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PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETH AC ADFYWIO

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd 2013

PRESENNOL: Y Cynghorydd Derlwyn Rees Hughes (Cadeirydd)
Y Cynghorydd Alun Wyn Mummery (Is-Gadeirydd)

Y Cynghorwyr John Griffith, Carwyn Jones, Raymond Jones, R Ll Jones,
Dylan Rees a Dafydd Rhys Thomas

WRTH LAW: Y Cynghorwyr Richard Dew, Aled Morris Jones, Victor Hughes, 
R G Parry OBE, J Arwel Roberts, P S Rogers, Alwyn Rowlands,
Ieuan Williams

YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorwyr W T Hughes a Richard Owain Jones

HEFYD YN 
BRESENNOL:

Cyfarwyddwr Datblygu Cynaliadwy
Pennaeth Gwasanaeth (Eiddo)
Swyddog Sgriwtini
Rheolydd Gwasanaethau Pwyllgor

1. DATGANIADAU O DDIDDORDEB

Gwnaed datganiadau o ddiddordeb gan y Cynghorwyr P S Rogers ac R G Parry OBE 
oherwydd bod y ddau ohonynt yn ffermio yn Ynys Môn.

Gwnaed datganiad o ddiddordeb yn y mater gan y Cynghorydd R Dew gan ei fod yn 
ffermio yn Ynys Môn ac yn gyn-

Gwnaed datganiad o ddiddordeb yn y mater gan y Cynghorydd A Morris Jones oherwydd 
ei fod yn gyn-

2.        CAU ALLAN Y WASG A’R CYHOEDD

PENDERFYNWYD Dan Adran 100 (A)(4) Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gyrru’r wasg 
a'r cyhoedd allan o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn, oherwydd y 
tebygrwydd y câi gwybodaeth ei rhyddhau a honno'n wybodaeth y gwna Atodlen 
12A y Ddeddf eithriad ohoni fel y diffinnir y wybodaeth yn y Ddeddf ac yn y Prawf 
Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm

3.        MATER A GYFEIRIWYD I’R PWYLLGOR I’W YSTYRIED YN SGIL GALW
PENDERFYNIAD I MEWN

Cyflwynwyd ffurflen Galw Penderfyniad i Mewn, a gwblhawyd ac a lofnodwyd gan 5 Aelod 
o’r Cyngor Sir, sef y Cynghorwyr P S Rogers (a oedd yn arwain ar alw’r penderfyniad i 
mewn), Jeff Evans, T Victor Hughes, G O Jones, Raymond Jones, D Rhys Thomas i’r 
Pwyllgor mewn perthynas â phenderfyniad a wnaed gan y Pwyllgor Gwaith ar 4 Tachwedd 
2013 ynghylch Datblygiad y Parc Gwyddoniaeth.  Roedd y Pwyllgor Gwaith wedi derbyn yr 
argymhellion yn yr adroddiad ond wedi penderfynu ymhellach “y dylid parhau i gadw i 

1

Eitem 3 ar y Rhaglen

Tudalen 1



bwrpas penodol unrhyw incwm a geir er mwyn ei fuddsoddi yn y stad mân-daliadau.” Y
penderfyniad penodol hwnnw a oedd wedi ei alw i mewn i’r Pwyllgor Sgriwtini.

Cyflwynwyd copi o’r adroddiad i’r Pwyllgor Gwaith a’r papurau galw i mewn fel rhan o’r 
Rhaglen ar gyfer y cyfarfod hwn.

Fel yr Aelod a oedd yn Arwain ar alw’r penderfyniad i mewn, dywedodd y Cynghorydd P. S. 
Rogers mai ei reswm dros wneud hynny oedd ei fod yn ystyried ei fod yn amhriodol yn y
cyfnod economaidd anodd iawn hwn i neilltuo’r arian yn unig ar gyfer gwneud 
buddsoddiadau pellach yn y stad mân-ddaliadau pan fo cymaint o wasanaethau hanfodol 
eraill y Cyngor yn wynebu toriadau llym neu gau hyd yn oed. Roedd yn ystyried y dylai’r 
stad mân-ddaliadau gynhyrchu ei hincwm ei hun er mwyn sicrhau parhad y stad.  
Gofynnodd hefyd beth oedd wedi digwydd i’r incwm o dros 6,000 o erwau o dir a osodir 
gan yr Awdurdod bob blwyddyn?  Yn ogystal, tan yn ddiweddar roedd dros £200k y 
flwyddyn yn cael ei gyfrannu i goffrau’r Cyngor ac erbyn hyn nid oedd unrhyw gyfraniad.

Diolchodd y Cynghorydd Rogers i’r pum aelod a oedd wedi cefnogi ei gais i alw’r 
penderfyniad i mewn a soniodd bod rhai o’r aelodau newydd ar y Cyngor angen eglurhad 
ar gefndir y stad mân-ddaliadau a’r problemau y mae’n eu hwynebu.

Yn ei ymateb dygodd y Pennaeth Gwasanaeth (Eiddo) sylw’r Pwyllgor at y gwahanol 
benderfyniadau a wnaed gan y Pwyllgor Gwaith dros y blynyddoedd mewn perthynas â 
llywodraethu’r stad mân-ddaliadau ac yn benodol fe gyfeiriodd at benderfyniadau a wnaed 
ar 7 Medi 2010 “i neilltuo’r incwm o’r rhent i’w wario yn unig ar y stad” ac ar 5 Hydref 2010 
“y dylai’r gwasanaeth gynllunio ar y sail y bydd cyllid cyfalaf a refeniw yn parhau i gael ei 
glustnodi ond y byddai’r polisi yn cael ei adolygu o bryd i’w gilydd yn wyneb cynnydd gyda 
chlirio’r gwaith cynnal oedd wedi cronni a’r amgylchiadau ariannol ar y pryd.”

Yn yr adroddiad i’r Pwyllgor Gwaith ar 4 Tachwedd 2013 dywedwyd y byddai’n rhaid dilyn y 
Polisi Rheoli Asedau a’r polisïau mân-ddaliadau ar gyfer cael gwared ar dir ac eithrio lle
'roedd y Pwyllgor Gwaith wedi rhoi caniatâd i beidio â dilyn y polisi arferol.  Dywedodd y 
Pennaeth Gwasanaeth bod yr Awdurdod hanner ffordd trwy’r rhaglen waith ar hyn o bryd a 
disgwylir y byddai’r gwaith wedi ei gwblhau yn y 2-3 blynedd nesaf.  Byddai’r stad mân-
ddaliadau wedyn yn ased pwysig iawn i’r awdurdod ac yn ei farn ef byddai’n andwyol i’r 
stad os penderfynir gweithredu newid yn y polisi yn awr.  Ychwanegodd hefyd bod yr 
adolygiad rhent tair blynedd yn cael ei ystyried gan y swyddogion ar hyn o bryd.

Rhoddodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Eiddo a Mân-ddaliadau a’r Aelod Portffolio ar gyfer 
Datblygu Economiadd grynodeb byr i’r Pwyllgor o’r rhesymeg y tu ôl i sefydlu’r stad mân-
ddaliadau ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw.  Roedd raid dod â’r eiddo hyn i 
safon dderbyniol o safbwynt iechyd a diogelwch.

Rhoddwyd cyfle hefyd i’r cyn Aelod Portffolio ar gyfer Mân-ddaliadau, Y Cynghorydd Bob 
Parry OBE, gyflwyno ei sylwadau ei hun, sef bod angen dal ati gyda’r rhaglen waith yn 
wyneb cyflwr gwael y stad yn gyffredinol.  Roedd yn ystyried y dylid parhau i neilltuo cyllid 
i’r pwrpas penodol hwn hyd nes y bydd y rhaglen waith wedi ei chwblhau a’i adolygu wedi 
hynny.  Roedd yn bwysig hefyd parhau i gynnal y stad gan mai cartrefi pobl oedd y rhain ac 
roeddent yn cael eu defnyddio’n aml fel cam ar yr ystol i bobl ifanc gael dechrau ffermio ar 
yr Ynys.

Yn ystod y cyfarfod rhoddwyd cyfle i aelodau’r Pwyllgor fynegi barn a gofyn cwestiynau i’r 
Pennaeth Gwasanaeth a’r Aelodau Portffolio Perthnasol.

PENDERFYNWYD cymeradwyo penderfyniad y Pwyllgor Gwaith yn y cyswllt hwn.
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Daeth y cyfarfod i ben am 12.40 pm

Y CYNGHORYDD DERLWYN HUGHES
CADEIRYDD
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PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETH AC ADFYWIO

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2013

PRESENNOL: Y Cynghorydd Derlwyn Rees Hughes (Cadeirydd)
Y Cynghorydd Alun Wyn Mummery (Is-Gadeirydd)

Y Cynghorwyr John Griffith, W T Hughes, Carwyn Jones, R Ll Jones, Richard 
Owain Jones, Raymond Jones a Dylan Rees

WRTH LAW: Prif Weithredwr,
Pennaeth Gwasanaeth (Tai),
Swyddog Sgriwtini (GWR),
Swyddog Pwyllgor (MEH).

YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas.
Cyfarwyddwr Cymunedau (GC),
Pennaeth Adfywio Economaidd a Chymunedol (DW),
Mr Gerallt Ll Jones (Rheolwr-gyfarwyddwr – Menter Môn),
Ms Catherine Roberts (Rheolydd Cyflawni ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn). 

HEFYD YN 
BRESENNOL:

Mr Trystan Pritchard, Uwch Reolydd Partneriaeth,
Ms Dawn Docx, Dirprwy Brif Swyddog Tân a Mr Richard Fairhead, Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru.

1 YMDDIHEURIADAU

Cyflwynwyd yr ymddiheuriadau fel y maent wedi eu nodi uchod.

2 DATGANIADAU O DDIDDORDEB

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

3 COFNODION

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Medi, 2013, yn amodol ar newid 
Eitem 6 bod cynrychiolwyr o’r sefydliadau yn cael gwahoddiad i ddod i’r cyfarfod ym 
Mawrth 2014 ac nid Mawrth 2013.

4 DIWEDDARIAD AR YR UNED BARTNERIAETH

Cyflwynwyd - adroddiad diweddaru gan Mr Trystan Pritchard, Uwch Reolydd 
Partneriaethau ar strwythurau a threfniadau ariannol y bartneriaeth, gan gynnwys 
dyraniadau grant.  Roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi manylion am y cynnydd a wnaed hyd 
yma ar ddatblygu drafft cychwynnol o Gynllun Integredig Sengl ar gyfer Ynys Môn a 
Gwynedd.

Roedd yr Aelodau yn ystyried y dylid gwahodd y Rheolydd Cyflawni ar gyfer Gwasanaeth 
Plant a Phobl Ifanc a’r Rheolydd Cyflawni ar gyfer y Gwasanaethau Iechyd, Gofal a Lles i 
fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor hwn yn y dyfodol.

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.
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GWEITHREDU: Cynnal cyfarfod arbennig ym mis Chwefror i drafod fersiwn derfynol 
y Cynllun Integredig Sengl ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd.

5 ADOLYGIAD BLYNYDDOL O’R BARTNERIAETH DIOGELWCH CYMUNEDOL

Cyflwynwyd – Diweddariad Blynyddol ar y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.

Dywedodd y Swyddog Sgriwtini bod gofyn i’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol adrodd yn 
ffurfiol i’r Pwyllgor hwn, bob blwyddyn, i roi trosolwg o’i gweithgareddau.  Mae hynny’n 
sicrhau bod y Bartneriaeth yn cwrdd â’i chyfrifoldebau dan Adrannau 19 a 20 Deddf yr 
Heddlu a Chyfiawnder Troseddol 2006 a Chanllawiau Llywodraeth Cymru.  

Ymddiheurodd Mr Trystan Pritchard, Uwch Reolydd Partneriaethau ar ran Ms Catherine 
Roberts, Rheolydd Cyflawni Diogelwch Cymunedol ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn a oedd 
wedi methu dod i’r cyfarfod oherwydd salwch.  Dywedodd Mr Pritchard fod gan 
awdurdodau lleol ddyletswydd statudol i weithio mewn partneriaeth gyda’r Heddlu, 
Gwasanaeth Iechyd, y Gwasanaeth Prawf a’r Gwasanaeth Tân ac Achub i roi sylw i’r 
rhaglen diogelwch cymunedol leol.  Cyflwynodd y Prif Arolygydd Dros Dro, Simon 
Barrasford (Heddlu Gogledd Cymru) sy’n gyfrifol am Ynys Môn a Mr Geraint Hughes 
(Gwasanaeth Tan ac Achub) fel partneriaid allweddol yn y cynllun.

Cyfeiriodd yr Aelodau at y ffigyrau trosedd ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd a bod 434 yn llai 
o droseddau wedi eu cofnodi llynedd, sy’n ostyngiad o 23%.  Dywedodd y Prif Arolygydd 
Dros Dro Simon Barrasford ei fod yn fodlon bod y ffigyrau trosedd yn gywir a bod gwaith 
partneriaeth gyda gwahanol sefydliadau wedi cyfrannu at ostyngiad yn y ffigyrau trosedd ar 
gyfer Ynys Môn.

Dywedodd Mr Trystan Pritchard fod ailstrwythuro sylweddol wedi digwydd yn y Bartneriaeth 
dros y 18 mis diwethaf, ar sail ranbarthol a lleol.  Mae’r holl arian grant a dderbynnir gan y 
PDC wedi bod yn destun newidiadau.  Mae’r adnoddau cefnogol wedi gostwng ac mae rhai 
prosesau ailstrwythuro rhanbarthol ar ôl i’w cwblhau.  Nodwyd rhestr o’r prif weithgareddau 
yn yr adroddiad.

Yn dilyn sesiwn holi ac ateb PENDERFYNWYD nodi’r adolygiad.

GWEITHREDU: Cyhoeddi datganiad i’r wasg yn dweud bod y Pwyllgor hwn yn 
croesawu’r gostyngiad yn y ffigyrau trosedd yn Ynys Môn..

6 CYMUNEDAU’N GYNTAF – YNYS MÔN

Cyflwynwyd - adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai mewn perthynas â’r cynnydd 
gyda gweithredu’r Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf yn Ynys Môn. Dangoswyd DVD a 
baratowyd gan wirfoddolwyr y Rhaglen i’r Pwyllgor.

Nodwyd bod staff o’r hen Bartneriaethau Cymunedau’n Gyntaf wedi trosglwyddo i 
Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf ar 1 Chwefror 2013.  Mae Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf yn 
cael ei reoli gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr sy’n cynnwys yr Aelod Portffolio ar gyfer Tai a 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Swyddogion fel sylwedyddion.  Fel cwmni a gyfyngir â 
gwarant ac elusen, mae’r sefydliad yn gallu denu cyllid allanol ychwanegol na fyddai’r 
Awdurdod efallai yn gymwys i wneud cais amdano fel corff cyhoeddus a hynny er mwyn 
darparu gwasanaethau Cymunedau’n Gyntaf yn yr ardal.   

Codwyd y materion isod gan Aelodau’r Pwyllgor:-
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Mynegwyd pryder nad oedd neb o Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf yn y Pwyllgor i’w 
cynrychioli;
Mynegwyd pryderon nad oedd cofnodion Bwrdd Cymunedau’n gyntaf Môn Cyf yn 
ddogfennau cyhoeddus.  Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Tai ei bod hi a’r 
Aelod Portffolio ar gyfer Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol yn derbyn y cofnodion.  
Nododd ei bod wedi cael cyngor cyfreithiol nad oedd yn unrhyw gyfrifoldeb 
cyfreithiol ar Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf i gyhoeddi eu cofnodion.
Nododd yr Aelodau eu siom mai tlodi oed yr unig feincnod yr oedd Llywodraeth 
Cymru yn ei ddefnyddio i ddynodi ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf.

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a gofyn i Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf gyhoeddi 
cofnodion eu cyfarfodydd Bwrdd ar eu gwefan ond gan adael allan unrhyw faterion 
cyfrinachol fel sy’n briodol.

GWEITHREDU: Derbyn Adroddiad Blynyddol ar y rhaglen Cymunedau’n gyntaf yn 
Ynys Môn.

7 DOGFEN YMGYNGHORI AR WASANAETH TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

Estynnodd y Cadeirydd groeso i Ms Dawn Docx, Dirprwy Brif Swyddog Tân a Mr Richard 
Fairhead i’r cyfarfod i roi cyflwyniad ar y Ddogfen Ymgynghori mewn perthynas â’r 
amcanion gwella arfaethedig ar gyfer Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru am 2014-
15.  Daw’r cyfnod ymgynghori i ben ar 9 Rhagfyr 2013.

Dywedodd Ms Docx mai’r amcanion arfaethedig ar gyfer Awdurdod Tân ac Achub Gogledd 
Cymru yw:-

Cynorthwyo i gadw pobl a chymunedau’n ddiogel trwy rwystro marwolaethau ac 
anafiadau yn sgil tannau damweiniol mewn lleoedd byw;
Sicrhau bod Gogledd Cymru yn cael y gwasanaeth gorau posib o fewn y 
cyfyngiadau ariannol a defnyddio amrywiaeth o ddatrysiadau rheoli i sicrhau’r 
gwasanaeth tân ac achub fwyaf posib yn yr ardal.
Gweithredu cynllun ariannol 3 blynedd am y cyfnod 2014/15 i 2016/17 sy’n cyllido 
lefel gyfredol y gwasanaeth, ond sy’n ceisio cyfyngu’r gost o wneud hynny i’r hyn 
sy’n cyfateb i £1 ychwanegol y flwyddyn i bob pen o’r boblogaidd.

Aeth Ms Docx ymlaen i esbonio sut roedd gwasanaeth wedi gwneud cynnydd da i 
gyflawni’r amcan cyntaf trwy gynnal archwiliadau diogelwch cartref ac addysgu’r cyhoedd 
dros y saith mlynedd diwethaf, gyda nifer y tanau yng Ngogledd Cymru wedi gostwng gan 
bron i 50% dros yr un cyfnod.

Esboniodd hefyd bod yr Awdurdod Tân ac Achub wedi rhewi ei gyllideb am y tair blynedd 
diwethaf.  Roedd hyn yn golygu gorfod gwneud arbedion o 7.5% yn y gyllideb er mwyn 
cynnal lefel y gwasanaethau i’r cyhoedd.  Roedd yr Awdurdod Tân ac Achub yn credu nad 
oedd y sefyllfa hon yn gynaliadwy dros y tair blynedd nesaf ac efallai y bydd yn rhaid 
cynyddu’r gyllideb.  Fodd bynnag, roedd awydd cryf i gyfyngu unrhyw gynnydd i’r eithaf.

Yn dilyn sesiwn holi ac ateb PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

GWEITHREDU: Cefnogi gweithredu cynllun ariannol 3 blynedd am y cyfnod 2014/15 i 
2016/17 sy’n cyllido lefel gyfredol y gwasanaeth, ond sy’n ceisio cyfyngu’r gost o 
wneud hynny i swm sy’n cyfateb i £1 ychwanegol bob blwyddyn fesul pen o’r 
boblogaeth.
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8 DIWEDDARIAD GAN Y CADEIRYDD A’R IS-GADEIRYDD AC UNRHYW
GYHOEDDIADAU

Holodd yr Is-Gadeirydd a fyddai’r Pwyllgor hwn yn cael diweddariad ynghylch y Byrddau 
Trawsnewid.  Ymatebodd y Swyddog Sgriwtini trwy ddweud bod disgwyl i Swyddogion o’r 
Tîm Trawsnewid ddod i’r Pwyllgor ym mis Mawrth 2014 i adrodd ar y gwaith a wnaed gan y 
Byrddau Trawsnewid ers Medi 2013.

9 RHAGLEN WAITH

Cyflwynwyd – Rhaglen Waith ddrafft gan y Swyddog Sgriwtini.

Nodwyd y byddai cyfarfod arbennig yn cael ei gynnal ym mis Chwefror 2014 i drafod yr 
eitemau isod:-

Cynllun Integredig Sengl
Cytundeb Partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd
Cytundeb Partneriaeth Gogledd Cymru – Canolfan Alwadau Galw Gofal

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad.

Daeth y cyfarfod i ben am 4.00 pm

Y CYNGHORYDD D R HUGHES
CADEIRYDD
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

 
PWYLLGOR: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 
DYDDIAD: 15.1.2014 
TEITL YR 
ADRODDIAD: 

Bwriad i sefydlu Bwrdd Cyflawni Integredig ar gyfer 
Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn 
Ynys Môn  

PWRPAS YR 
ADRODDIAD: 

Derbyn Barn ar Gofyn i Bwyllgor Gwaith Cyngor Sir 
Ynys Môn gymeradwyo sefydlu Cyd-Fwrdd 
Cyflawni ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yn Ynys Môn 

ADRODDIAD GAN: Gwen Carrington, Cyfarwyddwr Cymuned  
CYFARWYDDWR 
CORFFORAETHOL: 

Cyfarwyddwr Cymuned 

 
Pwrpas: 
 
Credir y gellid cwrdd ag anghenion iechyd a gofal pobl Ynys Môn yn well drwy sicrhau 
integreiddiad gwell rhwng gwasanaethau iechyd a gwasanaethau’r awdurdod lleol. 
 
Er mwyn hwyluso’r broses hon, a darparu strwythur llywodraethu cadarn, cynigir sefydlu 
Bwrdd Cyflawni Integredig i lywio prosesau sicrhau ansawdd a datblygu gwasanaethau. 
 
1. Cefndir: 

 
Yn ystod 2010 cyflwynodd Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
gais am gyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.  Sicrhawyd cyllid yn Hydref 2011 i 
gynorthwyo’r Prosiect Fframwaith Gwella Cydweithio.  Prif nod y prosiect yw gyrru 
trawsnewid mewn gwasanaethau a gwella cyflawniad yn y sector cyhoeddus trwy 
gydweithio, integreiddio a rhannu adnoddau a datblygu Fframwaith Llywodraethu integredig 
cadarn. Nod y fframwaith arfaethedig yw cael gwared ar ffiniau rhwng sefydliadau a gwneud 
y defnydd gorau o adnoddau prin a rhannu cyllidebau ac adnoddau eraill er budd 
dinasyddion Ynys Môn. 
 
Agwedd allweddol ar y prosiect yw datblygu fframweithiau datblygu gwasanaeth rhwng 
iechyd a gofal cymdeithasol a sefydlu cytundebau ffurfiol ar eu cyfer (megis trefniadau 
comisiynu ffurfiol, prosiectau a gyllidir ar y cyd, Cytundebau Adran 33 ac ati ar gyfer rhannu 
adnoddau neu integreiddio gwasanaethau). 
 
Sefydlwyd Bwrdd Prosiect yn ystod 2012 i weithredu fel y prif gorff ar gyfer goruchwylio, 
cynllunio a monitro’r prosiect.  Bydd hyn yn cynnwys swyddogion allweddol o ystod o 
bartneriaid. 
 
Cynhaliwyd gweithdy ar 15 Mawrth, 2013 gydag arweinwyr a rheolwyr strategol o BIPBC ac 
Uwch Dîm Rheoli Cyngor Sir Ynys Môn.  Trafodwyd partneriaethau, datblygu ardaloedd a 
meysydd blaenoriaeth (gan gynnwys gyrwyr polisi a gwleidyddol ar gyfer iechyd a gofal 
cymdeithasol). 
 
 
 
 
 
 

Eitem 4 ar y Rhaglen
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Y weledigaeth ar y cyd yn dilyn y gweithdy hwn ar gyfer trigolion Ynys Môn oedd: 
 

• Byw bywydau iach, cyflawn, diogel ac egnïol 

• Ffynnu, blodeuo a bod yn llewyrchus 
• Penderfynu eu hiechyd, eu gofal cymdeithasol a’u lles eu hunain (meddyliol a 

chorfforol) 

• Perchenogaeth a chyfrifoldeb am eu hiechyd, eu gofal cymdeithasol a’u lles eu 
hunain 

• Byw mewn cymunedau grymus, egnïol a gwydn 

Gyda bwriad ar y cyd i ganolbwyntio ar: 
 

• Trawsnewid ansawdd bywyd yn ein hardaloedd 

• Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl 

• Darparu llwybr cyfan o wasanaethau 

• Gwella iechyd a lles y boblogaeth 

• Torri’r cylch o ddibyniaeth ar wasanaethau statudol 
 
Prif argymhelliad y gweithdy hwn oedd y bwriad i ddatblygu Bwrdd Cyflawni Integredig ar 
gyfer Gwasanaethau Iechyd Cymunedol a Gofal yn Ynys Môn.  
 
Mae’r papur briffio hwn yn manylu ar y trosolwg arfaethedig ar gyfer datblygu Bwrdd 
Cyflawni o’r fath – gan gynnwys yr achos dros newid.  
 
2. Nodau ac Amcanion: 

 
Nodau ac amcanion datblygu Bwrdd Cyflawni Integredig ar gyfer gwasanaethau Iechyd a 
Gofal Cymunedol ar yr Ynys yw gweithio tuag at ddarparu ‘gwasanaethau sengl’.  Mae 
hynny’n golygu aliniad gwell rhwng cynlluniau busnes, cyllidebau a diwylliannau.  Bydd y 
Bwrdd arfaethedig yn cynnwys rhoi sylw i ffyrdd arloesol o rannu fframweithiau cyllidebol ar 
gyfer Ynys Môn i wneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael.  Bydd y cynnig hwn yn 
canolbwyntio ar bartneriaethau i bwrpas clir - partneriaethau sy’n gynhyrchiol ac sy’n 
darparu fframweithiau ar gyfer integreiddio sy’n rhoi’r dinesydd wrth galon popeth yr ydym yn 
ei wneud. 
 
Yn sylfaenol, rydym yn credu y bydd y Bwrdd Prosiect yn cefnogi: 
 

1. Gwelliannau mewn gwasanaethau ar gyfer pobl Ynys Môn 
2. Darparu fframweithiau ar gyfer gwasanaethau integredig gyda chytundebau ffurfiol ar 

raddfa fwy 
3. Arwain a gwneud gwell defnydd o adnoddau 
4. Canolbwyntio ar bobl er mwyn gwneud gwahaniaeth 
5. Mireinio adnoddau a gostwng biwrocratiaeth 
6. Bod yn enghraifft o arfer dda ar draws Cymru i rannu dysgu 

 
Yn benodol, bydd y Bwrdd Cyflawni Integredig ar gyfer Iechyd a Gofal Cymunedol yn Ynys 
Môn yn: 

• Mynd i’r afael â’r materion a’r cyfleoedd brys sy’n codi o ail-gyflunio’r GIG a 
gwasanaethau awdurdodau lleol. 

• Argymell camau i oresgyn pethau sy’n rhwystro datblygiad strategol a darpariaeth 
gwasanaethau, gan ddatrys problemau os oes angen 

• Deall amgylchedd ariannol pob sefydliad partner a chwilio am gyfleon i sicrhau’r 
effeithlonrwydd mwyaf 

• Ystyried alinio/rhannu cyllidebau ac adnoddau eraill 
• Hyrwyddo mentrau gweithlu ar y cyd i gefnogi newid strategol 
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3. Gyrwyr (Gweithredol a Strategol) 
 
3.1 Polisi a chyfeiriad: Soniwyd droeon eisoes am y gyrwyr ar gyfer newid ac maent wedi eu 
nodi yn y ddogfen “Together for Health and Sustainable Social Services - Delivering Local 
Integrated Care” . Cynigir y bydd y Bwrdd Cyflawni Integredig ar gyfer gwasanaethau Iechyd  
a Gofal Cymunedol ar yr Ynys yn canolbwyntio ar drawsnewid ein gwasanaethau i sicrhau 
bod adnoddau’n cael eu trefnu a’u defnyddio’n briodol i gwrdd ag anghenion pobl Ynys Môn.  
Mae hynny’n golygu cryfhau’r gwaith o gynllunio a chydlynu gofal a chefnogaeth, gyda’r 
ddau sefydliad yn gweithio’n agos gyda’i gilydd i ddatblygu system iechyd a gofal 
cymdeithasol sy’n wirioneddol integredig ac sy’n rhoi gofal sy’n canolbwyntio ar y person a 
gofal person-cyfan. 

 
Mae’r system iechyd a gofal cymdeithasol yn wynebu nifer o heriau yn arbennig mewn 
perthynas ag integreiddio.  Gellir priodoli’r heriau hynny i: 
 

• Cynnydd yn nifer y bobl gyda chyflyrau tymor hir (oedolion a phlant), afiachusrwydd a 
phoblogaeth sy’n heneiddio. 

• Gofal tameidiog. 
• Pwysau iechyd cyhoeddus. 
• Anghyfartalaeddau iechyd sy’n cynyddu. 
• Llai o gyllid ond mwy o alw a disgwyliadau. 

 
3.2 Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
Mae’r mesur yn cynnwys disgwyliad clir y bydd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
yn cael eu hintegreiddio ymhellach, gan gynnwys hwyluso cyfleon ar gyfer rhannu cyllidebau 
a defnyddio hyblygrwyddau eraill o fewn y Ddeddf Cymorth Gwladol 1970 a Deddf Iechyd 
GIG 2006. 
 
Mae’r mesur drafft yn cyfeirio’n benodol at bwerau gweinidogol arfaethedig ychwanegol a 
allai yrru twf gwaith partneriaeth yng Nghymru, trwy egluro’r ddeddfwriaeth mewn perthynas 
â gweithio mewn partneriaeth.  Bydd Gweinidogion yn cael pwerau i orfodi creu 
partneriaethau pan fo achos i wneud hynny.  Er enghraifft, gwneir cyfeiriad clir at yr achos i 
ddatblygu darpariaeth gwasanaeth integredig mewn perthynas â gwasanaethau i deuluoedd 
a phobl h�n gydag anghenion cymhleth. 
 
Gwelir y cynnig i ddatblygu Bwrdd Cyflawni Integredig ar gyfer gwasanaethau Iechyd a Gofal 
Cymunedol yn Ynys Môn fel y cam cyntaf i roi sylw i’r meysydd hyn.  Mae hynny wedi ei 
wreiddio’n gadarn yn y ddogfen bolisi “Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy”.  
 
Mae safbwynt y gweinidog ynghylch asiantaethau statudol yn glir: “Our first priority is to 
ensure that resources are used in a more joined up way as this will make better use of the 
capacity that exists”. 
 
Mae’r ddogfen bolisi hefyd yn dwyn sylw at bwysigrwydd integreiddio ymhellach 
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer plant, pobl ifanc a phobl h�n fregus ac 
yng nghyswllt gwasanaethau ail-alluogi.  Bydd cydlynu gwasanaethau yn y fath fodd yn 
gymorth i dorri i lawr y rhwystrau sydd yn aml yn amharu ar y gallu i ddarparu gwasanaethau 
a bydd hefyd yn cael gwared ar ddyblygu. 
 
3.3 Gosod y Cyfeiriad (Datblygu Tîm Ardal) 
Yn y ddogfen Setting the Direction roedd gweithio ar sail ardal yn cael ei weld fel conglfaen y 
model newydd ar gyfer gofal cymunedol a sylfaenol.  Yn seiliedig ar boblogaethau o rwng 
30,000 a 60,000, mae mwy na 60 o rwydweithiau ardal wedi eu sefydlu ar draws Cymru i 
gynllunio, cydlynu a sicrhau darparu gwasanaethau sy’n cwrdd ag anghenion pobl sy’n byw 
yn y gymuned leol.  Bydd y strwythur arfaethedig ar gyfer Bwrdd Cyflawni Integredig i 
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wasanaethau Iechyd a Gofal Cymunedol yn ategu ac yn atgyfnerthu’r cyfeiriad polisi a nodir 
yn y ddogfen Setting the Direction. 
 
Esblygodd Model Môn y Tîm Datblygu Gofal Cymunedol ar yr Ynys i fod yn Dîm Datblygu 
Ardal yn ystod 2011 ac mae’r gynrychiolaeth arno yn cynnwys Rheolwyr Gwasanaeth 
strategol a gweithredol o’r Gwasanaethau Iechyd Sylfaenol, Cymunedol a Gofal 
Cymdeithasol ynghyd â Medrwn Môn ar ran y Trydydd Sector. 
Rôl y tîm ardal (Model Môn) yw: 
 

• Goruchwylio gweithrediad newidiadau gweithredol a modelau cydweithio ar lefel Sirol 
sy’n cael effaith ar BIPBC ac awdurdodau lleol, gan ategu ffocws y Timau Ardal 
Arweiniol  

• Hyrwyddo a chyflawni’r rhaglen ymyrraeth gynnar / atal ar lefel weithredol ar draws 
BIPBC a Chyngor Sir Ynys Môn - yn arbennig y rheini y mae cysylltiad annatod 
rhyngddynt a darparu gwasanaethau integredig 

• Darparu llinell atebolrwydd eglur a theg ar gyfer asiantaethau Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a’r Trydydd Sector ar yr Ynys mewn perthynas â rheolaeth weithredol 
a darparu gwasanaethau. 

• Cytuno mesurau gweithredol lleol a fydd yn tystiolaethu canlyniadau iechyd a gofal 
cymdeithasol gwell ar gyfer poblogaeth Ynys Môn. 

 
4. Demograffi a thueddiadau (Rheoli galwadau ac Anghenion Lleol)  
 
Rhagwelir y bydd nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed yng Ngogledd Cymru yn disgyn 6% o 2008 
i 2033, tra rhagwelir cynnydd o dros  60% yn nifer y bobl 65+ oed dros yr un cyfnod.  O’r 
herwydd, bydd mwy o bobl dros 65 am bob oedolyn o oed gweithio yn y dyfodol. (Adroddiad 
Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus 2012 
<http://howis.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/FINAL%20PHW%20Older%20People%
20Annual%20Report%20-%20English.pdf> ) 

 
• Rhagwelir y bydd cynnydd o 4% ym mhoblogaeth Ynys Môn o 2006 i 2031. 
• Yn 2009 dywedwyd bod 19.5% o blant Ynys Môn yn bwy mewn tlodi. 
• Roedd 21.9% o boblogaeth gyfan Ynys Môn yn 65+ yn 2010, o gymharu â 18.6% 

yng Nghymru gyfan.  Hon yw’r gyfran uchaf ond dau o bobl 65+ oed ar draws pob 
awdurdod lleol yng Nghymru. 

• Yn ôl y diffiniad yn y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd roedd 7.3% o blant a 
phobl ifanc 0-18 oed yn anabl, sy’n golygu cyfanswm o 1027 o blant gydag 
anableddau yn 2012. 
 

Mae’r tabl isod yn dangos y % o bobl dros 75 oed y rhagwelir y byddant yn byw ym mhob 
un o’r 6 sir yng Ngogledd Cymru.  Cydnabuwyd bod angen cydweithio i gynllunio a 
darparu gwasanaethau i bobl h�n, yn arbennig yn Ynys Môn lle mae’r cynnydd canrannol 
yn mynd i ddyblu o 9% i ffigwr syfrdanol o 18% erbyn 2033. 
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Poblogaeth 65 oed a throsodd ym Môn, yn ôl oed, a ragwelir hyd 2030 
                                                                                                            Niferoedd 

2012 2015 2020 2025 2030 

Pobl 65-69 oed 5,260 5,480 4,780 4,830 5,080 

Pobl 70-74 oed 3,880 4,450 5,140 4,520 4,580 

Pobl 75-79 oed 2,920 3,270 3,970 4,630 4,090 

Pobl 80-84 oed 2,080 2,150 2,710 3,350 3,960 

Pobl 85 oed a throsodd 2,070 2,290 2,640 3,380 4,420 

Ffynhonnell: Uned Ystadegol Llywodraeth Cymru / Daffodil               Hawlfraint y Goron 2010 
 
Ceir arwydd o lefelau morbidrwydd a chyflyrau tymor hir yn y cyfraddau derbyn cleifion i 
ysbytai.  Yn Ynys Môn y mae’r raddfa uchaf ar draws Gogledd Cymru o dderbyn i ysbytai 
gleifion preswyl o dan 75 oed, a hynny ar gyfer y derbyniadau sydd wedi eu cynllunio - gan 
gynnwys derbyniadau ar gyfer llawdriniaeth a rhai ar gyfer ymchwiliadau neu driniaeth 
ynghyd ag argyfyngau sydd heb eu cynllunio. 

