYFLEOEDD CYMUNEDOL 

 Sicrhau bod gan randdeiliaid a'n timau 
wybodaeth a dealltwriaeth o'r 
gefnogaeth y gall yr adnodd cydlynu 
cymunedol lleol a phob llywiwr ei 
darparu a fydd yn ymwneud â'r 
poblogaethau a'r lleoliadau daearyddol a 
gefnogir, a rôl a galluoedd y staff i 
gefnogi lefelau amrywiol o angen a 
chymhlethdod.  

 Cefnogi datblygu cenhedlaeth newydd o 
ganolfannau iechyd a llesiant cymunedol 
i'n trigolion gyda phartneriaid iechyd.  

 Ail-lunio'r model presennol o 
Wasanaethau Dydd Pobl Hŷn fel bod pobl 
yn cael eu cefnogi i fanteisio ar ystod 
ehangach o gyfleoedd yn ystod y dydd.  

 Gweithio mewn partneriaeth â'r Trydydd 
Sector, cynghorau tref a chymuned a 

 
 
 
 
Byddwn yn datblygu cyfleoedd cymunedol 
sy'n lleol drwy ddylunio a chefnogi grwpiau 
wedi'u targedu fel Iechyd Meddwl a 
Dementia. Cyflawnir hyn drwy chwilio am 
gyfleoedd yn barhaus i ganfod cyfleusterau 
addas neu wasanaethau posib y gellir eu 
datblygu i ddiwallu anghenion cymunedau 
lleol. Bydd hyn yn gofyn am gydweithio'n 
agos â phartneriaid gan gynnwys y Trydydd 
Sector a sicrhau, lle maent ar gael, bod 
adnoddau cymunedol yn cael eu defnyddio 
i'r eithaf drwy gynllunio a darparu 
cydgynhyrchiol ar wasanaethau lle mae 
hynny'n briodol.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ystod ehangach o 
wasanaethau cymunedol 
a fydd yn darparu 
gwasanaethau wedi'u 
targedu ac yn cefnogi 
datblygiad Cymunedau 
Cydnerth.   
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grwpiau cymunedol i ddiwallu anghenion 
lleol. 

 Gweithio gyda phartneriaid a'r Trydydd 
Sector i gryfhau cymunedau a nodi'r 
ffordd orau o ddarparu gwasanaethau yn 
lleol. 

 Galluogi grwpiau cymunedol a'r Trydydd 
Sector i gael mwy o ddewis a rheolaeth 
dros asedau cymunedol. 

 Datblygu dull o fesur a monitro effaith 
ymyriadau ataliol. 

 Parhau i gynyddu cyfraniad ysgolion at y 
cymunedau "Cyfeillgar i Oedran". 

 Buddsoddi mewn gwasanaethau yn y 
gymuned sy'n darparu ystod ehangach o 
wasanaethau iechyd meddwl gan 
gynnwys ehangu help a chefnogaeth 
mwy cymunedol. 

 Rhaid i'r Cyngor ddatblygu a chysoni 
cysylltiadau trafnidiaeth sy'n cefnogi pobl 
yn well i ddefnyddio ac elwa o’r ystod o 
wasanaethau llesiant sydd wedi ac yn 
parhau i gael eu datblygu. Bydd hyn yn 

Gweithio’n agos â Chynghorau Tref a 
Chymuned i sicrhau bod dulliau gweithredu 
ar y cyd yn cael eu datblygu i roi sylw i 
uchelgais tebyg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gweithio’n agosach gyda mwy o ysgolion ac 
ymestyn y rhaglenni cyfreol.                     
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gofyn am ddull corfforaethol o ddatrys y 
mater hollbwysig hwn. 

 Datblygu'r model amlasiantaeth i greu 
gwasanaeth ar ffurf cyfryngu yn yr 
ardaloedd cymunedol sy'n cydnabod yr 
ystod ehangach o gyfleoedd i gysylltu 
pobl â hwy. 

