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1 – Argymhelliad/ion  

Derbyn yr adroddiad hwn fel diweddariad ynglŷn â swyddogaeth a phwrpas y Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol a derbyn diweddariad ynglŷn â’i waith hyd yma. 

 

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall 

Mae gwaith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn darparu canllawiau strategol i’r holl 

bartneriaid sydd yn cefnogi unigolion i gynnal eu hiechyd a’u llesiant o fewn cymunedau. 

Mae’r nod hwn yn gwbl gyson â nod y Cyngor i gefnogi oedolion bregus a’u teuluoedd er 

mwyn eu cadw’n ddiogel, yn iach ac yn annibynnol. 

 
 

 

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

 

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

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

 

3.3 Edrych ar unrhyw risgiau [ffocws ar risg] 

 

3.4 Craffu’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu warantu ansawdd [ffocws ar berfformiad ac 

ansawdd] 

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

 cydweithio 

 cynnwys 
[ffocws ar lesiant] 
 

 

 

CYNGOR SIR YNYS MȎN 
Adroddiad Sgriwtini  

 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

Dyddiad: 5 Chwefror 2019 

Pwnc: Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

Pwrpas yr Adroddiad: Disgrifio swyddogaeth a phwrpas y Bwrdd a’i waith 

Cadeirydd Sgriwtini: Y Cynghorydd Gwilym O. Jones 

Aelod(au) Portffolio: Y Cynghorydd Llinos Medi Huws 

Pennaeth Gwasanaeth: Alwyn Rhys Jones 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Alwyn Rhys Jones 
01248752707 
Alwynjones3@ynysmon.gov.uk 

Aelodau lleol: Amherthnasol 

mailto:Alwynjones3@ynysmon.gov.uk
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4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

 Fel aelod Sgriwtini, ydw i’n deall swyddogaeth a phwrpas y Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol. 

 Fel aelod Sgriwtini, ydw i’n ymwybodol o brosiectau lleol sy’n cael eu noddi gan y 

Bwrdd Partneriaeth Lleol. 

 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 

Cefndir Statudol 

 

Mae Canllawiau Statudol ynghylch gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant 2014 yn “ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wneud trefniadau i hyrwyddo 

cydweithrediad gyda’u partneriaid perthnasol ac eraill mewn perthynas ag oedolion sydd 

ag anghenion am ofal a chymorth, gofalwyr a phlant.... Mae Rhan 9 y Ddeddf hefyd yn 

darparu ar gyfer trefniadau partneriaeth rhwng awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol 

er mwyn cyflawni eu swyddogaethau. Yn ogystal mae’n rhoi pwerau creu rheoliadau i 

Weinidogion Cymru mewn perthynas â threfniadau partneriaeth ffurfiol....a byrddau 

partneriaeth”. 

 

O dan y Ddeddf, “Mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol a’r Byrddau Iechyd Lleol sefydlu 

Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i reoli a datblygu gwasanaethau i sicrhau cynllunio 

strategol a gwaith partneriaeth rhwng awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol ac i 

sicrhau fod gwasanaethau, gofal a chymorth effeithiol mewn lle i ddiwallu anghenion eu 

poblogaeth yn y ffordd orau”  

 

Yng Ngogledd Cymru roedd y Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i sefydlu Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer yr ardal sy’n cyd-fynd ag ôl troed Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn cynnwys Cyngor Sir Y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Wrecsam, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor 

Bwrdeistref Sirol Conwy. 

 

Mae rhai o swyddogaethau’r bwrdd yn cynnwys:- 

 

 Sicrhau Ymateb Rhanbarthol i’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth 

 Hyrwyddo Cronfeydd Cyfun lle bo hynny’n briodol a lle bod awdurdod i wneud 

hynny 

 Blaenoriaethu integreiddio mewn gwasanaethau penodol, sef: Gwasanaethau 

Pobl Hŷn, Gwasanaethau Anableddau Dysgu, Gofalwyr, Gwasanaethau 

Integredig Cymorth i Deuluoedd a Phlant ag Anghenion Cymhleth. 