Mae’r derbyniadau argyfwng i ysbytai ymhlith pobl dan 75 oed yn Ynys Môn yr uchaf ar 
draws Gogledd Cymru ac yn uwch na chyfradd Cymru.  Mae cyfraddau derbyniadau dewisol 
i ysbytai ym Môn yn achos pobl dan 75 oed yn uwch na’r cyfartaledd yng Ngogledd Cymru a 
Chymru.  Mae i saith o’r naw Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol ym Môn gyfraddau 
sylweddol uwch yn ystadegol na Chymru gyfan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudalen 13



�

6�
�

5. Rheoli Gwasanaethau gyda’n Gilydd 
 
Mae strwythur newidiol y boblogaeth yn golygu bod mwy o bwysau a galw ar ystod o 
wasanaethau e.e. gofal iechyd, gwasanaethau preswyl, tai, lles a gwasanaethau eraill sy’n 
cael eu defnyddio gan y boblogaeth.  Mae hyn yn gofyn am gydweithio ac ymyrraeth gynnar 
i rymuso a chefnogi pobl (Cynllun Integredig Ynys Môn 2012).  
 
Gan fod arian cyhoeddus yn brin, mae ymgysylltu’n effeithiol gyda’n defnyddwyr gwasanaeth 
a chyda chymunedau’n hollbwysig er mwyn sicrhau bod adnoddau’n cael eu targedu’n 
effeithiol i deilwrio gwasanaethau i gwrdd â’u hanghenion. 
 
Mae gwaith eisoes yn mynd rhagddo ar nifer o brosiectau ar y cyd, gan gynnwys: 
 

• Prosiect Un Pwynt Mynediad 
• Storfeydd Offer Cymunedol 
• Gwasanaeth i blant ag anableddau 
• Iechyd Meddwl Oedolion 
• Gweithwyr Cefnogi Gofal Cymdeithasol ac Iechyd 

• Gwasanaeth/Tîm Cefnogi Teulu Integredig 

• Gofal Canolraddol 

• Teleofal/Teleiechyd 

 

Mae’r mentrau hyn yn tystio i draddodiad cryf o ymgysylltu a chydweithredu.  Serch hynny 
mae’n amlwg y gellid sicrhau manteision pellach drwy fwy o alinio strategol a gwell 
llywodraethu ar y ffrydiau gwaith unigol hyn. 
 
6. Cydnabod Ardaloedd Blaenoriaeth: Fframwaith Flaenoriaethu. 
 

Mae’n hanfodol nad yw penderfyniadau i flaenoriaethu gwasanaethau yn cael eu 
seilio ar ddulliau greddfol, gwybodaeth anghyflawn neu wrthdaro gyda thargedau 
strategol GIG a Gofal Cymdeithasol.  Mae’n bwysig bod yr effaith ar iechyd a gofal 
cymdeithasol yn amlwg pan wneir penderfyniadau i ddarparu adnoddau i rai 
meysydd a dim i eraill. 
 
Rhaid i unrhyw fframwaith blaenoriaethu felly ddarparu proses gadarn, dryloyw a theg er 
mwyn:  
 

• cynyddu hyder y cyhoedd a’r claf; 
• bod yn fwy effeithlon yn ei gweithrediad; 
• alinio adnoddau i strategaethau a pholisïau cytunedig sy’n gwella iechyd a lles 

cyffredinol y boblogaeth a gwella ansawdd y gwasanaethau; 
• sicrhau bod anghenion sy’n cystadlu yn cael gwrandawiad teg; 
• darparu gwell gwerth am arian a gofynion dyrannu cyllideb; 
• ychwanegu cyfreithlondeb i’r broses o wneud penderfyniadau; 
• cyfarfod ag anghenion llywodraethu corfforaethol da; 
• wedi eu sylfaenu ar sail tystiolaeth gref lle bynnag y mae hynny’n bosibl; 
• yn cynnig gwybodaeth ac yn hyrwyddo cynllunio priodol i gwrdd ag anghenion y 

dyfodol. 
 
Bydd angen adolygu a datblygu gwasanaethau i wneud yn si�r eu bod yn cyflawni’r 
manylebau a’r safonau ansawdd a rennir.  Byddai’r Bwrdd Cyflawni Integredig yn darparu 
llwyfan ar gyfer dull o’r fath a byddai’n cynnwys o fewn ei ddyletswyddau y gwaith o 
ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar yr Ynys gan gynnwys 
blaenoriaethau ar gyfer unrhyw ddatblygiadau newydd. 
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7. Cynnig 
 
O ganlyniad i’r gyrwyr ac er mwyn cyfarfod â’r heriau y manylwyd arnynt uchod rydym yn 
cynnig y dylid sefydlu Bwrdd Cyflawni Integredig i helpu gyda datblygu Gwasanaethau 
Iechyd Cymunedol a Gofal ym Môn. 
 
Caiff y Cynnig ei ddatblygu mewn mwy o fanylder isod ac rydym yn hyderus y bydd yn 
darparu ffordd ymlaen glir ar gyfer gweithio tuag at integreiddio’r ddarpariaeth o wasanaeth 
yn ffurfiol rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  Bydd 
sefydlu Bwrdd Cyflawni Integredig ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Cymunedol a Gofal 
Cymdeithasol ym Môn yn darparu mewnbwn gweithredol ac arweiniad i fod â throsolwg o’r 
broses, llywodraethu a pherfformiad gwasanaeth hollol integredig o ran iechyd a gofal 
cymdeithasol.  Rydym yn bwriadu i’r Bwrdd fod yn weithredol o Wanwyn 2014 ymlaen. 

 
Atebolrwydd: 
 
Bydd y Bwrdd Cyflawni Integredig yn atebol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a 
phrosesau democrataidd o fewn yr Awdurdod Lleol.  Serch hynny, fe ddylai aelodau’r Bwrdd 
Darparu fod â digon o awdurdod i ymrwymo eu sefydliadau i ffordd benodol o weithredu ar 
sail gwybodaeth am flaenoriaethau a chyfeiriad strategol a gytunwyd. 
 
Bydd y Bwrdd Cyflawni Integredig ar gyfer Iechyd a Gofal Cymunedol ym Môn yn cymryd 
arno'r rôl o “fforwm sirol”.  Y dyletswyddau a’r cyfrifoldebau allweddol i’r gr�p strategol hwn 
fydd siapio, cytuno, mesur a monitro datblygiad strategol iechyd a gofal cymdeithasol ar lefel 
sirol gan sicrhau ffocws ar brofiad integredig i gleifion / defnyddwyr gwasanaeth yn cynnwys: 
 

• Bod yn gyfrwng ar gyfer cael trosolwg o weithrediad gwasanaethau integredig ac ar y 
cyd 

• Darparu’r trefniadau llywodraethu ar y cyd ar gyfer gwasanaethau integredig y 
cytunwyd arnynt  

• Gyrru newid a thrawsnewid gwasanaethau, yn cynnwys y cyd-flaenoriaethau a 
nodwyd yn y Cynllun Integredig.  

 
Mae’r Bwrdd Cyflawni yn bwriadu sicrhau aliniad strategol gyda gwaith y Bwrdd Gwasanaeth 
Lleol i drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus drwy ddatblygu fframweithiau gwasanaeth 
integredig wedi eu seilio ar gytundebau ffurfiol.  
 
Yn unol â sefydliadau y mae ganddynt weithdrefnau effeithiol ar gyfer mesur, rheoli ac 
adolygu gwelliant mewn iechyd, a datblygu canlyniadau mesuradwy i’w poblogaeth, bydd 
gan y Bwrdd Cyflawni nodweddion a fydd yn cynnwys: 
 

• Y gred bod gwella Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi ei integreiddio gyda chylchoedd 
cynllunio gwasanaeth a busnes Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr / Cyngor Sir 
Ynys Môn. 

• Defnydd adeiladol o swyddogaeth sgriwtini neu archwilio gyda phartneriaid i adolygu 
ac i ddylanwadu ar benderfyniadau lleol pwysig ac i fynd i’r afael ar y cyd ag 
anghyfartaleddau iechyd a gofal cymdeithasol. 

• Proses gyfathrebu glir mewn perthynas â strategaeth a pherfformiad sydd yn dryloyw 
o fewn y sefydliad, i gydranddeiliaid, ac i’r boblogaeth yr ydym yn ei gwasanaethu. 

• Fframwaith mesur perfformiad cytbwys ar gyfer gwella iechyd a gofal cymdeithasol, 
yn ogystal â mesurau canlyniadau a rennir.   

• Y gallu i adlewyrchu ar yr arferion presennol wrth reoli perfformiad y bartneriaeth, 
gan fod yn ddigon aeddfed i nodi’r meysydd lle cafwyd cynnydd da a rhai y mae 
angen eu datblygu.   
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Cysylltiadau i bartneriaethau eraill e.e. Bwrdd Gwasanaeth Lleol, Bwrdd Iechyd Gofal 
Cymdeithasol a Lles, Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc - gwneir y cysylltiadau’n seiliedig 
ar faes y testun (h.y. integreiddio agweddau o wasanaethau plant drwy’r Bartneriaeth 
Plant a Phobl Ifanc, mentrau ar y cyd ar gyfer mesurau atal cychwynnol drwy’r Bwrdd 
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles, Cytundebau Partneriaeth drwy’r Bwrdd Iechyd Lleol 
ac ati). 

 
Trefniadau Llywodraethu:  
 
Bydd y Bwrdd Cyflawni yn lliniaru risgiau drwy: 
 

• Risg Strategol: Darparu sicrwydd bod unrhyw faes blaenoriaeth yn seiliedig ar 
dystiolaeth glir oangen (yn cynnwys cyfeiriad Polisi/Strategaeth Genedlaethol).  Bydd 
swyddogion sy’n atebol yn sicrhau bod prosiectau’n cael eu cefnogi mewn egwyddor 
o fewn eu sefydliadau perthnasol, gyda golwg ar liniaru unrhyw risg mewn perthynas 
â pherchnogaeth ar lefel Sefydliadol (h.y. Bwrdd / proses democrataidd) 
 

• Risg Weithredol: Nodi risgiau ariannol i unrhyw un o’r sefydliadau o ganlyniad 
uniongyrchol i’r cynlluniau a fwriedir (yn cynnwys risg o ran gweithredu cynlluniau 
arloesol, materion AD, newid Diwylliannol, a risgiau tebygol i enw da). 

 
• Risg Adrodd yn ôl: Cyfathrebu clir i’r ddau gyfeiriad rhwng y Bwrdd Cyflawni 

arfaethedig, Timau Lleoliaeth a grwpiau gweithredol mewn perthynas â rhannu 
gwybodaeth a nodi risgiau clinigol/sefydliadol/gweithredol pan yn gweithredu 
cynlluniau arloesol. 

 
• Risg Cydymffurfiaeth: Bydd y Bwrdd Cyflawni yn darparu trosolwg strategol yn 

arbennig mewn perthynas â risgiau cyfreithiol a rheolaethol unrhyw gynlluniau 
arloesol arfaethedig ar gyfer integreiddiad.  Bydd y Bwrdd Cyflawni yn darparu 
sicrwydd i’w hasiantaethau perthnasol ac i’r Bwrdd Gwasanaeth Lleol bod risgiau’n 
cael eu rheoli mewn perthynas uniongyrchol â materion llywodraethu proffesiynol. 
 

• Prosiectau Penodol: Bydd y Bwrdd Cyflawni yn darparu’r trefniadau llywodraethu 
mewn perthynas penodol â ffrydiau gwaith / prosiectau ar gyfer gweithio integredig 
megis: 
 

� Model Môn - Tîm Arwain Lleoliaeth 
� Un Pwynt Mynediad 
� Model Sirol ar gyfer Iechyd Meddwl – Adran 33 
� Anabledd Dysgu - integreiddio gwasanaethau. 
� Adran 33 - Gwasanaethau Plant ag Anableddau 
� Ymchwilio ymhellach i’r bwriad o gyflwyno Gweithwyr Generig yn ehangach  
� Cyd-leoli / integreiddio timau iechyd a gofal cymdeithasol 

 
Aelodaeth Arfaethedig: 
 
Uwch Reolwr Iechyd Cyhoeddus Cymru 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu Partneriaeth Gymunedol BIPBC 
Cyfarwyddwr Cymuned Corfforaethol Ynys Môn 
2 Aelod Awdurdod Lleol (i’w gadarnhau) 
Arweinydd Cymuned CPG Cymunedol (BIPBC) (i’w gadarnhau) 
Cynrychiolydd enwebedig a Chadeirydd Meddygon Teulu 
Cadeirydd Model Môn / Tîm Arwain Lleoliaeth 
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8. Argymhellion 
 

Gofynnir bod y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio yn dod I farn:- 
 
Bod BIPBC a Phroses Ddemocrataidd Cyngor Sir Ynys Môn yn cymeradwyo mewn 
egwyddor y cynigion i ddatblygu Bwrdd Cyflawni Integredig ar gyfer Gwasanaethau Iechyd 
Cymunedol a Gofal ar Ynys Môn. 
 

A1.  Sefydlu’r Bwrdd i fod yn weithredol erbyn Ebrill 2014, gan gynnwys aelodau etholedig 

A2.  I’r Bwrdd gytuno ar raglen waith i’w gyflwyno o fewn i drefniadau rheolaethol y  Cyngor 

 
 
 
Enw awdur yr adroddiad: Gwen Carrington 
Teitl Swydd:     Cyfarwyddwraig Cymuned    
Dyddiad:      6 Ionawr, 2014      
   
 
 
Atodiad 1: Aelodau’r Bwrdd sy’n gyfrifol am sefydlu’r Bwrdd Cyflawni Integredig Arfaethedig 
 
Atodiad 2: Diagram o Fframwaith Atebolrwydd   
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Atodiad1: Y Bwrdd sy’n gyfrifol am sefydlu’r Bwrdd Cyflawni Integredig Arfaethedig 
 
Dyma aelodau’r Bwrdd sydd i fod yn gyfrifol am sefydlu’r Bwrdd Cyflawni Integredig 
arfaethedig: 
 

Enw Dynodiad Asiantaeth 
Gwen Carrington Cyfarwyddwr Cymuned Cyngor Sir Ynys Môn 

 
Trystan Pritchard Uwch Reolwr Partneriaethau Gwynedd ac 

Ynys Môn 
 

Anwen Huws Pennaeth Gwasanaethau 
Plant 
 

Cyngor Sir Ynys Môn 
 

Gareth Llwyd Rheolwr Uned Cefnogi 
Busnes 
 

Cyngor Sir Ynys Môn 

Emily Whall Swyddog Gwella 
Cydweithredu, Prosiect ESF 
DCIF 
 

Cyngor Sir Ynys Môn 

Wyn Thomas Cyfarwyddwr Cynorthwyol, 
Datblygu Partneriaeth 
Gymunedol  
 

BIPBC 

Dr Stephen McVicar Pennaeth Lleoliaeth 
Meddygon Teulu, 
Tîm Arwain Lleoliaeth (Model 
Môn) 
 

BIPBC 

Eleri Lloyd Rheolwr Gwella a Datblygu 
Partneriaeth 
 

BIPBC  

Sarah Andrews Prif Swyddog Iechyd 
Cyhoeddus 
 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 
 

Catherine Robinson Athro Ymchwil Polisi 
Cymdeithasol  
 
Pennaeth Gwyddorau 
Cymdeithasol 
 

Prifysgol Bangor 
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Atodiad 2: Fframwaith Atebolrwydd 
 
 
�
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

PWYLLGOR: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

DYDDIAD: 15 Ionawr, 2014 

TEITL YR 
ADRODDIAD: 

Datganiad o Fwriad Gogledd Cymru 

PWRPAS YR 
ADRODDIAD: 

Derbyn sylwadau ar y Datganiad o Fwriad ar y cyd yng 

Ngogledd Cymru i’w chyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 

31/01/14 mewn Ymateb i’r gofyniad yn y ddogfen 

‘Fframwaith Gwasanaethau Intigredig ar gyfer Pobl H�n 

gydag Anghenion Cymhleth’ a gyhoeddwyd yng 

Ngorffennaf 2013. 

ADRODDIAD GAN: CYFARWYDDWR CYMUNED 

 

1.0 Cefndir 

1.1 Dogfen Ymgynghorol 

Ym mis Gorffennaf 2013, cyhoeddwyd dogfen ymgynghorol gan Lywodraeth Cymru 

sy’n gosod gofynion a disgwyliadau ar fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol i 

gyflymu’r broses o intigreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a’u 

mewnoli o fewn gwasanaethau priflif erbyn mis Rhagfyr 2014 er mwyn hwyluso 

mynediad at wasanaethau a gwella deilliannau ar gyfer dinasyddion.   

1.2 Cyd-destun Polisi 

Gosodir y disgwyliad ar fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol i intigreiddio 

gwasanaeth o fewn cyd-destun polisi cenedlaethol a amlinellir yn  

• ‘Gyda’n Gilydd ar gyfer Iechyd’ sy’n gosod allan uchelgais ar gyfer darparu 

gwasanaeth iechyd person-ganolog mor agos â  phosibl i gartref. 

• ‘Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaladwy yng Nghymru’ sy’n disgwyl bod 

Gwasanaethau Cymdeithasol wedi ei seilio ar asesiadau cludadwy a ffocws ar 

ddeilliannau a fydd yn galluogi pobl i wneud penderfyniadau hysbys gyda 

cynllunio gofal  a meini prawf cymhwyster mwy cyson. 

• Y Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) a fydd yn cryfhau’r 

gofynion deddfwriaethol ar Fyrddau Iechyd a Llywodraeth Leol i intigreiddio 

gwasanaethau. 

1.3  Disgwyliad i Gyflwyno Datganiad o Fwriad 

Mae’r ddogfen ‘Fframwaith Gwasanaethau Intigredig’ yn gosod disgwyliad ar 

Fyrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol ar lefel ranbarthol i gynhyrchu Datganiad o 
Fwriad sy’n amlinellu’r sefyllfa bresennol a bwriadau i’r dyfodol ar gyfer gosod allan 

Rhaglen Waith a fydd yn hybu cydweithredu mwy ffurfiol ar gyfer darparu 

gwasanaethau intigredig a fydd wedi eu mewnoli i ddarpariaeth priflif erbyn diwedd 

2014. 

Eitem 5 ar y Rhaglen
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2.0 Ymateb Gogledd Cymru 

2.1  Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) a 6 awdurdod lleol Gogledd 

Cymru wedi llunio Datganiad o Fwriad cychwynol i ddaparu gwasanaethau 

intigredig  ar gyfer Pobl H�n gydag anghenion cymhleth. Bydd ystyriaeth o’r 

Datganiad cychwynol hon gan aelodau etholedig y cynghorau a chyfarwyddwyr y 

Bwrdd Iechyd ynghyd ag adborth gan bobl h�n a Llywodraeth Cymru yn cyfrannu at 

lunio Datganiad terfynol gyda Chynllun Gweithredu erbyn 31/03/14. 

2.2 Er bod y ddogfen Fframwaith Gwasanaethau Intigredig yn gosod gofyn ar gyfer 

Datganiad o Fwriad sy’n canolbwyntio ar bobl h�n gydag anghenion cymhleth, 

‘rydym yn ystyried hyn fel ymagwedd y byddwn yn dymuno ei ddefnyddio ar gyfer 

grwpiau eraill o ddefnyddwyr gwasanaeth yn y dyfodol. 

2.3 Er mwyn i’n gweledigaeth lwyddo, ‘rydym yn cydnabod  y bydd angen symud 

adnoddau o wasanaethau llym / critigol i Wasanaethau Cymunedol a Chynradd, a 

bydd hyn yn gosod her sylweddol yn yr hinsawdd ariannol ar hyn o bryd. 

Cydnabyddir yr her yma gan BIPBC yn y Cynllun 3-mlynedd 2014-17.  

2.4 Rhagdybiaethau ariannol Y Bwrdd Iechyd 

Fodd bynnag, bydd angen gosod hyn oll o fewn cyd-destun yr amgylchedd ariannol 

sy’n effeithio ar yr holl wasanaethau cyhoeddus gan gynnwys y Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol. Mae rhagdybiaethau cynlluniau cyllidol cyfnod canolog yn ddangosol ar 

hyn o bryd, ond yn parhau i ddangos pwysau cost a chwyddiant cyson yn erbyn 

lefel isel iawn o gynnydd mewn buddsoddiad wedi ei gynllunio gan Llywodraeth 

Cymru. Mae rhagdybiaethau cynnar ar gyfer y Cynllun cyllidol tymor canolog yn 

dangos bwlch ariannol potensial o 12.1% dros y 3 blynedd nesaf i 2016/17 cyn 

ystyried cynlluniau arbedion a lliniaru. O ystyried y bwlch hwn,  bydd angen cyfarch 

4.2% yn ystod 2014/15, blwyddyn gyntaf o’r Cynllun Tair Blynedd. Felly, mae’n glir y 

bydd angen gwneud penderfyniadau anodd wrth flaenoriaethu ymagweddau tuag at 

wella iechyd a darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

3.0  Argymhellion  

 Gofynnir i’r Pwyllgor Sgriwtini Partenriaeth ac Adfywio dod I farn:- 

3.1 Bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo’r Datganiad o fwriad cychwynol ar gyfer 

Gogledd Cymru – sy’n cynnwys cyfraniadau gan Gyngor Sir Ynys Môn – ar gyfer ei 

chyflwyno gan BIPBC a’r 6 sir i Lywodraeth Cymru erbyn 31/01/14 i gydymffurfio 

gyda’r gofynion statudol  a amlinellir  yn y ddogfen ‘Fframwaith Gwasanaethau 

Intigredig ar gyfer Pobl H�n gydag anghenion Cymhleth’. 

3.2 Bod y Pwyllgor Gwaith yn awdurdodi’r Cyfarwyddwr Cymuned  i gydweithio gyda 

BIPBC a’r 6 awdurdod lleol ar draws Rhanbarth Gogledd Cymru ac yn lleol yma ar 

Ynys Môn trwy’r Bwrdd Cyflawni Iechyd a Gofal Cymdeithasol y bwriedir ei sefydlu i 

ddarparu trefniadau llywodraethu cadarn ac adnabod blaenoriaethau ar gyfer llunio 

Rhaglen Waith a fydd yn arwain at ddatblygu gwasanaethau intigredig ar gyfer pobl 

H�n gydag anghenion cymhleth. 
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Enw awdur yr adroddiad:   Gareth Llwyd 
Swydd:      Rheolwr Uned Cefnogaeth Busnes 
Dyddiad:      6 Ionawr, 2014 
 
Atodiadau: 
Datganiad o fwriad Gogledd Cymru 

 
Papurau Cefndirol: 
 
Llywodraeth Cymru (Gorffennaf 2013) Fframwaith Gwasanaethau Intigredig Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol ar gyfer Pobl H�n gydag anghenion Cymhleth.   
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Fersiwn 15 

Datganiad o Fwriad Gogledd Cymru— 

1  Rhagarweiniad 

Mae’r papur canlynol yn cynnwys y Datganiad o Fwriad ar Ofal Integredig ar gyfer Pobl 

H�n sydd ag Anghenion Cymhleth rhwng Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru a Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  

 

Cafodd ei ddatblygu ar y cyd gan gydweithwyr o Awdurdodau Gogledd Cymru a Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, i ddarparu datganiad rhanbarthol sengl. 

 

Mae yna gydnabyddiaeth gadarn ar draws Gogledd Cymru o’r angen i weithio o fewn ôl 

troed rhanbarthol - er mwyn cymhwyso strwythur y Bwrdd Iechyd Lleol (BILl) ac i wella 

effeithlonrwydd hyd yr eithaf; a bod yn ymatebol, yr un pryd, i angen lleol a datblygiadau 

gwasanaeth hanesyddol.  Canlyniad hyn yw bod angen i gynllunio a chyflenwi gwasanaeth 

weithredu ar lefel ranbarthol, isranbarthol a sirol. 

Mae strwythur rheolaeth glinigol y Bwrdd Iechyd Lleol (BILl) yn cael ei adolygu ar hyn o 

bryd tra bod Awdurdodau Lleol yn aros am ganlyniad Adolygiad Williams – mae hyn yn 

rhwym o arwain at lefel o ansicrwydd trefniadaethol.  Fodd bynnag, fe ysgrifennwyd y 

papur i adlewyrchu bwriad strategol y Partneriaid, gyda’r Weledigaeth, y Nodau a’r 

Amcanion ar gyfer Integreiddio ledled Gogledd Cymru’n rhai a fydd yn cael eu gweithredu 

beth bynnag fo strwythurau trefniadaethol y dyfodol.  

Mae’r angen i fabwysiadu dull cadarnach a di-oed gydag Integreiddiad Gwasanaethau ar 

gyfer Pobl H�n, wedi ei ledaenu’n glir gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae’r neges hon y un y mae asiantaethau partner yng 

Ngogledd Cymru’n ei chroesawu ac yn wir mae yna lawer o enghreifftiau o weithio cadarn 

mewn partneriaeth sy’n dangos yr ymrwymiad i’r dull gweithredu hwn.  Rydyn ni’n bwriadu 

adeiladu ar hyn er mwyn datblygu agenda uchelgeisiol sy’n gwthio ffiniau sy’n bod yn 

barod ac sy’n datblygu gwasanaethau a systemau newydd ac arloesol. 

�

Gellir dehongli “gweithio’n integredig” mewn sawl ffordd ac i ddibenion yr adroddiad hwn, 

rydyn ni’n defnyddio’r diffiniad (trefniadaethol) canlynol: 

 

System sengl o asesu anghenion, comisiynu a/neu ddarparu gwasanaeth sydd â’r nod o 

hyrwyddo aliniad a chydweithredu rhwng y sectorau gofal a gwella (Ham, 2008). 

 

Dylid ystyried y diffiniad hwn hefyd yn erbyn y Naratif i esbonio gofal a chymorth integredig 

i’r dinesydd,  a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru.
 

�

“Mae ’ngofal i’n cael ei gynllunio gen i â phobl sy’n gweithio efo’i gilydd i ’neall i, fy nheulu i 

a ’ngofalwr/’ngofalwyr i, a hynny’n rhoi rheolaeth i mi ac yn dod â gwasanaethau at ei 

gilydd i gyflawni’r canlyniadau sy’n bwysig i mi.”
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Rydym yn deall fod Gofal Integredig yn ymwneud nid â strwythurau, sefydliadau na 

llwybrau per se, nac â’r ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu comisiynu neu eu hariannu.  

Ei brif bwrpas yw gofalu fod dinasyddion yn cael profiad gwell o ofal a chymorth, yn profi 

llai o anghydraddoldeb ac yn cyflawni gwell canlyniadau. 

  

Yn yr hinsawdd ariannol bresennol, fodd bynnag, mae’n hanfodol hefyd cydnabod y 

rheidrwydd i unrhyw newid fod yn gost niwtral o leiaf yn y tymor hir. 

 

Wrth ystyried unrhyw symudiad tuag at Integreiddio, mae angen i ni ofyn y canlynol:- 

• A fydd o’n gwella ansawdd bywyd? 

• A fydd o’n gwella ansawdd y gofal? 

• A fydd o’n gwella profiad y dinesydd? 

• A fydd o’n cynyddu effeithlonrwydd cost? 

 

Y ddealltwriaeth sy’n honedig yn y papur yw y dylai iechyd, gofal cymdeithasol, 

gwasanaethau’r trydydd sector a gwasanaethau annibynnol ar gyfer Pobl H�n, gael eu 

llunio a’u cyflenwi i hyrwyddo ac i gynyddu lles er mwyn i’r person allu byw’n annibynnol yn 

eu cymuned cyn hired ag sydd bosib gyda gwasanaethau’n cael eu darparu yng nghartref 

y person hwnnw neu o fewn lleoliad cymunedol i osgoi’r angen am ofal parhaus, aciwt neu 

sefydliadol. 

 

Y nodweddion craidd hyn yw’r sylfaen greiddiol ar gyfer cyd-bolisi diweddar —Gosod y 

Cyfeiriad, Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy, Cyflawni Gofal Iechyd Lleol a 

Fframwaith ar gyfer Darparu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig.  Maen nhw hefyd yn 

hanfodol i’r Fframwaith Asesu Pobl H�n newydd a’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Lles (Cymru). 

 

Drwy weithio’n integredig byddai Partneriaid yn disgwyl defnyddio’u sgiliau, eu 

gwybodaeth, eu profiad a’u hadnoddau cyfunol i gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer Pobl 

H�n.  

 

Yn benodol, fe fydden nhw’n disgwyl:- 

• Hyrwyddo perchnogaeth a rheolaeth dinasyddion o’u hanghenion personol o ran 

lles a gofal, gan greu diwylliant gofal annibynnol yn hytrach nag un dibynnol. 

• Cynorthwyo pobl h�n i fyw’n annibynnol  ac i fod wedi’u cysylltu â’u cartref a’u 

cymuned, gyda’r bwriad o leihau’r posibilrwydd o unigrwydd ac arwahanrwydd. 

• Darparu gofal rhagweithiol yn ogystal ag adweithiol gan ystyried ffyrdd o fodloni 

anghenion unigolion drwy amrywiaeth o ddulliau cynorthwyo o fewn y gymuned a 

beth bynnag fo’u meini prawf cymhwyster. 

• Symleiddio gwasanaethau a gofal i fodloni anghenion unigol y person h�n yn well. 

• Lleihau dyblygu a chynyddu ymwybyddiaeth o wasanaethau a ddarperir i bobl h�n 

ar draws pob sector. 

• Lleihau defnydd anaddas o ofal tymor hirach a  gofal dwysach neu fwy aciwt 

• Gyrru cost gofalu am bobl h�n i lawr. 
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2  Fframwaith Cysyniadol 

Er mwyn cynllunio ar gyfer datblygu Gwasanaethau Integredig a’u disgrifio, mae’r 

Datganiad o Fwriad hwn wedi defnyddio Partnership Continuum 
(i)

(gweler Atodiad 1). 

Gellir ei gymhwyso ar lefelau Strategol, Rheolaethol a Chyflenwi Gwasanaeth, gyda 

gweithrediad yn bosib ar sail ranbarthol, isranbarthol, ledled y sir ac ar sail ardal. 

Bydd gweithio integredig yn datblygu ar gyflymder gwahanol ac ar gyfer gwasanaethau 

gwahanol ledled Gogledd Cymru.  Fe wnawn sicrhau y bydd dysgu’n cael ei rannu drwy 

strwythurau partneriaeth.  Gallai hyn fod drwy wefan a rennir gyda llyfrgell adnoddau a 

thempledi cyffredin ar gyfer dogfennau allweddol a/neu ddigwyddiadau dysgu rheolaidd. 

 

Mae dysgu oddi wrth “Cydweithredu mewn Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru” 
(ii)

, o 

ddogfennau allweddol fel
 
“Making integrated care happen at scale and pace”

(iv)
 a 

phrofiadau’n genedlaethol wedi amlygu’r materion sy’n helpu ac yn llesteirio Integreiddiad 

ac fe ddaw â phragmatiaeth i’n dadl. 

 

3  Model ar gyfer Integreiddio Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Bobl 
H�n / Model Gweithredu Targed 

Yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd, nid oes yna un model cydlynol ar gyfer Integreiddio 

sy’n crynhoi’r holl wasanaethau iechyd cyhoeddus, gofal sylfaenol, cymunedol, aciwt, gofal 

cymdeithasol a gwasanaethau’r trydydd sector, ac sy’n cael ei gefnogi gan bob 

rhanddeiliad - gan gynnwys ei ddinasyddion. 

Ond mae’r cydrannau model gwasanaeth canlynol yn rhai rydym yn eu cydnabod i allu 

cyfarfod y 4 thema allweddol a nodwyd gan bobl h�n pan ofynnwyd iddyn nhw am yr 

anawsterau gwasanaeth a brofwyd ganddyn nhw h.y. cydlyniad gofal, dilyniant mewn 

gofal, systemau cyfeirio a chyfathrebu syml a chyson a chyrchiad i wasanaethau
(v):- 

• Strwythurau Integredig o fewn Fframwaith Lywodraethu 

• Integreiddiad Gweithredol/Gwasanaethau 

• Atal ac ymyrryd cynnar 

• Gofal Canolraddol/Ymyrryd Tymor Byr 

• Cymorth Cymunedol Tymor Hirach 

• Gofal Is-aciwt/Cleifion mewnol 

• Gweithlu wedi’i gynllunio 

• Swyddogaethau cefn swyddfa wedi’u symleiddio 

 

Mae datblygu model gwasanaeth Integredig Gogledd Cymru ar gyfer Pobl H�n yn 

flaenoriaeth amlwg i Bartneriaid ac mae’n un y gwnawn ni weithio i’w gyflawni yn y 12 mis 

nesaf.  Yn yr ymgymeriad yma, rydyn ni’n cydnabod bod amrywiadau’n bosib rhwng y 6 

Ardal Awdurdod Lleol yngl�n â pha gydrannau o’r 6 a restrir uchod fydd yn cael eu 

mabwysiadau, ym mha gam yn y ‘Partnership Continuum’ ac a fyddai hynny ar lefel 

strategol/reolaethol neu lefel cyflenwi gwasanaeth. 
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4  Trefniadau Cyfredol a’r Bwriad ar gyfer y Dyfodol 

Mae’r adrannau canlynol yn darparu llinell sylfaen i “integreiddiad” cyfredol ynghyd â’r 

bwriad a’r dyhead ar gyfer y dyfodol yng Ngogledd Cymru. 

 
4.1 Arweinyddiaeth i yrru’r Weledigaeth 
 
Trefniadau cyfredol 

 

i) Mae Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru’n cynnwys:- 

• Arweinwyr a Phrif Weithredwyr chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru 

• Cadeirydd a Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  

• Cadeirydd a Phrif Swyddog Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

• Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru  

• Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru 

 

Amcan allweddol Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yw hyrwyddo 

gweithio ar y cyd rhwng awdurdodau lleol a rhwng awdurdodau lleol a gwasanaethau 

cyhoeddus eraill fel heddlu, iechyd a gwasanaethau tân ac achub.  I’r diben hwn mae’n 

rheoli portffolio o brosiectau cydweithredol. 

 

ii) Caiff gweithio mewn partneriaeth yng Ngogledd Cymru ei gynorthwyo ymhellach gan y 

Bwrdd Rhaglen Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd.  Caiff y Bwrdd hwn ei 

gadeirio gan Brif Weithredwr sy’n noddi ac mae ei aelodaeth yn cynnwys Cyfarwyddwyr 

Gwasanaethau Cymdeithasol; Arweinydd neu aelod Gweithredol ar ran Gofal 

Cymdeithasol; swyddogion Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chynrychiolwyr 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Asiantaeth Gwella 

Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 

iii) Bydd Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd yn cyfarfod yn ffurfiol â 

Chyfarwyddwyr Gweithredol BIPBC yn chwarterol yn Fforwm Strategol Chwarterol 
Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGC) BIPBC. 
 

iv) Mae pob Bwrdd Gwasanaeth Lleol, o fewn ei Gynllun Integredig Sengl, ag 

ymrwymiad i wella gweithio cydweithredol. 