 Sicrhau bod llwybrau clir yn eu lle i 
unigolion hunangyfeirio neu i weithwyr 
proffesiynol gysylltu pobl â chyfleoedd 
cefnogi cymunedol. Bydd hyn yn cynnwys 
sefydlu eglurder ynghylch yr angen am i 
bobl allu cael eu cysylltu â chyfleoedd yn 
y gymuned yn gynaliadwy gan gynnwys y 
rhai a weithredir gan wirfoddolwyr a'r 
Trydydd Sector. 

 Datblygu cynllun cyfathrebu sy'n sicrhau 
bod yr ystod o randdeiliaid yn 
ymwybodol o amcanion y buddsoddiad 
trawsnewid a'i amcan o gyflymu'r newid 
am gyfnod penodol o amser. 

 Mewn partneriaeth â BAVO a'r Trydydd 
Sector, gweithio gyda phob llywiwr i 
adnabod y bylchau sy'n bodoli mewn 

 
 
 
Bydd y cyngor yn manteisio ar gyfleoedd i 
wella cysylltiadau Trafnidiaeth sy'n gwella 
mynediad i'r gwasanaethau Llesiant sydd ar 
gael.  
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cymunedau ac i ddefnyddio'r cynlluniau 
grant sy'n gysylltiedig â thrawsnewid i 
feithrin capasiti'r Trydydd Sector. 

 Sicrhau bod ffocws ar gynaliadwyedd 
tymor canolig a sicrhau bod buddsoddi 
yn y Trydydd Sector ac ymdrech 
gwirfoddolwyr yn creu model cadarn ar 
gyfer pan na fydd cyllid ar gael mwyach 
efallai ar gyfer y swyddi a nodwyd. 

 Mewn trafodaeth â chydweithwyr iechyd 
i nodi datblygiad model dementia 
arbenigol. Caiff hyn ei ddatblygu fel rhan 
o'r gwaith o ddatblygu gwasanaethau 
lleol ac yn arbennig datgloi capasiti 
arbenigol yng Nghanolfan Adnoddau 
Pen-y-bont ar Ogwr. 

OFFER CYMUNEDOL, CYMHORTHION, 
ADDASIADAU A THELEOFAL 

• Edrych ar ehangu'r mynediad i dechnoleg 
gynorthwyol a Thîm Ymateb Symudol 
Bridgelink i unigolion nad oes ganddynt 
Opsiwn Gofal a Chefnogaeth h.y. opsiwn 
Tâl Preifat. 

 
 
Mae'r defnydd o dechnoleg gynorthwyol yn 
parhau i ddatblygu. Mae datblygiadau yn y 
dechnoleg hon yn cynyddu'n gyflym ac felly 
byddwn yn sicrhau bod datblygiadau o'r fath 
yn sail i’n defnydd o dechnoleg o'r fath yn y 
dyfodol sy'n dod yn fwyfwy pwysig i gefnogi 

 
 
 

 Bydd mwy o bobl yn cael eu 
cefnogi i fyw gartref am 
gyfnod hirach.  
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•     Edrych ar y defnydd o dechnoleg 
gynorthwyol a sut gall gefnogi uchelgais 
Gofal Cymdeithasol i Oedolion i gefnogi 
pobl i aros gartref am gyfnod hirach.  

pobl i fyw yn ddiogel ac yn annibynnol yn eu 
cartrefi eu hunain.   
 

SEIBIANT BYR 
 Cynyddu'r ddarpariaeth seibiant, 

cymorth grŵp a gwasanaethau 

cymorth eraill i ofalwyr. 

 Cynyddu argaeledd a'r nifer sy'n 

manteisio ar wasanaethau egwyl/ 

seibiant byr gan ystyried modelau 

amgen sy'n sicrhau hyblygrwydd yn y 

ddarpariaeth.  

