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1 – Argymhelliad/ion  

 
Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, yn deall ac wedi ystyried y gwaith y 
mae'n ofynnol i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ei wneud. 
 
Bod y Pwyllgor yn nodi’r gwaith a’r cynnydd a wnaed yn 2019-20 yn feysydd gwaith sy’n 
cael eu datblygu drwy Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gogledd Cymru. 

 

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall 

 

Bydd gweithio mewn partneriaeth ar draws y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
yn helpu i gynnal cymunedau gwydn a hefyd yn sicrhau gwasanaeth di-dor ar gyfer pobl 
sydd ag anghenion gofal a chefnogaeth. 

 
 

 

3 – Egwyddorion Fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini  
Er mwyn cynorthwyo Aelodau wrth graffu’r pwnc:- 
 

 

3.1 Effaith mae’r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau [ffocws ar y cwsmer/ 
dinesydd] 
 

 
 

3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol 
ac o ran ansawdd [ffocws ar werth] 

 
 

3.3 Edrych ar unrhyw risgiau [ffocws ar risg] 

 
 

 

CYNGOR SIR YNYS MȎN 
Templed Adroddiad Sgriwtini  

 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

Dyddiad: 10 Tachwedd 2020 

Pwnc: Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
Gogledd Cymru 

Pwrpas yr Adroddiad: Diweddariad Blynyddol 

Cadeirydd Sgriwtini: Y Cynghorydd Gwilym O Jones 

Aelod(au) Portfolio: Y Cynghorydd Llinos Medi Huws 

Pennaeth Gwasanaeth: Fon Roberts– Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Pennaeth Gwasanaethau Plant a 
Theuluoedd 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Emma Edwards – Dirpwy Rheolwr Busnes 
01248 751887 
 Emaedwards@anglesey.gov.uk 

Aelodau lleol: Amherthnasol  

mailto:Emaedwards@anglesey.gov.uk
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3.4 Craffu’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu warantu ansawdd [ffocws ar berfformiad ac 

ansawdd] 

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 
 hirdymor 
 atal 
 integreiddio 

 cydweithio 

 cynnwys 
[ffocws ar lesiant] 
 

 

 

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

 

1. I ba raddau mae gwaith y bartneriaeth yn cyfrannu’n llwyddiannus at gyflawni 
egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar yr 
Ynys? 

2. Sut mae aelodaeth y Bwrdd wedi newid ers cyflwyno Canllawiau Statudol Rhan 9 
newydd ym mis Ionawr 2020, a pha werth ychwanegol y mae hyn yn ei greu yn 
rhanbarthol ac yn lleol? 

3. I ba raddau mae’r drefn cyllideb gyfun ar gyfer darpariaeth Cartrefi Gofal ar draws 
y rhanbarth yn ddigon gwydn ac yn cael ei rheoli’n effeithiol? 

4. Pa effaith mae gweithredu’r 4 rhaglen trawsnewid ar gyfer ‘Cymru Iachach’ wedi 
ei gael ar wasanaethau sy’n cael eu darparu i drigolion Môn, ac ym mha ffyrdd 
maent yn ymateb i’w hanghenion yn llwyddiannus ac yn ychwanegu gwerth? 

5. Pa strwythurau sy’n eu lle er mwyn rheoli a monitro gwaith y Bartneriaeth yn 
rhanbarthol ac yn lleol, a pha fesurau lliniaru sydd ar waith er mwyn delio ag 
unrhyw risgiau posibl a wynebir? 

6. Ym mha ffyrdd y bydd angen addasu a blaenoriaethu rhaglenni gwaith y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol yn sgil Covid 19, a beth fydd ei rôl yn ystod y cyfnod 
adfer? 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn mynnu bod pob 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn cynhyrchu ac yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar ei 

waith ac yn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.   