 

v) Mae Awdurdodau Lleol â chysylltiadau allweddol â phedwar o Grwpiau Rhaglen 
Glinigol (GRhG) BIPBC - Meddygaeth Sylfaenol, Gymunedol ac Arbenigol, Plant a Phobl 

Ifanc, Therapïau a Chymorth Clinigol, ac Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu.  Mae 

Rheolwr Gwasanaethau Cymdeithasol uwch wedi ei gynnwys fel aelod ar bob un o’r 

pedwar GRhG ac fe’i gwahoddir i ddod i gyfarfodydd misol. 

 

vi) Gweithio mewn ardaloedd yw sylfaen gwasanaethau Integredig yng Ngogledd Cymru.  

O fewn y trefniadau gweithio ar y cyd yng Ngogledd Cymru daw partneriaid allweddol 

ynghyd yn Fforwm Partneriaeth Gwasanaethau Cymunedol (rhanbarthol).  Mae’r 

Fforwm hwn yn cynnwys cynrychiolwyr BIPBC (o ran iechyd y cyhoedd, gofal sylfaenol, 
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gwasanaethau iechyd cymunedol ac iechyd meddwl), galwedigaethau contractwyr 

annibynnol, gwasanaethau cymdeithasol (o bob un o’r chwe Awdurdod Lleol) a’r Trydydd 

Sector. Fe sefydlwyd y Fforwm yn wreiddiol i yrru ymlaen ddatblygiad a gweithrediad 

gweithio mewn ardaloedd ac elfennau allweddol eraill gyda Gosod y Cyfeiriad.   

 

Mae trafodaethau ar y gweill yn awr i ganfod a all y Fforwm gymryd rôl strategol ehangach 

i ddod yn Gr�p Cyflenwi rhanbarthol sy’n gyfrifol am yrru ymlaen yr holl gamau gofynnol a 

amlinellir yn y “Fframwaith ar gyfer Darparu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig” a 

“Darparu Gofal Iechyd Lleol”. Drwy’r Fforwm hwn bydd anghenion poblogaeth h�n 

Gogledd Cymru o ran cyflenwad gwasanaeth cydlynol a chyson yn cael ei gynllunio gan 

ddefnyddio data ardal / sirol / rhanbarthol a chenedlaethol. 

 

Bwriad ar gyfer y dyfodol 

i) Mae’r angen am strwythurau llywodraethu sirol cadarn sy’n hyrwyddo ac yn cynorthwyo 

arweinyddiaeth ar y cyd ar lefelau strategol, rheolaethol a chyflenwi gwasanaeth wedi ei 

gydnabod, gyda strwythur Fframwaith lleol (wedi’i atodi fel Atodiad 2) yn dangos y 

cysylltiadau rhwng ardaloedd, y sir a rhanbarth Gogledd Cymru gyfan.  Mae hwn wedi’i 

addasu i gyfarfod ag anghenion pob Sir. 

Bwriedir y Fforwm ar lefel Sir i gynorthwyo gweithio integredig drwy ddatgloi rhwystrau a 

biwrocratiaeth ddiangen. 

 

 ii) Mae Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ddiweddar wedi symbylu 

Adolygiad Partneriaeth a bydd ei ganfyddiadau’n helpu i oleuo cynlluniau strategol ar gyfer 

Integreiddio. 

�

4.2 Comisiynu 
 
Trefniadau cyfredol 

i) Mae Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus BIPBC 2012, yn darparu 
gwybodaeth ar asesiad o anghenion y boblogaeth a chysylltiadau pellach â nhw, a 
blaenoriaethau sy’n ymwneud ag iechyd a lles pobl h�n yng Ngogledd Cymru. Yn 
ogystal mae yna Ddangosyddion Pobl H�n (2012) sydd wedi eu datblygu gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru.  

��

ii) Mae gweithgor rhanbarthol sy’n cynnwys rheolwyr gofal cymdeithasol ac iechyd wedi ei 

sefydlu fel symudiad cychwynnol tuag at gynllun comisiynu sengl, i sefydlu cwmpas y 

ddarpariaeth gyfredol a nodi continwwm gwasanaethau cymunedol sy’n dod dan ymbarél 

eang “Gwasanaethau Gofal Canolraddol”. 

 

iii) Mae Canolbwynt Comisiynu Gogledd Cymru ar gyfer lleoliadau drud, bychan eu nifer 

yn enghraifft bositif o weithgaredd comisiynu rhanbarthol ar y cyd ac mae’n weithgaredd y 

gellir adeiladu arno i ddatblygu cyd-gaffael lleoliadau preswyl, goruchwylio contract 

rhanbarthol a sicrhau dull cyson o osod ffioedd. 

 

Bwriad ar gyfer y Dyfodol 

Mae comisiynu’n gysyniad eang ac mae yna lawer o ddiffiniadau.  Gellir ei ddisgrifio fel y 

dull o sicrhau’r gwerth gorau i ddinasyddion a threthdalwyr lleol. Dyma’r broses o drosi 
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dyheadau ac angen, drwy nodi a chaffael gwasanaethau ar gyfer y boblogaeth leol, yn 

wasanaethau sy’n cyflenwi’r canlyniadau gorau posib o ran iechyd a lles a’r ddarpariaeth 

iechyd a gofal cymdeithasol orau posib o fewn y defnydd gorau o adnoddau sydd ar gael. 

 

i) Gellir gwireddu manteision felly ar gyfer gwasanaethau Pobl H�n drwy gynllunio a 

chomisiynu gwasanaethau ar y cyd ar draws gofal cymdeithasol ac iechyd mewn 

partneriaeth â’r trydydd sector a’r sector annibynnol.  Fe gaiff y rhain eu datblygu ar lefel 

ardal, sir a rhanbarth. 

 

ii) Elfen gychwynnol o’r gweithgaredd yma fydd datblygiad datganiadau o sefyllfa’r 

farchnad. 

 

iii) Bydd haeniad risg yn cael ei gynnwys hefyd gan fod hynny’n caniatáu targedu 

gwasanaethau priodol er mwyn gallu cyflawni cynllunio gofal sy’n rhagweithiol ac sydd 

wedi’i bersonoli.  Yna gallai defnyddwyr y mae angen i’w hachos gael ei reoli oherwydd 

cymhlethdod ac anwadalwch eu cyflwr, ddisgwyl derbyn gofal drwy lwybrau gofal cyd-

gysylltiedig a fydd yn sicrhau trosglwyddiad llyfn rhwng gwasanaethau. 

 

iv) Mater allweddol fydd mabwysiadu dull o ofalu fod darparwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol yn gweithredu mewn diwylliant sy’n galluogi, gan gefnogi annibyniaeth 
ac osgoi gwaethygiad diangen, e.e. derbyn i ysbyty.   

�

v) Mae’r angen i ddatblygu model cadarn ar gyfer cyd-gomisiynu wedi ei drefnu gan 

Bartneriaid fel blaenoriaeth ar gyfer gweithredu ac mae bid am gymorth ychwanegol yn yr 

ymdrech yma’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. 

 

 

 

4.3 Rheoli Adnoddau/Cyllidebau Cyfun 
 
Trefniadau cyfredol 

 

i) O ran Cytundebau Ffurfiol S-33, mae pob sir â Chyllideb Gyfun ar gyfer y Gwasanaeth 

Cyfarpar Cymunedol. 

 

ii) Mae Conwy â  

• dau o Fflatiau Tai Gofal Ychwanegol Tymor Byr a ariennir ar y cyd i hwyluso 

rhyddhau cynnar o ysbyty ac ail-alluogi pan na all pobl ddychwelyd adref. 

 

iii) Mae Sir Ddinbych â 
• chyllideb gyfun a gytunwyd ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.   

 

iv) Mae Wrecsam ag 

• iechyd a gofal cymdeithasol sy’n cyd-ariannu nifer o fentrau ar hyn o bryd yn 

cynnwys teleofal, gofal canolraddol, rhaglen atal codymau, a chontractau trydydd 

sector sy’n cyflenwi gwasanaethau ataliol lefel isel, er enghraifft.  

Tudalen 29



CC-015195-RMJ/119741 Page 10 
 

 

v) Mae Ynys Môn â 
• Chynllun Prynu Ategol sydd wedi bodoli am y 15 mlynedd ddiwethaf i gyd-ariannu 

iechyd a phecynnau gofal cymdeithasol i gynnal a chynorthwyo pobl gartref gydag 

anghenion gofal dwys a chymhleth er mwyn osgoi derbyniadau amhriodol neu 

gynamserol i ofal tymor hir. 

• trefniadau sy’n bodoli ers amser maith gydag Iechyd i ariannu gwasanaethau 

Ymateb Cyflym er mwyn hwyluso rhyddhau o ysbyty ac i ddarparu ymyriad brys i 

osgoi derbyniadau amhriodol i ysbyty.  

 

Bwriad ar gyfer y Dyfodol 

i) Mae’n ofynnol i bob sefydliad gyflawni effeithlonrwydd sylweddol yn y blynyddoedd nesaf 

a gallai hyn fod yn rhwystr i ddatblygiad pellach cyllidebau cyfun ffurfiol.  Fodd bynnag, 

gellid dadlau hefyd y gallai cronni cyllidebau arwain at effeithlonrwydd.  Fel gydag unrhyw 

agwedd ar Integreiddio, mae angen fforio’r manteision i ddinasyddion a’r manteision 

trefniadaethol fel sail resymegol i gymryd camau felly.  Mae hyn yn amcan a nodwyd o ran 

y gweithgor gwasanaethau Gofal Canolraddol y cyfeirir ato uchod. 

 

Fodd bynnag, mae’n amlwg fod arnom angen gwell dealltwriaeth o’r adnoddau sydd ar 

gael yn y sir, yn ôl yr ardal fyddai orau, fel bod Partneriaid, fel cam cyntaf, yn gweithio efo’i 

gilydd i fapio’r gyllideb gyfredol, y stad a’r staffio sydd wedi’u dyrannu ar hyn o bryd i 

wasanaethau Pobl H�n. 

 

  

4.4 Integreiddio Rheolaethol/Gwasanaeth 
 
4.4.1 Gweithlu 

 

Mae yna uchelgais yng Ngogledd Cymru gyfan i symud tuag at strwythur gweithlu sy’n fwy 

integredig ar gyfer Pobl H�n.  Bydd y rhagfynegiadau ar gyfer y galw yn y dyfodol yn 

seiliedig ar newid demograffig a newid gwasanaethau o ofal cyfredol, aciwt neu sefydliadol 

i’r gymuned, ac ar yr un pryd yn ystyried y galw cynyddol sy’n codi o’r angen i ddelio â lles, 

cynhwysiad cymdeithasol, iechyd y cyhoedd a’r cynnydd disgwyliedig mewn rheolaeth 

cyflyrau cronig.  

 

Trefniadau cyfredol 

 

i) Mae’r sefydliadau i gyd yn darparu cyfleoedd datblygu sy’n cynorthwyo staff o’r 
awdurdodau iechyd a’r awdurdodau lleol yn ogystal â defnyddio grantiau Datblygu 
Gweithlu Gofal Cymdeithasol i gynnal datblygiadau yn y trydydd sector a’r sector 
annibynnol. 
 
ii) Mae Conwy â  

• rheolaeth sengl o Wasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion. 

• cyd-leoliad staff iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer pobl h�n yng Nghanolfan 

Crwst, Plas Menai a Meddygfa Abergele gyda Llys Dyfrig yn Llandudno’n agor ym 

Mawrth 2014. 
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• cynllunio gofal a thriniaeth integredig, mewn perthynas â’r Mesurau Iechyd Meddwl. 

 
ii) Mae Sir Ddinbych â 

• threfniant rheolaethol llinell sengl ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion 

a thîm bychan ar gyfer Gwasanaethau Pobl H�n.   

 
iii) Mae Sir y Fflint â  

• threfniant rheolaeth llinell sengl ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion  

• 3 o dimau Ardal ar gyfer Gwasanaethau Pobl H�n sy’n gyffiniol ag ardal iechyd.  

Mae un wedi’i gyd-leoli â chydweithwyr iechyd mewn ysbyty cymunedol lleol.  Mae’r 

rhain wedi eu sefydlu yn cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol a Therapïau 

Galwedigaethol gyda’r dyhead o gyd-leoli’r 2 dîm sy’n weddill yn 2014. 

 
iv) Mae Gwynedd â 

• staff gofal cymdeithasol sy’n gweithio ym Meirionnydd, wedi eu cyd-leoli â 

chydweithwyr iechyd.  Ar hyn o bryd mae staff yn gweithio o 6 o “fannau glanio”, a 5 

o’r rheiny mewn Canolfannau Iechyd neu Ysbytai Cymunedol. 

 
v) Mae Wrecsam â 

• gweithio cadarn mewn partneriaeth o ran gwasanaethau gofal canolraddol gyda 

gweithwyr generig cyflogedig iechyd wedi’u lleoli â thîm gwaith cymdeithasol pobl 

h�n ac yn cael eu rheoli gan reolwr tîm gwaith cymdeithasol. 

• dull gweithredu tîm amlddisgyblaeth integredig sy’n cael ei arbrofi yn Ysbyty Maelor 

yn rhan o’r prosiect eiddilwch i leihau derbyniadau y gellid eu hosgoi ac i hwyluso 

rhyddhau amserol. 

 
vi) Mae Ynys Môn â 

• Thîm Nyrsio Ardal wedi ei gyd-leoli o fewn Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol 

Oedolion yn Llangefni. 

• Tîm Gwaith Cymdeithasol integredig Gwynedd ac Ynys Môn wedi ei leoli yn Ysbyty 

Gwynedd. 

• Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol integredig wedi’i gyd-leoli ar ddau safle 

yn Llangefni a Chaergybi. 

 

Bwriad ar gyfer y dyfodol 

 

i) Fe wnawn bennu’r gweithlu sy’n ofynnol i gyfarfod â’r Model Gwasanaeth Integredig ar 

gyfer Pobl H�n i ofalu fod gennym ddigon o staff sydd â’r sgiliau priodol yn y lle priodol.  

Mae’n wirebol fod hyn yn sialens arbennig i ardaloedd gwledig y Sir. 

 

ii) Fe wnawn fforio cyfleoedd ar gyfer cyd-leoli timau - gan nodi’r angen am bragmatiaeth 

yn yr oblygiadau cost a rennir o ran darpariaeth felly. 

 

iii) Mae trefniadau a rennir wedi eu nodi i fod yn allweddol o ran arwain newid a thorri ar 

draws y gwasanaethau tameidiog a’r gweithio ynysig sy’n nodweddu systemau sy’n 

gamweithredol. Mae angen i ni ddatblygu llwybrau integredig sydd wedi eu datblygu’n dda 

i ofalu nad yw dinasyddion yn profi datgysylltiad. 
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Rydyn ni’n bwriadu dechrau trafodaeth i fforio opsiynau sefydlu Rheolwyr Ardal ar y cyd.  

Byddai ganddyn nhw gyfrifoldeb o drefnu a datblygu rheolaeth ystod gymhleth o 

wasanaethau arbenigol, amlasiantaethol mewn ffordd sy’n gost-effeithiol ac ymatebol, gan 

integreiddio arferion sefydledig a staff amlddisgyblaeth ar draws y llwybrau gofal. 

 

iv) Mae ymarfer Asesu Partneriaeth diweddar a gynhaliwyd gan y Timau Ardaloedd ym 

mhob Sir, wedi dadansoddi trefniadau gweithio cyfredol ac wedi nodi meysydd sydd i’w 

gwella.  Bydd yr asesiad hwn yn sylfaen ar gyfer y dyfodol. 

�

�

4.4.2 Swyddogaethau Cefn Swyddfa 

 

Mae’r angen i sicrhau fod Integreiddiad yn seiliedig ar ddull systemau cyfan/trefniadaethol 

yn cael ei amlygu yn “Cydweithio mewn Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru”
(ii)

. 

Mae’r ddogfen hon yn dangos y risgiau o ddatblygu gwasanaethau integredig pan nad yw’r 

holl adrannau allweddol e.e. cyllid, adnoddau dynol, gwybodaeth, yn gysylltiedig â’r siwrne 

o’r cychwyn.  Mae angen iddyn nhw fod yn ymglymedig â chytuno’r lefel sydd i’w chyflawni 

ar y ‘Partnership Continuum’. 

 

Ar gyfer y Bwrdd Iechyd, fe ddarperir swyddogaethau cynnal fel ‘cyflogres, caffael ac 

agweddau trafodaethol ar Adnoddau Dynol’ gan Bartneriaeth Cyd-wasanaethau Cymru 

Gyfan. 

 

Dylid cynnal gweithio integredig effeithiol â pholisïau a gweithdrefnau sydd, ar y gorau, ar 

y cyd ac o leiaf wedi eu halinio ac fe wnawn ni fforio hyn yng nghyd-destun Partneriaeth 

Cymru Gyfan. 

Mae yna hefyd angen rhaglenni hyfforddi a rennir, rheolaeth data “ar y cyd” a systemau 

gwybodaeth sy’n “siarad” â’i gilydd.  

 

Trefniadau cyfredol 

 

i) Mae BIPBC a’r 6 Awdurdod Lleol yn datblygu Polisi Dewis ar y cyd i gynorthwyo 

rhyddhau o ysbyty’n amserol ac yn briodol. 

 

ii) Mae Conwy  
• wedi datblygu protocol o rannu gwybodaeth yngl�n â threfniant monitro a chyd-

fonitro cartrefi gofal. 

• â chytundeb i wneud taliadau gofal nyrsio a ariennir ar ran y Bwrdd Iechyd. 

 

iii) Mae Sir Ddinbych a iv) Sir y Fflint â   

• Chytundebau Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) mewn nifer o 

wasanaethau i gynorthwyo gweithio ar y cyd. 

  
v) Gwynedd  

• Mae’n aelod o’r ‘Welsh Systems Consortium’ [WSC] sy’n cynnwys 8 o Awdurdodau 

Lleol yng Nghymru, a brynodd system ofal gymdeithasol yn 2013.  Mae’r WSC ar 
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hyn o bryd yn ymgymryd â chaffael ar y cyd ag Iechyd -ar gyfer system wybodaeth 

Gofal Cymunedol er mwyn gwireddu gweledigaeth Gofal Cymdeithasol ac Iechyd 

Cymunedol gan ddefnyddio’r un system. 

 
vi) Mae Wrecsam â 

• Thîm Strategaeth Gweithlu a Datblygu Gofal Cymdeithasol Oedolion sy’n hyfforddi 

staff gweithredol sy’n gweithio ar draws y sbectrwm Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

• Gofal Canolraddol, Gofal Uwch a Phrosiect Ardal y De – sy’n cael eu cynnal gan 

systemau rheoli data ar y cyd. 

 
vii) Mae Ynys Môn â 

• chytundeb i wneud taliadau gofal nyrsio sydd wedi’i ariannu, ar ran y Bwrdd Iechyd. 

 

Bwriad ar gyfer y dyfodol 

i) Yng Ngogledd Cymru fe wnawn ystyried sut y gellir mynd â datblygiad systemau 

gwybodaeth ar y cyd ymlaen o fewn model cyfredol y Bartneriaeth Gwasanaethau a 

Rennir.  Bydd hyn yn ystyried y rhaglen gaffael genedlaethol ar gyfer System Wybodaeth 

Gofal Cymunedol h.y. ateb electronig a fydd yn hwyluso rhannu data ar draws Iechyd 

Cymunedol a Gofal Cymdeithas.  

 

ii) Mae’r Consortiwm Systemau Cymreig sy’n cynnwys tri o Awdurdodau Lleol Gogledd 

Cymru – Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn 

ynghyd â phump o Awdurdodau Lleol eraill, wedi cofrestru ar gyfer ymarferiad caffael ar y 

cyd â Gwasanaeth Gwybodeg y GIG. Mae wedi ei alw’n ‘Community Care Information 

Solution’ (CCIS).   Mae pob un o’r 22 o Awdurdodau Lleol a’r 7 Bwrdd Iechyd Rhanbarthol 

wedi eu henwi yn y broses o dendro, sydd eisoes ar y gweill. 

 

iii) Mae gr�p CCIS rhanbarthol Gogledd Cymru wedi ei sefydlu ac mae’n cynnwys 

arweinwyr Cymorth Busnes a Phenaethiaid TGCh.  Mae’r gr�p hefyd yn cynnwys 

partneriaid o gyflenwyr cyfredol PARIS (Conwy, Sir y Fflint a Sir Ddinbych) gyda’r bwriad o 

gael dull gweithredu rhanbarthol ledled Gogledd Cymru. 

 

 
iv) Y bwriad yw cynnal yr amcanion gweithio integredig sydd ynddynt eu hunain yn 

cyflenwi gwelliannau i gleifion ac arferion gweithio mwy effeithlon.  Yn gyffredinol, byddai 

system sengl ar gyfer iechyd cymunedol a gofal cymdeithasol yn galluogi: 

 

• Gwell penderfyniadau a hynny’n arwain at well canlyniadau i bobl – drwy gyrchiad i 

ddata sy’n fwy cyflawn.  Dylai hyn wella canlyniadau i gleifion a helpu i osgoi 

derbyniadau a gwella cynllunio gwasanaeth. 

• Gwell cydgysylltu – rhwng awdurdodau a hynny’n golygu gwell effeithlonrwydd a 

gwell gwasanaethau i gleifion. 

• Gwell diogelwch i gleifion unigol – drwy lai o wallau trawsysgrifol, gwell prydlondeb, 

lleihad mewn cyfeiriadau ‘coll’, y gallu i olrhain yn well i un pwynt. 

• Lleihau ymweliadau â’r ganolfan – drwy gyrchiad i wybodaeth wrth deithio. 

• Llai o ddyblygu wrth gipio data a gwirio gwybodaeth.  
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• Lleihad mewn ymyriadau diangen. 

• Mwy o hyder yn hunaniaeth y person. 

• Set ddata graidd ar y cyd ar draws iechyd a gofal cymdeithasol 

 
 
 
4.4.3 Partneriaethau Ehangach 
 

Mae’n ofynnol i ddinasyddion a gofalwyr gael ystod o wasanaethau ar wahân i iechyd a 

gofal cymdeithasol er mwyn iddyn nhw fyw bywydau annibynnol.  Er enghraifft, bydd tai a 

chludiant yn effeithio’n gyfartal ar y ffordd y bydd pobl yn byw, eto gall y gwasanaethau 

hyn weithredu weithiau’n gyfochrog, yn hytrach nag mewn partneriaeth â’i gilydd. 

 
 
 
Trefniadau cyfredol 
 

Hyd yma cafwyd rhai trafodaethau a pheth cydweithredu drwy bartneriaethau sy’n bod yn 

barod, yn enwedig drwy strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles ac ymgysylltiad 

achlysurol â phrosiectau penodol.   

 
Mae Gr�p Cludiant i Iechyd yng Ngogledd Cymru wedi ei sefydlu.  Fe’i cadeirir gan BIPBC 

ac mae’n cynnwys Llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr y chwe Awdurdod Lleol, Taith – y 

consortiwm cludiant rhanbarthol, WAST a Chludiant Cymunedol.   

 
Nod y gr�p hwn yw deall a gwella cyrchiad i wasanaethau a chyfleusterau iechyd yng 

Ngogledd Cymru.  Mae’r gr�p hefyd yn ceisio sicrhau ffit strategol gwell rhwng cynllunio a 

chyflenwi ar gyfer yr holl bartneriaid sy’n cymryd rhan. 

 
Bwriad ar gyfer y dyfodol 
 
Mewn ymateb i rai o’r anawsterau hyn, dylem fod â llwybrau gofal sy’n cynorthwyo cleifion 

â’u taith drwy wasanaethau amlasiantaeth a’r rhai sy’n gweithio ar draws ffiniau i 

gynorthwyo pobl i gyrchu a thrafod gwasanaethau ac i drawsnewid o un lleoliad gofal i un 

arall.  Mae hyn yn arbennig o berthnasol i’r dinasyddion a’r gofalwyr hynny sy’n profi 

anawsterau’n cyrchu gofal gan dimau sydd y tu allan i gylch gwaith darpariaeth integredig. 

 

 

4.5 Gwasanaethau sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd / sy’n cael eu Cyd-gynhyrchu 

 

Trefniadau cyfredol 

 

Rydyn ni yng Ngogledd Cymru’n cydnabod gwerth nid dim ond mabwysiadu ymddygiadau 

ffordd iach o fyw, ond hefyd sicrhau fod rhwydweithiau cymdeithasol cadarn yn eu lle i 

gynorthwyo unigolion.  Gall bod yn aelod gweithgar o gymuned gynyddu lefel y rheolaeth 

sydd gan bobl o’u bywydau a chyfrannu tuag at iechyd a lles gwell.  Gall cyd-gynhyrchu – 

defnyddio profiad, gwybodaeth a galluoedd gweithwyr proffesiynol, asiantaethau partner, 

pobl sy’n defnyddio gwasanaethau a’u cymunedau – gyfrannu tuag at well canlyniadau.  
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Gall hefyd helpu i sicrhau cyflawni gwell gwerth am arian a gall helpu i rymuso 

cymunedau. 

�

Mae Adroddiad Blynyddol 2013 Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd yn cydnabod ac yn ategu 

pwysigrwydd agweddau fel hyn.  “Mae cyd-gynhyrchu’n golygu fod pobl yn rhannu 

penderfyniadau am eu hiechyd a’u lles â gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal 

cymdeithasol. Mae’n golygu fod gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn symud tuag at 

swyddogaeth o hyrwyddo ac i ffwrdd oddi wrth y rôl draddodiadol o drefnu.  Mae’n golygu 

newid grym, ac mae’n golygu fod ar bawb angen y sgiliau i gymryd rhan yn y cyd-

benderfynu.” 

 

Fe ddefnyddir dulliau cyd-gynhyrchu wrth gynllunio a datblygu rhai mentrau cymunedol ac 

mae’r chwe Awdurdod Lleol yn datblygu cyd-ddealltwriaeth o’r fethodoleg yma.  

 

Rydyn ni hefyd yn ymchwilio datblygiad potensial cynlluniau mentrau cymdeithasol - 

busnesau sy’n masnachu i daclo problemau cymdeithasol, i wella cymunedau, cyfleoedd 

bywyd pobl, neu’r amgylchedd.   

 

Mae’r Awdurdodau Lleol a’r Bwrdd Iechyd wedi nodi’r angen i ddatblygu dull gweithredu a 

rennir tuag at fentrau cymdeithasol yn rhan o’r gweddnewid sydd ei angen i weithredu’r Bil 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles.  Mae ein cynigion ar gyfer defnyddio’r cyllid yn 

cynnwys comisiynu arbenigedd i’n cynorthwyo â’r dull gweithredu yma. 

 

Fe lansiwyd y Strategaeth ar gyfer Pobl H�n yn 2003 i ddelio â phroblemau a dyheadau 

pobl sy’n 50 a h�n ac sy’n byw yng Nghymru.  Mae’r strategaeth yn seiliedig ar heneiddio 

fel cysyniad positif.  Mae dulliau a strwythurau wedi eu sefydlu ar lefelau lleol ym mhob 

rhan o Ogledd Cymru ac maen nhw’n caniatáu i wasanaethau cyhoeddus glywed llais pobl 

h�n a chaniatáu i bobl h�n fod yn gysylltiedig â’r penderfyniadau sy’n effeithio ar eu 

bywydau. 

 
Cydnabyddir fod Gofalwyr yn bartneriaid allweddol yng nghyflenwad gofal ac mae cefnogi 

eu hymglymiad yn ganolog i gynaladwyedd darpariaeth gofal. Disgwylir i’r Bwrdd Iechyd, 

Awdurdodau Lleol a sefydliadau’r Trydydd Sector yng Ngogledd Cymru weithio mewn 

partneriaeth i gyflawni’r newid diwylliannol ac i gyflenwi’r prif ddyletswyddau sy’n codi o’r 

Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010.  Bydd partneriaethau cadarn ac 

effeithiol yn hanfodol i gyflenwad llwyddiannus y camau allweddol sy’n cynnwys gwell 

gweithio ar y cyd, systemau adrodd ar y cyd a gwasanaethau gwybodaeth i ofalwyr wedi’u 

cryfhau.    

 
 
i) Yng Nghonwy...  

• Fe sicrhaodd yr Ymgynghoriad ar foderneiddio Gwasanaethau Pobl H�n fod 

dinasyddion yng nghraidd y datblygiadau ac mae pob cynllun newydd wedi ei 

ordanysgrifio. 

• Felly hefyd mae Gofalwyr â phroffil uchel ac maen nhw’n weithredol gysylltiedig â 

datblygu gwasanaethau.  Mae’r Bwrdd Iechyd ac Awdurdod Lleol Conwy wedi bod 
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yn gweithio efo’i gilydd i baratoi, cyhoeddi a gweithredu Strategaeth ar gyfer 

Gofalwyr.  

• Mae newid diwylliannol yng ngrymusiad gofalwyr i fod yn rhan o’r prosesau o 

benderfynu ynghylch rheoli gofal. 

• Datrysiadau Symud Ymlaen, mae ail-ddarparu gweithgareddau iechyd a lles 

(cymdeithasol a Hamdden) yn enghraifft dda o gyd-gynhyrchu, wedi’i reoli gan y 

trydydd sector gyda sail o wirfoddolwyr a chymorth gan yr Awdurdod Lleol drwy 

grant. 

  

ii) Yn Sir Ddinbych – 

• Mae prosiect Gwasanaethau Gofal Iechyd Cymunedol Gogledd Sir Ddinbych wedi 

bod yn gweithio â defnyddwyr gwasanaeth a chynrychiolwyr y gymuned sy’n 

cymryd rhan yn natblygiad cynigion ar gyfer yr ysbyty cymunedol newydd sydd 

wedi’i gynllunio yn yr ardal.  Rydyn ni’n archwilio potensial menter gymdeithasol 

neu entrepreneuriaeth i gefnogi pobl leol i ddod yn ymglymedig â chyfleusterau a 

gwasanaethau’r ysbyty, gan weithio gydag asiantaethau lleol eraill. 

 

iii) Yn Sir y Fflint   
• mae yna nifer o enghreifftiau ardderchog o wasanaethau sy’n canolbwyntio ar y 

dinesydd / sy’n cael eu cyd-gynhyrchu.  Mae’r rhain yn cynnwys:- 

• defnyddwyr gwasanaeth presennol a chyn-ddefnyddwyr gwasanaeth  Iechyd 

Meddwl fel partneriaid ym mhob agwedd ar ddarparu gwasanaeth.  Maen nhw’n 

cynorthwyo gyda chyflenwi hyfforddiant, yn mynychu cyrsiau hyfforddi ac maen 

nhw’n rhan o’r agwedd bositif gyffredinol tuag at gyd-gynhyrchu darpariaeth 

gwasanaeth a chyflenwi canlyniadau. 

• fel rhan o ddatblygiad gwasanaethau parhaus, mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi cyfle i 

gymunedau gyd-gynhyrchu opsiynau ar gyfer cyflenwi gwasanaeth yn y dyfodol yn 

2014 

• Cynlluniau Busnes unigol yn ôl y gwasanaeth yn ystyried opsiynau i ddatblygu 

gwasanaethau pellach sydd wedi’u cyd-gynhyrchu.  

 

iv) Yng Ngwynedd  

• Mae yna nifer o grwpiau sy’n bod yn barod, er enghraifft y Fforwm Pobl H�n, a 

Chanolfannau Heneiddio’n Dda sy’n rhoi cyfle’n rheolaidd i gael sgyrsiau sy’n helpu 

i oleuo cyfeiriad ein gwasanaeth o ganolbwyntio ar y dinesydd.  Y bwriad yw 

defnyddio mwy ar y grwpiau sy’n bod yn barod gan sicrhau llenwi unrhyw fylchau 

sy’n ymwneud ag ymgysylltu dinasyddion. 

 

v) Yn Ynys Môn 
• mae yna nifer o grwpiau sy’n bod yn barod sy’n cynnwys, er enghraifft, Gyngor a 

Fforwm Pobl H�n a 3 o Ganolfannau Heneiddio’n Dda lle ceir cyfleoedd rheolaidd i 

sgwrsio a hynny’n helpu i oleuo cyfeiriad datblygiad a chyflenwad ein 

gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd.  Y bwriad yw defnyddio mwy ar y 

grwpiau hyn wrth ddatblygu gwasanaethau ataliol cymunedol ar yr Ynys drwyddi 

draw.  
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• mae model o ymgysylltu di-ffael, dan y Strategaeth Pobl H�n, wedi ei ddatblygu â 

nifer o gymunedau lleol i ail-lunio a datblygu ystod o wasanaethau ataliol 

cymunedol sy’n hyrwyddo iechyd a lles a chynhwysiant cymdeithasol i bobl h�n. 

• yn rhan o ddatblygiad gwasanaeth parhaus dan y Rhaglen Trawsnewid ar gyfer 

Gwasanaethau Oedolion H�n, bydd cyfleoedd i gymunedau gyd-gynhyrchu 

opsiynau ar gyfer cyflenwi gwasanaeth yn y dyfodol yn 2014 a thu hwnt yn parhau.  

Mae dull gweithredu Partneriaeth Gymunedol â rhanddeiliaid allweddol a grwpiau 

cymunedol lleol yn cael ei ddatblygu yn ardal Biwmares er mwyn defnyddio asedau 

ac adnoddau cymunedol yn fwy effeithiol. 

 

Bwriad ar gyfer y dyfodol 

 

i) Gyda’n gilydd fe wnawn ni archwilio’r ffordd y gallwn adeiladu ar waith cynnar ar gyd-

gynhyrchu, gan weithio i sefydlu’r egwyddorion wrth gynllunio a datblygu gwasanaethau’r 

dyfodol.   

 

ii) Fe wnaiff Awdurdodau Lleol a’r Bwrdd Iechyd weithio ag Adrannau Adfywio 

Awdurdodau Lleol a mentrau cymdeithasol sefydledig yng Ngogledd Cymru drwyddo draw 

i ymchwilio, fforio a dysgu mwy am ddatblygiad mentrau cymdeithasol a chwmnïau 

cydweithredol.  Er bod yna enghreifftiau o fentrau cymdeithasol sydd wedi eu hen sefydlu 

yn gweithredu ledled Gogledd Cymru, mae yna le i ddysgu oddi wrthyn nhw, i’w datblygu 

ymhellach ac i sefydlu Mentrau Cymdeithasol a / neu Gydweithfeydd mewn meysydd 

gwasanaeth eraill.  Fe wnaiff Gogledd Cymru gynnal cyfres o ddigwyddiadau i ddysgu 

mwy am ddatblygiad mentrau felly ac ymdrechu i sefydlu mentrau pellach mewn gofal 

cymdeithasol a gwasanaethau iechyd.�

�

iii) Mae’r Tîm Arweinyddiaeth Ardal yn cydnabod yr angen am ddull sy’n Canolbwyntio ar 

Ganlyniadau, wrth weithio’n uniongyrchol â phobl h�n a hefyd wrth ddatblygu 

gwasanaethau. Bydd y Fframwaith Asesu newydd yn sicrhau fod canlyniadau’n cael eu 

cipio gan ba broffesiwn bynnag sy’n cynnal yr asesiad, tra bo’r ddogfen ranbarthol 

ddiweddar “Datblygu Canlyniadau ar y Cyd ar gyfer Ardaloedd” yn galluogi partneriaid i 

gytuno ar y canlyniadau blaenoriaethol sydd i’w cyflawni drwy gamau cyfundrefnol y naill 

a’r llall. 

. 
iv) Fe ddatblygir y ddarpariaeth llwybrau sy’n cwmpasu hunanreolaeth drwodd hyd at ofal 
diwedd oes. 

�
v) Mae Conwy â 

• Gr�p Corfforaethol wedi ei sefydlu i ystyried cyfleoedd o weithio â mentrau 

cymdeithasol i gyflenwi ystod o wasanaethau’n cynnwys gofal cymdeithasol.  