 

 
Wrth i nifer y gofalwyr gynyddu, mae angen 
cynyddu argaeledd seibiant byr. Cyflawnir 
hyn drwy gomisiynu mwy o welyau a 
gwasanaethau seibiant sy'n hyblyg i 
ddarparu seibiant gartref. 
 

 

 Bydd gan ofalwyr fynediad 
at seibiant hanfodol a 
fydd yn galluogi iddynt 
barhau yn eu rôl ofalu.       

TÎM ADNODDAU CYMUNEDOL 
 Rhaid i ni ddatblygu ein perthynas waith 

ymhellach â Bwrdd Iechyd Cwm Taf 
Morgannwg er mwyn sicrhau bod 
gwasanaethau integredig yn cael eu 
gwella'n barhaus a chefnogi Rhyddhau 
Cleifion o'r Ysbyty a derbyniadau heb eu 
cynllunio a phrosesau hanfodol eraill yn 
well. 

 
 

Mae'r Tîm Adnoddau Cymunedol yn chwarae 
rhan hollbwysig yn y gwaith o gefnogi 
Rhyddhau Cleifion o'r Ysbyty'n Gynnar ac atal 
derbyniadau diangen i'r Ysbyty, ond 
cydnabyddir bod ei gyfyngu i weithio pum 
diwrnod yn cyfyngu ar botensial y 
gwasanaeth.  Felly, bydd uchelgais i ymestyn 
y gwasanaeth dros 7 diwrnod ac o 8:00am 

 
 
 
 
 
 
 

 Bydd mwy o allu i atal 
Derbyniadau i'r Ysbyty 
heb eu cynllunio a 
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 Moderneiddio ymhellach ein darpariaeth 
fewnol o gymorth a chefnogaeth i bobl 
yn eu cartrefi eu hunain er mwyn hybu 
annibyniaeth ac i fanteisio i'r eithaf ar eu 
potensial.  

 Darparu pwynt mynediad cyffredin sydd 
ar agor saith diwrnod yr wythnos 8 AM i 
8 PM ar gyfer mynediad at gymorth 
cydlynus ar gyfer iechyd a gofal 
cymdeithasol cymunedol a chefnogaeth y 
Trydydd Sector. 

 Darparu gwasanaethau ailalluogi/galluogi 
nad ydynt yn ddewisol sy'n hygyrch dros 
saith diwrnod.  

 Ehangu'r gwasanaeth pontio gwell yn y 
cartref, gan ddysgu o brosiect Cadw’n 
Iach Gartref rhanbarthau Cwm Taf sydd 
ar gael dros saith diwrnod.  

 Cynyddu capasiti'r Tîm Ymateb Symudol 
a chyflwyno capasiti i ddarparu gofal yn 
ystod y nos. 

 Tîm Clinigol Acíwt wedi'i ehangu i gefnogi 
osgoi derbyniadau o’r gymuned. 

 Cyfleuster Camu Ymlaen Camu i Lawr 
sy'n canolbwyntio ar ailalluogi, adfer a 

tan 8:00pm yn cael ei dreialu drwy'r Cyllid 
Trawsnewid "Cymru Iachach" sydd ar gael 
tan fis Mawrth 2021.  Bydd y gwerthusiad o 
effeithiolrwydd canlyniadau'r Cyllid 
Trawsnewid yn nodi a yw'r oriau estynedig 
yn sicrhau'r manteision a fwriedir, a disgwylir 
y bydd Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg 
yn parhau â'r buddsoddiad fel ffordd o arbed 
dyddiau gwely mewn ysbytai ac i ryddhau 
capasiti hanfodol i gleifion mewnol. 
 
  

chefnogi rhyddhau cleifion 
yn gynharach o'r Ysbyty i'r 
cartref. 
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galluogi seibiant, gyda'r potensial i 
ddarparu dewisiadau amgen pellach i 
arosiadau ôl-acíwt mewn gofal eilaidd, er 
enghraifft asesiad y tu allan i'r ysbyty ar 
gyfer gofal tymor hir.  
 