 Sicrhau fod gwybodaeth, cyngor a chymorth priodol ar gael i’r boblogaeth leol. 

 

Mae aelodaeth y bwrdd hefyd wedi’i phennu gan ddeddfwriaeth ac mae’n cynnwys 

cynrychiolwyr o’r bwrdd iechyd a’r awdurdodau lleol yn ogystal â chynrychiolwyr y trydydd 

sector a’r sector annibynnol. Yng Ngogledd Cymru mae’r Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol wedi cyfethol aelodau o Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, y 
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Gwasanaeth Tân, yr Heddlu a Thai ar y Bwrdd hefyd. Yn ogystal, rhaid i’r Byrddau gael 

aelodau yn cynrychioli gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth. 

 

Wrth gyflawni ei ddyletswyddau mae’n ofynnol i’r bwrdd gynhyrchu adroddiad blynyddol 

yn disgrifio cyflawniadau’r bwrdd er sylw’r Gweinidog cyfrifol yn Llywodraeth Cymru.  

 

I grynhoi, mae strwythur y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn cael ei bennu drwy 

ddeddfwriaeth. Mae iddo swyddogaeth strategol statudol i oruchwylio nifer o feysydd. Er 

nad oes modd iddo fod yn atebol am unrhyw un o’r meysydd hynny, disgwylir i’r bwrdd 

gynorthwyo i gyflawni’r meysydd hynny yn rhanbarthol. 

 

Cyflawniadau hyd yma 

 

Ers ei ffurfio ym mis Ebrill 2016, mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi derbyn 

cefnogaeth gan y Pennaeth Cydweithio Rhanbarthol a’r Tîm Cydweithio Rhanbarthol sy’n 

cael ei letya gan Gyngor Sir Ddinbych. 

 

Rhai o’r darnau o waith o bwys y mae’r bwrdd wedi eu goruchwylio, wedi rhoi cyngor ac 

arweiniad strategol iddynt a’u cymeradwyo yn ystod y cyfnod yw:- 

 

1. Cwblhau Asesiad o Anghenion y Boblogaeth a Chynllun Rhanbarthol 

O ganlyniad i fodolaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, mae gofyn i Ogledd Cymru, 

fel ardal, gynhyrchu Asesiad o Anghenion y Boblogaeth bob 5 mlynedd. Yn 2017, cafodd 

y ddogfen gyntaf hon ei chwblhau gan y Tîm Rhanbarthol, a’i chymeradwyo gan y Bwrdd 

Partneriaeth. Cymeradwyodd pob sefydliad unigol yr adroddiad i’w gyflwyno i Lywodraeth 

Cymru. 

 

Mae’r adroddiad hwn yn asesiad o anghenion gofal a chymorth y boblogaeth yng 

Ngogledd Cymru, yn cynnwys anghenion cymorth gofalwyr. Mae’r adroddiad yn caniatáu 

i ni ddeall anghenion ein poblogaeth yn well a sut y gallent newid yn y dyfodol. 

 

Defnyddiwyd yr adroddiad fel sail i’r Cynllun Ardal Rhanbarthol sydd yn cynnwys y 

gwasanaethau penodol a gynlluniwyd mewn ymateb i bob thema graidd a nodwyd yn yr 

asesiad o’r boblogaeth. Cyhoeddwyd cynllun ardal cyntaf Gogledd Cymru ym mis Ebrill 

2018. 

 

Bydd y bwrdd yn parhau i gynnal trosolwg o weithrediad y Cynllun a bydd yn ceisio 

dylanwadu ar unrhyw feysydd nad ydynt yn cael eu cyflawni o fewn yr amserlenni 

arfaethedig. 