 

vi) Yn Sir y Fflint, 
• Mae Gwasanaethau Cynnal Iechyd Meddwl yn disgwyl bwrw ymlaen â Menter 

Gymdeithasol yn gynnar yn 2014 gyda defnyddwyr gwasanaeth, y gymuned a’r 

cyngor er mwyn ymgysylltu’r gymuned ac unigolion yn ehangach â darpariaeth 

gwasanaeth. 
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4.6 Integreiddio Cyflenwad Gwasanaeth 
 

4.6.1 Darparu gwasanaeth 

 

Trefniadau presennol 

 

i) Yng Nghonwy  

• darperir Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol i oedolion drwy drefniant 

rheolaeth llinell sengl. 

• Mae’r Awdurdod Lleol yn rhoi mewnbwn proffesiynol i wasanaethau Gofal 

Canolraddol ac mae â Chytundebau Lefel Gwasanaeth i roi cymorth i 

Wasanaethau Gofal Canolraddol a gwasanaethau Diwedd Oes.    

 

ii) Yn Sir Ddinbych,  

• Darperir Timau Iechyd Meddwl Cymunedol ar gyfer oedolion drwy strwythur 

rheolaeth llinell sengl.  Rheolir y Gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn lleol 

gan yr Awdurdod Lleol drwy gyllideb gyfun.  Mae’r Awdurdod Lleol yn rhoi 

mewnbwn proffesiynol i’r Gwasanaeth Gofal Uwch ac fe gefnogodd y Cynllun 

Tymhorol. 

 

iii) Yn Sir y Fflint,  
• mae’r Tîm Ymyrryd mewn Argyfwng yn cynnwys staff iechyd a gofal cymdeithasol 

ac mae’n gweithio mewn partneriaeth ar draws ffiniau iechyd a gofal cymdeithasol i 

gynnal pobl gartref yn ystod argyfwng meddygol ac mae’n cynorthwyo rhyddhau 

cyflym o ysbyty. 

• fe ariennir 3 Gweithiwr Cymorth Dementia gan Gyllid Gofal Iechyd Parhaus a 

gyflenwir gan Ofal Cymdeithasol yn benodol i gysylltu pobl sydd â dementia â’r 

gwasanaethau cymorth cymunedol fel eu bod yn gallu cynnal eu lle yn y gymuned 

am gyn hired ag sydd bosib. 

• mae Gweithiwr Cymdeithasol Dementia Cynnar yn gweithio ar draws ffiniau Iechyd 

a Gofal Cymdeithasol, yn arbenigo mewn achosion sy’n unigryw yn eu cymhlethdod 

ac yn cefnogi datrysiadau creadigol sy’n cynnal pobl gartref. 

• mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru’n cyflenwi 

asesiad gofalwyr ar ran partneriaid statudol. 

• mae Cytundebau Gwasanaeth yn bodoli ar gyfer darparu gwasanaethau cyfarpar 

gyda “Gofal a Thrwsio” ac ar gyfer cymorth gweledol a nam ar y clyw gyda Vision 

Support a Chymdeithas y Byddar Gogledd Cymru a Chyngor Cymru i’r Deillion. 

• mae 3 o staff iechyd o fewn y tîm Ail-alluogi sydd wedi’u lleoli o fewn yr awdurdod 

lleol, yn cael eu rheoli’n ddyddiol gan y Rheolwr Ail-alluogi. 

 
iv) Yn Wrecsam 

• mae’r Gwasanaeth Gofal Canolraddol yn cynrychioli partneriaeth ar y cyd rhwng 

Adran Gofal Cymdeithasol Oedolion Wrecsam a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr.  Mae’r fenter hon yn cynnal yn llwyddiannus gyflawniad canlyniadau 
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iechyd a gofal cymdeithasol wrth gyflenwi’r gofal a’r cymorth gorau i fodloni 

anghenion pobl h�n Wrecsam. 

• mae Gofal Lefel Uwch wedi ei weithredu’n llwyddiannus yn Ne Wrecsam ac mae’n 

dangos cydweithio effeithiol rhwng iechyd a gofal cymdeithasol ar lefel strategol a 

lefel weithredol. 

• mae Peilot Ardal y De’n cynrychioli Menter Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

lwyddiannus ar y cyd.  Mae’n rheoli rhyddhad cleifion sydd â chyflyrau cronig o 

ysbytai.  Fel arall fe allent wynebu arhosiad hir diangen mewn ysbyty. 

• mae nifer o brosiectau peilot ar y gweill i asesu (a) gwerth  Gwasanaeth Gofal 

Canolraddol sydd wedi’i ehangu (Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion, Nyrsys 

Ardal a gweithwyr generig) - ar gael dros y penwythnos er mwyn cynyddu nifer y 

bobl sy’n cael eu rhyddhau o ysbyty’n ddiogel yn ystod cyfnod pwysedd Gaeaf; (b) 

gwerth presenoldeb gweithiwr cymdeithasol o fewn yr Uned Asesu Feddygol yn 

Ysbyty Maelor i helpu i atal derbyniadau y gellid eu hosgoi i ysbyty a hwyluso 

rhyddhau cynharach.   

 

v) Yn Ynys Môn 
• Mae asesiadau amlddisgyblaeth a threfniadau rheoli gofal effeithiol wedi bodoli am 

yr 20 mlynedd diwethaf drwy’r Cynllun Model Môn sydd wedi gweithredu ym mhob 

un o’r 6 llain ddaearyddol sy’n gyd-derminws ag ardaloedd dalgylch Meddygon 

Teulu.  Ar hyn o bryd, mae’r Tîm Ardal yn arwain ar gefnogi a datblygu parhaus y 

trefniadau hyn ar lefel leol. 

• Mae Gofal lefel uwch wedi ei weithredu’n llwyddiannus yn Ynys Môn ac mae’n 

dangos y cydweithio effeithiol rhwng iechyd a gofal cymdeithasol ar lefel strategol a 

lefel weithredol. 

• Mae yna gydweithio parhaus drwy drefniadau Timau Ardaloedd i ddatblygu dull 

mwy integredig o gyflenwi gwasanaethau Gofal Canolraddol sy’n cynnwys 

Gwasanaeth Ymateb Cyflym a model derbyn o Wasanaeth Ailalluogi. 

• Mae staff Nyrsys Ardal wedi eu cyd-leoli o fewn Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol 

Oedolion yn Llangefni er mwyn cynorthwyo trefniadau’r Un Pwynt Mynediad, Asesu 

a Rheoli Gofal. 

• Caiff Gweithwyr Cymorth Dementia eu hariannu gan Gyllid Gofal Iechyd Parhaus a 

gyflenwir yn arbennig gan Ofal Cymdeithasol i gysylltu pobl sydd â dementia â 

gwasanaethau cymorth cymunedol. 

 

Bwriad ar gyfer y dyfodol 

 

i) Yng Nghonwy 
• Bydd Gofal Lefel Uwch, Gofal Canolraddol a Gofal Diwedd Oes yn cael eu cyflenwi 

ar y cyd drwy Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth. 

 
i) Yn Sir Ddinbych,  

• mae’r Awdurdod Lleol yn gweithio â Phrifysgol Betsi Cadwaladr ar ddatblygiad 

Prosiect Gwasanaethau Gofal Iechyd Gogledd Sir Ddinbych a Chanolfan Gofal 

Sylfaenol Llangollen a chyflwyniad Gwasanaethau Gofal Lefel Uwch yn yr 

Ardaloedd Canolog a De. 
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ii) Yn Sir y Fflint,  

• mae’r Awdurdod Lleol yn gweithio â BIPBC i ddatblygu Canolfannau Gofal 

Sylfaenol ym Mwcle a Fflint a chyflwyniad Gwasanaethau Gofal Lefel Uwch ym 

mhob ardal yn Sir y Fflint.  Mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gweithredu 

strwythurau ardaloedd cyd-derminws ac maen nhw wedi datblygu timau 

arweinyddiaeth ardaloedd sy’n gyrru agendâu lleol. 

  
iii) Yn Wrecsam 

• bydd y Gwasanaeth Gofal Canolraddol yn cael ei wella yn ei faint a’i gwmpas er 

mwyn cyfarfod â’r twf yn y galw. Y dyhead yw i oriau gweithredu’r gwasanaeth gael 

eu hymestyn er mwyn derbyn cyfeiriadau gyda’r nos ac ar benwythnosau. 

• bydd Gofal Canolraddol, Gofal Lefel Uwch a gwasanaethau Ailalluogi’n cael eu 

datblygu i gyflenwi gwasanaeth sy’n ddi-dor, yn gymesur ac yn cael ei arwain gan 

angen. 

• bydd gwerth integreiddio pellach a chyd-leoli staff iechyd a gofal cymdeithasol yn 

cael ei werthuso a’i ddilyn fel y bo’n briodol. 

• bydd gwerth datblygiad cyfleuster cam-i-fyny / cam-i-lawr yn y dyfodol i gynnal 

cyflawniad canlyniadau Gofal Canolraddol yn cael eu hymchwilio. 

 

iv) Yn Ynys Môn 
• bydd y Gwasanaeth Gofal Canolraddol yn cael ei wella yn ei faint a’i gwmpas er 

mwyn cyfarfod â’r twf yn y galw.  Y dyhead yw y bydd oriau gweithredu’r 

gwasanaeth yn cael eu hymestyn er mwyn derbyn cyfeiriadau gyda’r nos ac ar 

benwythnosau. 

• fe gaiff Gofal Canolraddol, Gofal Lefel Uwch a gwasanaethau Ailalluogi eu datblygu 

i gyflawni gwasanaeth sy’n ddi-dor, yn gymesur ac sy’n cael ei arwain gan angen. 

• fe gaiff gwerth integreiddio pellach a chyd-leoli staff iechyd a gofal cymdeithasol ei 

werthuso a’i ddilyn fel y bo’n briodol. 

 

 

4.7 Ymgysylltu  
 
 

Trefniadau cyfredol 

 

i) O fewn y model Ardaloedd rhanbarthol, fe nodwyd Grwpiau Rhanddeiliaid Ardaloedd fel 

y dull o ymgysylltu’n uniongyrchol â’r boblogaeth, i drafod darpariaeth bresennol ac i nodi 

angen yn y dyfodol / opsiynau ar gyfer newid. 

Fe ddefnyddiwyd y dull yma i ddechrau i drafod newidiadau i iechyd a ddarparwyd gan 

wasanaethau cymunedol.  

 

ii) Mae Byrddau Gwasanaeth Lleol yn datblygu strategaethau ymgysylltu i alluogi 

cymunedau lleol i fod yn fwy abl i ddeall gwaith y Byrddau Gwasanaeth Lleol.  Yn yr un 

ffordd, mae strategaethau ymgysylltu a rennir o gwmpas y Cynlluniau Integredig Sengl yn 

cael eu defnyddio neu eu datblygu.  
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iii) Mae archwiliad cychwynnol o ddulliau ymgysylltu ac ymgynghori a rennir wedi dechrau 

drwy gr�p Swyddogion Ymgynghori Gogledd Cymru, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r chwe 

Awdurdod Lleol ac, yn fwy diweddar, y Bwrdd Iechyd.   

�

iv) Cydnabyddir manteision dull a rennir yn y Canllawiau yngl�n ag Ymgysylltu ac 

Ymgynghori ar Newidiadau i Wasanaethau Iechyd
(v)

 sy’n rhagweld y dylai partneriaid y 

Bwrdd Gwasanaeth Lleol fod yn gwbl ymglymedig ag ymgysylltu ac ymgynghori er mwyn 

sicrhau fod cynigion y cael eu gweld ac yn cael eu trin o fewn cyd-destun “system gyfan” y 

ddarpariaeth gwasanaeth cyhoeddus. 

 

v) Yng Nghonwy  

• mae’r Bwrdd Ardaloedd ar y Cyd (sy’n cyflenwi’r strategaeth Iechyd, Gofal 

Cymdeithasol a Lles bresennol) yn datblygu strategaeth gyfranogi ar hyn o bryd i 

sicrhau dull o weithredu sy’n canolbwyntio ar y dinesydd.  

 

vi) Yn Sir Ddinbych  

• mae yna Gr�p Strategaeth Pobl H�n, Gr�p Fy Mywyd i, Fy Ffordd i a chontractau â 

sefydliadau’r trydydd sector ar gyfer eiriolaeth ac ymgynghori  er mwyn hysbysu 

ansawdd gwasanaeth a datblygiadau.  Rydyn ni ar hyn o bryd yn ymgysylltu â 

grwpiau i archwilio ‘Cynnal Annibyniaeth yn Sir Ddinbych’, a nodweddir gan ‘SID’, 

g�r h�n sy’n cynrychioli unigolion sydd ag ystod o wahanol anghenion 

cymdeithasol, iechyd a gofal a’r ffordd y gall gwasanaethau gynnal ei annibyniaeth 

a’i les. 

 
vii) Yn Sir y Fflint  

• fe drawsnewidiwyd gwasanaethau ar gyfer oedolion mewn gofal cymdeithasol yn 

dilyn ymgysylltu eang â phartneriaid cymunedol. 

• mae yna drefniadau amlasiantaeth cadarn i ymgysylltu â phobl h�n yn Sir  y Fflint 

ac fe ddefnyddir holiadur gwasanaeth ardal i gael gwybodaeth hanfodol gan y 

gymuned.  Mae yna strwythur cadarn mewn Iechyd Meddwl i gynnal ymgysylltiad 

defnyddwyr gwasanaeth yng nghyflenwad gwasanaeth cyfredol ac yn y dyfodol. 

• Mae’n gyffredin i ddefnyddwyr gwasanaeth fod ar baneli i gefnogi penodiadau o 

fewn meysydd allweddol.  

 

viii) Yng Ngwynedd  
• Mae proses o ymgysylltu cymunedol â grwpiau o ddinasyddion wedi dechrau’n 

ddiweddar.  Pwrpas hyn yw eu hysbysu o ddatblygiad Un Pwynt Mynediad 

Integredig (SPOA), rhwng iechyd cymunedol a gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i 

Oedolion Gwynedd. 

 

ix) Yn Ynys Môn 

• dan y Rhaglen Trawsnewid ar gyfer Oedolion H�n, mae trefniadau ymgysylltu â 

rhanddeiliaid allweddol a chymunedau lleol yn cael eu datblygu er mwyn 
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ymgynghori ar gynigion i ail-lunio a datblygu ystod o wasanaethau cymunedol a 

fydd yn cynnwys gwasanaethau gofal a llety i Bobl H�n. 

• mae cysylltiadau effeithiol yn bodoli â’r Cyngor Pobl H�n er mwyn hyrwyddo 

trafodaethau ar ddatblygiadau pellach yn y gwasanaeth ac ail-fodelu gwasanaethau 

dan y Rhaglen Trawsnewid. 

• mae yna nifer o gytundebau lefel gwasanaeth â sefydliadau’r 3
ydd

 sector i roi cyngor 

a chymorth eiriolaeth a fforymau i ddefnyddwyr gwasanaeth. 

Bwriad ar gyfer y dyfodol 

i) Mae’r angen i adolygu gwaith a ffocws y Grwpiau Rhanddeiliaid Ardal wedi ei nodi ac 

fe’u trafodir yn y Fforwm Partneriaethau Gwasanaethau Cymunedol.  Mae’r grwpiau hyn 

yn rhoi cyfle ar gyfer dull gweithredu a rennir rhwng y chwe Awdurdod Lleol a’r Bwrdd 

Iechyd 

 

ii) Fe wnawn archwilio cyfleoedd i ddatblygu ymgysylltiad a chysylltiadau a rennir.  

Argymhellir, yn rhan o’r newid trawsffurfiol yn y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, 

bod strategaeth ranbarthol yn cael ei datblygu i’w chyflenwi dros 3 blynedd i sicrhau 

cyfathrebu effeithiol, yn cynnwys ystyriaeth o ddefnyddiau addas fel baneri, taflenni 

deunydd ar gyfer y cyfryngau ac ymgysyllto â chymunedau.  Mae hyn i danategu dull 

gweithredu ar y cyd o ran ymgysylltu cymunedau a gwybodaeth. 

 

iii) Fe wnawn barhau i archwilio a nodi cyfleoedd i ddod â gweithgareddau at ei gilydd ar 

sbectrwm cyfranogiad – cyfathrebu, gwybodaeth, ymgysylltu ac ymgynghori, 

penderfyniadau ar y cyd – o fewn trefniadau llywodraethu pob sefydliad. 

 

iv) Mae’r partneriaid i gyd yn ymrwymedig i ddarparu pob gwasanaeth yn yr iaith ddewisol 

ac i weithrediad Mwy na geiriau… – fframwaith strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer 

gwasanaethau’r iaith Gymraeg.  Mae hyn yn bwysig i wasanaethau y byddwn yn eu 

comisiynu gan ddarparwyr eraill, yn ogystal â gwasanaethau a ddarperir gan y Bwrdd 

Iechyd a’r Awdurdodau Lleol.  Fe geisiwn sicrhau fod gwasanaethau iaith Gymraeg ar gael 

ble bynnag y bydd hynny’n bosib; gallai mwy o weithio cydweithredol helpu i hwyluso hyn.  

Rydyn ni hefyd yn ymroddedig i hyrwyddo defnyddio’r iaith a chynnal y diwylliant Cymreig 

ac fe wnawn ni ymdrechu i sicrhau fod ein strategaethau ar gyfer gweithio integredig yn 

cynnal ac yn ategu’r ymrwymiadau hyn. 

v) Rydyn ni hefyd yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb cyfleoedd a diogelu a 

hyrwyddo hawliau pawb i gyflawni canlyniadau gwell a gwella bywydau unigolion, 

cymunedau a phoblogaeth Gogledd Cymru.  Mae’n ofynnol i ni, yn ôl y dyletswyddau 

cydraddoldeb penodol ar awdurdodau yng Nghymru, gynnal Asesiad o Effaith 

Cydraddoldeb (AEC) ar unrhyw bolisïau neu gynigion a allai effeithio ar grwpiau 

nodweddiadol a ddiogelir ac i ymgysylltu â’r grwpiau hynny a allai gael eu heffeithio gan y 

cynigion.  Wrth i ni ddatblygu ein syniadau ar y model gofal integredig ar gyfer pobl sydd 

ag anghenion cymhleth, fe wnawn gynnal asesiad effaith a cheisio ymgysylltu â 

chynrychiolwyr grwpiau a allai gael eu heffeithio. 
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4.8 Trawsffurfio Mynediad 
 
Trefniadau cyfredol 

 

i) Mae Conwy  

• yn rhan o’r prosiect rhanbarthol sy’n ymwneud â thrawsffurfio mynediad.  Mae yna 

ddealltwriaeth amlwg fod datblygiad Un Pwynt Mynediad yn sylfaenol i lwyddiant 

gwasanaethau cymunedol.  Mae Conwy wedi ymgymryd ag ymchwil i ystyried 

mynediad i wasanaethau ac wedi nodi ystod o ganlyniadau a ddymunir a gaiff eu 

cyflawni yn y 12 – 18 mis nesaf drwy ddull rheoli prosiect. 

 

ii) Yn Sir Ddinbych, 

• mae yna dîm prosiect wedi bod yn datblygu Un Pwynt Mynediad ar gyfer iechyd a 

gofal cymdeithasol i oedolion.  Cafwyd cytundeb ar yr hyn gaiff ei gynnwys yng 

Nghyfnod 1 y datblygiad, er mwyn defnyddio’r hyn a ddysgwyd o hyn i hysbysu 

dulliau gweithredu lleol a rhanbarthol. 

�

iii) Sir y Fflint  
• yw’r sefydliad llywyddol ar gyfer y Rheolwr Rhaglen Rhanbarthol ac mae’n datblygu 

tîm prosiect Un Pwynt Mynediad lleol i fynd â’r datblygiad ymlaen yn lleol. 

• Mae trefniadau cyfredol Gwaith Cymdeithasol Ysbytai a strwythurau cyswllt cyntaf 

yn cynorthwyo mynediad ardderchog i gymorth gofal cymdeithasol ar gyfer 

defnyddwyr gwasanaeth ac ar gyfer cyfeiriadau gan bartneriaid.  Yn ogystal mae 

gofal cymdeithasol oedolion wedi datblygu Hunanasesiad ar gyfer darparu cyfarpar 

a hynny’n lleihau amseroedd aros ac yn ennyn parch yn gyffredinol. 

• Mae hefyd yn gweithio â BIPBC i ddatblygu llwybr cwympiadau ac mae’n ceisio 

gwneud y ddogfennaeth yn haws i Reolwyr Cartrefi Gofal ei defnyddio. 

 
iv) Mae Gwynedd  

• â Gr�p Strategol Un Pwynt Mynediad sefydledig (Un Pwynt Mynediad Integredig).  

Mae Gr�p partneriaeth amlddisgyblaeth hwn yn trawsffurfio mynediad i 

wasanaethau cymunedol integredig drwy arwain datblygiad yr Un Pwynt Mynediad i 

Wynedd.  Fe wnaethpwyd y penderfyniad i ymestyn cylch gwaith y Gr�p i gynnwys 

yr agenda integreiddio ehangach yn ddiweddar.  Fe sefydlodd y Gr�p Strategol 

hwn (Tachwedd 2013) gr�p gweithredol Un Pwynt Mynediad ar gyfer Ardal 

Meirionnydd i ddechrau cyflenwi’r Un Pwynt Mynediad yn y fan a’r lle. 

 

ix) Yn Ynys Môn 
• Mae Un Pwynt Mynediad wedi ei sefydlu o fewn y System Dyletswydd 

Gwasanaethau Cymdeithasol i brosesu cyfeiriadau’n dilyn rhyddhau o ysbyty a 

chyfeiriadau i bob disgyblaeth gymunedol sy’n cynnwys Gwaith Cymdeithasol, 

Nyrsys Ardal a Therapïau Cymunedol. 

• Mae Bwrdd Prosiect Amlasiantaeth wedi ei sefydlu i fwrw ymlaen Rhaglen Waith a 

gytunwyd i ddatblygu prosesau busnes a chysylltiadau Technoleg Gwybodaeth er 

mwyn i staff Iechyd allu cyrchu System Wybodaeth Gofal Cymunedol RAISE. 
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Bwriad ar gyfer y dyfodol 

 

i) Mae Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â BIPBC, y sector wirfoddol 

a’r sector annibynnol, yn symud cynlluniau ymlaen ar hyn o bryd i ddatblygu Pwyntiau 

Mynediad Sengl Cymunedol, ym mhob ardal awdurdod lleol.  

 

Mae’r rhaglen yma o waith yn cael ei gynnal drwy gyllid a dderbyniwyd drwy Gronfa 

Gydweithredu Ranbarthol Genedlaethol gyda’r nod o sefydlu pob pwynt mynediad erbyn 

Ebrill 2016. 

Bydd y datblygiad hwn yn hanfodol i gefnogi ein hymrwymiad i ddarparu mynediad cyflym 

a chydlynol i gyngor a chymorth sy’n cael ei gydlynu dros asiantaethau a bydd yn chwarae 

rhan barhaus i gynorthwyo pwysau gofal brys. 

�

�
ii) Yn Sir Ddinbych,  

• yn ystod Cyfnod 1 bydd yr Un Pwynt Mynediad Integredig yn:  

--prosesu cyfeiriadau i wasanaethau gofal cymdeithasol cymunedol i gynorthwyo 

rhyddhau trigolion Sir Ddinbych o ysbyty (hyn i gynnwys cyfeiriadau am Ofal Lefel 

Uwch, Tîm Nyrsio Ardal y Rhyl, gwasanaethau Therapi Cymunedol, ysbytai 

cymunedol. 

--cydlynu ymateb gwasanaeth yn ôl anghenion yr unigolyn. 

--hysbysu’r sawl sy’n cyfeirio a phob gwasanaeth o ba wasanaethau eraill fydd yn 

cymryd rhan, gyda manylion pob cydlynydd gofal, lle bydd hynny’n briodol, pan 

wneir cyfeiriadau lluosog ar gyfer claf/defnyddiwr gwasanaeth 

--cynnig cyngor ar y ffôn, gwybodaeth a dangos y ffordd (neu gyfeirio fel y bo’n 

briodol) at wasanaethau cymunedol y sector anstatudol yn Sir Ddinbych. 

--cynnal a datblygu Cyfeiriadur Gwasanaethau ar gyfer Sir Ddinbych, cyhoeddi’r 

wybodaeth ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a bod ynghlwm â 

datblygiadau gwybodaeth gyhoeddus y dyfodol yn y sir. 

--Cofnodi a dadansoddi gweithgaredd Un Pwynt Mynediad. 

• Bydd y gweithwyr Un Pwynt Mynediad yn cael eu cyd-leoli a’u rheoli gan un 

arweinydd Tîm ond ni fydd eu gwaith wedi ei integreiddio’n llawn.  Bydd aelod staff 

‘iechyd’ ar ddyletswydd bob amser i arwain ar gyfeiriadau Iechyd a bydd aelod staff 

y Gwasanaethau Cymdeithasol ar ddyletswydd i arwain ar gyfeiriadau 

Gwasanaethau Cymdeithasol. Bydd pob gweithiwr yn gyfarwydd â gweithdrefnau’r 

naill a’r llall fel y gellir rhannu gwaith ond fe reolir y baich gwaith yn ôl yr adnoddau 

sydd ar gael.  Fe nodir eithriadau ac fe gaiff capasiti ei fonitro’n ddyddiol gan yr 

Arweinydd Tîm er mwyn gallu delio â phroblemau ar unwaith. 

 
iii) Yn Sir y Fflint  

• bydd yr Un Pwynt Mynediad yn adeiladu ar y tîm Cyswllt Cyntaf sydd eisoes yn hen 

sefydledig. 

�

�

�

Tudalen 44



CC-015195-RMJ/119741 Page 25 
 

�

iv) Yn Ynys Môn  
• yngl�n â’r Un Pwynt Mynediad a sefydlwyd o fewn Tîm Dyletswydd y 

Gwasanaethau Cymdeithasol, mae trafodaethau ar y gweill i wella prosesau 

busnes drwy ganiatáu i staff Iechyd rheng flaen o ddisgyblaethau allweddol, gael 

mynediad i system wybodaeth gofal Cymunedol RAISE.  Mae’r trefniadau 

presennol yn prosesu cyfeiriadau ar gyfer gwasanaethau cymunedol iechyd a gofal 

cymdeithasol i gynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth sy’n cael eu rhyddhau o ysbyty 

neu sy’n cael eu cyfeirio drwy wasanaethau cymunedol. 

• Bydd Rheolwr Prosiect – a ariennir drwy’r Gronfa Gydweithredu Ranbarthol – yn 

dechrau ar ei ddyletswyddau yn Ionawr 2014 i fwrw ymlaen â datblygiadau a 

nodwyd yn y Ddogfen Cychwyn Prosiect sydd wedi ei llunio a’i chymeradwyo gan y 

Bwrdd Prosiect. 

�

�

4.9 Asesu Pobl H�n  
 
Bwriad ar gyfer y dyfodol 

Fe wnawn weithredu’r Canllawiau ar Asesu Integredig, Trefniadau Cynllunio ac Adolygu ar 

gyfer Pobl H�n, fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru ar Ragfyr 2
il
 2013, gan gydnabod y 

cam yma fel catalydd i gefnogi integreiddiad gofal yn ehangach 

 
Rydyn ni’n ystyriol, er mwyn cyflenwi’r Fframwaith newydd, fod angen newid gweithredol a 

diwylliannol mewn arferion ac efallai mai’r olaf fydd y mwyaf heriol 
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Fframwaith ar gyfer Darparu Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol Integredig  
ar gyfer Pobl Hŷn sydd ag Anghenion Cymhleths

Llywodraeth Cymru

Dogfen Ymgynghori ymatebion 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2013
Camau i’w cymryd: Ymatebion erbyn 31 Hydref 2013
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Trosolwg 

Mae tueddiadau demograffig ac eraill yng 
Nghymru’n golygu bod galw cynyddol am 
wasanaethau gofal acíwt ac yn y gymuned i 
bobl hŷn, yn arbennig i rai sy’n 85 oed neu hŷn. 
Mae eiddilwch, dementia ac effeithiau cyflyrau 
cronig lluosog yn fwy amlwg yn y grŵp hwn 
o’r boblogaeth. Gan adeiladu ar fuddsoddi 
mewn gweithio ar y cyd dros y deng mlynedd 
a mwy diwethaf, mae Gweinidogion yn credu 
bod angen ymateb newydd, cadarn wedi ei 
flaenoriaethu i integreiddio gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol i bobl hŷn ag anghenion 
cymhleth.

Mae tasglu o’r GIG, y Trydydd Sector ac 
arweinwyr gofal cymdeithasol awdurdodau 
lleol wedi bod yn cynghori ac yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu’r Fframwaith, 
a hefyd yn ystyried opsiynau i helpu ei gyflwyno 
a’i weithredu. Yn ystod y cam hwn, byddem 
yn croesawu eich safbwyntiau ar y Fframwaith 
Integreiddio arfaethedig.

Rydym wedi ymrwymo i gynnal trafodaethau 
pellach ar lefel genedlaethol a rhanbarthol i 
ddylanwadu ar y ffordd y mae integreiddio 
yng Nghymru’n cael ei ddatblygu. Bydd y 
trafodaethau’n cael eu cynnal i ddechrau 
trwy gyfarfodydd rhwng y Gweinidog Iechyd 
a Chadeiryddion LAB a Fforwm Partneriaeth 
Genedlaethol Cymru ar gyfer Gwasanaethau 
Cymdeithasol y Dirprwy Weinidog sy’n cynnwys 
cynrychiolaeth drawsbleidiol o lywodraeth leol. 
Hefyd bydd angen i’r Tasglu aml-randdeiliaid dan 
arweiniad Llywodraeth Cymru fod â rôl gydlynu 
barhaus wrth helpu i ddatblygu a gweithredu’r 
Fframwaith. 

Mae Gweinidogion yn awyddus i roi blaenoriaeth 
a sicrhau momentwm i’r Fframwaith a rhoi 
cyfle i bartneriaid gynllunio ar gyfer gweithredu 
gwasanaethau integredig yn ystod 2013-14 
cyn eu gweithredu’n llawn o Ebrill 2014. 
Mae Gweinidogion yn awyddus i bob bwrdd 
iechyd lleol a phartneriaeth llywodraeth leol, 
ar sail model gwasanaethau cyhoeddus, 
ddatblygu Datganiad o Fwriad ar gyfer 
integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol a chyflwyno’r rhain erbyn diwedd 
Ionawr 2014 i’w hystyried.

Felly, byddai o gymorth derbyn eich safbwyntiau 
a’ch sylwadau cychwynnol ar y Fframwaith 
a’r ffordd ymlaen erbyn diwedd Hydref 2013. 
Byddem yn croesawu ymatebion a rennir ar 
draws grwpiau partneriaeth yn unol â dewisiadau 
y cytunir arnynt yn lleol.

Sut i ymateb

A fyddech cystal ag ymateb drwy e-bost neu ar 
ffurf copi caled 

Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Llywodraeth Cymru
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Ebost:FrameworkIntegratedServicesOlderPeople 
ComplexNeeds@wales.gsi.gov.uk 

Rhagor o wybodaeth a dogfennau 
cysylltiedig 

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen 
hon mewn print bras, mewn Braille neu 
mewn ieithoedd eraill 

Manylion cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth: 

Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Llywodraeth Cymru
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Ebost:FrameworkIntegratedServicesOlderPeople 
ComplexNeeds@wales.gsi.gov.uk 
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© Hawlfraint y Goron 2013

Diogelu data

Sut y byddwn yn defnyddio’r farn a’r 
wybodaeth a roddwch inni 

Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn 
cael ei weld yn llawn gan staff Llywodraeth 
Cymru sy’n gweithio ar y materion y mae’r 
ymgynghoriad hwn yn ymdrin â nhw. 
Mae’n bosibl y bydd aelodau eraill o staff 
Llywodraeth Cymru yn gweld yr ymateb hefyd, 
er mwyn eu helpu i gynllunio ymgyngoriadau 
ar gyfer y dyfodol.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi 
crynodeb o’r ymatebion i’r ddogfen hon. 
Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn cyhoeddi’r 
ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw a 
chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr unigolyn 
neu’r sefydliad a anfonodd yr ymateb yn cael 
eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Mae hynny’n 
helpu i ddangos bod yr ymgynghoriad wedi’i 
gynnal yn briodol. Os nad ydych yn dymuno 
i’ch enw a’ch cyfeiriad gael eu cyhoeddi, 
rhowch wybod i ni yn ysgrifenedig wrth anfon 
eich ymateb. Byddwn wedyn yn cuddio’ch 
manylion.

Mae’n bosibl y bydd yr enwau a’r cyfeiriadau 
y byddwn yn eu cuddio yn cael eu cyhoeddi’n 
ddiweddarach, er nad yw hynny’n debygol o 
ddigwydd yn aml iawn. Mae Deddf Rhyddid 
Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i’r cyhoedd 
gael gweld gwybodaeth a gedwir gan lawer 
o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth 
Cymru. Mae hynny’n cynnwys gwybodaeth 
sydd heb ei chyhoeddi. Fodd bynnag, 
mae’r gyfraith hefyd yn caniatáu i ni gadw 
gwybodaeth yn ôl dan rai amgylchiadau. 
Os bydd unrhyw un yn gofyn am gael gweld 
gwybodaeth a gadwyd yn ôl gennym, 
bydd rhaid inni benderfynu a ydym am ei 
rhyddhau ai peidio. Os bydd rhywun wedi 
gofyn inni beidio â chyhoeddi ei enw a’i 
gyfeiriad, bydd hynny’n ffaith bwysig i ni ei 
chadw mewn cof. Fodd bynnag, fe allai fod 
rheswm pwysig dros orfod datgelu enw a 
chyfeiriad unigolyn, er ei fod wedi gofyn i ni 
beidio â’u cyhoeddi. Byddem yn cysylltu â’r 
unigolyn ac yn gofyn am ei farn cyn gwneud 
unrhyw benderfyniad terfynol i ddatgelu’r 
wybodaeth.
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Rhagair ar y Cyd 

Mark Drakeford AC, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol   
Gwenda Thomas AC, Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Mae’n newyddion rhagorol fod pobl yng Nghymru’n byw bywydau hirach ac 
iachach nag erioed o’r blaen. Nawr mae angen i ni sicrhau bod ein 
gwasanaethau’n addasu i helpu pobl o bob oed i fwynhau eu bywydau i’r 
eithaf yn unol â’r ymrwymiad yn ein Rhaglen Lywodraethu i ‘ddatblygu 
gwasanaethau safonol, integredig, cynaliadwy, diogel ac effeithiol sy’n 
canolbwyntio ar bobl, gan feithrin eu cryfderau a hyrwyddo eu lles’.  
 
Rydym yn gwybod y bydd mwy o alw yn y dyfodol am wasanaethau gofal i 
bobl h n, yn arbennig i rai sy’n 85 oed neu’n h n. Mae Law yn Llaw at Iechyd 
yn amlinellu ein huchelgais i gael gwasanaethau iechyd sy’n canolbwyntio ar 
bobl ac sy’n cael eu darparu mor agos â phosibl i’w cartrefi. Mae 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy yn rhagweld gwasanaeth gofal 
cymdeithasol sy’n seiliedig ar ganlyniadau sy’n canolbwyntio ar asesiadau 
trosglwyddadwy ac sy’n galluogi i bobl wneud penderfyniadau gwybodus, 
gyda chynllunio a chymhwysedd gofal mwy cyson. Bydd Bil Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn cryfhau’n sylweddol y gofynion 
deddfwriaethol ar gyfer Byrddau Iechyd a Llywodraeth Leol i integreiddio 
gwasanaethau.   
 
Nod ein polisi yw gwella gwasanaethau presennol a datblygu dewis ehangach 
o wasanaethau ataliol sy’n gallu helpu pobl o bob oed i reoli eu bywydau eu 
hunain gartref ac osgoi gorfod mynd i’r ysbyty neu ofal preswyl cyn belled â 
phosibl. 
 