BYW INTEGREDIG 
 Rhaid i ni barhau i ddatblygu ystod o lety 

sy'n cefnogi annibyniaeth i'r rhai ag 
anghenion cymhleth a heriol.   

 
 

Byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn 
amrywiaeth o opsiynau tai fel "Craidd a 
chlwstwr" i ddarparu llety sy'n hybu 
annibyniaeth a dewis. Yn absenoldeb Cyllid 
Cyfalaf Awdurdodau Lleol, byddwn yn 
parhau i chwilio am gyfleoedd ariannu fel y 
Gronfa Gofal Integredig i weithio mewn 
partneriaeth â phartneriaid tai.  

 

 Bydd nifer cynyddol o 
bobl yn gweld eu 
hanghenion yn cael eu 
diwallu a byddant yn cael 
mwy o gyfleoedd i gael 
dewis ac annibyniaeth.             

TAI GOFAL YCHWANEGOL  

 Gwerthuso a dysgu oddi wrth yr hyn sydd 
wedi’i gyflawni hyd yma ac adnabod 
cyfleoedd i ddatblygu Model y dyfodol. 

 Sicrhau bod trefniadau mewn gofal 
ychwanegol yn ymateb i ddymuniadau 
tenantiaid ac yn caniatáu iddynt gyflawni 
eu canlyniadau personol.  

 
 
 

Bydd datblygu cyfleusterau Gofal 
Ychwanegol eraill yn cael sylw gyda 
darparwyr Tai.               

 Bydd mwy o ddewis o 
leoliadau gofal amgen yn 
lle Gofal Preswyl.    
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LLEOLIADAU OEDOLION 

 Ansawdd a chanlyniadau'r gwasanaeth 
cydweithredol newydd sy'n cael ei 
fonitro i sicrhau bod y gwasanaeth yn 
cyd-fynd.   

 Caiff y gwasanaeth ei ddatblygu a'i 
ehangu i sicrhau bod manteision y 
Cynllun Lleoli Oedolion newydd yn cael 
eu hymestyn yn barhaus i ddiwallu 
anghenion gwasanaeth eraill, gan 
gynnwys Dementia.   

 
Bydd y Cynllun Lleoli Oedolion yn cael ei 
ddatblygu mewn partneriaeth â Chyngor Bro 
Morgannwg (y darparwr gwasanaeth dan 
gontract) i ddarparu gwasanaethau amgen 
cost effeithiol i grwpiau gwasanaeth eraill fel 
dementia, fel cyfrwng i ddarparu seibiant i 
ofalwyr.    
 

 
 

 Gwell dewis o ofal a 
chefnogaeth deuluol 
amgen. 

LLEOLIADAU PRESWYL         

 Mae angen i ni barhau i weithio gyda 
Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg a’r 
darparwyr i ddatblygu mwy o 
ddarpariaeth ar gyfer gofal Dementia 

 Gweithio gyda darparwyr i ddatblygu 
mwy o opsiynau Llety Gofal Ychwanegol  

 Gan weithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd 
Cwm Taf Morgannwg, mae angen i ni 
gynyddu nifer y gwelyau "Camu Ymlaen, 
Camu i Lawr" Ailalluogi yn y gymuned yn 
y Fwrdeistref Sirol fel bod gennym yr 

 

 Bydd cydweithio â Bwrdd Iechyd Cwm 
Taf Morgannwg a phartneriaid Tai yn 
ein helpu i ddatblygu amrywiaeth o 
opsiynau amgen cost effeithiol gwell i 
Ofal Preswyl a fyddai’n cyflawni 
manteision i ddefnyddwyr gwasanaeth 
a phartneriaid 

 
 
 

 

 Gwell argaeledd o lety 
addas sy’n bodloni’r galw 
cynyddol ac amrywiaeth o 
anghenion.             
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hyblygrwydd i ddiwallu anghenion 
cyfredol. 