 

2. Strategaeth Anabledd Dysgu 

 

Yn ddiweddar, cymeradwyodd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol y Strategaeth 

Anableddau Dysgu Rhanbarthol yn dilyn ymgynghori helaeth. Ar hyn o bryd, mae pob 

Awdurdod Lleol yn mynd â’r Strategaeth drwy eu prosesau llywodraethu lleol er mwyn ei 

chymeradwyo’n llawn. Mae’r Strategaeth Anableddau Dysgu yn darparu eglurder 

ynghylch datblygu cymorth i unigolion yn y dyfodol ac yn rhoi pwyslais clir ar gydweithio 

er mwyn cefnogi unigolion i fyw bywyd llawn ac annibynnol. 
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O ganlyniad i’r eglurder cyfeiriad a ddarperir gan y Strategaeth Anableddau Dysgu 

Rhanbarthol, yn ddiweddar llwyddodd y Bwrdd Partneriaeth i sicrhau £1.7 miliwn o 

gronfeydd yr Adolygiad Seneddol a ddarparwyd er mwyn cynorthwyo i foderneiddio 

gwasanaethau a gynhigir yn ystod y 18 mis nesaf. 

 

3. Strategaeth Gofalwyr 

 

Yn 2018, comisiynodd y bartneriaeth waith i ddatblygu strategaeth sydd yn cydnabod 

pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth gyda gofalwyr o bob oed drwy gydol eu cyswllt 

gyda gwasanaethau ac mae’n seiliedig ar arfer orau yn genedlaethol. Nod y gwaith hwn 

oedd edrych ar y sefyllfa trwy lygaid y gofalwyr er mwyn deall beth sy’n bwysig iddynt a 

beth fydd yn cyfrannu at eu llesiant ac yn gwella eu hamgylchiadau. Drwy wrando ar 

ofalwyr roedd modd i’r bwrdd greu gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau gofalwyr yng 

Ngogledd Cymru, sef: 

 

• Meddwl am ofalwyr • Cynnwys gofalwyr o bob grŵp a chymuned mewn penderfyniadau 

a gwaith cynllunio • Gweithio mewn partneriaeth i ddylunio a chyd-gynhyrchu 

gwasanaethau o gwmpas y gofalwr 

 

Yn ei dro arweiniodd hyn at gynnig clir i ofalwyr sydd yn nodi fod: 

 

• Safbwyntiau a gwybodaeth gofalwyr yn cael eu ceisio, eu rhannu, eu defnyddio a’u 

ddiweddaru’n rheolaidd wrth gyd-gynhyrchu cynlluniau gofal a strategaethau cyffredinol • 

Mae staff angen gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth i fod yn ymwybodol o ofalwyr • 

Mae Gofalwyr yn cael eu nodi yn ystod y cyswllt cyntaf • Mae protocolau polisi ac ymarfer 

mewn lle • Mae swyddi diffiniedig sy’n gyfrifol am ofalwyr mewn lle • Mae ystod o 

wasanaethau cefnogi gofalwyr ar gael. 

 

4. Gwaith Integreiddio 

 

Yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi goruchwylio 

Dull Rhanbarthol Gogledd Cymru mewn perthynas â chronfeydd a gynlluniwyd i gefnogi 

integreiddio ar lefel ranbarthol. Dau faes allweddol y mae’r bwrdd wedi eu goruchwylio 

yw:- 

 

 Sefydlu Cyllidebau Cyfun  

 Cytuno ar brosiectau i’w hariannu o’r Gronfa Gofal Integredig 

 

Gwaith ar Gyllidebau Cyfun – Roedd y Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth yn ei 

gwneud yn ofynnol i sefydlu cronfeydd cyfun mewn perthynas â rhai meysydd penodol. 

Mae’r Bwrdd Partneriaeth wedi goruchwylio a brocera’r trefniadau hyn sydd wedi arwain 

at gymeradwyo ac ymrwymo i Gytundeb Integreiddio Rhanbarthol gan yr holl bartneriaid. 