Un elfen greiddiol o’r fframwaith hwn yw rhoi diwedd ar ofal tameidiog sy’n 
gwneud darparwyr a’r rhai sy’n derbyn gofal yn ddryslyd a rhwystredig. Mae 
gofal tameidiog yn wastraff o adnoddau, ymdrech a chyfleoedd. Mae’r 
ddogfen yn nodi’r gofynion hanfodol y mae'n rhaid eu sefydlu, yn ein barn ni, 
fel y model safonol trwy Gymru. Ar hyn o bryd nid ydym yn bwriadu gwneud 
newidiadau strwythurol i gyflawni hyn, ond rhaid cael newid. 
 
Mae’n ategu’r fframwaith ar gyfer datblygu gwasanaethau cymunedol a 
gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ym Mehefin 2013, Darparu Gofal Iechyd 
Lleol: Sbarduno Newid. Dylid gweithredu’r ddau trwy un broses weithredu 
gyflym, integredig, yn cynnwys byrddau iechyd lleol, llywodraeth leol a’u 
partneriaid yn y sector annibynnol a’r trydydd sector.  

Datblygwyd y Fframwaith hwn gyda’r GIG, Llywodraeth Leol, Cyfarwyddwyr 
Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Trydydd Sector, ac mae eraill fel Fforwm 
Gofal Cymru wedi dangos eu cefnogaeth i’r dull hwn. Rydym yn annog yr holl 
fuddiannau i wneud yr un fath i wella’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i 
bobl h n yng Nghymru.  Yr arfer hwn o ‘gyd-gynhyrchu’ yr ydym yn awyddus 
i’w weld wrth gynllunio a darparu gwasanaethau ac estyn allan i gynnwys y 
rhai sy’n derbyn y gwasanaethau.   
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Rydym yn ei argymell y fframwaith hwn a gofynnwn i chi roi eich barn a’ch 
sylwadau arno.  
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1. Trosolwg a Chyd-destun 
 
Mae gan Gymru eisoes ganran uwch o bobl dros 85 oed na gwledydd eraill y 
Deyrnas Unedig ac mae’n debygol o gynyddu yn y ddegawd nesaf. Os yw 
gwasanaethau am helpu pobl h n i gael bywyd hapus, annibynnol, rhaid 
gweithredu nawr i sicrhau bod y gwasanaethau priodol yn eu lle, yn arbennig 
yng ngoleuni’r heriau ariannol presennol. Ni fydd gwasanaethau tameidiog 
neu annibynadwy neu sy’n tanseilio gallu pobl i fyw ble a sut y bydden nhw’n 
hoffi, yn gwneud defnydd da o adnoddau sy’n gynyddol brin nac yn diwallu 
anghenion pobl y mae angen cymorth arnynt. 
 
Mae angen patrwm newydd o wasanaethau, gan adeiladu ar, addasu a 
datblygu’r sylfeini da sydd eisoes yn eu lle. Gan gydnabod y dystiolaeth 
gynyddol sy’n dangos manteision integreiddio, mae’r ddogfen hon yn 
amlinellu sut bydd uchelgais Llywodraeth Cymru i gael gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol wirioneddol integredig i bobl h n yn cael ei gweithredu. 
Mae disgwyl i bartneriaid trwy Gymru nawr symud ymlaen yn gyflym i sicrhau 
mai’r model hon yw’r norm. Mae angen newid sylweddol dros y tair blynedd 
nesaf. 
 
Mae mwy nag un diffiniad o’r term ‘integreiddio’ sy’n adlewyrchu’r sbectrwm o 
lefelau lle mae integreiddio’n bosibl. Integreiddio yw’r gwrthwyneb i 
dameidiogrwydd. O ran pobl y mae angen gofal a chymorth arnynt dylai olygu:  
 

‘Mae fy ngofal yn cael ei gynllunio gennyf i gyda phobl yn cydweithio 
i’m deall i, fy nheulu a’m gofalwr(wyr), gan roi rheolaeth i mi, a dod â 
gwasanaethau ynghyd i sicrhau’r canlyniadau sy’n bwysig i mi.‘ 

 
Er mwyn cyflawni hyn, rhaid i’r gofal a ddarperir gael ei anelu at sicrhau gwell 
gofal i ddefnyddwyr a chleifion trwy gydlynu gwasanaethau’n well. Mae 
integreiddio’n galw am set o ddulliau, modelau a phrosesau sydd, gyda’i 
gilydd, yn ceisio gwella cydlynu. 
 
Dyma’r elfennau hanfodol:  
 

- bod darparwyr gwasanaeth yn chwalu’r rhwystrau sydd wedi atal 
cydweithio effeithiol ac yn llunio’r gwasanaeth ar sail dealltwriaeth 
gyffredin o’r canlyniadau sy’n bwysig i’r unigolyn 

- bydd gan y sawl sy’n derbyn gwasanaeth fwy o lais a mwy o reolaeth 
dros y gofal y mae’n ei dderbyn. 

Mae’r fframwaith hwn yn:  
  

 crynhoi’r polisi perthnasol a’r prif egwyddorion; 

 darparu diffiniadau clir; 

 amlinellu disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran sut mae angen i’r holl 
wahanol bartneriaid fynd ati ar fyrder i ddatblygu a darparu 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig, nid fel rhywbeth 
ychwanegol ond fel y ffordd arferol o weithio; 

 nodi beth mae’r dystiolaeth yn ei ddangos fel y gofynion craidd y dylid 
eu defnyddio fel sail i gynllunio a darparu’n lleol; ac yn 

 datgan y dangosyddion sy’n seiliedig ar ganlyniadau a fydd yn helpu i 
sefydlu’r waelodlin bresennol a mesur cynnydd. 
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Rhagwelir y bydd y dull hwn yn sicrhau bod canlyniadau iechyd a gofal 
cymdeithasol yn well ac yn fwy cyson, ac y bydd yn cryfhau gofal yn y 
gymuned. Bydd asesiadau amlddisgyblaethol da yn dod yn arfer safonol, 
bydd rôl Meddygon Teulu’n fwy canolog, a bydd ymyrraeth gynnar, ail-alluogi 
a gofal canolraddol yn rhan o system gydlynol sengl. Bydd urddas a 
phreifatrwydd yn cael eu diogelu. 
 
Tra ei bod yn cymryd amser i gyflawni hyn, mae arfer da eisoes ar waith y 
mae’n rhaid i ni adeiladu arno. Enghreifftiau o hyn yw’r ardaloedd sydd wedi 
arloesi gyda gwasanaethau eiddilwch, timau ardal ar y cyd a thimau 
adnoddau cymunedol, ac mewn gwasanaethau iechyd meddwl ac 
anableddau dysgu.  Hefyd bu cynnydd cadarn mewn creu cymorth integredig 
ar gyfer teuluoedd ag anghenion cymhleth. Bydd yr egwyddorion a 
ddefnyddiwyd yma a’r gwersi a ddysgwyd yn hanfodol i gefnogi cynnydd 
cyflym. 
 
 

2. Yr Achos dros Newid 

Mae pobl yng Nghymru’n byw bywydau hirach ac iachach nag erioed o’r 
blaen, a rhaid i wasanaethau ateb y galw i ddiwallu eu hanghenion. Yng 
Nghymru y mae’r gyfradd twf uchaf yng ngwledydd y Deyrnas Unedig o bobl 
85 oed neu h n - erbyn 2030 bydd pobl sy’n 85 oed neu’n h n yn cynyddu 
90%, i 85,000.  
 
Mae gan bobl h n lefelau uwch o eiddilwch, dementia a chyflyrau cronig, yn 
aml bydd ganddynt gyfuniad ohonynt - eisoes mae mwy na 42,000 o bobl yn 
dioddef o ddementia yng Nghymru, sy’n effeithio ar ddwy ran o dair o bobl h n 
mewn gofal preswyl, ac erbyn  2021 rhagwelir y bydd y nifer yn codi 30% a 
chymaint â 44% mewn rhai ardaloedd gwledig. 
 
Bydd hyn yn symbylu galw cynyddol am wasanaethau. Bydd raid i 
wasanaethau cymunedol a gofal cartref ehangu ar adeg pan nad oes 
sicrwydd mwyach yngl n â chynnydd mewn adnoddau termau real i fodloni’r 
galw cynyddol hwn. 
 
Mae ymchwil a thystiolaeth anecdotaidd fod gwasanaethau’n dameidiog, o 
fewn ac ar draws ffiniau sefydliadau a sectorau. Fel eraill, bydd pobl h n yn 
awyddus i gael rheolaeth dros eu bywydau eu hunain a pharhau i fod yn rhan 
o’u cymuned, a chyfrannu ati. Mae hyn yn awgrymu y dylai gwasanaethau 
gynnig cymorth cydlynol, graddol i’w helpu i fyw’n annibynnol yn eu cartref eu 
hunain am gyhyd â phosibl. Mae tystiolaeth yn dangos sut y mae tarfu ar 
drefniadau byw arferol pobl h n yn gallu tanseilio’n gyflym iawn eu hyder a’u 
gallu, hyd yn oed i’r graddau fel ei bod yn amhosibl iddynt fyw’n annibynnol fel 
o’r blaen. 
 
Mae'n amlwg mai’r model y mae pobl h n eisiau ac angen ei gael yw 
gwasanaethau cwbl gydlynol yn y gymuned sydd yn cynnig cymorth ac yn rhoi 
llais iddynt yn ogystal â chyfle i gadw rheolaeth dros eu bywydau. 
Gwasanaethau cydlynol sy’n gweithio fel un yw’r ffordd orau i gyflawni hynny.  
 
Mae hyn hefyd yn cyd-fynd â dymuniad pobl sy’n gweithio yn y gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol. Maent yn cydnabod yr angen i rymuso pobl h n, 
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ac yn croesawu modelau gofal a chymorth sy’n parchu ymdeimlad ehangach 
pobl o les personol a chymuned gref. 
 
Felly, mae newid ffocws gwasanaethau yn faes blaenoriaeth uchel. Mae 
modelau integredig yn gallu diwallu anghenion pobl h n yn well. Gallant hefyd 
helpu i roi sylw i’r galw cynyddol am ofal a chymorth nawr ac yn y dyfodol. Nid 
yw peidio â newid yn opsiwn. Mae angen gweithredu ar frys. 
 
Mae modd sicrhau newid. Eisoes mae nifer o enghreifftiau trwy Gymru o 
weithio integredig da yn cynnwys: cyfrifoldeb un asiantaeth am wasanaethau 
iechyd meddwl penodol, gwasanaethau plant integredig - Gwasanaethau 
Integredig Cymorth i Deuluoedd a Theuluoedd yn Gyntaf, gwasanaethau 
integredig i ryddhau cleifion o ysbytai, gwasanaethau ail-alluogi ac adsefydlu 
ar y cyd a storfeydd offer ar y cyd. Mae cyllid ‘Buddsoddi i Arbed’ Llywodraeth 
Cymru eisoes yn cefnogi modelau gwasanaethau eiddilwch trwy rannau 
helaeth o Gymru. Ar sail barhaus, mae’r broses Buddsoddi i Arbed, y Gronfa 
Cydweithredu Rhanbarthol a Bond Lles Cymru CGGC yn rhoi mynediad i 
bartneriaid at adnoddau i helpu i ddatblygu ymhellach. 
 

Mae cynnydd pellach yn hanfodol, a hynny ar fyrder. Rhaid i’r BILl a 
Chynghorau cysylltiedig gynllunio cynnydd blynyddol mewn cyllidebau ac 
adnoddau a rennir a gosod targed y cytunir arno’n lleol ar gyfer canran yr 
adnoddau sy’n berthnasol i bobl h n sydd wedi eu hymrwymo i gyllideb sydd 
wedi ei chronni. Mae’n hanfodol ein bod yn gweithredu nawr - mae Cronfa’r 
Brenin yn disgrifio’r sefyllfa bresennol fel ‘llwyfan ar dân’, heb ddewis arall ond 
i wthio graddfa a chyflymdra’r broses o brif ffrydio gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol integredig.

3. Beth ydym eisiau ei gyflawni? 

Mae cydnabod bod newid yn hanfodol yn rhoi cyfle i greu system newydd sy’n 
wirioneddol integredig.  Dylid sicrhau bod gan y system ddwy brif nodwedd. 
 
1. Dylai fod yn system wedi ei chynllunio a’i rheoli’n gydwybodol, wedi ei 

hadeiladu ar uchelgais. Gan weithio’n agos gyda’i gilydd i leihau rhwystrau 
rhyngddynt, bydd angen i bartneriaid lleol newid ffocws eu 
gweithgareddau, a’u seilio ar y rhai sy’n derbyn gofal. Er mwyn sicrhau 
hyn bydd angen rhoi sylw i: 

 

 ymyriadau ataliol sy’n atal llithro heb fod ei angen i ddibynnu’n 
gynyddol ar wasanaethau;  

 

 lleoli a chysylltu gwasanaethau mewn lleoliadau yn y gymuned 
gan drosglwyddo’n llyfn rhwng gwahanol elfennau ac i 
wasanaethau mwy arbenigol; 
 

 creu llwybrau atgyfeirio cwbl integredig sy’n galluogi defnyddwyr 
gwasanaethu i groesi ffiniau sefydliadau a sectorau’n hawdd 
heb unrhyw niwed neu golled; 
 

 cael yr wybodaeth am y defnyddiwr gwasanaeth unwaith, a rhoi 
sylw i’w holl anghenion 
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 set gytbwys o wasanaethau sy’n gweithredu lle y bo angen 24 
awr y dydd, gan integreiddio gwasanaethau ymyrraeth gynnar, 
cefnogi byw’n annibynnol, adsefydlu ac ail-alluogi, gofal 
canolradd, gofal diwedd oes a llwybrau at wasanaethau 
arbenigol a gwasanaeth a ddefnyddir yn llai aml; 

 

 bod pob rhan o ofal eilaidd yn ymwneud â’i gilydd yn llawn gan 
ganolbwyntio’n arbennig ar y pwyntiau hynny o’r llwybr lle mae’r 
risg mwyaf o danseilio annibyniaeth; 

 

 galluogi defnyddwyr gwasanaeth i fod yn rhan o ddatblygu eu 
cynllun gofal, gydag un pwynt cyswllt a enwir, a mynegi eu barn 
yngl n â sut y caiff y gofal ei ddarparu; 

 

 galluogi gofalwyr i fod yn rhan o ddatblygu’r cynllun gofal, cael 
asesiad o’u hanghenion cefnogi, cael mynediad at wybodaeth 
berthnasol, gyfredol wedi ei thargedu ym mhob cam a mynegi 
eu barn yngl n â sut y caiff y gofal ei ddarparu; 

 

 symbylu gweithredu ar y cyd os ymddengys bod gofalwyr ifanc 
mewn risg neu ‘blentyn mewn angen’ oherwydd eu rôl gofalu 

 
2. Dylid ei hadeiladu gyda ac ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a’r gymuned 

leol. Ni ddylid cynllunio a chynnal gwasanaethau heb gyfeirio at y bobl y 
maent yn eu gwasanaethu. Mae’r diffiniad o integreiddio yn Adran 2 yn 
canolbwyntio ar brofiad y sawl sy’n derbyn gwasanaethau.   
 
Felly, rhaid cael ymrwymiad cryf i ddatblygu gwasanaethau er mwyn rhoi 
mwy o lais i’r defnyddwyr a’r gymuned. Dylai hyn anelu at gefnogi a 
hwyluso lles y gymuned yn yr ystyr ehangach a hefyd annog a helpu 
unigolion a chymunedau i gymryd mwy o gyfrifoldeb a rheolaeth drostynt 
eu hunain.   
 
Dylai gwasanaethau gydnabod bod cymunedau ac unigolion eu hunain yn 
asedau. Gyda’i gilydd gall darparwyr gwasanaeth a'r rhai sy’n derbyn gofal 
helpu i greu gwasanaeth mwy effeithiol. Mae gweithwyr proffesiynol yn 
cael hyfforddiant ac mae ganddynt brofiad a sgiliau penodol, ond y sawl 
sy’n derbyn gofal sy’n gwybod orau beth yw ei (h)anghenion, dewisiadau 
a’i sefyllfa ef neu hi. Mae angen i gynllunwyr ac eraill adeiladu ar y 
potensial hwn i ‘gyd-gynhyrchu’’r gwasanaeth gorau a’r canlyniadau gorau.   
 
Gall yr un syniad o gyd-gynhyrchu fod yn berthnasol i ddatblygu 
cymunedau mwy iach a lleihau dibyniaeth. Gall dull cwbl integredig hefyd 
adeiladu ar gamau sy’n canolbwyntio ar y gymuned fel: 

 

 cynlluniau penodol i ddatblygu rhwydweithiau cymdeithasol; 

 annog gwirfoddoli, yn cynnwys bancio amser; 

 gweithio ar ‘arian cymunedol’ sydd nid yn unig yn cryfhau 
gwytnwch cymdeithasol cymunedau, ond hefyd economïau lleol; 

 datblygu modelau mentrau cymdeithasol. 
 

 
3. Rhaid sicrhau bod ymrwymiad gwirioneddol i fonitro a gwella’n gyson. Mae 

symud yn benodol i ddull mwy integredig yn golygu nad yw cyfrifoldebau 
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weithiau mor eglur. Bydd angen i’r partneriaid weithio’n agos gyda’i gilydd i 
sicrhau bod trefniadau llywodraethu diogel a chlir ar gyfer dirprwyo 
cyfrifoldebau, rhannu adnoddau, ac atebolrwydd yn ei sgil. Rhaid rhoi sylw 
gofalus i adolygu ansawdd a chanlyniadau, ac mae hynny hyd yn oed yn 
bwysicach pan mae gwasanaethau’n wynebu newid.    

 

4. Gwneud iddo ddigwydd 

Wrth wneud y newidiadau angenrheidiol, gwnaed penderfyniad i beidio â 
newid strwythurau ar hyn o bryd, ond rhaid sicrhau newid. Felly mae angen i 
gyrff lleol ddatblygu trwy ddilyn llwybr sydd wedi ei ddiffinio’n glir, gan gysylltu 
eu camau yn ystod pob cam â’r rhai sy’n cael eu darparu’r un pryd mewn 
ymateb i Darparu Gofal Iechyd Lleol. 

Wrth wneud hyn dylent fanteisio ar yr holl dystiolaeth sy’n awgrymu, er bod 
nifer o ffyrdd o integreiddio gofal, bod yn rhaid i’r prif egwyddorion fod yn 
gyson. Mae Cronfa’r Brenin1 wedi crynhoi’r rhain yn hwylus, ac ar sail eu 
gwaith nodir un ar bymtheg o ofynion yn y blwch isod y mae'n rhaid eu 
hystyried wrth ddatblygu a phrif ffrydio gwasanaethau integredig ar gyfer pobl 
h n yn ystod y tair blynedd nesaf. 
 
 

 
Y gofynion cynllunio craidd 

Bod yn eglur ynghylch:  
 
1: ein hachos cyffredin – pam ein bod yn gwneud hyn 
2: naratif a rennir – pam fod gofal integredig yn bwysig 
3: ein gweledigaeth gref – beth y bydd yn ei gyflawni 
4: arweinyddiaeth a rennir – sut ydym am wneud hyn 
5: sut i greu gwir bartneriaeth 
6: pa wasanaethau a grwpiau defnyddwyr sy’n cynnig y manteision 
mwyaf 
7: sut i adeiladu o’r gwaelod i fyny ac o’r brig i lawr 
8: sut i gronni adnoddau  
9: sut i ddefnyddio comisiynu, contractio, arian a’r sector annibynnol i 
greu integreiddio 
10: sut i osgoi’r math anghywir o integreiddio  
11: sut i gefnogi a grymuso defnyddwyr i gymryd mwy o reolaeth  
12: sut i rannu gwybodaeth yn ddiogel 
13. sut i ddefnyddio’r gweithlu’n effeithiol 
14: sut i osod amcanion a mesur cynnydd 
15: sut i osgoi bod yn afrealistig yngl n â chostau  
16: sut i adeiladu hyn yn strategaeth 
 

 

 

1
Making integrated care happen at scale and pace: Lessons from experience. Llundain: 

Cronfa’r Brenin, Mawrth 2013 
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Y camau gweithredu angenrheidiol:  
 
1. Erbyn diwedd Rhagfyr 2013 rhaid i bartneriaid lleol asesu eu sefyllfa 

bresennol a’r camau sydd angen eu cymryd, ar lefel model ac 
ardal/clwstwr yn erbyn yr 16 o ofynion yn y blwch uchod, a diffinio’r 
camau lleol angenrheidiol.  
 

2. Erbyn diwedd Ionawr 2014 rhaid i’r holl bartneriaid lleol gymeradwyo 
a chyhoeddi Datganiad o Fwriad ynghylch Gofal Integredig.  

 
Rhaid i’r Datganiad gynnwys asesiad gwaelodlin sy’n ofynnol o dan 1 
uchod a dangos yn glir:  

 

 y byddant yn adeiladu gweithlu priodol ar draws yr holl bartneriaid 
fel cyfle cynnar i wella profiad y dinesydd; 

 

 y byddant yn canolbwyntio’n ddiwyro ar ddarparu gwasanaethau 
lleol sydd wedi’u cyd-gynhyrchu ac sy’n canolbwyntio ar y dinesydd, 
gan ganolbwyntio ar rôl ganolog gwasanaethau gofal sylfaenol wrth 
ddarparu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn; 

 

 byddant yn cynnal trefniadau partneriaeth lleol cadarn sy’n 
adlewyrchu parodrwydd i ddirprwyo cyfrifoldebau; 

 

 byddant yn sicrhau arweinyddiaeth ac ymrwymiad ar bob lefel ac ar 
draws pob sector, gyda threfniadau llywodraethu ac atebolrwydd 
penodol; 
 

 bydd un cynllun comisiynu’n cael ei weithredu gan yr holl 
bartneriaid, gan symud dros amser i ddull cyson trwy Gymru; 

 

 bydd trefn o reoli adnoddau ar y cyd yn cael ei rheoli trwy opsiynau, 
gan gynnwys fframwaith llywodraethu ariannol; amcanion a 
chynlluniau comisiynu ar y cyd; cyllidebau wedi eu cronni a/neu 
integredig. 

 

 y trefniadau cyllidebau cyfun sydd ar waith ar hyn o bryd, yn ogystal 
â chynlluniau i ymestyn y dull hwn. 

 
3. Bydd Llywodraeth Cymru’n defnyddio’r asesiadau gwaelodlin yn y 

Datganiad o Fwriad fel ffordd o adolygu cynnydd i sicrhau’r gofynion yn 
y ddogfen hon.   

 
4. Hefyd, erbyn diwedd Ionawr 2013, wrth ddatblygu’r gwasanaeth, dylai 

partneriaid, gan ddefnyddio’r sylfaen dystiolaeth a’u profiadau a’u 
hasedau eu hunain, ddatblygu mesurau canlyniadau iechyd a gofal 
cymdeithasol lleol a rennir a fydd yn dangos effaith integreiddio ac yn 
symbylu cynnydd pellach. 

 
5. Erbyn Medi 2014 dylai partneriaid sicrhau bod mecanweithiau cynllunio 

lleol yn adlewyrchu’r gofyniad bod cynllunio ar y cyd ar lefel leol yn 
seiliedig ar fodel sy’n canolbwyntio ar y dinesydd sy’n caniatáu i bobl 
h n yng Nghymru gael llais a chadw rheolaeth dros eu bywyd.   
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6. Erbyn Rhagfyr 2014 mae angen i bartneriaid fod wedi datblygu o fewn 
gwasanaethau prif ffrwd ar gyfer pobl h n wasanaethau integredig ar 
gyfer pobl h n ag anghenion cymhleth, wedi eu cynllunio’n unol â’r 
Fframwaith hwn. 

 
Mae’r matrics aeddfedrwydd sydd wedi ei gynnwys yn Atodiad A y Fframwaith 
hwn yn cynnig dull ychwanegol i bartneriaid ei ddefnyddio i edrych ar sefyllfa 
bresennol cynllunio a darparu gwasanaeth cydweithredol lleol, a threfnu’r 
llwybr ymlaen a chael gwybodaeth am gynnydd.   
 

5. Mesur Llwyddiant  
 

Mae cydnabod a mesur llwyddiant wrth integreiddio gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol yn hanfodol. Bydd gan bob partner dargedau perfformiad a 
mesurau canlyniadau ar waith eisoes sy’n mesur cynnydd o ran datblygu 
gwasanaethau integredig.   
 
Fel y nodwyd uchod bydd disgwyl i bartneriaid lleol sefydlu eu gwaelodlin, ar 
lefel model gwasanaeth cyhoeddus ac ardal/clwstwr yn erbyn yr 16 o ofynion 
a gosod y rhain yn y Datganiad o Fwriad a hefyd cytuno ar eu blaenoriaethau 
a’u mesurau eu hunain i’w defnyddio i asesu pa mor gyflym mae’r newid yn 
digwydd. Dylid adrodd yn rheolaidd ynghylch y rhain i’r BILl a’r Awdurdod 
Lleol a chyrff eraill sydd â diddordeb.    
 
 Hefyd, bydd Llywodraeth Cymru’n defnyddio’r dangosyddion allweddol isod a 
addaswyd o ddogfen y Comisiwn Archwilio ‘Joining up health and social care: 
Improving value for money across the interface’ (Rhagfyr 2011), ynghyd â’r 
data ar gael ar ofalwyr i fonitro cynnydd. 

Y Dangosyddion Perfformiad: Dangosydd Y cyfeiriad a ragwelir  
1  Derbyniadau i’r ysbyty mewn argyfwng i bobl 65 

oed a h n  
Gostwng 
  

2  Defnyddio gwelâu mewn argyfwng ar gyfer pobl 
65 oed a h n   

Gwell perfformiad wedi ei 
feincnodi yn erbyn Gr p 
Cymheiriad CHKS ©  

3  Newid yn y cydbwysedd o ddarpariaeth cartref 
gofal i ddarpariaeth gofal yn y cartref 

Cynorthwyo mwy o bobl yn eu 
cartrefi eu hunain  

4  Osgoi derbyniadau ac ail-dderbyniadau i’r ysbyty 
drwy fodelau ymyrraeth priodol yn y gymuned 

Cynyddu   

5  Data ar gwympiadau’n cael ei gasglu a’i 
gyflwyno i’r Rhaglen Gydweithredol ar Leihau 
Niwed o Gwympiadau 

Gwelliant Parhaus yn cael ei 
feincnodi â’r rhaglen 
gydweithredol 

6  Derbyniadau i gartrefi gofal yn uniongyrchol o 
ysbytai acíwt 

Gostwng 

7  Rhyddhau i gartref arferol 
 

Cynyddu 

8  Nifer y bobl sy’n dewis ble i farw (gwasanaethau 
diwedd oes)  
 

Cynyddu  

9  Mynd i’r ysbyty’n annisgwyl 
 

Gostwng  

10  Ail-dderbyniad i’r ysbyty cyn pen 14 diwrnod ar 
ôl i’r claf gael ei ryddhau 

Gostwng  

Tudalen 61



10

 

11  Oedi wrth drosglwyddo gofal oherwydd gorfod 
aros am becynnau gofal neu addasiadau i 
amgylchedd y cartref 

Gostwng  

12 Cyfran y gofalwyr a gaiff eu hasesu Cynyddu 

6. Y camau nesaf  
 
Bydd proses ymgynghori 12 wythnos yn cychwyn nawr. Bydd y broses yn 
gofyn am ymatebion i faterion penodol, er enghraifft beth yw’r ffordd orau o 
gael gwybodaeth a mesur llwyddiant, a bydd hefyd yn rhoi cyfle i bobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau a gofalwyr, y cyhoedd, sefydliadau sydd â 
diddordeb, cyrff statudol lleol a darparwyr, ac eraill rannu eu safbwyntiau 
yngl n â’r amcanion cyffredinol a’r dull arfaethedig. 
 
Dylid anfon ymatebion erbyn 31 Hydref at: 
 
Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol 
Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Llywodraeth Cymru 
Adeiladau’r Goron 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3 NQ 
 
E-bost:    Albert.Heaney@Wales.gsi.gov.uk 
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Matrics Aeddfedrwydd i Gefnogi Partneriaethau Gofal Integredig Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

 

?0 
Defnyddio’r matrics: Nodwch y lefel yr ydych yn credu fod eich partneriaeth wedi ei chyrraedd ar gyfer pob prif  elfen ac yna gwnewch saeth at y lefel yr ydych yn bwriadu ei chyrraedd o  

fewn y 12 mis nesaf. Adolygwch sefyllfa matrics aeddfedrwydd y bartneriaeth yn gyson. 

Lefelau Cynnydd  
 
 
 
Prif Elfennau  

 

 
 

Dim 

 
 
Lefel sylfaenol 
Yr egwyddor wedi ei derbyn ac ymrwymiad 
i weithredu 

 
 
Cynnydd cynnar 
Cynnydd cynnar ar y gweill 

 

 
 
Canlyniadau 
Cyflawniadau cychwynnol yn 
amlwg 

 
 
Aeddfedrwydd 
Sicrwydd cynhwysfawr 
wedi’i sefydlu 

 
 
Patrwm enghreifftiol 
Eraill yn dysgu o’n 
cyflawniadau cyson 

Pwrpas a gweledigaeth 
 

 
 

 Trafodwyd a chytunwyd ar y pwrpas, ac 
fe’u cofnodwyd. Cytunwyd ar y 
gwerthoedd a’r blaenoriaethau, a’u 
cofnodi. Cytundeb gwleidyddol i 
Integreiddio wedi ei gadarnhau a’i gofnodi 
ar draws Iechyd, Gofal Cymdeithasol, y 
Trydydd Sector a Phartneriaid. 
‘Partneriaeth Integreiddio Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol’ (PIIGC) yn deall ei rôl. 

 

Cytunwyd ar flaenoriaethau a 
nodau heriol gyda 
rhanddeiliaid. Cytunwyd ar 
fecanwaith cadarn ar gyfer 
ychwanegu a thynnu 
gwasanaethau a/neu leoliadau 
gofal. Cynlluniau wedi eu 
gwreiddio yn anghenion y 
boblogaeth leol. 

 

Tystiolaeth fod 
blaenoriaethau’n cael eu 
sicrhau, gyda chynnydd tuag at 
nodau heriol mewn rhai 
meysydd. Tystiolaeth o 
ymwneud â dinasyddion ac 
atebolrwydd cyhoeddus yn 
profi pwrpas a gweledigaeth. 
Gwaith presennol y 
bartneriaeth yn cael ei ystyried. 

Cyfateb yn systematig sut 
mae’r pwrpas yn cyd-fynd 
ag anghenion y boblogaeth. 
Tystiolaeth fod gofal 
integredig yn gwella 
ansawdd gwasanaethau a 
phrofiad i’r dinesydd. 

 

Hyderus fod y pwrpas a’r 
weledigaeth yn cael eu 
cyflawni wrth i iechyd y 
boblogaeth elwa yn unol â 
chynlluniau. Cynlluniau iechyd 
lleol, comisiynwyr awdurdod 
lleol, y trydydd sector a 
phartneriaid eraill wedi eu 
dylanwadu. Tystiolaeth fod llai 
o wastraff a dyblygu trwy osgoi 
dyblygu a gofal tameidiog. 

 Strategaeth 

 
 
 

 Mae strategaethau’r holl randdeiliaid yn 
berthnasol i’r gwaith a gasglwyd a’r 
amserlen a bennwyd ar gyfer datblygu 
strategaeth integredig. Sail i holl 
benderfyniadau strategol ‘PIIGC’. 
Cymeradwyaeth wleidyddol gan bob 
partner i’r strategaeth 

Y gwaith o ddatblygu’r 
strategaeth ar y gweill. 
Trefniadau ar waith ar gyfer 
meysydd cynllunio/comisiynu 
ar y cyd a chyfleoedd i 
fuddsoddi. 

Strategaeth wedi ei chyhoeddi 
ar hyn o bryd gan y ‘PIIGC’, 
sy’n cynnwys cerrig milltir ar 
gyfer gwelliannau a sut 
byddant yn cael eu mesur a’u 
monitro. 

Strategaeth wedi ei mireinio 
ar ôl llwyddo i gyrraedd 
cerrig milltir, a gwybodaeth 
ac uchelgeisiau newydd. 

 

Strategaeth wedi bod o fudd i 
economïau iechyd a gofal 
cymdeithasol eraill, yn ogystal 
â dylanwadu ar gyfeiriad 
strategol bob sefydliad lleol yn 
y bartneriaeth 

Arweinyddiaeth yr economi integreiddio iechyd a 
gofal cymdeithasol lleol 
 
 
 
 

 Cytunwyd yngl n ag arweinyddiaeth y ‘PIIGC’ a 
phenodwyd arweinwyr. Prif randdeiliaid yn 
ymwybodol o arweinwyr ac yn gwybod sut i 
gysylltu. Rhanddeiliaid perthnasol wedi eu nodi 
a’u gwahodd i gymryd rhan. Dealltwriaeth o 
adnoddau iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd 
sector a phartneriaid. 
 
 

Trafodwyd a chytunwyd ar 
ddatblygiad arweinyddiaeth ar gyfer 
‘PIIGC’. Cynlluniau datblygu wedi eu 
cyflwyno. Rhanddeiliaid yn deall 
materion arweinyddiaeth. 
Rhanddeiliaid perthnasol yn 
mynychu’n rheolaidd ac yn 
darparumewnbwn i’r rhaglen waith.  
 

Canlyniadau gweithio mewn 
partneriaeth yn cael eu hadolygu’n 
systematig. Perthnasoedd gyda 
phartneriaid yn gadarnhaol a 
thrafodaethau parhaus yngl n â 
chynllunio, comisiynu, 
penderfyniadau contractio a 
chyfleoedd i fuddsoddi ar y cyd. 
Llais Iechyd Cyhoeddus yn amlwg 
mewn penderfyniadau. 

Adolygu llwyddiant y dull 
arweinyddiaeth. Cynlluniau 
olynol parhaus ar waith. 
Manteision gweithio mewn 
partneriaeth wedi galluogi i ran 
fwyaf y rhanddeiliaid gyflawni eu 
hamcanion o ran gwella a 
dyrannu adnoddau. 
 

Manteision gweithio mewn 
partneriaeth wedi galluogi i ran 
fwyaf y rhanddeiliaid ragori ar eu 
hamcanion i sicrhau gwelliannau. 
Canlyniadau wedi gwella ac yn 
bosibl olrhain hyn i’r cynlluniau o’r 
‘PIIGC’. 
 

Llywodraethu 
 
 

 Aelodaeth a chylch gorchwyl ar gyfer y Bwrdd 
‘PIIGC’ wedi eu drafftio a’u rhannu. 
 
 
 

Bwrdd ‘PIIGC’ wedi ei sefydlu a 
chytunwyd ar y cylch busnes 
blynyddol cyntaf. Perthnasoedd 
gyda sefydliadau lleol perthnasol yn 
cael eu datblygu. 

Rhanddeiliaid lleol wedi cynnwys yn 
glir atebolrwydd y Bwrdd ‘PIIGC’ yn 
eu trefniadau llywodraeth eu hunain. 
 

Bwrdd ‘PIIGC’ wedi adolygu ei 
flwyddyn gyntaf o waith trwy 
broses adolygu flynyddol 
strwythuredig ac wedi gwneud 
gwelliannau i’r strwythur a’r 
sefydliad. 

Manteision llywodraethu da wedi eu 
nodi a’r Bwrdd ‘PIIGC’ yn gwybod 
bod gwell arfer llywodraethu wedi 
dylanwadu ar sefydliadau lleol yn y 
bartneriaeth. 