 

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau ar gwblhau’r Adroddiad Blynyddol bob 

blwyddyn.  Felly mae Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn mynd i’r 

afael â’r wybodaeth sydd ei angen gan Lywodraeth Cymru.  Mae rhagor o wybodaeth ar 

waith y Bwrdd ar gael ar https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/. Mae adroddiad 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn cael ei ysgrifennu mewn fformat sy’n 

cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen.  Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys 

gwybodaeth o astudiaethau achos o gyllid a ddyfarnwyd i’r Bwrdd yn ystod 2019-20.   

 

Y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yw'r Bwrdd a sefydlwyd i fodloni gofynion Rhan 9 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae'r Ddeddf yn ei 

gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wneud trefniadau i hyrwyddo cydweithrediad â'u 

partneriaid perthnasol ac eraill, mewn perthynas ag oedolion ag anghenion am ofal a 

chymorth, gofalwyr a phlant.  Mae’n gosod dyletswydd ar bartneriaid perthnasol i 
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gydweithredu, a darparu gwybodaeth i’r awdurdodau lleol at ddibenion eu 

swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol.   

 

Mae Rhan 9 o’r Ddeddf hefyd yn cynnwys trefniadau partneriaeth rhwng awdurdodau 

lleol a Byrddau Iechyd Lleol i gyflawni eu swyddogaethau.  Mae’r Ddeddf hefyd yn rhoi 

pwerau i Weinidogion Llywodraeth Cymru wneud rheoliadau mewn perthynas â 

threfniadau partneriaeth ffurfiol, adnoddau ar gyfer trefniadau partneriaeth (gan gynnwys 

cronfeydd cyfunol) a byrddau partneriaeth.   

 

Diben Rhan 9 y Ddeddf yw gwella canlyniadau a lles pobl, yn ogystal â gwella 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ddarparu gwasanaethau.  Felly, gellir disgrifio 

amcanion allweddol cydweithredu, partneriaeth ac integreiddio fel a ganlyn:  

• Gwella gofal a chymorth, gan sicrhau bod gan bobl fwy o lais a rheolaeth  

• Gwella canlyniadau ac iechyd a lles 

• Darparu gofal a chymorth cydlynol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn  

• Gwneud defnydd mwy effeithiol o adnoddau, sgiliau ac arbenigedd.   

 

Pwrpas yr adroddiad Blynyddol yw nodi'r cynnydd y mae Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol wedi'i wneud ac mae'n ystyried sut mae'r bwrdd yn cyflawni egwyddorion 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.   

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoedd Canllawiau Statudol Rhan 9 newydd ym mis 

Ionawr 2020 ac mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn gweithio yn 

unol â’r Canllawiau hynny.  Mae’r prif newidiadau yn ymwneud ag aelodaeth ychwanegol, 

canolbwynt ychwanegol ar ddeilliannau ar gyfer plant a phobl ifanc a chanolbwynt 

ychwanegol ar integreiddio gwasanaethau.   

 

 
 
 

6 – Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb [cynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg] 

Does dim Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb wedi ei gynnal ar gyfer y Byrddau 

Partneriaeth Rhanbarthol 

 

 

7 – Oblygiadau Ariannol 

Yn 2019-20, mae dyfarniad cyllidebau a grantiau partneriaeth i’r Bwrdd, wedi gallu 

ariannu rhai gweithgareddau’r Bwrdd a thalu aelodau ychwanegol o staff i reoli ffrydiau 

gwaith y Bwrdd gan ddefnyddio’r cyllid hwn.   

 

Mae Llywodraeth Cymru yn dyfarnu cyllid grant rhanbarthol trwy’r Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol e.e. y Gronfa Gofal Integredig, Grantiau Darparu Trawsnewid.  Mae 

partneriaid yn cytuno ar ddefnydd y grantiau ac yn cytuno ar y cyd ar gapasiti pobl 

rhanbarthol sydd ei angen i ddarparu ei raglenni.   

 

 

 
 

8 – Atodiadau  
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Atodiad 1 – Adroddiad Blynyddol 

 

 

 
 

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 

bellach os gwelwch yn dda): 

Dim papurau cefndir eraill. 

 

 

 
 

 