Bydd hyn yn gosod sail i unrhyw drefniadau cyllideb gyfun a ddatblygir yng Ngogledd 

Cymru. Datblygwyd trefniadau Cyllideb Cyfun ar gyfer y meysydd canlynol 

 

 Cyllid grant gofalwyr, yn cynnwys gofalwyr ifanc. 
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 Gwasanaethau Integredig Cefnogi Teuluoedd (trefniadau cyllideb cyfun 

isranbarthol) 

 Cronfa Gofal Integredig 

 Rhith-Gyllidebau a Reolir ar gyfer Darpariaeth Nyrsio a Gofal Preswyl 

 

Gwaith Cronfa Gofal Integredig (CGI) – Y Bwrdd Partneriaeth yw’r corff rhanbarthol 

awdurdodedig ar gyfer cymeradwyo bidiau i’w cyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer 

prosiectau ar draws Gogledd Cymru. Disgwylir i bob bid gyflawni yn erbyn Cynllun 

Rhanbarthol Gogledd Cymru ac i gydymffurfio â chanllawiau LlC ar gyfer defnyddio cyllid 

y Gronfa Ofal Integredig. Yn ystod y 3 blynedd diwethaf mae’r Bwrdd wedi cymeradwyo 

bidiau ar gyfer nifer o brosiectau yn ymwneud â meysydd thema’r CGI yn cynnwys Pobl 

Hŷn, Anableddau Dysgu, Dementia a Phlant. 

 

5. Byrddau sy’n Atebol i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a’u Cyflawniadau 

hyd yma 

 

Yn ychwanegol i rôl uniongyrchol y bwrdd wrth gymeradwyo ac ardystio’r prosiectau a 

nodwyd uchod mae hefyd yn gweithredu fel bwrdd llywodraethu ar gyfer gwaith penodol 

arall yn cynnwys gwaith Bwrdd Comisiynu Gogledd Cymru a Bwrdd Gweithlu Gogledd 

Cymru. Yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, mae’r grwpiau hyn, yn y drefn honno, wedi 

cynorthwyo i ddatblygu Datganiad Sefyllfa’r Farchnad ar gyfer Cartrefi Gofal Pobl Hŷn a 

Strategaeth Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru. 

 

Mae’r Datganiad Sefyllfa’r Farchnad yn rhoi gwybodaeth i ddarparwyr ynglŷn ag 

anghenion partneriaid yn ystod y 5 mlynedd nesaf ac yn rhoi cymorth iddynt ystyried sut i 

ddatblygu eu busnes wrth symud ymlaen. 

 

Mae’r Strategaeth Gweithlu yn nodi ymrwymiad strategol fel Partneriaeth Ranbarthol 

Gogledd Cymru ar gyfer y sector gofal cymdeithasol ac iechyd cymunedol, yn cadarnhau 

blaenoriaethau yn ystod y 3 blynedd nesaf, hyd at 2021. Dengys y Strategaeth 

ymrwymiad i agwedd gydgysylltiedig mewn perthynas â heriau a chyfleoedd yn 

gysylltiedig â’r gweithlu ar draws y sector. 

 

6. Ymateb Gogledd Cymru i “Cymru Iachach” 

 

Ar ddechrau 2018 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei gynllun tymor hir ar gyfer iechyd a 

gofal cymdeithasol, Cymru Iachach. Mae’r ddogfen yn darparu gweledigaeth strategol ar 

gyfer datblygu gwasanaethau a’r angen i drawsnewid y modd yr ydym yn gweithio i 

gefnogi unigolion o fewn eu cymunedau. Dywedodd y Gweinidog, Vaughan Gething: 

“Mae ein cynllun tymor hir ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yn nodi sut y byddwn yn 

trawsnewid y ffordd yr ydym yn darparu gofal er mwyn sicrhau ei fod yn gynaliadwy yn y 

dyfodol”. 