Gwybodaeth a hysbysrwydd 
 
 
 
 
 

 Gofynion o ran gwybodaeth wedi eu nodi a 
chytunwyd ar fformat y dangosfwrdd cychwynnol. 
 
 
 
 
 

Wedi datblygu dangosfwrdd o 
wybodaeth allweddol ac mae 
gwelliannau o ran gwybodaeth yn 
parhau. Dangosyddion Perfformiad 
Allweddol yn adlewyrchu amcanion 
perfformiad a rennir ar draws 
iechyd, gofal cymdeithasol a 
phartneriaid. 

‘PIIGC’ yn dweud ei bod yn hyderus 
yngl n â lefelau gwybodaeth y 
maent yn eu derbyn, a bod 
systemau gwybodaeth yn 
ddibynadwy ac yn gweithio. ‘PIIGC’ 
yn derbyn tystiolaeth o wella 
perfformiad yn erbyn Dangosyddion 
Perfformiad Allweddol. 

‘PIIGC’ yn cael ei dylanwadu gan 
wybodaeth amser real, sy’n 
dangos gwell canlyniadau, 
ansawdd ac effeithiolrwydd ar 
draws iechyd a gofal 
cymdeithasol. 
 

Un system wybodaeth wedi ei 
sefydlu ac yn cael ei defnyddio ar 
draws y bartneriaeth. Meincnodi 
perfformiad a chanlyniadau yn erbyn 
perfformwyr gorau. 
 

Arbenigedd a sgiliau 
 
 
 
 

 Nodwyd a chytunwyd ar sgiliau ac arbenigedd ar 
gyfer ‘PIIGC’. 
 
 
 
 
. 
 
 

Sesiynau cynefino a chynlluniau 
datblygu ar gyfer partneriaid a staff 
‘PIIGC’ ar waith. 
 

Y ‘PIIGC’ yn dylanwadu ar sgiliau a 
hynny’n amlwg trwy lwyddiant a 
newidiadau cadarnhaol i gynllunio 
lleol a phatrwm darparu 
gwasanaethau lleol. 
. 

Y ‘PIIGC’ yn cefnogi BILl, 
Awdurdodau Lleol, y Trydydd 
Sector a phartneriaid trwy 
werthfawrogi cynllunio / sgiliau 
allweddol. Bwrdd ‘PIIGC’ yn 
gweithredu fel fforwm i gyflwyno 
sgiliau arbenigol ac arbenigedd i 
gefnogi cynllunio / comisiynu 

Y ‘PIIGC’ yn dylanwadu ar 
ddatblygiad trefniadol sefydliadau yn 
y bartneriaeth.  Yr economi iechyd a  
gofal cymdeithasol lleol yn cael ei 
gydnabod fel dewis da fel gyrfa ar 
gyfer gweithwyr proffesiynol ym 
maes cynllunio /comisiynu. 
 

1  0 2 53 4

*Term generig yw ‘PIIGC’  i bwrpas y matrics hwn. Defnyddiwch y term lleol sy’n cyfateb iddo yn ei le.                                                        Ffynhonnell: Addaswyd o Fatrics Aeddfedrwydd Iechyd a Lles Llundain  
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Ffurflen Ymateb 
i’r
Ymgynghoriad

 
Eich enw:  
 
Sefydliad (lle bo’n berthnasol): 
 
e-bost / rhif ffôn: 
 
Eich cyfeiriad:

 
Cwestiwn XX: Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes 
gennych unrhyw faterion cysylltiedig nad ydyn ni wedi mynd i’r afael â nhw, 
defnyddiwch y lle hwn i’w cofnodi: 
 
Rhowch eich sylwadau yma: 
 
 
Mae'n debygol y bydd ymatebion i ymgynghoriadau’n cael eu 
cyhoeddi, ar y rhyngrwyd neu mewn adroddiad.  Pe bai’n well 
gennych i'ch ymateb gael ei gadw’n ddienw, ticiwch yma:  
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CYNIGION CYLLIDEBOL CYCHWYNNOL Y PWYLLGOR GWAITH AR GYFER 
2014/15 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar ei flaenoriaethau 
allweddol, ei strategaeth ariannol a’i gynigion cyllidebol cychwynnol ar gyfer 2014/15. 

Mae’r ddogfen yma, fydd yn cael ei dosbarthu’n helaeth mewn ffurf electronig 
(copïau papur ar gael ar gais) yn ffurfio rhan o’r ymgynghoriad ynghyd â gweithdy 
Aelodau llawn a chyfres o gyfarfodydd hefo chydranddeiliaid i’w cynnal yn Ionawr a 
Chwefror 2014. 

CYD-DESTUN  

Y Cyngor yw’r cyflogwr mwyaf ar yr Ynys, gyda chyllideb flynyddol o gwmpas 
£130m. Fel darparwr gwasanaethau allweddol, fel addysg, gwasanaethau 
cymdeithasol a datblygu cynaliadwy, mae ganddo rôl ac effaith fawr yn lleol, drwy 
gyflogi, ansawdd bywyd a darpariaeth uniongyrchol o wasanaethau. 

Mae’r Cyngor wedi parhau i ddangos awch ac ymrwymiad i newid ers diwedd 
ymyrraeth Llywodraeth Cymru ym Mai 2013.   

Cafwyd sawl cam pwysig yn rhinwedd ei adferiad o ganlyniad i’r Cynllun Trawsnewid 
uchelgeisiol, sydd wedi rhoi pwyslais newydd ar lywodraethu corfforaethol, 
trawsnewid busnes a monitro perfformiad. 

Roedd perfformiad y Cyngor Sir yn bositif iawn ar y cyfan yn 2012/13 - gyda 
gwasanaethau’n cymharu’n dda gyda chynghorau eraill yng Nghymru. 

Fodd bynnag, mae heriau pwysig o’n blaenau wrth i ni barhau i wireddu’r targedau a 
gytunwyd yn ddiweddar fel rhan o’r Cynllun Corfforaethol 2013-17, gydag adnoddau 
sy’n lleihau. 

Mae’r ddogfen yma’n gosod allan blaenoriaethau corfforaethol a themâu gwella 
cyfredol y Cyngor, y strategaeth ariannol tymor canolig a chynigion cyllidebol ar gyfer 
2014/15. 
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BLAENORIAETHAU’R CYNGOR  

Ymgynghorwyd ar nodau a blaenoriaethau strategol y Cyngor ac fe’u hamlinellwyd 
yng Nghynllun Corfforaethol 2013-17. 

Y nod ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn erbyn 2017 yw bod: 

“…yn gyngor proffesiynol sy’n cael ei redeg yn dda, yn arloesol yn ein 
hymagwedd, wedi ymrwymo i ddatblygu ein pobl a phartneriaethau er mwyn 
darparu gwasanaethau effeithiol o ansawdd da, sy’n cael eu gwerthfawrogi’n 
fawr gan ein dinasyddion.” 

Er mwyn cyflawni’r nod yma, bydd y Cyngor yn canolbwyntio ei ymdrechion ar yr hyn 
sydd yn bwysig i drigolion.  Ar draws demograffeg, daearyddiaeth a’r mecanwaith 
ymgynghori gwahanol y blaenoriaethau cyson yw: 

• Cefnogi’r mwyaf bregus 
• Datblygu’r Economi 
• Codi safonau a moderneiddio ein hysgolion 

Mae’r cynllun corfforaethol felly yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau yma. Fodd 
bynnag, cafodd y cynllun ei ddatblygu o fewn cyfnod o gwtogi ariannol ar gyfer 
llywodraeth leol yng Nghymru. Dros gyfnod y cynllun, amcangyfrifir y bydd angen 
arbed oddeutu £15 miliwn. Bydd y Cyngor yn parhau i fod yn gyfrifol am ddarpariaeth 
gwasanaethau statudol megis addysgu ein plant, cefnogi’r mwyaf bregus, diogelu ein 
hamgylchedd drwy bolisïau cynllunio, casglu gwastraff a thrin ffyrdd.  

Bydd gwasanaethau eraill yn cael eu darparu’n fwyfwy mewn gwahanol ffyrdd, gan 
ddarparwyr eraill, ac mae’n bosib na fydd y Cyngor yn gallu parhau i gyllido rhai 
gwasanaethau. Os yw cymunedau’n dal i weld gwerth yn y gwasanaethau yma, yna 
bydd angen dod o hyd i ffyrdd eraill o’u hariannu. Mae’r cynllun corfforaethol, felly, yn 
ceisio cynnig cydbwysedd rhwng ein dyheadau a’n gweledigaeth â’r rhagolygon 
ariannol. Dros y pedair blynedd nesaf, mae’r Cyngor wedi ei ymrwymo i: 

• Trawsnewid Gofal Cymdeithasol i Oedolion H n 
• Cynyddu ein Opsiynau Tai a Lleihau Tlodi 
• Adfywio ein Cymunedau a Datblygu’r Economi 
• Gwella Addysg, Sgiliau a Moderneiddio ein Ysgolion 
• Trawsnewid ein Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) 
• Canolbwyntio ar Gwsmeriaid, Dinasyddion a Bro 
• Trawsnewid ein Darpariaeth Hamdden a Llyfrgelloedd 
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RHAGOLYGON ARIANNOL 
 
Roedd llawer o sôn yn Natganiad hydref y Canghellor a gyflwynwyd i’r Senedd ar 6 
Rhagfyr 2013 am y rhagolygon ar gyfer economi’r Deyrnas Unedig.  Disgwylir 
gostyngiad o 1.4% yn y GDP eleni a chynnydd graddol wedyn dros y 5 mlynedd 
nesaf.   

Rhagwelir cynnydd o £66.7m yn 2014/15 a £74m yn 2015/16 yng Nghyllidebau 
Llywodraeth Cymru.  Ym marn Llywodraeth Cymru nid yw Datganiad yr hydref wedi 
gwneud rhyw lawer i newid y rhagolygon heriol ar gyfer cyllid cyhoeddus yng 
Nghymru a dim ond newid bychan fydd i’r dyraniadau cyllidebol ar gyfer y ddwy 
flynedd nesaf.  

Rhagwelir mwy o lymder felly.  I gael gwared ar y diffyg, mae’r Canghellor wedi 
dweud y bydd toriadau gwirioneddol pellach yng ngwariant llywodraeth ganolog yn y 
Deyrnas Unedig hyd at 2017/18.   

Ni fydd y rhan fwyaf o fudd-daliadau Lles ond yn codi 1%.  Yr eithriadau yw 
pensiynau gwladol a budd-daliadau ar gyfer pobl anabl a gofalwyr y bydd eu budd-
daliadau’n codi yn unol â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (2.7%). 

Cafwyd newyddion am drethi Annomestig yn Lloegr a Chymru lle bydd cynnydd yn 
cael ei gapio ar 2% y flwyddyn yn hytrach na chodi yn ôl y Mynegai Prisiau Adwerthu 
fel sy’n digwydd ar hyn o bryd, er y bydd raid i orchymyn ychwanegol fynd trwy 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru i’r trefniadau hynny ddod i rym yma. 

Roedd setliad terfynol y Grant Cynnal Refeniw ar gyfer 2014/15, a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru ar 11 Rhagfyr 2013, yn £96.432m. Mae hyn yn ostyngiad o 
£4.253m (4.2%) o gymharu â 2013/14.  Rhyddhawyd cyllid arwyddol o £94.714m ar 
gyfer blwyddyn ariannol 2015/16. Oherwydd y gostyngiad hwn, bydd angen i’r 
Cyngor wneud arbedion sylweddol yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf - 
cyfanswm o £20m erbyn 2018/19. 

Mae hon yn her anferthol i’r Cyngor a Chynghorau eraill ar hyd a lled Cymru sydd 
am orfod ymdrechu’n galed i gynnal yr holl wasanaethau sy’n cael eu darparu ar hyn 
o bryd.  Gydag adnoddau sy’n prinhau a’r pwysau ychwanegol oherwydd poblogaeth 
sy’n heneiddio ac amddifadedd cymdeithasol, bydd angen i’r Cyngor ystyried 
darparu gwasanaeth gyda phwyslais mwy o lawer ar drefniadau partneriaeth.   
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STRATEGAETH ARIANNOL AR GYFER Y TYMOR CANOL A CHYNIGION 
CYLLIDEBOL AR GYFER 2013/14 
 
Mae hon yn gyllideb anodd iawn sy’n ceisio mynd i’r afael â’r heriau aruthrol a 
achoswyd gan y dirwasgiad economaidd a’r blynyddoedd o lymder o’n blaenau. 

Rhaid i gynlluniau ariannol y Cyngor gefnogi’r blaenoriaethau strategol a 
gymeradwywyd a’r meysydd corfforaethol y mae angen eu gwella.  Fodd bynnag, 
mae’r rhagolygon ar gyfer gwariant cyhoeddus yn llwm ac, yn achos Ynys Môn, 
dengys y rhagolygon y bydd angen i’r Cyngor leihau gwariant gan £20m yn y pum 
mlynedd nesaf – ar gyllideb flynyddol o £129m, mae hynny’n cyfateb i ychydig dros 
15%. 

Y llynedd, dywedasom fod y swm yr ydym yn ei dderbyn ar gyfer adeiladu o’r 
newydd, gwella adeiladau ac isadeiledd hefyd yn gostwng.  Bydd hyn yn gwneud ail-
ddylunio gwasanaethau’n fwy heriol byth.   2014/5 yw blwyddyn ddiwethaf Menter 
Benthyca Llywodraeth Leol sy’n darparu cyllid ac yn caniatáu i’r Cyngor fenthyca 
arian ar gyfer gwella’r isadeiledd Priffyrdd.  Bydd angen i’r Cyngor dalu o’i adnoddau 
ei hun am waith gwella pellach o’r math hwn a daw hyn yn anoddach wrth i 
gyllidebau leihau.   

Fodd bynnag, cafwyd arwydd gan Lywodraeth Cymru y bydd yn parhau i gefnogi 
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac mae bidiau wedi cael eu cyflwyno i’w 
cymeradwyo.  Bydd haen gyntaf y cyllid, os caiff ei gymeradwyo, yn cyllido ysgol 
gynradd newydd yng Nghaergybi i gychwyn yn 2014/15, gyda chyllideb o £7.9m, a 
bydd 50% ohono’n dod o grantiau. 

Fel yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r Cyngor yn parhau i wynebu pwysau tymor hir 
yn codi o newidiadau demograffig yn wyneb poblogaeth sy’n heneiddio a’r 
cymhlethdodau cynyddol o ran gofalu am blant ac oedolion a’r newidiadau diwygio 
lles. O’r herwydd, mae cyllideb 2014/15 yn cael ei phennu i gwrdd â’r heriau hyn 
drwy ddiogelu gwasanaethau rheng-flaen i’r graddau y mae hynny’n bosib.  

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn ceisio:- 

 Diogelu’r gwasanaethau a ddefnyddir gan y mwyaf bregus; 
 Osgoi, lle bynnag y mae hynny’n bosibl, ychwanegu at yr anawsterau y mae 

pobl yn eu hwynebu eisoes o ganlyniad i’r sefyllfa economaidd gyfredol. 

Mae hon yn her anodd iawn oherwydd gostyngiad o dros £4m yn yr arian a 
dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2014/15. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, Ynys Môn oedd ag un o’r seiliau refeniw isaf yng 
Nghymru a hynny oherwydd cyllid gan y Llywodraeth a refeniw o’r Dreth Gyngor.  
Ers 2013/14, mae’r Budd-dal Treth Gyngor wedi cael ei ddisodli gan Gynllun 
Cymorth y Dreth Gyngor sy’n rhoi hyd at 90% o gefnogaeth i’r aelwydydd tlotaf.  Mae 
cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymorth y Dreth Gyngor yn llai na’r  gostyngiad yn 
y biliau ac mae £400k ychwanegol wedi ei neilltuo i gwrdd â’r bwlch hwn. 
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Cyflwynwyd y cynigion hyn ar gyfer y gyllideb er mwyn gosod cyllideb gytbwys mewn 
blwyddyn a fydd yn un anodd iawn, trwy ddefnyddio mesurau unwaith ac am byth a 
pharhau i ddatblygu newidiadau i wasanaethau a fydd yn darparu arbedion 
cynaliadwy ac yn gostwng costau yn wirioneddol yn y dyfodol.  

Amcanion ariannol y Cyngor ar gyfer y tymor canol yw:- 

 Cefnogi blaenoriaethau strategol a meysydd y mae angen eu gwella yn y 
Cyngor; 

 Rhoi sylw i faterion a godwyd trwy themâu Llywodraethu Corfforaethol; 
 Rhoi sylw i faterion a godwyd gan Estyn a’r Bwrdd Adfer Addysg; 
 Darparu gwasanaethau heb beryglu sefyllfa ariannol y Cyngor. 

 
Rydym yn cydnabod:- 
 

 Na ellir cwrdd â’r heriau ariannol trwy wneud mân doriadau ar draws y 
Cyngor; 

 Bod angen trawsnewid gwasanaethau’n sylweddol; 
 Bod angen rhesymoli adeiladau i wneud defnydd llawn ohonynt; 
 Bod angen rhoi blaenoriaeth i’r bobl fwyaf bregus a hynny’n arwain at 

ddarparu gwasanaethau mewn ffordd wahanol. 

Mae’r Pwyllgor Gwaith wedi cynnig strategaeth ariannol ar gyfer y tymor canol 
sy’n seiliedig ar:- 
 

 Gostyngiadau gwariant sylweddol, sef £22m dros gyfnod o 5 mlynedd – sy’n 
cyfateb i 17%; 

 Caniatáu swm cyfyngedig o arian i drawsnewid gwasanaethau yn 2014/15, yn 
arbennig felly yn y maes gofal cymdeithasol i oedolion er mwyn gostwng 
gwariant yn sylweddol yn y dyfodol; 

 Diogelu addysg a gofal cymdeithasol yn unol â disgwyliadau Llywodraeth 
Cymru; 

 Caniatáu ar gyfer twf cyfyngedig iawn i gwrdd â diffygion mewn cyllidebau nad 
oes modd cwrdd â nhw’n rhwydd o ffynonellau eraill; 

 Cydnabod her fawr adeiladu gorsaf niwclear newydd o bosib, ynghyd â 
datblygiadau ynni mawr cysylltiedig eraill, a’r angen i baratoi ar gyfer y 
newidiadau hyn;  

 Yr angen i flaenoriaethu adnoddau cyfalaf prin i drawsnewid gwasanaethau a 
rhesymoli asedau; 

 Yr angen i fanteisio ar bob ffynhonnell gyllido sydd ar gael trwy ymgeisio am 
grantiau allanol; 

 Cydnabod bod angen mwy o adnoddau i gefnogi’r newidiadau yn y maes 
diwygio lles; 

 Cynnydd o 5% yn y Dreth Gyngor bob blwyddyn. 
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Mae’r rhagdybiaethau hyn wedi eu hymgorffori yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol yn 
y tabl isod:-  

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb y flwyddyn flaenorol 129,253 126,630 126,395 127,238 128,873

Diogelu Ysgolion 318 354 354 354 354

Chwyddiant 2,883 2,955 2,936 2,915 2,989

Cynyddu incwm -198 -523 -556 -590 -625 

Newidiadau demograffig 500 500 500 500 500

Cyllido costau Benthyca Digefnogaeth 178 178 178 178 178

Cyllido Costau Tâl Cyfartal 296 -7 -7 -7 -7 
Cyfrifoldebau ychwanegol LGBI 124 0 0 0 0

Adolygiad Tâl a Graddfeydd 1,300 700 700 700 700

Buddsoddi mewn newid -100 -300 -500 -500 -100 

Cyfraniad i falansau -500 0 0 0 0

Pwysau a nodwyd 276 N/A N/A N/A N/A

Blaenoriaethau newydd 477 700 700 700 700

Cynigion Arbedion -7,416 N/A N/A N/A N/A

Bwlch Cyllido -761 -4,792 -3,462 -2,615 -2,973 

Cyfanswm 126,630 126,395 127,238 128,873 130,589

Wedi ei gyllido gan LlC
RSG 96,432 94,714 94,000 94,000 94,000

Grant Cytundeb Canlyniadau 545 545 545 545 545
96,977 95,259 94,545 94,545 94,545

Y Dreth Gyngor 29,653 31,136 32,693 34,328 36,044

126,630 126,395 127,238 128,873 130,589

Er mwyn cynnal y gyllideb gyfan ar y lefel angenrheidiol i gyfateb i’r adnoddau sy’n 
debygol o fod ar gael i’r Cyngor, mae’r tabl yn dangos y bydd angen i ni barhau i 
ostwng gwariant i gwrdd â’r bwlch a ragwelir yn y gyllideb.   

Mae crynodeb o’r cynigion ar gyfer arbedion yng nghyllideb 2014/15 sy’n werth 
£7.416m i’w weld yn Atodiad A. 
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ARBEDION EFFEITHLONRWYDD 

Er mwyn darparu’r lefel o arbedion sydd ei hangen, mae’r Cyngor wedi sefydlu tri 
Bwrdd Rhaglen i adolygu sut y caiff y Cyngor ei strwythuro a sut y bydd yn 
gweithredu yn y dyfodol. 

Ar gyfer 2014/15, ac er mwyn pennu’r gyllideb, mae adolygiadau gwasanaeth 
cychwynnol wedi eu cynnal i ystyried cyfleoedd ar gyfer arbedion, effeithlonrwydd a 
chydweithio i wella’r ddarpariaeth o wasanaeth. Mae cyfleoedd eraill i arbed yn codi 
o bethau fel gwell prosesau caffael a newidiadau gweithredol i’r ddarpariaeth o 
wasanaeth wedi cael eu tynnu at ei gilydd i lunio strategaeth effeithlonrwydd ddrafft 
ac  mae’r cynigion cyfredol i arbed sydd i’w gweld yn Atodiad C wedi cael eu tynnu 
o’r strategaeth honno.  Bydd y strategaeth yn cael ei hystyried gan Aelodau yn y 
flwyddyn newydd. Mae angen gwneud mwy o waith i bwyso a mesur rhai o’r 
arbedion sy’n cael eu cynnig ar gyfer blynyddoedd yn y dyfodol a bydd y gwaith hwn 
yn cael ei wneud gan y tri Bwrdd Rhaglen. 
 
Beth fyddwn yn ei wneud i wella ein gwasanaeth i chi yn ystod 2014/15  

Mae llawer o’r hyn y mae’r Cyngor yn ei ddarparu yn cael ei ragnodi’n genedlaethol 
ond mae’n bwysig, o fewn yr ystwythder a roddir iddo, fod gwasanaethau’n 
adlewyrchu amgylchiadau lleol a’r blaenoriaethau ac anghenion cymunedau Ynys 
Môn. Dyma ein cynigion ar gyfer 2014/15: 

Addysg ac Asedau 
Mae’r rhaglen moderneiddio ysgolion eisoes wedi cychwyn a'r Bwrdd Adfer Addysg 
yn monitro darpariaeth y Cyngor yn erbyn y Cynllun Gweithredu Ôl-Arolygiad. Mae 
adnoddau ychwanegol wedi’u neilltuo ar gyfer moderneiddio ein darpariaeth 
ysgolion. Yn ogystal, bydd llawer o'r agenda trawsnewid yn cael effaith ar asedau'r 
Cyngor ac, felly, er mwyn llwyddo, mae adnoddau pellach wedi eu sicrhau i yrru’r 
drefn rhesymoli asedau a darparu cyngor proffesiynol i'r gwaith o drawsnewid y 
gwasanaeth allweddol yma. Mae cyllidebau ysgolion wedi eu diogelu yn unol â 
pholisi Llywodraeth Cymru, ar 0.9 % yn uwch na'r gyllideb 2012/13. 

Gofal cymdeithasol i oedolion 
Wrth i bobl fyw bywydau hirach ac iachach, mae angen cynyddu a newid y math o 
wasanaethau ar gael ar gyfer y boblogaeth sy'n oedolion a'u gofalwyr. Mae hyn yn 
golygu mwy o bwysau ar y maes gwariant yma. Mae adnoddau ychwanegol pellach 
wedi eu blaenoriaethu ar gyfer y gwasanaeth hwn ar gyfer 2014/ 15 i gefnogi'r 
newidiadau gaiff eu cyflwyno. Mae adolygiad pellach o wasanaethau ar y gweill gyda 
phartneriaid er mwyn darparu'r modelau gofal mwyaf cost effeithiol ellir eu cynnal i’r 
dyfodol. 

Trawsnewid gwasanaethau 
Bydd pob maes gwasanaeth yn trawsnewid yn sylweddol dros y blynyddoedd nesaf 
wrth i ni foderneiddio gwasanaethau. Bydd nifer o wasanaethau yn mynd drwy 
raglen drawsnewidiol yn 2014/15, wrth baratoi ar gyfer gostyngiad gwariant yn 
2015/16 a thu hwnt. Felly, mae'r cyllidebau wedi eu gwarchod ar lefel ychydig is er 
mwyn rhoi digon o amser i sicrhau arbedion gwirioneddol a rhoi’r newidiadau ar 
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waith. Mae'r rhain yn cynnwys hamdden, gweithgareddau llyfrgell a diwylliannol. 
Caiff gwasanaethau ôl swyddfa yn cael ei ail-strwythuro a’u hail-fodelu yn ystod 
2014/15 er mwyn moderneiddio'r ffordd rydym yn gweithio a gwneud y defnydd 
gorau o asedau'r Cyngor. 

TORIADAU I WASANAETHAU 
 
Gyda lefel yr arian sydd ar gael yn lleihau’n ddramatig flwyddyn ar ôl blwyddyn, bydd 
y lefel o ddarpariaeth mewn perthynas â rhai agweddau ar wasanaethau’n gorfod 
cael ei chwtogi.  Mae hyn yn cael ei wneud mewn ffordd ofalus a mesuredig er mwyn 
lleihau’r risg a’r effaith ar ddinasyddion.  Mae asesiadau risg wedi eu cynnal ac fe 
edrychwyd yn fanwl ar bob toriad tebygol mewn gwasanaeth.  Nid yw darparu 
popeth yr ydym yn ei wneud ar yr un lefel gyda llai o arian yn bosibl ac felly, yn dilyn 
diogelu gwasanaethau statudol a rhai sy’n gwasanaethu’r mwyaf bregus, mae nifer o 
ostyngiadau tebygol wedi eu rhoi ymlaen yn yr atodiadau manwl sydd ynghlwm wrth 
y ddogfen hon.   

Os na chaiff yr arbedion i gyd eu derbyn, bydd angen cyflwyno opsiynau ymarferol a 
rhesymol eraill er mwyn darparu cyllideb gytbwys.  Nid yw’n ymarferol i ddisgwyl i 
unrhyw un gwasanaeth ysgwyddo baich y gostyngiad mewn adnoddau ac felly 
rydym wedi cynllunio arbedion ym mhob gwasanaeth, ond wedi sicrhau y gellir 
lleihau’r effaith cymaint ag sy’n bosibl.  Gellir gweld mwy o fanylion am yr arbedion a 
gynlluniwyd yn Atodiad B. 
 
Y DRETH GYNGOR, FFIOEDD A THALIADAU 
 
Wrth bennu’r gyllideb bob blwyddyn, rhaid penderfynu ar y symiau y bydd y cyhoedd 
yn eu talu, fel trethdalwyr y Cyngor ac fel defnyddwyr y gwasanaethau lle mae 
ffioedd a phrisiau’n cael eu talu.  Gydag effeithiau’r dirwasgiad economaidd a 
phrisiau ynni, mae’r Pwyllgor Gwaith yn ymwybodol iawn o’r pwysau sydd ar 
gyllidebau aelwydydd.   

Golyga’r setliad a gafwyd gan Lywodraeth Cymru na allwn osgoi cynyddu’r Dreth 
Gyngor yn 2014/15.  Sail isel iawn sydd gan Ynys Môn gyda setliadau gwael a’r 
refeniw o’r Dreth Gyngor. 

Mae adnoddau sy’n lleihau a phwysau cynyddol yn golygu, er mwyn diogelu’r mwyaf 
bregus mewn cymdeithas, fod cynnydd o 5% neu 94c yr wythnos yn y dreth gyngor i 
eiddo cyffredin ym Mand D yn cael ei gynnig.  Mae 1% yn cynrychioli incwm tebygol 
o £291k.  Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud gasglu cymaint ag sy’n bosibl ond 
bydd pwysau anorfod yn codi yn sgil y newidiadau i fudd-dal y Dreth Gyngor.   

Bydd cynnydd o leiaf 5% hefyd o ran y rhan fwyaf o’r ffioedd a’r taliadau anstatudol 
hefyd. 
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DEFNYDDIO ARIAN WRTH GEFN 
 
Rhagamcenir y bydd balansau cyffredinol y Cyngor oddeutu £6m erbyn 31 Mawrth 
2014.  Y lefel isaf a argymhellir i Gyngor o’n maint ni yw £5m.  Bydd y balans o £1m 
dros y lefel a argymhellir yn helpu i ddiogelu gwasanaethau’r Cyngor yn y tymor byr 
hyd nes y bydd yr adolygiadau gwasanaeth manwl wedi eu cwblhau. Nid oes unrhyw 
gynigion i ni glustnodi arian wrth gefn yn y rownd gyllidebol bresennol. 

Y CYNLLUN CYFALAF 2014/15 
 
Gwariant cyfalaf yw’r arian y mae’r Cyngor yn ei fuddsoddi mewn meysydd fel 
adeiladu tai ac adnewyddu, ffyrdd, pontydd, adeiladau ysgol a chartrefi gofal, ac sy’n 
cynhyrchu buddion dros nifer o flynyddoedd.  Bydd peth o’r arian yn cael ei wario’n 
uniongyrchol ar asedau y mae’r Cyngor yn berchen arnynt, ac mewn achosion eraill, 
bydd yn cael ei gynnig ar ffurf grantiau i sefydliadau neu unigolion er mwyn iddynt 
wneud y gwaith.   

Daw'r arian i gyllido hyn o gyfuniad o grantiau llywodraeth, cyfraniadau o’r gyllideb 
refeniw, derbyniadau o werthu asedau a benthyciadau a gymerwyd gan y Cyngor.  
Mae’r pwysau ar wariant cyhoeddus a’r farchnad ddirwasgedig yn cael effaith ar y 
rhain yr un modd â phob un maes arall o weithgaredd y Cyngor, ac felly mae’r 
symiau sydd ar gael yn gyfyngedig ac mae’n rhaid gwneud dewisiadau gofalus. 

Oherwydd y bydd llai o gyfleoedd am gyllid grant a gostyngiad cyffredinol mewn 
cyllid cyfalaf yn y dyfodol ynghyd ag ansicrwydd am lefel ac amseriad unrhyw 
dderbynion cyfalaf yn y dyfodol, bydd y cyfleoedd o ran cynlluniau cyfalaf 
ychwanegol yn brin iawn.   

Dyma’r blaenoriaethau ar gyfer eu cyflawni y mae’r Pwyllgor Gwaith wedi eu nodi yn 
y Cynllun Cyfalaf:- 

 Rhesymoli ysgolion yn y dyfodol yn unol â gofynion y rhaglen Ysgolion 21ain 
Ganrif. 

 Gwaith i leihau costau rhedeg rhai o asedau’r Cyngor ac adolygu pa asedau 
sydd gan y Cyngor a sut y maent yn cael eu defnyddio, gan nodi’r rhai y gellir 
eu gwerthu. 

 Rhaglenni Datblygu Economaidd ac Adfywio, yn gwneud defnydd llawn o 
gyfleoedd gyllido UE. 

 Cyfleusterau ar gyfer lleihau a thrin gwastraff yn y tymor hir. 
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GWEITHGAREDD CYFREDOL 
 
Y prif faes y byddir yn ei ddatblygu yn y flwyddyn ariannol nesaf yw’r rhaglen i 
adolygu asedau’r Cyngor, gyda phartneriaethau lleol wedi eu penodi i gynnal 
gwerthusiad opsiwn.  Tra bo’r gwaith hwn yn brosiect ynddo’i hun, y mae cysylltiad 
agos rhyngddo a chyflawni amcanion penodol yn y rhan fwyaf o feysydd allweddol, 
yn cynnwys:- 

 Y ddarpariaeth o ofal i’r henoed  
 Tai fforddiadwy  
 Rhesymoli canolfannau hamdden  
 Rhesymoli ysgolion.   

Ar hyn o bryd, mae tri o brosiectau arian grant Ewropeaidd yn rhedeg sef y Tair Tref, 
Amgylchedd Arfordirol ac Isadeiledd Strategol – Safleoedd ac Eiddo. 

Mae yna hefyd ddau brosiect mawr dan nawdd Llywodraeth Cymru yn mynd 
rhagddynt, sef Cynllun Trosiannol Ysgolion yr 21ain Ganrif (adleoli Ysgol y Bont) a 
Menter Benthyca Llywodraeth Leol (MBLlL).  Rhaglen o welliannau £5.3m dros dair 
blynedd i asedau priffyrdd yr Awdurdod yw’r MBLlL, a daw i ben yn 2014/15. 

Yn ogystal, mae dau gynllun mawr sy’n cael eu cyllido’n fewnol hefyd yn mynd 
rhagddynt sef y rhaglen ar gyfer gwella’r mân-ddaliadau, yn cael ei chyllido o 
dderbyniadau cyfalaf a geir yn sgil gwerthu’r mân-ddaliadau ac sydd wedi eu 
neilltuo’n arbennig i’r pwrpas hwnnw ac y disgwylir ei gwblhau yn 2014/15, a’r gwaith 
gwella yn Safle Mwynderau Dinesig Penhesgyn, gyda chyllideb o £1m yn cael ei 
gyllido o arian wrth gefn cyllid grant gyda dyddiad cwblhau yn hwyr yn 2013/14, sydd 
ychydig yn hwyrach na’r disgwyl. 

EDRYCH YMLAEN AT 2014/15 
 
Disgwylir i’r Cynllun Band A Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer ysgol gynradd newydd 
yng Nghaergybi ddechrau yn 2014/15 gyda chyllideb o £7.9m, gyda 50% yn cael ei 
ariannu o gyllid grant. 

Disgwylir y bydd gwaith yn dechrau ar safle mwynderau dinesig arall, naill ai yng 
Ngwalchmai neu Gaergybi. 

Hefyd, mae cynlluniau i sicrhau y bydd cyllid ychwanegol ar gael ar gyfer adfywio, yn 
cynnwys manteision tebygol o’r statws Parth Menter, y Rhaglen Ynys Ynni, a 
Rhaglen Môn a Menai. 
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YMGYNGHORI 
 
Gofynnir am sylwadau gan gydranddeiliaid ar yr holl becyn gwella/cyllidebol, ond 
rydym angen eich adborth yn benodol ar: 

 Cynyddu’r gyllideb gwasanaethau cymdeithasol er mwyn osgoi toriadau mawr 
i lefelau’r gweithgaredd presennol; 

 Cynnal y gyllideb hamdden i ganiatáu amser ar gyfer newidiadau i’r 
ddarpariaeth; 

 Blaenoriaethu twf yn y gwasanaethau plant a’r Rhaglen Ynys Ynni - fel y 
dangosir yn Atodiad C;

 Tybiaethau pellach y dylem eu gwneud o ran cynllunio ariannol ar gyfer y 
tymor canol; 

 Eich blaenoriaethau ar gyfer y Cynllun Cyfalaf; 
 Y cynnydd 5% arfaethedig yn y Dreth Gyngor (86c yr wythnos ar gyfer eiddo 

Band D cyffredin) er mwyn helpu i ddiogelu gwasanaethau allweddol y 
Cyngor; 

 Unrhyw awgrymiadau eraill sydd gennych ar arbedion effeithlonrwydd neu 
drawsnewid gwasanaethau er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau i breswylwyr 
Ynys Môn. 