 Sicrhau y gall gwasanaethau ddiwallu'r 
nifer cynyddol o bobl hŷn ag AD a all fod 
ag anghenion ychwanegol sy'n 
gysylltiedig ag oedran, fel dementia neu 
eiddilwch corfforol. 

 I grynhoi, mae angen i ni nodi a 
chomisiynu gwahanol opsiynau llety.  

 

 

 

 

 

Gwasanaethau Llesiant 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud Sut bydd hyn yn cael ei gyflawni Y Canlyniad a Ddymunir 

 Rhaid i ni ddatblygu cymunedau cydnerth fel 
eu bod yn gallu cyfrannu at amcanion y 
Cyngor a sefydliadau partner fel:   

o Datblygu cysylltiadau â'r sector 
gwirfoddol i hyrwyddo a chefnogi 
hunanofal ac annibyniaeth (gan 

 
Cyflawnir hyn drwy chwilio am gyfleoedd yn 
barhaus i ganfod cyfleusterau addas neu 
wasanaethau posib y gellir eu datblygu i 
ddiwallu anghenion cymunedau lleol.  Bydd 
hyn yn gofyn am gydweithio'n agos â 
phartneriaid gan gynnwys y Trydydd Sector a 
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gynnwys cyfathrebu ac 
integreiddio). 

o Cynyddu llesiant, cadernid ac 
ymyriadau cynnar i gefnogi iechyd 
a llesiant y boblogaeth. 

o Cynyddu integreiddio â sectorau 
eraill er mwyn rhoi ffocws 
allweddol ar lesiant ac atal drwy 
ymgysylltu a hyrwyddo 
presgripsiwn cymdeithasol yn 
weithredol. 

o Defnyddio dull ‘gwneud i bob 
cyswllt gyfrif’i gynghori ac addysgu 
dinasyddion am sut i reoli 
hunanofal.   

o Lleihau gordewdra mewn clystyrau 
drwy addysg a hybu negeseuon 
llesiant ac atal.                          

o Adnabod yn rhagweithiol a 
chyfeirio pobl sy'n byw gyda 
dementia at gyfleoedd llesiant a 
chefnogaeth yn y gymuned. 

o Cynyddu integreiddio â'r trydydd 
sector a chanolbwyntio ar atal a 

sicrhau, lle maent ar gael, bod adnoddau 
cymunedol yn cael eu defnyddio i'r eithaf 
drwy gynllunio a darparu cydgynhyrchiol ar 
wasanaethau lle mae hynny'n briodol.    
 
Mae cyfleoedd adnabyddadwy i gefnogi pobl 
a chymunedau lleol i gynnal neu wella eu 
llesiant drwy ddatblygu ein partneriaeth 
ymhellach a sefydlu dulliau gweithredu 
newydd gyda'r trydydd sector.  Byddai'r dull 
hwn o weithredu’n cynnwys cydnabyddiaeth 
o'r cyfraniad presennol a'r cyfraniad posib at 
agenda atal a llesiant busnesau 
cymdeithasol.  
 
Mae ffocws ar annog cydweithredu a 
defnyddio cydgynhyrchu’n cael ei ddatblygu. 
 