 

Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi datblygu ymateb Gogledd Cymru i’r 

cyhoeddiad hwn, a sut y byddwn yng Ngogledd Cymru yn integreiddio iechyd a 

gwasanaethau cymdeithasol yn well er mwyn lleihau dibyniaeth ar ysbytai a darparu gofal 

yn agosach adref.  
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Yn ei dro, mae’r Bwrdd wedi cymeradwyo 4 bid a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru 

ystyried eu hariannu o’u Cronfa Drawsnewid. Hyd yma, mae bidiau Anableddau Dysgu a 

Gwasanaethau Plant wedi bod yn llwyddiannus ac mae bidiau’n ymwneud â’r 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Gwasanaethau Cymunedol Pobl Hŷn yn cael eu 

hystyried ar hyn o bryd.  

 

7. Dylanwad y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn Lleol 

 

Pan drafodwyd Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn ddiweddar 

gofynnodd yr Aelodau pa werth sydd i swyddogaeth y bwrdd i Gyngor Sir Ynys Môn a’n 

preswylwyr. Fel y disgrifiwyd yn barod, yn ei hanfod mae’r Bwrdd yn fwrdd partneriaeth 

strategol integredig sydd yn darparu fforwm i ardystio cynlluniau rhanbarthol, gyda’r 

disgwyliad y bydd partneriaid isranbarthol a lleol yn gweithredu’r cynlluniau hynny 

(darpariaeth leol). 

 

Yr enghraifft fwyaf uniongyrchol o hyn yw’r gymeradwyaeth a roddwyd gan y bwrdd i 

gynlluniau’r Gronfa Gofal Integredig fesul ardal. Mae enghreifftiau o gynlluniau a 

gymeradwywyd gan y bwrdd yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf ac a ddarparwyd / fydd yn 

cael eu darparu yn Ynys Môn yn cynnwys:- 

 

 Nightowls 

 Capasiti Camu Ymlaen / Camu i Lawr mewn Cartrefi Gofal a Gofal Ychwanegol 

 Parafeddyg yn cefnogi Gofal Uwch Môn 

 Datblygu 4 o fflatiau yn Llawr y Dref i gefnogi cleientiaid ag anableddau 

 Gwelyau Hosbis wedi eu Cynllunio yn Ysbyty Penrhos Stanley 

 Rheolwr Prosiect ar gyfer Ymarfer Tendro Gofal Cartref 

 Buddsoddiad yn y Prosiect Tai Grŵp Bach ar gyfer y Gwasanaethau Plant 

 

Cymeradwywyd yr enghreifftiau hyn gan yr ystyrir eu bod yn cyd-fynd â Chynllun Ardal 

Rhanbarthol Gogledd Cymru. 

 

Yn ogystal â’r meysydd penodol iawn hyn, bydd y cyfeiriad strategol a nodir yn y 

dogfennau a gymeradwywyd gan y Bwrdd yn dylanwadu ar ddatblygiad ein gweithlu, y 

gwasanaethau a gynhigir i’r cyhoedd a sut y byddwn yn cydweithio fel partneriaid. 

 

 
 
 

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

Mae Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar gael ar gais 

ac mae’n cael ei ddiweddaru’n flynyddol. 

 

 

7 – Oblygiadau Ariannol 

Yn 18/19 cyfrannodd Ynys Môn £63,000 tuag at waith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

a £10,119 ychwanegol tuag at y cytundeb partneriaeth comisiynu. 
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£63,000 yw ein cyfraniad yn 2019/20, yn cynnwys cyfraniad i’r cytundeb partneriaeth 

comisiynu. 

 

 
 

8 – Atodiadau  

Dim 

 

 

 
 

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

bellach os gwelwch yn dda): 

Gellir gweld gwybodaeth ynglŷn â’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a’r ffrydiau gwaith 

rhanbarthol ar: 

 

www.northwalescollaborative.wales  

 

Mae hon yn wefan gyhoeddus. 

 

 
 

 

http://www.northwalescollaborative.wales/