Bydd raid ymgynghori ynghylch y pecyn gyda Phwyllgorau Sgriwtini’r Cyngor, y 
Fforwm Ysgolion, Cynghorau Tref a Chymuned a’r gymuned fusnes ehangach.  

SUT I YMATEB  

Lawrlwytho:  
Mae’r ddogfen hon, ynghyd â’r Gyllideb Refeniw Drafft Gychwynnol a’r atodiadau 
perthnasol, ar gael o dan yr adran ‘Ymgynghoriadau’ ar ein gwefan 
www.ynysmon.gov.uk.  

E-bost:  
ymgynghoriadcyllideb@ynysmon.gov.uk  

Post:  
Ymgynghoriad ar Gyllideb 2014/15  
Swyddfa’r Prif Weithredwr  
Cyngor Sir Ynys Môn  
Swyddfa’r Cyngor  
Llangefni  
Ynys Môn LL77 7TW  

Bydd yr ymgynghoriad yn gorffen ar Ddydd Iau, Ionawr 30ain. 

Beth sy’n digwydd nesaf?  
Cyflwynir adroddiad ar eich sylwadau i’r Pwyllgor Gwaith ar 10fed Chwefror 2014, a 
bydd y cynigion terfynol yn cael eu darparu ar gyfer y Cyngor Llawn ar 27ain o 
Chwefror 2014. Petaech eisiau fersiwn print bras, yna ffoniwch 01248 752128 os 
gwelwch yn dda.
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ATODIAD A

Crynodeb o'r gyllideb ddrafft arfaethedig ar gyfer 2014-15
2013/14 Y

Gyllideb Sail

Gyfredol

SATC

Symudiadau a

Nodwyd

Newidiadau i'r

Setliad

Terfynol

Sefyllfa

Ddigyfnewid

Ddrafft ar ôl y

Setliad

Terfynol

Cynigion

Arbedion

(gweler

Atodiad B)

Cynigion Twf

(Gweler

Atodiad C)

Cyllideb

Arfaethedig

£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Cyfadran

Dysgu Gydol Oes (yn cynnwys Ysgolion) 47,672 140 47,812 1,501 158 46,469

Gwasanaethau Cymunedol 31,933 203 32,136 1,894 30,242

Datblygiad Cynaliadwy 21,347 21,347 2,969 50 18,428

Dirprwy Brif Weithredwr 13,583 13,583 1,052 68 12,599

Corfforaethol a Craidd Democrataidd 1,579 1,579 1,579

Cyfanswm 116,114 343 0 116,457 7,416 276 109,317

Cyllid Corfforaethol

Cymorth Dewisol tuag at y Dreth 50 50 50

Rhaglen Blaenoriaethau Fforddiadwy 355 355 355

Ardollau 3,219 3,219 3,219

Cyllid Cyfalaf a Llog 7,185 598 7,783 7,783

Cyfraniad at yr arian wrth gefn 500 500 0

10,599 98 0 10,697 0 0 10,697

Cronfeydd wrth gefn ddygwyd ymlaen o

2013/14

Diwygio Lles 50 45 5 5

Cronfeydd wrth gefn ar gyfer Gwella 190 190 190

Cronfa wrth gefn cost newid 500 500 500

Cronfa wrth gefn diswyddiadau 1,000 100 900 900

Cronfa wrth gefn ar gyfer Tâl a Graddfeydd 450 450 450

Cronfa wrth gefn Gyffredinol 350 298 52 52

2,540 443 0 2,097 0 0 2,097

Is gyfanswm Cyllideb Ddigyfnewid 129,253 2 0 129,251 7,416 276 122,111

Pwysau:

Newid Demograffig 500 500 500

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor 400 400 400

Diwygio Lles 77 77 77

Diogelu Ysgolion 318 318 318

Arian wrth gefn ar gyfer Arfarnu Swyddi 1,300 1,300 1,300

Cronfa wrth gefn Gorfforaethol ar gyfer

chwyddiant 2,685 2,685 2,685

Cyfraniad o Arian wrth Gefn 240 240 240

0 5,040 0 5,040 0 0 5,040

Cyfanswm cyn Arbedion 129,253 5,038 0 134,291 7,416 276 127,151

Ariannwyd gan:

Cyfanswm y Cyllid Allanol 100,227 3,795 96,432 96,432

Y Dreth Gyngor 28,023 1,630 29,653 29,653

Grant Cynllun Gostyngiadau'r Dreth

Gyngor 458 458 0 0

Grant Cytundeb Canlyniadau 545 545 545

Cyfanswm Cyllid 129,253 1,630 4,253 126,630 0 0 126,630

Bwlch Cyllido 0 3,408 4,253 7,661 7,416 276 521
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Crynodeb o'r Arbedion Arfaethedig £'000

Dysgu Gydol Oes

Gwasanaeth Addysg
Addysg Ganolog - Gostwng Grantiau i Neuaddau Pentref a Chanolfannau Cymunedol -20
Addysg Ganolog - Rhesymoli Clybiau Ieuenctid -24
Addysg Ganolog - Lleihau'r Cymorth i'r Mudiad Meithrin a WPPA -3
Addysg Ganolog - Gweithredu Argymhellion y Gr p Tasg a Gorffen AAA ar gyfer Cefnogi Integreiddiad Cynradd -80
Addysg Ganolog - Cynyddu'r Rhent i Ddefnyddwyr Cymunedol yng Nghanolfan Ieuenctid Jesse Hughes -1
Addysg Ganolog - Defnyddio Grantiau Allanol ar gyfer Canolfan Ieuenctid Jesse Hughes -20
Addysg Ganolog - Torri'r Gyllideb Hyfforddi ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar -7
Addysg Ganolog - Cefnogaeth Blynyddoedd Cynnar ar gyfer Canolfannau -13
Addysg Ganolog - Gostwng Cymorth Blynyddoedd Cynnar - Lleihau Trwsio a Chynnal a Chadw -17
Addysg Ganolog - Gostwng Oed Mynediad i ysgolion o fis Medi 2014 -210
Addysg Ganolog - Lleihau nifer swyddi'r Wardeiniaid Cymunedol -13
Addysg Ganolog - Cau Ysgol Llandonna -82
Addysg Ganolog - Defnyddio Gweinyddiaeth y GEY -35
Addysg Ganolog - Rhoi'r gorau i ddarparu Pecynnau Ieuenctid -7
Addysg Ganolog - Neilltuo Adnoddau Ychwanegol ar gyfer Addysg o'r GCR oherwydd y cynnydd yn nifer y rhai sy'n gymwys i gael -469
Gostyngiad yn y Gyllideb sydd wedi'i datganoli i ysgolion -500
Cyfanswm -1,501

Cyfanswm ar gyfer Dysgu Gydol Oes -1,501

Dirprwy Brif Weithredwr

Gwasanaethau Canolog
Refeniw a Budd-daliadau - Newidiadau i Weinyddiaeth Costau Llys -23
Refeniw a Budd-daliadau - Newidiadau Staffio -24
Cyllid: Newidiadau Staffio -50
Cyllid: Cefnogaeth i ailstrwythuro'r gwasanaeth Cyfrifeg -11
Cyllid: Aildrafod y cytundeb Cludo Arian -12
Cyllid: Rhoi'r gorau i argraffu'r daflen Dreth Gyngor -5
Cyllid: Lleihau'r gyllideb argraffu a phapur ysgrifennu ac ati -25
Cyllid: Lleihau'r gyllideb i Bartneriaeth Gaffael GC -18

ATODIAD B
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Crynodeb o'r Arbedion Arfaethedig £'000

ATODIAD B

Cyllid:  Leihau'r gyllideb ar gyfer offer cyfrifiadurol -20
Cyllid: Lleihau'r gyllideb ar gyfer trwyddedau cyfrifiadurol (hen system gyllid) -7
Cyllid: Lleihau'r gyllideb ar gyfer costau teithio -10
Cyllid: Arbedion effeithlonrwydd eraill -7
TGCh - lleihau staff a chostau rhedeg -114
Prif Weithredwr - Gostwng y Gyllideb Hyfforddi Ganolog AD -39
Prif Weithredwr - Dileu un swydd Weinyddol AD - Datblygu'r Gweithlu -20
Prif Weithredwr - Lleihau nifer y Mentrau Iechyd a Diogelwch Corfforaethol -5
Prif Weithredwr - Incwm o Brynu Gwyliau Blynyddol -5
Cyfreithiol - Cyfuno rheolaeth y Gwasanaethau Pwyllgor a Sgriwtini -35
CDC - Arbedion Lwfansau Aelodau -88
CDC - Lleihau cyllidebau ar gyfer gweithgareddau sifig a seremonïol -24
Cyfreithiol - Dileu swydd wag y Swyddog Sgriwtini -36
Polisi - Gostwng y gyllideb ar gyfer Sioe Môn -11
Polisi - Adolygu strwythurau staffio yn Polisi, Gwasanaethau Aelodau a'r Unedau Cefnogi Busnes -75
Cyfanswm -664

Corfforaethol
Penaethiaid Gwasanaeth -138
Cynnydd yn y GCR ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol -250
Cyfanswm -388

Cyfanswm ar gyfer Adran y Dirprwy Brif Weithredwr -1,052

Datblygiad Cynaliadwy

Cynllunio
Lleihau Cyflenwadau a Gwasanaethau -5
Ailstrwythuro Rheoli Adeiladu - Dileu un swydd -25
Ailstrwythuro Rheoli Adeiladu - Cyfuno gyda Gwynedd -15
Cyflwyno e-Gynllunio -20
Incwm o waith sy'n gysylltiedig â Rhaglen Ynys Ynni -75
Llecynnau Agored - llai o wariant ar y Cefn Gwlad a'r Arfordir -3
Cyfanswm -143
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Crynodeb o'r Arbedion Arfaethedig £'000

ATODIAD B

Ailstrwythuro Gwarchod y Cyhoedd -105
Incwm o waith sy'n gysylltiedig â Rhaglen Ynys Ynni -5
Lleihau Cyflenwadau a Gwasanaethau -10
Codi Ffioedd a Phrisiau -45
Cyfanswm -165

Gwastraff
Lleihau costau eiddo a chludiant yng Ngorsaf Drosglwyddo Penhesgyn -50
Lleihau'r Gyllideb Ôl-ofal yn Ardal 2, Penhesgyn -20
Cyllideb waith ddiwygiedig ar gyfer yr Adain Wastraff -95
Dulliau newydd ar gyfer casglu gwastraff o Ebrill 2014 -215
Cyllido prynu cerbydau newydd gan Biffa -50
Lleihau staff -58
Gostyngiad yn nifer y Tunelli o Wastraff Gweddilliol -140
Newidiadau i'r Ddarpariaeth Toiledau Cyhoeddusi -104
Lleihau Goramser ym Mhenhesbyn -20

-752

Eiddo
Ailstrwythuro Timau Eiddo -180
Rhesymoli Swyddfeydd -34
Gostyngiad mewn Lwfansau Car a Theithio -35
Gostyngiad o ran Trwsio a Chynnal a Chadw Stadau Diwydiannol ac Eiddo Amrywiol -31
Gostyngiad mewn Costau Contractau Glanhau -40
Gostyngiad o ran Trwiso a Chynnal a Chadw Adeiladau Gweinyddol -39
Gostyngiad mewn gwariant amrywiol, Adeiladau Gweinyddol -5
Lleihad yn nifer y staff tymhorol yn yr Adain Arforol -15
Gostyngiad o ran Trwsio a Chynnal a Chadw yn yr Adain Arforol -30
Incwm Arforol -5
Cynnydd yn yr Incwm o'r Rhenti ar gyfer Stadau Diwydiannol -57
Cyfanswm -471

Priffyrdd a Thrafnidiaeth
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Crynodeb o'r Arbedion Arfaethedig £'000

ATODIAD B

Rheoli Fflyd - cael cerbydau tanwydd LPG yn lle rhai Diesel -15
Codi ffioedd parcio -100
Gostwng Gwasanaethau Bws -89
Gostyngiad yn y Gyllideb Goleuadau Stryd -200
Lleihad yn nifer y staff -129
Lleihau nifer y swyddi Croesi Plant ysgol -25
Gostyngiadau Cynnal a Chadw Priffyrdd -475
Gostyngiadau o ran Traffig a Hawliau Tramwy Cyhoeddus -25
Cyfanswm -1,058

Datblygu Economaidd

Cyllideb Weithredol -85
Cyllideb Staffio -54
Cyfanswm -139

Hamdden
Cyllideb Weithredol -41
Cyllideb Staffio -106
Cynnwys Cyllidebau Incwm er mwyn cwrdd â'r derbyniadau cyfredol -74
Cynnydd ychwanegol o 2% ar gyfer ffioedd a phrisiau -20
Cyfanswm -241

Cyfanswm ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy -2,969

Cymuned

Tai
Ailalinio'r Gyllideb gyda CRT -52
Lleihau'r defnydd o ymgynghorydd tai fforddiadwy -15
Cyfraniad gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig tuag at gostau gweinyddu Cofrestr Dai Gyffredin -15
Tai - rhewi swydd y Swyddog Ymweld yn yr Adran Dai -15
Tai - rhewi swydd y Swyddog Opsiynau Tai (Digartrefedd) -10
Tai - Gostwng costau gwely a brecwast drwy adnewyddu 2 o dai cyngor fel llety dros dro -10
Cyfanswm -117
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Crynodeb o'r Arbedion Arfaethedig £'000

ATODIAD B

Gwasanaethau Cymdeithasol
Gofal Cymdeithasol i Oedolion - Arbedion i'w cadarnhau -1,048
Gofal Cymdeithasol i Oedolion - Arbedion Camerâu Goruchwylio -177
Gwasanaethau Plant - Arbedion i'w cadarnhau -352

-1,577

Diwylliant
Ailfodelu'r Gwasanaeth Llyfrgell -95
Staff yn ymddeol yn Oriel Ynys Môn -22
Lleihad yng ngraddfa ac oriau swydd gyfredol wedi i aelod o staff adael -5
Gostwng oriau agor Goleudy Ynys Lawd o 7 niwrnod i 6 yr un modd â safleoedd tymhorol eraill -4
Gostyngiad yng nghostau'r Pennaeth Gwasanaeth -36
Creu incwm - sesiynau paranormal dros nos yn Jêl Biwmares -5
Gostyngad yn y gyllideb ar gyfer gwaith hyrwyddo cyffredinol -4
Gostwng oriau agor Jêl Biwmares o 7 niwrnod i 6 yr un modd â safleoedd tymhorol eraill -3
Gostyngiad yn y gyllideb gyffredinol ar gyfer gweinyddiaeth ganolog yn yr Adran Hamdden a Threftadaeth -12
Lleihad yn y grant Celfyddydau a ddosberthir i gyrff allanol -5
Lleihau costau'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd -2
Gostyngiadau amrywiol o gyllideb y Pennaeth Gwasanaeth a theithio canolog -3
Gostyngiadau cyffredinol yn y cyllidebau cefnogol -4
Cyfanswm -200

Cyfanswm yr Adran Cymuned -1,894

Cyfanswm y Cynigion o ran Arbedion -7,416
Cyfanswm y Targed Arbedion -7,750
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ATODIAD C

Crynodeb o Fidiau Twf £'000 Sylwadau

Dysgu Gydol Oes

1 Cyllideb wedi ei dirprwyo i'r ysgol ar gyfer Canolfan Y Bont 2014/2015. 158 Cynnydd yn y gyllideb sail bydd yn gwneud y bwlch cyllido'n fwy.

158

Dirprwy Brif Weithredwr

2 Adnoddau Dynol diffyg cyllidebol 20 Newid parhaol wedi'i gyllido o'r Gronfa Wrth Gefn ar gyfer Gwella

Perfformiad

3

Refeniw a Budd daliadau Gostyngiad yn y Grant Gweinyddu Budd daliadau Tai
48

Cynnydd yn y gyllideb sail bydd yn gwneud y bwlch cyllido'n fwy.

68

Datblygiad Cynaliadwy

4 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd Ffioedd Rheoliadau Adeiladu
50

Cynnydd yn y gyllideb sail bydd yn gwneud y bwlch cyllido'n fwy.

50

Cyfanswm 276
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 
 

ADRODDIAD I PWYLLGOR GWAITH 

DYDDIAD 16 RHAGFYR 2013 

PWNC CYNIGION CYCHWYNNOL AR GYFER CYLLIDEB 2014/15 

DEILYDD PORTFFOLIO Y CYNGHORYDD HYWEL EIFION JONES 

SWYDDOG(ION) ARWEINIOL PENNAETH SWYDDOGAETH (ADNODDAU) 

SWYDDOG CYSWLLT CLARE WILLIAMS                                                 (EST. 2601) 

 

Rheswm am yr adroddiad: 
 

Fel bod modd i�r Pwyllgor Gwaith baratoi ei gynigion cychwynnol ar gyfer cyllideb 2014/15 i bwrpas 
ymgynghori arnynt. 
 

 
 

A � Rhagarweiniad / Cefndir / Materion 
 
 
 
 
 

1. CEFNDIR 
 

1.1 Setliad Terfynol Grant Cynnal Refeniw (GCR) 
Rhyddhawyd y setliad GCR terfynol ar 11 Rhagfyr 2013.  Ar gyfer y Cyngor, mae�r 
setliad ar gyfer 2014/15 wedi ei osod fel £96.432m.  Fodd bynnag, o fewn y 
cyfanswm yma mae trosglwyddiadau i mewn i�r setliad fel rhan o�r Grant Gweinyddu 
Budd-daliadau Tai (£111k) a�r grant am y Cynllun Gostyngiadau�r Dreth Gyngor 
(£458k).  I bob pwrpas, mae�r newidiadau yma�n lleihau�r grant cyffredinol a 
dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru gan £4.253m, dros lefelau 2013/14, canran 
lleihad, blwyddyn ar flwyddyn, o 4.22%. 

 
1.2 Y Sefyllfa Gyfredol gyda�r Gyllideb Ddrafft 

 
1.2.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith darged arbedion o £7.75m ar gyfer 

gwasanaethau yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf, sef ffigwr a bennwyd 
ar y pryd fel y bwlch tebgol yn y gyllideb ar gyfer 2014/15.  Ar hyn o 
bryd ragwelir y bydd y bwlch cyllidebol am y cyfnod 2014/15 i 2018/19 o 
gwmpas £15m.. 

 
1.2.2 Mae�r cynigion cyfredol ar gyfer y gyllideb ddrafft yn nodi bod arbedion o 

£7.416m wedi eu cyflwyno gan y gwasanaethau, er bod y ffigwr hwnnw yn 
cynnwys arbedion o £1.4m nad ydynt wedi eu cadarnhau hyd yma yn y  
Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae rhagor o waith yn cael ei wneud i 
benderfynu faint o arbedion y gellir eu gwneud yn y maes gwasanaeth hwnnw. 

 

1.2.3 Mae�r cynigion cyfredol yn seiliedig ar y wybodaeth sydd wedi ei chynnwys yn 
y setliad terfynol gan Lywodraeth Cymru a ryddhawyd ar 11 Rhagfyr.   

 
1.3 Datganiad yr Hydref gan y Canghellor  

 
1.3.1 Cyflwynodd y Canghellor ei Ddatganiad yr Hydref ar 6 Rhagfyr 2013 a oedd 

yn cynnwys diweddariad ar gyllid cyhoeddus a�r economi.  
 

1.3.2 Er nad oedd disgwyl i�r datganiad gael effaith sylweddol ar y cyhoeddiadau 
mewn perthynas â�r setliad ariannol terfynol ar gyfer 2014/15, roedd yn  
arwydd o�r cyfeiriad teithio. 

Eitem 4 ar y Rhaglen

Tudalen 1Tudalen 85



 
 
 

1.3.3 Yn gyffredinol roedd y Datganiad yn debyg i�r un a wnaed y llynedd ac roedd 
yn canolbwyntio ar newidiadau o ran twf a gostyngiadau yn y diffyg cyllidebol. 

 

· Roedd llawer o sôn yn Natganiad y Canghellor ac Adroddiad y Swyddfa 
Cyfrifoldeb Cyllidebol am y rhagolygon ar gyfer economi�r Deyrnas Unedig.  
Disgwylir i�r GDP godi 1.4% eleni a chynyddu�n raddol wedyn dros y 5 
mlynedd nesaf.   

 

· Rhagwelir cynnydd o £66.7m yn 2014/15 a £74m yn 2015/16 yng 
Nghyllidebau Llywodraeth Cymru.  Fodd bynnag, ym marn Llywodraeth 
Cymru nid yw Datganiad yr Hydref wedi gwneud rhyw lawer i newid y 
rhagolygon heriol ar gyfer cyllid cyhoeddus yng Nghymru a dim ond newid 
bychan fu i�r dyraniadau cyllidebol ar gyfer 2014/15 a 2015/16. 

 

· Er nad oes unrhyw doriadau pellach wedi eu cynnig i gyllid llywodraeth leol, 
rhagwelir mwy o lymder.  I gael gwared ar y diffyg, mae�r Canghellor wedi 
dweud y bydd toriadau gwirioneddol pellach yng ngwariant llywodraeth 
ganolog yn y Deyrnas Unedig hyd at 2017/18.   

 

· Ni fydd y rhan fwyaf o fudd-daliadau Lles ond yn codi 1% y.f.  Yr eithriadau 
yw pensiynau gwladol a budd-daliadau ar gyfer pobl anabl a gofalwyr y 
bydd eu budd-daliadau�n codi yn unol â�r Mynegai Prisiau Defnyddwyr 
(2.7%). 

 

· Cafwyd newyddion am drethi Annomestig yn Lloegr a Chymru lle bydd 
cynnydd yn cael ei gapio ar 2% y flwyddyn yn hytrach na chodi yn ôl y 
Mynegai Prisiau Adwerthu fel sy�n digwydd ar hyn o bryd, er y bydd raid i 
orchymyn ychwanegol fynd trwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru i�r 
trefniadau hynny ddod i rym yma.  Bydd rhai adeiladau adwerthu yn Lloegr 
gyda gwerth ardrethol o hyd at £50,000 yn cael disgownt o £1,000 yn 
2014/15 a 2015/16 a bydd disgownt o 50% yn eu trethi busnes i ddeiliaid 
newydd adeiladau a fu�n wag gynt am ddeunaw mis. Bydd raid i 
Lywodraeth Cymru gymeradwyo unrhyw gymorth ychwanegol ar gyfer 
Cymru. 

 

1.4 Cynllun Gostyngiadau�r Dreth Gyngor 
 

1.4.1 Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu bod £5.154m ar gael yn y cyhoeddiad 
dros dro ar gyfer y Cynllun Gostyngiadau�r Dreth Gyngor yn 2014/15.  Mae ein 
cyfrifiadau ni yn dangos diffyg o rhwng £350k a £460k yn seiliedig ar waith 
modelu ariannol manwl h.y. yr arian y rhagwelir y bydd yn cael ei dalu dan y 
Cynllun Gostyngiadau�r Dreth Gyngor yn 2013/14, cynnydd o 5% yn y Dreth 
Gyngor ar gyfer 2014/15 a�r baich achosion mwy sefydlog yn y blynyddoedd 
diwethaf. Ein cyngor ni yw y dylai�r Awdurdod ragdybio diffyg o £400k o leiaf 
yn y Cynllun Gostyngiadau�r Dreth Gyngor ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

 

1.4.2 Fodd bynnag, mae�r setliad terfynol wedi gwneud newid sylweddol i 
drefniadau cyllido�r cynllun yma, gan fod y grant penodol blaenorol o £458k 
wedi cael ei rolio i mewn i�r setliad GCR ei hun.  Tra mae hyn yn rhoi rhywfaint 
o ystwythder ar y lefel o gefnogaeth y gellir ei gynnig dan y cynllun yma, 
mae�n newid yn andwyol y gefnogaeth gyfan mae�r Cyngor yn ei dderbyn o�r 
setliad grant. 

 

2. Y GYLLIDEB DDISYMUD A�R BWLCH CYLLIDEBOL 
 

2.1 Y Sefyllfa Gyfredol 
 

2.1.1 Yn dilyn rhyddhau�r setliad grant terfynol, mae�r bwlch cyllidebol cyfredol wedi 
ei ddiwygio i £7.661m ar gyfer 2014/15. 
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2.1.2 Yn seiliedig ar y newidiadau uchod a�r gwaith sy�n cael ei wneud rhwng y 

Gwasanaeth Cyllid a�r deilyddion cyllideb, cynigwyd arbedion o £7.416m, sy�n 
cwrdd yn sylweddol y cyfan o�r bwlch cyllidebol o £7.774m a adroddwyd arno 
i�r Pwyllgor Gwaith ar 4 Tachwedd 2013 a�r rhagolwg diwygiedig yn codi o�r 
setliad grant terfynol.  Bydd y balans rhwng y bwlch cyllidebol cyfredol a�r 
cynigion arbedion yn cael ei gwrdd gan ddefnydd o falansau petai arbedion 
pellach ddim yn cael eu hadnabod. 

 
 

2.1.3 Y prif feysydd y mae ansicrwydd yn eu cylch yn awr yw:- 
 

· Derbyniadau y Dreth Gyngor a ddisgwylir; 
· Dyfodol rhai grantiau refeniw y bydd datganiad yn cael ei wneud ynghylch 

eu dyfodol dros y misoedd nesaf; 
· Gwerth cynnydd chwyddiant ar y gyllideb i�r dyfodol; 
· Canlyniadau eleni ac effaith hynny ar lefel y balansau. 

 
2.1.4 Mae praeseptau, ardollau a chyfraniadau i gydbwyllgorau hefyd wedi eu 

cynnwys yn y gyllideb o ganlyniad i benderfyniadau gan eraill. Ni fydd 
manylion am y praeseptau a�r ardollau ar gael fel arfer tan ddiwedd mis 
Chwefror, ychydig cyn pennu�r gyllideb.  Dangosir y praesept ar gyfer yr 
heddlu a�r cynghorau cymuned ar wahân ar bil y dreth gyngor.  Yr eitemau 
eraill yw:- 

 

· Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru 
· Bwrdd Draenio Mewnol 
· Gwasanaethau Crwner 
· Bwrdd Cadwraeth Towyn Trewan 

 
2.2 Twf yn y Gyllideb  

 
2.2.1 Nodwyd nifer o fidiau twf a phwysau ar wasanaethau ac mae angen i�r 

Aelodau roi sylw iddynt fel bod modd eu hymgorffori ar lefel briodol.  Mae rhai 
eitemau twf wedi eu cynnwys o fewn y Cynllun Ariannol Tymor Canol ac mae'r 
rheini�n ymwneud â:- 

 

Pwysau £000 Sylwadau 
Diogelwch i Ysgolion 318 Gweler paragraff 3.2 
Newid Demograffig 500  
Costau Cyllido Ychwanegol 598 LGBI, Tâl Cyfartal a £2m y flwyddyn 

o fenthyca digefnogaeth 
Diwygio Lles 77  
Cynllun Gostyngiadau�r Dreth 
Gyngor 

400 Baich ychwanegol yn sgil costau sy�n 
uwch na�r grant sydd ar gael 

 
2.2.2 Wrth gwrs, bydd unrhyw arian twf sydd wedi ei gynnwys yng nghyllideb 

2014/15 yn golygu y bydd angen darganfod mwy o arbedion neu wneud mwy 
o ddefnydd o gronfeydd wrth gefn ac/neu falansau cyffredinol.  Gosodir allan y 
cynigion twf yn y gyllideb yn Atodiad C a gofynnir i�r Aelodau gymeradwyo eu 
cynnwys yng nghyllideb 2014/15. 

 

3. STRATEGAETH Y GYLLIDEB 
 

3.1 Cynigion ar gyfer Arbedion 
 

3.1.1 Mae�r holl wasanaethau wedi cyflwyno cynigion ar gyfer arbedion o £7.416m  
a bennwyd.  Mae�r gallu i gyflawni�r arbedion hyn yn gymysg, ac mae nifer o�r 
gwasanaethau wedi cael anhawster cynnig arbedion cynaliadwy ar gyfer 
2014/15.  Mae angen gwneud rhagor o waith er mwyn cynnig arbedion 
effeithlonrwydd sy�n fwy realistig yn 2014/15 ac i�r dyfodol. 
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3.1.2 Mae swyddogion gwasanaeth wedi gweithio gyda chyfrifwyr gwasanaeth i 

asesu pa mor ymarferol yw�r cynigion yn y tymor byr.  Cymerwyd y pwysau ar 
y gyllideb hefyd i ystyriaeth. 

 
3.1.3 Mae�r cynigion ar gyfer arbedion i�w gweld yn Atodiad B fel rhestr hir o 

arbedion posib.  Mae�r atodiad hefyd yn dangos y targed yn erbyn pob un o�r 
arbedion yn seiliedig ar y Strategaeth Ariannol Tymor Canol a ystyriwyd gan y 
Pwyllgor Gwaith ym mis Gorffennaf. 

 
3.1.4  Mae cynnig i ymgynghori ar y bwriad i ddarparu gwasanaeth Camerau 

Goruchwilio ar yr Ynys a bydd hun yn cyfrannu £177,000 i gynigion arbedion 
Gofal Cymdeithasol. 

 
3.2    Cyllidebau Ysgolion 

 
3.2.1  Mae�r setliadau drafft a therfynol o Lywodraeth Cymru yn tybio y byddai 

cyllidebau dirprwyedig ysgolion yn cynyddu 0.9% neu tua £318k mewn termau 
ariannol. 

   

· Demograffeg : Hwn yw effaith y newid mewn niferoedd disgyblion sydd yn 
ychydig iawn yn 2014/15; 

 

· Sefyllfa Ragamcanedig Cyllideb 2013/14 :  Fel yr adroddwyd i Aelodau 
cyn hyn, disgwylir i wariant yn 2013/14 fod o fewn y gyllideb; 

 

· Yn flaenorol, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith targed arbedion o £1m ar 4 
Tachwedd 2013.  Bellach, mae hyn wedi ei leihau i £500k; 

 

· Grant Amddifadedd � Nodwyd cynnydd o £720k ar gyfer 2014/15 ond mae 
hyn yn cynnwys y cynnydd o 0.9% yng Nghyllideb Ysgol Dirprwyedig 
hysbyswyd gan Lywodraeth Cymru yn y setliad grant dros dro. 
 

· Cyllid Ôl 16 - Yn dilyn yr adolygiad o�r Adolygiad Cynllunio a Chyllid Ôl 16 
yn Mai 2013, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno newidiadau polisi sy�n 
effeithio ar ddyraniadau cyllid ar gyfer disgyblion Ôl 16.  Mae hyn yn golygu 
y bydd y dyraniadau cyllid ar gyfer 2014/15 yn seiliedig ar godiadau ar gyfer 
amddifadedd, teneuwyd y boblogaeth a chyfrwng Cymraeg ac ar ddarparu 
a gynlluniwyd yn seiliedig ar Werthoedd y Rhaglen.  Ar gyfer Ynys Môn, y 
dyraniad a amcangyfrifwyd ar gyfer 2014/15 yw £2.711m o�i gymharu â 
£3.012m ar gyfer eleni, toriad o 10%.  Hyn yw�r gostyngiad uchaf yng 
Nghymru ac mae wedi cael ei gapio ar 10% gyda chyfartaledd ar draws 
Cymru o 5.5%.  Mae gwaith pellach yn cael ei wneud i ddyrannu�r 
gostyngiad cyllid hyn i�r Sector Uwchradd. 

 

Mae cyllideb ddirprwyedig ragamcanedig 2014/15 (ac eithrio grantiau) yn 
£38.61m, sydd eto i�w gadarnhau�n derfynol. 

 

 4.    ARIAN PETHAU ANNISGWYL, ARIAN WRTH GEFN A BALANSAU 
 

4.1   Pethau Annisgwyl 
 

4.1.1   Mae�r prif dybiaethau ar gyfer pethau annisgwyl yn adroddiad mis Gorffennaf 
bellach wedi eu diweddaru fel a ganlyn :- 

 

Pethau Annisgwyl £000 Sylwadau 
Arfarnu Swyddi 1,300 Yn ariannu gwaith sy�n parhau a chyfraniad 

i�r Arian Wrth Gefn 
Perfformiad 190 Yn cael ei gyllido o�r Grant Cytundeb 

Canlyniad.  Cynigiwyd yr un lefel â 2013/14 
Cost Newid 500 Y lefel a awgrymir yn parhau heb newid o 

2013/14 
Diswyddo 900 Gostyngiad o £100k o 2013/14 
Cyfraniad o�r balansau (240) Er mwyn gallu gosod cyllideb gytbwys 
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4.2  Arian wrth Gefn a Balansau 

 
4.2.1    Mae�r adroddiad blynyddol ar arian wrth gefn a balansau yn cael ei ystyried 

gan y Pwyllgor Gwaith yn rhywle arall ar raglen y cyfarfod hwn.  Bydd unrhyw 
newidiadau fydd yn cael eu hargymell gan Aelodau angen eu cynnwys yn y 
cynigion cyllidebol ar gyfer 2014/15. 

 
4.2.2    Mae�r egwyddorion sydd angen eu hystyried ar werth y balansau a ddelir gan 

y Cyngor, o ystyried beirniadaeth ddiweddar dros lefel y balansau a  gedwir a 
wnaed gan lywodraeth y DU fel y ganlyn:- 

 

· Mae arian wrth gefn yn gydran bwysig o gynllunio ariannol cynghorau ond 
ni fyddant yn datrys problemau ariannol yn y tymor hir.  Ar eu gorau, nid 
ydynt ond yn prynu amser i alluogi i newidiadau gwasanaeth gael eu 
cynllunio i weithredu mewn ffordd drefnus.  Yn yr amgylchiadau hyn, mae�n 
bwysig bod cynghorau�n egluro�n berffaith glir i�r cyhoedd y camau a�r 
goblygiadau i wasanaethau y disgwylir eu gweld yn y tymor canolog a�r 
tymor hir; 

 

· Dod i farn am arian wrth gefn - i ba raddau y dylid eu defnyddio neu eu 
gosod o�r neilltu i gyfarfod ag unrhyw atebolrwydd penodol neu na 
ragwelwyd yn y dyfodol � ni all ond cael ei wneud yn lleol o fewn 
sefydliadau unigol; 

 

· Dylai cynghorwyr wneud y penderfyniadau lleol gan roi sylw i wybodaeth 
glir a llawn a chyngor a ddarperir gan Brif Swyddogion Cyllid. 

 

5. STRATEGAETH ARIANNOL TYMOR CANOLOG A STRATEGAETH 
EFFEITHLONRWYDD 

 

5.1 Strategaeth Ariannol Tymor Canolog 
 

5.1.1   Yn dilyn diweddaru�r strategaeth ar gyfer y tybiaethau mewn perthynas â 
chwyddiant, a hefyd nodi bwlch oddeutu £7.6m yn 2014/15 a £15m yn 
gyffredinol erbyn 2018/19, fe ddylai fod yn bosibl datlbygu cynlluniau i gael 
arbedion gwirioneddol dros y cyfnod 5 mlynedd i, cyn belled ag sy�n bosibl, 
ddiogelu llinell flaen.  Er mwyn prynu amser i foderneiddio gwasanaethau, 
mae strategaeth yn ei lle i wneud cais am arian cyfalafu i daenu cost iawndal 
tâl cyfartal fel sy�n briodol; gohirio cyfraniadau i arian wrth gefn clustnodedig ar 
sail unwaith ac am byth a defnyddio arian ar gyfer pethau annisgwyl i gyllido�r 
rhaglen newid. 