Drwy weithio gyda Chanolfan Cydweithredol 
Cymru byddwn yn dechrau edrych ar sut gall 
rhaglen "Cysylltu Gofalwyr" hyrwyddo 
cydweithredu a chydweithio mewn 3 i 4 o 
rwydweithiau neu grwpiau â themau gan 
gynnwys rhieni sy'n gofalu am blant ag 
anghenion ychwanegol, oedolion hŷn sy'n 

 
 
 
 
 
 
 
Meithrin cymunedau cydnerth 
sy'n gallu gweithio mewn 
partneriaeth â'r Cyngor a 
chyfrannu at amcanion ar y cyd  
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llesiant drwy hyrwyddo ac 
ymgysylltu. 

o Ehangu nifer y cyfleoedd sydd ar 
gael i Bobl Hŷn barhau i fod yn 
egnïol ac annog eu cyfraniad at 
gymunedau a chael ymdeimlad o 
bwrpas a gwerth yn eu bywydau. 

o Hyrwyddo dulliau Dewis Da ac 
iechyd a llesiant ar draws 
clystyrau/rhaglenni atal sylfaenol. 

o Datblygu gwasanaethau cwnsela 
clwstwr lleol i gynnal mynediad i 
gefnogaeth iechyd meddwl a 
llesiant.  

o Gwella mynediad at ymyriadau 
rheoli pwysau ar gyfer cleifion dros 
bwysau a gor-dew yn y clwstwr. 

o Adnabod cleifion anadlol yn gynnar 
a'u rheoli'n rhagweithiol (e.e. 
adsefydlu ysgyfeiniol yn y 
gymuned). 

 Rydym eisiau cynyddu rhai o'r rhaglenni fel 
atal codymau er mwyn sicrhau'r manteision 
gorau posib i'r boblogaeth ehangach. 

cysylltu â chyfleoedd presgripsiwn 
cymdeithasol a hefyd pobl â heriau lles 
corfforol. Bydd ymgysylltu â Chymunedau 
Digidol Cymru gan gydnabod heriau eithrio 
digidol. 
 
Bydd CBSP yn adeiladu ar ei Bartneriaeth 
Byw’n Iach lwyddiannus gyda menter 
gymdeithasol Halo Leisure a hefyd 
ymddiriedolaeth ddiwylliannol Awen i wella 
llesiant cymunedol a datblygu ymatebion 
arloesol i'r agenda atal a llesiant. 
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 Parhau i chwilio am gyfleoedd i weithio 
mewn partneriaeth i barhau i ehangu 
gwasanaethau Atal a Llesiant er budd 
poblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr.  

 Mae angen rhagor o waith i ddatblygu’n 
barhaus fodelau cymunedol amgen gan 
gynnwys mentrau cymdeithasol a 
chydweithfeydd sy’n cyfrannu at yr 
uchelgais o ddatblygu cymunedau cydnerth.   
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6.2 Ymgynghori ar y Cynllun Cyflawni Gwasanaethau   

Mae'r Cynllun Cyflawni Gwasanaethau hwn wedi ceisio cofnodi'r amrywiaeth o 

drawsnewidiadau gwasanaeth sydd wedi digwydd yn ystod y degawd diwethaf 

ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion ac yn fwy diweddar ar gyfer meysydd 

gwasanaeth eraill. Mae llawer o'r newidiadau hyn wedi cael eu harwain naill ai 

gan newidiadau deddfwriaethol fel Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) ac, neu yn achos Gofal Cymdeithasol i Oedolion, yn fwriadol o 

ganlyniad i'r Cynllun Comisiynu 10 mlynedd a ddatblygwyd yn 2010. 

Fodd bynnag, gwir ddiben y ddogfen hon yw darparu cyfeiriad strategol sy'n 

nodi newid mewn gwasanaethau yn y dyfodol ar gyfer gwasanaethau Gofal 

Cymdeithasol a Llesiant a fydd yn parhau i ddarparu cryn drawsnewid. Ni ellir 

datblygu'r uchelgeisiau hyn ar eu pen eu hunain, a bydd unrhyw newidiadau yn 

y dyfodol yn seiliedig ar ein hymrwymiad i ymgysylltu ac ymgynghori â 

defnyddwyr gwasanaethau, dinasyddion a phartneriaid i sicrhau bod 

gwasanaethau'n cael eu datblygu mewn ffordd gydgynhyrchiol.  

 

 