 

5.1.2  Mae Ynys Môn yn cynllunio trawsnewid sylweddol i rai o�i wasanaethau, yn 
arbennig mewn ymateb i bwysau demograffig ac adroddiadau rheoleiddwyr ac 
i wella�r ddarpariaeth o wasanaethau i�r dyfodol.  Mae cynllunio ar gyfer 
trawsnewid yn cymryd amser, ac y mae lefel cyllideb sail a chapasiti�r Cyngor 
wedi gwneud hyn yn anodd i weithredu newidiadau mor gyflym ac y byddem 
yn ei obeithio. 

 
5.1.3  Bydd angen ailymweld ac adolygu�r penderfyniadau a wnaed wrth baratoi�r 

gyllideb ddisymud ac wedi hynny leihau�r �bwlch�, trwy gydol 2014/15, ac wrth 
baratoi�r gyllideb ar gyfer 2015/16, yn dilyn caniatáu amser pellach yn 2014/15 
i weithredu newid trawsnewidiol. 

 

5.2    Strategaeth Effeithlonrwydd 
 

5.2.1   Mae�r adroddiad hwn yn nodi�r gwaith paratoi sy�n parhau ar gyfer cyllideb 
2014/15.  Ochr yn ochr â hyn fe geir rhaglen o waith sy�n edrych ar ddatblygu 
strategaeth effeithlonrwydd i barhau am 4 blynedd bellach i gyd-fynd â�r 
pwysau tymor hir sy�n wynebu�r Cyngor. 
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5.2.2   Cynhaliwyd adolygiadau gwasanaeth ar yr holl wasanaethau ac y maent wedi 
cynnwys Penaethiaid Gwasanaeth, uwch swyddogion a gwleidyddion a 
swyddogion cyllid a pholisi.  Mae�r adolygiadau gwasanaeth wedi ystyried 
cyfleon i sicrhau arbedion, effeithlonrwydd a chydweithredu allanol a chyfleon i 
weithio�n gallach a chydweithredu yn fewnol i wella darpariaeth. 

 

5.2.3    Mae�r arbedion, a all cael eu cyflawni gan eitemau fel gwell caffael a 
newidiadau gweithredol i gyflawni gwasanaethau, a gafwyd o�r ymarfer wedi 
eu tynnu at ei gilydd er mwyn darparu strategaeth effeithlonrwydd ddrafft fydd 
yn cael ei dwyn yn ôl gerbron yr Aelodau yn y flwyddyn newydd.  Mae angen 
gwneud gwaith pellach i feintioli rhai o�r arbedion y gellir eu cael o drawsnewid 
ac i ddarparu�r lefel o arbedion fydd eu hangen am y 4 blynedd nesaf.  Gwneir 
y gwaith yma fel mae rôl y Bwrddau Rheoli Rhaglen yn datblygu. 

 

5.3    Trefniadau Rheoli Rhaglen 
 

5.3.1  Mae Byrddau Rhaglen yn gweithredu yn barod i ddarparu�r Cynllun 
Trawsnewid 3 blynedd.  Bydd y Byrddau�n adrodd yn ôl yn rheolaidd i�r Uwch 
Dîm Arweinyddiaeth ar gynnydd yn erbyn y Cynllun Trawsnewid. 

 

5.3.2   Mae gwaith y Byrddau Rhaglen yn allweddol gyda darparu�r arbedion parhaol 
sydd eu hangen dros y 4 - 5 mlynedd nesaf i gyfarfod â�r bwlch sy�n cael ei 
ragweld yn y gyllideb.  Bydd y gwaith hwn angen adolygiad o sut y mae�r 
Cyngor wedi ei strwythuro ac yn gweithredu yn y dyfodol a bydd yn cael ei 
gefnogi gan uwch staff cyllid i sicrhau bod y cynigion i arbed yn gadarn a 
chyraeddadwy. 

 
6. DISWYDDIADAU GWIRFODDOL 
 

6.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith i rolio allan cynllun diswyddiadau gwirfoddol yn ei 
gyfarfod 4 Tachwedd.  Erbyn hyn, derbyniwyd ceisiadau ac fe�i asesir i sicrhau y 
byddent yn cyflawni arbedion parhaus a fydd yn cyfrannu tuag at darged arbedion 
cyffredinol y Cyngor. 

 
7.     OPSIYNAU AR GYFER PECYN CYLLIDEBOL ARFAETHEDIG 

 
7.1   Cynnig Seiliol 

 
7.1.1   Yn seiliedig ar asesiad o�r cynigion arbed ac ar ymgynghoriad cychwynnol 

gyda swyddogion ac Aelodau, rwyf yn gallu awgrymu pecyn cyllidebol 
cychwynnol fel a ganlyn:- 

 

Sail Comments 
5% cynnydd yn y Dreth Gyngor  
Yn darparu cyllid ar gyfer Arfarnu Swyddi ac yn 
lleihau cyfraniadau i arian wrth gefn clustnodedig 

 

Yn caniatáu ar gyfer £1.4m Cost Newid  
Darparu twf gwasanaeth o £276k  
Yn diogelu ysgolion Gweler uchod 
Yn cynyddu cyllid ar gyfer Plant y Gofelir Amdanynt 
ac yn darparu cynnydd demograffig ar gyfer gofal 
cymdeithasol 

Yn unol â�r pwysau a 
welwyd mewn awdurdodau 
eraill 

Yn cynnwys rhai arbedion cyfyngedig i 
wasanaethau corfforaethol, tra�n cydnabod yr 
angen i drawsnewid swyddogaethau swyddfa gefn 

Yn galluogi arbedion mewn 
blynyddoedd i ddod 

Gwasanaethau diwylliannol yn cael amser i 
resymoli�r gwasanaeth 

Yn galluogi arbedion mewn 
blynyddoedd i ddod 

Gofal Cymdeithasol Oedolion yn cael amser i 
drawsnewid gwasanaeth 

Yn galluogi arbedion mewn 
blynyddoedd i ddod 
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7.1.2 Mae effaith y cynnig seiliol hwn yn cael ei ddangos yn Atodiad A gyda�r 

manylion am arbedion a thwf yn Atodiadau B a C yn olynol.  Mae nifer o 
opsiynau ar gael yng nghyswllt y cynnig hwn ac fe ellir eu cynnwys yn y papur 
ymgynghori. 

 
7.1.3  Y symiau ar gyfer y Dreth Gyngor yw bod 1% o gynnydd yn cynhyrchu £291k.  

Mae hyn yn golygu bod pob 1% sy�n is na�r cynnydd 5% a gynlluniwyd yn y 
Dreth Gyngor yn ymestyn y bwlch cyllidebol rhyw £291k am y flwyddyn nesaf 
ac i�r dyfodol.  Fy nghyngor i yw y dylai�r cynnydd yn y dreth barhau ar 5%, fel 
y cynlluniwyd 

 
Cynnydd y  

Dreth Gyngor 
Cynhyrchu 

£ 000 
Ceiniogau'r wythnos 

annedd Band D 
5% 1,455 94c 

4.5% 1,310 84c 
4% 1,164 76c 

3.5% 1,019 66c 
 
8.   MATERION AR GYFER PENDERFYNIAD 

 
8.1   Diweddaru�r gyllideb ddisymud ar gyfer eitemau ym mharagraffau 2 a 4.1 fel bod y 

bwlch cyllidebol yn dod yn £7.661m. 
 
8.2   Yn seiliedig ar y cynnig drafft ym mharagraff 6, gwahoddir y Pwyllgor Gwaith i 

gymeradwyo�r bidiau twf gwasanaethau yn Atodiad C fel rhan o�r pecyn cyllideb 
gychwynnol ar gyfer ymgynghori. 

 
 
 
 
 

 
 

B � Ystyriaethau 
 

 

Gweler uchod 
 

 

C � Goblygiadau ac Effaith 
 

1 Cyllid / Adran 151 Awdur 
2 Swyddog Cyfreithiol / Monitro  
3 

 
 

Adnoddau Dynol 
  

4 
 

Gwasanaethau Eiddo  
(Gweler y nodiadau � dogfen ar wahân) 

 

5 Technoleg Cyfathrebu a Gwybodaeth  
  6   

 
Cydraddoldeb 
(Gweler y nodiadau � dogfen ar wahân) 

 

7 
Gwrthdlodi a Chymdeithasol 
(Gweler y nodiadau � dogfen ar wahân) 

 

8 
 

Cyfathrebu 
(Gweler y nodiadau � dogfen ar wahân) 

 

9 
 

Ymgynghori 
(Gweler y nodiadau � dogfen ar wahân) 

 

 
10 

 

Economaidd 
 

11 
 

Amgylcheddol 
(Gweler y nodiadau � dogfen ar wahân) 

 

12 
 

Trosedd ac Anhrefn 
(Gweler y nodiadau � dogfen ar wahân) 

 

13 

 
Cytundebau Canlyniadau 

 

Tudalen 7Tudalen 91



 

CH � Crynodeb 
 

 

Mae�r gyllideb ddisymud a gwybodaeth gyllidebol arall yn cael ei ddiweddaru ar gyfer y setliad 
terfynol ac ar gyfer eitemau eraill. 
 
Yn dilyn ystyried y cynigion arbedion a thwf, mae pecyn cyllidebol cychwynnol wedi ei baratoi 
gyda nifer o opsiynau tebygol ar gyfer ymgynghori arnynt. 
 
 
 
 

 
 

D �   Argymell 
 

 

Bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo cynnig cyllideb gychwynnol ar gyfer ymgynghori ffurfiol 
ac yn dirprwyo i�r Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) mewn ymgynghoriad gyda�r Deilydd 
Portffolio Adnoddau, yr awdurdod i gwblhau�r ddogfen ymgynghori ar y gyllideb.   

 
 
 

 

ENW AWDUR YR ADRODDIAD:   CLARE WILLIAMS 

TEITL SWYDD:   PENNAETH SWYDDOGAETH (ADNODDAU) 
DYDDIAD:  6 RHAGFYR 2013  
 
 

Atodiadau: 
 

 
A  -   Crynodeb o�r Gyllideb Ddisymud Drafft a�r Bwlch Cyllidebol 2014/15 
B  -   Arbedion Arfaethedig 2014/15 
C  -   Crynodeb o�r Twf Arfaethedig 2014/15 
 
 
 

Papurau Cefndirol 
 

 
Setliad Dros Dro Llywodraeth Cymru Hydref 2013 
Setliad Terfynol Llywodraeth Cymru Rhagfyr 2013 
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ATODIAD A 

         

Crynodeb o'r Gyllideb Ddrafft 2014-15             
  2013/14 Y 

Gyllideb 
Sylfaen 

Presennol  

CATC 
Symudiad

au a 
Nodwyd 

Newidiad
au Setliad 
Terfynol 

Sefyllfa 
Ddisymud 

Drafft ar ôl y 
setliad 
terfynol 

      Cynigion 
Arbedion 
(gweler 
Atodiad 

B) 

Twf 
Arfaethed
ig (gweler 
Atodiad 

C) 

Cyllideb 
Arfaethedig 

 £000 £000 £000 £000 
 

£000 £000 £000 

Cyfadran         
 

      
Addysg Gydol Oes (Yn cynnwys 
Ysgolion) 47,672  140    47,812   -1,501    46,311  
Gwasanaethau Cymunedol 31,933  203    32,136   -1,894    30,242  
Datblygu Cynaliadwy 21,347      21,347   -2,969    18,378  
Dirprwy Brif Weithredwr 13,583      13,583   -1,052    12,531  
Corfforaethol a Craidd Democrataidd 1,579      1,579       1,579  
Cyfanswm 116,114  343  0  116,457   -7,416  0  109,041  

          
 

      

Cyllid Corfforaethol         
 

      
Rhyddhad Dewisol o'r Dreth 50      50       50  
Rhaglen Blaenoriaethau Fforddiadwy -355      -355       -355  
Ardollau 3,219      3,219       3,219  
Cyllido Cyfalaf a Llog  7,185  598    7,783       7,783  

Cyfraniad at Cronfeydd Wrth Gefn 500  -500    0         
  10,599  98  0  10,697    0  0  10,697  
Arian wrth gefn wedi eu cario 
ymlaen o 2013/14         

 
      

Diwygio Lles 50  -45    5       5  
Arian Wrth Gefn Gwelliannau 190      190       190  
Arian Wrth Gefn Cost  Newid 500      500       500  

Arian Wrth Gefn Diswyddiadau 1,000  -100    900       900  
Arian Wrth Gefn Cyflogau a Graddio 450      450       450  
Arian Wrth Gefn Cyffredinol 350  -298    52       52  
  2,540  -443  0  2,097   0  0  2,097  
                 
Is-Gyfanswm y Gyllideb Ddisymyd 129,253  -2  0  129,251   -7,416  0  121,835  

          
 

      
Pwysau:         

 
      

 - Newid Demograffig   500    500       500  
 - Cynllun Gostyngiadau'r Dreth 
Gyngor   400    400       400  
 - Diwygio Lles   77    77       77  
 - Amddiffyn Ysgolion   318    318       318  

                 

Arian Wrth Gefn Arfarnu Swyddi   1,300    1,300       1,300  
Arian Wrth Gefn Corfforaethol ar gyfer 
Chwyddiant   2,685    2,685       2,685  
Cyfraniad oddi wrth Cronfeydd Wrth 
Gefn   -240    -240       -240  
  0  5,040  0  5,040   0  0  5,040  

                 
Cyfanswm cyn Arbedion 129,253  5,038  0  134,291   -7,416  0  126,875  
                  

Ariennir gan:         
 

      
Cyllid Allanol Cyfun 100,227  -3,795    96,432       96,432  
Y Dreth Gyngor 28,023  1,630    29,653       29,653  
Grant Cynllun Gostyngiadau'r Dreth  
Gyngor 458   -458   0       0  
Grant Cytundeb Canlyniadau 545      545       545  
                 
Cyfanswm Cyllideb 129,253  -2,623  0  126,630   0  0  126,630  
                  
Bwlch Cyllido 0  7,661  0  7,661   0  0  245  
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ATODIAD B 

  Crynodeb o Arbedion Arfaethedig £'000 
    
Dysgu Gydol Oes   
    
Gwasanaeth Addysg   

Addysg Canolog - Lleihau'r Grant i Neuaddau Pentref a Chanolfannau Cymuned -20  

Addysg Canolog - Rhesymoli Clwbiau Ieuenctid -24  

Addysg Canolog - Lleihau Cefnogaeth i'r Mudiad Meithrin a WPPA -3  

Addysg Canolog - Gweithredu Argymhellion y Gr�p Tasg a Gorffen AAA ar gyfer Cefnogaeth i Integreiddio Gynradd -80  

Addysg Canolog - Cynyddu Rent i Ddefnyddwyr Cymunedol yng Nghanolfan Ieuenctid Jesse Hughes  -1  

Addysg Canolog - Defnydd o Grant Cronfa Allanol ar gyfer Canolfan Ieuenctid Jesse Hughes  -20  

Addysg Canolog - Lleihau Cyllideb Hyfforddi Blynyddoedd Cynnar -7  

Addysg Canolog - Cefnogaeth Blynyddoedd Cynnar ar gyfer Canolfannau -13  

Addysg Canolog - Lleihau Cefnogaeth Adeiladu Blynyddoedd Cynnar - Lleihau Cynnal a Chadw -17  

Addysg Canolog - Lleihau Oed mynediad Ysgolion o Medi 2014  -210  

Addysg Canolog - Lleihau Swyddi Wardeiniaid Cymunedol -13  

Addysg Canolog - Cau Ysgol Llandonna -82  

Addysg Canolog - Defnydd o Gweinyddiaeth Grant SEG  -35  

Addysg Canolog - Atal Darparu Pecynnau Ieuenctid -7  

Addysg Canolog - Dyraniad Ychwanegol o Adnoddau Addysg o Grant Cefnogi Refeniw at gyfer Cynnydd yn y nifer Cymwys ar 
gyfer FSM 

-469  

Gostyngiad yng Nghyllideb Ysgolion Dirprwyedig  -500  

Cyfanswm -1,501  
    
Cyfanswm Dysgu Gydol Oes -1,501  
    

Dirprwy Prif Weithredwr   

    

Gwasanaethau Canolog   

Refeniws a Budd-daliadau - Newidiadau i Weinyddiaeth Costau Llys -23  

Refeniws a Budd-daliadau - Dileu Swydd Wag Cyfrifydd Incwm o'r Gyllideb -24  

Cyllid � Newidiadau staff -50  

Cyllid - Cefnogaeth Ail-strwythuro Cyfrifeg -11  

Cyllid - Ail-negodi Cytundeb Arian Parod yn cael ei gludo -12  

Cyllid - Atal cynhyrchu taflen Y Dreth Gyngor -5  

Cyllid - Gostwng Cyllideb Printio ag Offer Swyddfa -25  

Cyllid - Gostwng Cyllideb Partneriaeth Caffaeli Gogledd Cymru -18  

Cyllid - Gostwng Cyllideb Offer Cyfrifiadurol -20  

Cyllid - Gostwng Cyllideb Trwyddedau Cyfrifiadur (Hen System Gyllid) -7  

Cyllid - Gostwng Cyllideb Treuliau Teithio -10  

Cyllid - Arbedion Effeithlonrwydd Arall -7  

TGCh - Lleihau Costau Staffio a Gweithredu -114  

Prif Weithredwr - AD Lleihau Cyllideb Hyfforddi Canolog -39  

Prif Weithredwr - AD Dileu Swydd Gweinyddol Datblygu Gweithlu -20  

Prif Weithredwr - Gostwng Mentrau Iechyd a Diogelwch Corfforaethol -5  

Prif Weithredwr - Incwm o Prynu Gwyliau Blynyddol  -5  

Cyfreithiol - Cyfuno Rheolaeth Gwasanaethau Pwyllgor a Sgriwtini -35  

CDC - Arbedion Lwfans Aelodau -88  

CDC - Lleihau Cyllideb ar gyfer Gweithgareddau Dinesig a Seremonïol -24  

Cyfreithiol - Dileu Swydd Wag, Swyddog Sgriwtini -36  

Polisi - Lleihau Cyllideb Sioe Môn  -11  

Polisi - Adolygu Strwythr Staff ym Mholisi, Gwasanaethau Aelodau a'r Unedau Cefnogi Busnes -75  

Cyfanswm -664  
    

Corfforaethol   

Penaethiaid Gwasanaeth -138  

Cynnydd yn Grant Cefnogi Refeniw mewn perthynas â Gwasanaethau Cymdeithasol -250  

Cyfanswm -388  
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Cyfanswm Dirprwy Prif Weithredwr -1,052  
    
Datblygu Cynaliadwy   
    

Cynllunio   

Lleihau Cyflenwadau a Gwasanaethau -5  
Ail-Strwythuro Rheolaeth Adeiladau - Lleihau staff o un swydd -25  
Ail-Strwythuro Rheolaeth Adeiladau - Integreiddio â Gwynedd -15  
Cyflwyno e-Gynllunio -20  

Incwm o waith yn gysylltiedig â Rhaglen Ynys Ynni -75  

Gofodau Agored - Lleihau gwariant ar Cefn Gwlad ac Arfordir -3  

Cyfanswm -143  

    
Gwarchod y Cyhoedd   
Ail-Strwythuro Gwarchod y Cyhoedd -105  
Incwm o waith yn gysylltiedig â Rhaglen Ynys Ynni -5  
Lleihau Cyflenwadau a Gwasanaethau -10  
Cynyddu Ffioedd a Chostau -45  

Cyfanswm -165  

    
Gwastraff   

Lleihau costau Adeiladau a Thrafnidiaeth yng Ngorsaf Trosglwyddiad Penhesgyn -50  
Lleihau Cyllideb Ôl-Ofal yn Ardal 2 Penhesgyn -20  

Cyllideb gwaith Adain Gwastraff Diwygiedig -95  
Dulliau Diwygiedig o Gasglu Gwastraff o Ebrill 2014 -215  

Ariannu Pryniant Biffa o gerbydau newydd -50  

Gostyngiadau Staff -58  

Lleihau Tunelledd Gwastraff Gweddilliol  -140  

Diwygio Darpariaeth Cyfleusterau Cyhoeddus -104  

Lleihau Goramser Penhesgyn  -20  

Cyfanswm -752  

    
Eiddo   
Ail-strwythuro Timau Eiddo -180  
Rhesymoli Llety Swyddfa -34  
Gostyngiad yn Lwfansau Car a Theithio -35  
Gostyngiad yn Cynnal a Chadw Stadau Diwydiannol ag Eiddo Amrywiol -31  
Gostyngiad yng Nghostau Contractau Glanhau -40  
Gostyngiad yn Gweinyddol Cynnal a Chadw Adeiladau -39  
Gostyngiad yng Ngwariant Amrywiol, Adeiladau Gweinyddol -5  
Gostyngiad mewn Staffio Tymhorol Arforol -15  
Gostyngiad yng Nghynnal a Chadw Arforol -30  
Incwm Arforol -5  
Cynnydd yn Incwm Rentiau Stadau Diwydiannol -57  
Cyfanswm -471  
    

Priffyrdd a Thrafnidiaeth   
Rheolaeth Fflyd: Amnewid Cerbydau diesel am gerbydau LPG  -15  
Codi Ffioedd Parcio  -100  
Llai o Wasanaethau Bws -89  
Gostyngiad yng Nghyllideb Goleuo Stryd -200  
Gostyngiad yn Staffio -129  
Llai o Niferoedd patrôliau Croesfan Ysgolion  -25  
Gostyngiad yn Nghynnal a Chadw Priffyrdd -475  
Gostyngiad yn Traffig a Hawliau Tramwy Cyhoeddus -25  
Cyfanswm -1,058  

    

Datblygu Economaidd   

Cyllideb Gweithredol -85  

Cyllideb Staffio -54  

Cyfanswm -139  
    
Hamdden   
Cyllideb Gweithredol -41  
Cyllideb Staffio -106  
Mewnbynnu Cyllidebau Incwm i Gwrdd a Derbynnebau Cyfredol -74  
Cynnydd Ychwanegol Incwm o 2% ar gyfer Ffioedd a Chostau -20  

Cyfanswm -241  
    
Cyfanswm Datblygu Cynaliadwy -2,969  
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Cymuned   

    

Tai    

Adlinio Cyllideb â CRT -52  

Gostyngiad yn nefnydd o Ymgynghorydd Tai Fforddiadwy -15  

Cyfraniad Landlordiad Cymdeithasol Corfrestiedig tuag at gostau gweinyddu'r Cofrestr Dai Cyffredin -15  

Tai - Rhewi Swydd Swyddog Ymwelydd Tai -15  
Tai - Rhewi Swydd Opsiynnau Tai (Digartref) -10  
Tai - Lleihau Costau Gwely a Brecwast drwy ailwampio 2 Anedd Cyngor ar gyfer Llety Dros-dro -10  
Cyfanswm -117  
    

Gwasanaethau Cymdeithasol   

Gofal Cymdeithasol Oedolion - Arbedion i'w cadarnhau -1,048  

Gofal Cymdeithasol Oedolion � Camerau Goruchwilio -177 

Gwasanaethau Plant - Arbedion i'w cadarnhau -352  

Cyfanswm -1,577  
    

Diwylliant   

Ailfodelu Gwasanaeth Llyfrgelloedd -95  

Ymddeoliadau Staff yn Oriel Ynys Môn  -22  

Gostyngiadau Gradd ag Oriau Swydd Presennol ar ôl i aelod o staff ymadael -5  

Lleihau Agor Goleudy Ynys Lawd o 7 diwrnod i 6 yn unol a safleodd tymhorol eraill -4  

Gostyngiad yng Nghostau Pennaethiaid Gwasanaeth -36  

Cynhyrchu Incwm - Sesiynnau paranormal dros nos yng Ngharchar Biwmares -5  

Lleihau Cyllideb Hyrwyddiadau Cyffredinol -4  

Lleihau Oriau Agor Carchar Biwmares o 7 diwrnod i 6 yn unol a safleoedd tymhorol eraill -3  

Gostyngiad yng Nghyllideb Cyffredinol Gweinyddiaeth Canolog Hamdden a Threftadaeth -12  

Gostyngiad yn Nosbarthiad Grant Celf i Gyrff Allannol -5  

Lleihau Costau Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd -2  

Gostyngiadau Amrywiol o Gyllideb Pennaeth Gwasanaeth a Teithio Canolog -3  

Gostyngiadau Cyffredinol yng Nghyllidebau Cefnogol -4  

Cyfanswm -200  

    
Cyfanswm Cymuned -1,894  
    

Cyfanswm Arbedion Arfaethedig  -7,416  

Targed Cyfanswm Arbedion  -7,750  
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ATODIAD C 

 

 

  
Crynodeb Bidiau Twf 
 

£'000 
 

Sylwadau 
 

        

  
Dysgu Gydol Oes 
     

1 
 

Cyllideb dirprwyedig Ysgol ar gyfer Canolfan Y Bont 2014/2015. 158  Cynnydd i�r gyllideb sail � bydd yn cynyddu�r bwlch yn 
y gyllideb.  

    158    

        

  
Dirprwy Prif Weithredwr 
     

2 
 

Adnoddau Dynol - diffyg yn y gyllideb Pennaeth Proffesiwn 
 

20  Cyllidir y newid parhaol o�r arian wrth gefn Gwella 
Perfformiad. 

3 
 

Refeniws a Budd-daliadau � Gostyngiad Grant Gweinyddu Budd-dal Tai 
48  

Cynnydd i�r gyllideb sail � bydd yn cynyddu�r bwlch yn 
y gyllideb. 

    68    
        
  Datblygu Cynaliadwy     
4 
 

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd � Ffioedd Rheoliadau Adeiladau 
 

50  
Cynnydd i�r gyllideb sail � bydd yn cynyddu�r bwlch yn 
y gyllideb. 

    50    

        

  
Cyfanswm 
 

276 
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RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETH AC ADFYWIO 

Cadeirydd:           Y Cynghorydd Derlwyn Hughes 
Is-Gadeirydd:  Y Cynghorydd Alun Mummery 

Y tabl isod yw Rhaglen Waith y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio o fis Mai 2013 i fis Mai 2014.  Adroddir ar y 
Rhaglen Waith i bob cyfarfod o’r Pwyllgor Sgriwtini i bwrpas adolygu ei chynnwys, ystyried eitemau newydd neu 
ohirio/tynnu eitemau yn ôl. 

Cyswllt:  Geraint Wyn Roberts (Swyddog Sgriwtini)  
Ffôn: 01248 752039  
E-bost: gwrce@ynysmon.gov.uk 

 

 

SCRUTINY 

E
item

 8 ar y R
haglen
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Dyddiad y 
Cyfarfod 

Eitem Pwrpas Lleoliad/Amser cychwyn 

30 Mai 2013  Ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd ar gyfer 
y Pwyllgor 

Mae angen i’r Pwyllgor ethol Cadeirydd ac Is-
Gadeirydd ar ddechrau blwyddyn sirol newydd 
2013/14. 
 

Siambr y Cyngor 

 

17 Mehefin 
2013 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Sesiynau briffio 6 misol gan y Bwrdd Iechyd i 
ddiweddaru Aelodau ar eu rhaglen 
moderneiddio, materion lleol a materion iechyd 
cyhoeddus. 

Ystafell Bwyllgor 1/1yp 

Adran 33 – Cytundeb ar gyfer y 
Gwasanaeth Arbenigol Plant 
 

Sgriwtini cyn gwneud penderfyniad ar gynigion i 
sefydlu Gwasanaeth Arbenigol Plant integredig, 
sengl mewn egwyddor, trwy gytundeb 
partneriaeth ffurfiol gyda Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

 

Diogelu Oedolion – Tuag at Fframwaith 
Strategol ar gyfer Gogledd Cymru 
 

Sgriwtini cyn gwneud penderfyniad ar gyfeiriad 
strategol  y cyfrifoldeb diogelu oedolion, ynghyd 
â dod i farn ynghylch y newid i’r trefniadau 

rhanbarthol cyfredol a chreu Bwrdd Diogelu 
Oedolion 2 haen ar gyfer Gogledd Cymru. 

Enwebu un Aelod o’r Pwyllgor i 
wasanaethu ar y Panel Rhiant 
Corfforaethol. 

Enwebu aelod o’r Pwyllgor i wasanaethu ar y 

Panel sy’n gweithredu ar ran y Cyngor ac sy’n 

sicrhau bod gwasanaethau i blant/pobl ifanc 
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Dyddiad y 
Cyfarfod 

Eitem Pwrpas Lleoliad/Amser cychwyn 

sy’n derbyn gofal o safon uchel. 

Enwebu 2 aelod o’r Pwyllgor i wasanaethu 
ar y Bwrdd Rhaglen Ynys Fenter ac un 
aelod i wasanaethu ar y Bwrdd Rhaglen 
Rhagoriaeth Gwasanaeth. 

Enwebu aelodau Pwyllgor i wasanaethu ar y 
ddau Fwrdd Rhaglen.  Mae Cynllun 
Trawsnewid Ynys Môn yn sefydlu tri Bwrdd 
Rhaglen i oruchwylio a gyrru rhaglenni a 
phrosiectau newid yn y Cyngor. 

 

 

25 Gorffennaf 
2013 

 

Partneriaethau Strategol 
 

Trosolwg a chyflwyniad i rôl y Partneriaeth 
Diogelwch Cymunedol, y Partneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc a’r Partneriaeth Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol. 

Ystafell Bwyllgor 1/1yp 

Datganiad Dulyn Sgriwtini cyn gwneud penderfyniad ynghylch a 
ddylai’r Cyngor wneud cytundeb i gydweithio 
gydag awdurdodau eraill i ddatblygu polisïau ac 
arferion i greu cymunedau oed-gyfeillgar. 
 

Rhaglen Waith 
 
 

 
Cyflwyno rhaglen waith i’r Pwyllgor ei 
gymeradwyo, ei newid neu ei ddiwygio. 
 

Diweddariadau gan y Cadeirydd neu’r Is-
Gadeirydd ac unrhyw gyhoeddiadau. 
 

Derbyn gwybodaeth gan y Cadeirydd a’r Is-
Gadeirydd 
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Dyddiad y 
Cyfarfod 

Eitem Pwrpas Lleoliad/Amser cychwyn 

25 Medi 2013 

 

Datblygu ac Adfywio Economaidd Cyflwyno gwybodaeth ar strwythur a gwaith 
Gwasanaeth Datblygu Economaidd Ynys Môn, 
gan gynnwys trosolwg o’i gwaith ar amryfal 
bartneriaethau i hyrwyddo datblygiad ac 
adfywiad economaidd ar yr Ynys. 
 

Ystafell Bwyllgor 1/2pm 

Menter Môn  Cyflwyno gwybodaeth ar waith Menter Môn 
oherwydd bod ganddo rôl o ran hwyluso 
adfywiad economaidd gwledig yn Ynys Môn, 
ynghyd â throsolwg o sut mae’n cydweithio 
gyda Chyngor Sir Ynys Môn i hyrwyddo 
datblygiad ac adfywio.  Efallai y bydd angen 
cynnal ymweliad safle, i weld prosiectau ar 
waith, yn ystod y flwyddyn. 

Rhaglen Waith Cyflwyno’r rhaglen waith ddrafft i’r Pwyllgor ei 
chymeradwyo, ei newid neu ei ddiwygio. 

 

Diweddariadau gan y Cadeirydd a’r Is-
Gadeirydd ac unrhyw gyhoeddiadau. 

Derbyn gwybodaeth gan y Cadeirydd a’r Is-
Gadeirydd 

 

 
21 November 
2013  

Galw-Mewn o benderfyniad Pwyllgor 
Gwaith dyddiedig 4 Tachwedd 2013 

Galw –Mewn darn o penderfyniad y Pwyllgor 
Gwaith ynglyn a Datblygiad Parc Gwyddoniaeth 

Siambr y Cyngor/ 11.30 yb 

 
 

 
 
 
28 Tachwedd 
2013   

Uned Partneriaeth  
Diweddariad 
 

Ystafell Bwyllgor 1 /2 yp 

Trosedd ac Anhrefn  
Trosolwg Blynyddol Partneriaeth Diogelwch 
Cymunedol. 

Cymunedau’n Gyntaf Môn 
Derbyn adroddiad gwaith ar Cymunedau’n 
Gyntaf Môn.  Yn cynnwys diweddariad ar 
drefniadau llywodraethu a’r gwaith sy’n cael ei 
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Dyddiad y 
Cyfarfod 

Eitem Pwrpas Lleoliad/Amser cychwyn 

wneud ar yr Ynys gan y Bartneriaeth 
Cymunedau’n Gyntaf. 

Awdurdod Tan ac Achub Gogledd Cymru Ymgynhoriad  

Rhaglen Waith Cyflwyno rhaglen waith i’r Pwyllgor ei 
gymeradwyo, ei newid neu ei ddiwygio. 
 

Diweddariadau gan y Cadeirydd neu’r Is-
Gadeirydd ac unrhyw gyhoeddiadau. 

Derbyn gwybodaeth gan y Cadeirydd a’r Is-
Gadeirydd 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
15  Ionawr  
2014 

Bwrdd Cyflawni Gwasanaethau Gofal 
Integredig  

 Cyflwyno cynnigion   
 
 
 
 
Ystafell Bwyllgor 1/ 2 yp 

Datganiad o Fwriad ar Ofal Integredig i 
Bobl Hyn gydag Aghenion Dyrys 

Cyflwyno cynnigion 

Ymgynghoriad â Cynigion Cychwynnol y 
Pwyllgor Gwaith ar gyfer Cyllideb 2014-15 

ystyried cynigion cychwynnol y Pwyllgor Gwaith 
ar gyfer y gyllideb. 

Rhaglen Waith Cyflwyno rhaglen waith i’r Pwyllgor ei 
gymeradwyo, ei newid neu ei ddiwygio. 

Diweddariadau gan y Cadeirydd neu’r Is-
Gadeirydd ac unrhyw gyhoeddiadau. 

Derbyn gwybodaeth gan y Cadeirydd a’r Is-
Gadeirydd 
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Dyddiad y 
Cyfarfod 

Eitem Pwrpas Lleoliad/Amser cychwyn 

 
Chwefror 2014 
(Dyddiad yw 
chadarnhau) 

Cynllun Integredig Cyflwyno’r Cynllun I’w chadarnhau 

Cytundeb Partneriaeth gyda Cyngor 
Gwynedd /Bwrdd Iechyd 

Cyflwyno cynnigion   ynglyn a gwaith 
cymdeithasol ysbyty  

Cytundeb Partneriaeth Gogledd Cymru  Cyflwyno cynnigion ynglyn “Galw Gofal” 
canolfan galw 

 

13 Mawrth 
2014 

Bwrdd Rhaglen Trawsnewid – Ynys 
Fenter 

Mae’r Cyngor wedi sefydlu 3 Bwrdd Rhaglen i 
yrru newid a gwelliant gan yr awdurdod ac i 
oruchwylio rhaglen o waith.  Mae’r Bwrdd 
Rhaglen ar gyfer Ynys Fenter yn disgyn o fewn 
sgôp y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac 
Adfywio a chyflwynir gwybodaeth ar y gwaith a 
wnaed gan y Bwrdd ers medi 2013. 

Ystafell Pwyllgor 1 / 2 yp 

 Heddlu Gogledd Cymru  Gwybodaeth ynglyn a Chanolfan 
Gyfathrebiadau Heddlu Gogledd Cymru 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru 

Gwahodd cynrychiolydd o’r bwrdd i roi trosolwg 
ar cynllun prentisiaeth  a datblygu sgiliau 

Diweddariadau gan y Cadeirydd neu’r Is-
Gadeirydd ac unrhyw gyhoeddiadau. 

Derbyn gwybodaeth gan y Cadeirydd a’r Is-
Gadeirydd 

Eitem ychwanegol i’w chynnwys gyda hyn: 

 Sesiwn hyfforddi ar arferion gorau ynghylch dal partneriaethau i gyfrif. 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr- i ddiweddaru aelodau ar eu rhaglen foderneiddio, 
materion lleol a materion iechyd cyhoeddus. 
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