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1.0 Pwrpas yr Adroddiad 

 
1.1  Gofyn i’r Pwyllgor Sgriwtini gymeradwyo’r rhaglen waith ar gyfer Bwrdd 

Cyflawni Integredig Ynys Môn (BCI) ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol ac i gyflwyno sylwadau arni.  

 
2.0 Cefndir 
 
Ym mis Ionawr 2014, cymeradwyodd Pwyllgor Gwaith y Cyngor a Thîm Gweithredol 
BIPBC gamau i sefydlu BCI ar y cyd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Ynys Môn 
i sicrhau bod modd cwrdd yn well ag anghenion y boblogaeth leol trwy sicrhau 
integreiddiad gwell rhwng gwasanaethau’r Awdurdod Iechyd a gwasanaethau’r 
Awdurdod Lleol.  Nododd Pwyllgor Gwaith y Cyngor y dylid cyflwyno cynllun gweithredu 
ar y cyd i’w ystyried gan y Cyngor yn ystod Hydref 2014.  Cyflwynir yr adroddiad hwn 
hefyd i Fwrdd Gweithredol BIPBC. 
 
Un o’r argymhellion allweddol yn dilyn gweithdy datblygiad strategol a gynhaliwyd ym 
Mawrth 2013 oedd yr angen i sefydlu BCI ar gyfer gwasanaethau iechyd cymunedol a 
gofal cymdeithasol yn Ynys Môn. 
 
Ym mis Gorffennaf 2013, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ddogfen Ymgynghorol 
(‘Fframwaith ar gyfer gwasanaethau Integredig i Bobl Hŷn gydag Anghenion Cymhleth’: 
David Sissling) sy’n nodi’r gofynion a’r disgwyliadau ar Fyrddau Iechyd ac Awdurdodau 
Lleol i gyflymu’r broses o integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a 
gwreiddio’r rhain yn y ddarparieth o wasanaethau prif-ffrwd erbyn diwedd Rhagfyr 2014 
er mwyn hwyluso mynediad i wasanaethau a gwella canlyniadau i ddinasyddion. 
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2.1  Datganiad o Fwriad Gogledd Cymru  
 
Roedd y ddogfen ‘Fframwaith Gwasanaethau Integredig’ yn rhoi disgwyliad ar Fyrddau 
Iechyd ac Awdurdodau Lleol ar lefel ranbarthol i gynhyrchu ‘Datganiad o Fwriad’ sy’n 
amlinellu’r sefyllfa gyfredol a bwriadau i’r dyfodol o ran cynhyrchu Rhaglen Waith a fydd 
yn hyrwyddo cydweithio mwy ffurfiol i ddarparu a gwreiddio gwasanaethau integredig o 
fewn y ddarpariaeth prif-ffrwd erbyn diwedd 2014.  Fel ymateb, mae Datganiad o Fwriad 
gan y 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i 
ddarparu gwasanaethau integredig ar gyfer Pobl Hŷn gydag Anghenion Cymhleth wedi 
ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ynghyd â’r cynllun gweithredu perthnasol. 
 

 Er bod y ddogfen Fframwaith yn dweud bod rhaid i’r Datganiad o Fwriad ganolbwyntio 
ar Bobl Hŷn gydag Anghenion Cymhleth mae ynddo gydnabyddiaeth hefyd y dylid 
mabwysiadu’r dull hwn ar gyfer yr holl grwpiau defnyddwyr yn y dyfodol. 

 
 Mae’r BCI wedi dewis mabwysiadu ymagwedd ehangach o’r fath o’r cychwyn cyntaf ac 

mae’r Datganiad o Fwriad yn dod o fewn cylch gorchwyl a sgôp y Bwrdd a’r cynllun 
gweithredu arfaethedig. 

 
2. 2  Nodau, Amcanion ac Atebolrwydd y BCI 
 
Nodau ac amcanion y BCI yw gweithio tuag at ddarparu ‘gwasanaethau sengl’.  Mae 
hyn yn cynnwys gwella aliniad cynlluniau busnes, cyllidebau a diwylliannau sefydliadol.  
Bydd y BCI yn cynnwys ystyried dulliau arloesol o ddelio gyda fframweithiau cronni 
cyllidebau ar gyfer Ynys Môn i wneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael.  Bydd 
y BCI yn gweithredu fel “fforwm sirol”. Mi fydd y BCI yn cymeryd y cyfle i adolygu’r  
swyddogaeth yn dilyn y ddatganiad ynglyn ag ail strwythuro BIPBC ag adolygiad y 
BCLl. 
 
2.3  Gyrwyr (Gweithredol a Strategol)   
 
Disgwylir i’r Byrddau Iechyd a’r Awdurdodau Lleol integreiddio gwasanaethau yn y cyd-
destun polisi cenedlaethol a amlinellir yn: 
 

• ‘Law yn Llaw at Iechyd’ sy’n amlinellu’r uchelgais ar gyfer gwasanaethau 
iechyd sy’n canolbwyntio ar y person ac a ddarperir cyn agosed â phosib i’w 
cartref.  

• ‘Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy yng Nghymru’ sy’n rhagweld 
gwasanaeth gofal cymdeithasol sy’n seiliedig ar asesiadau cludadwy sy’n 
canolbwyntio ar ganlyniadau a galluogi pobl i wneud penderfyniadau 
gwybodus, gyda mwy o gysondeb o ran meini prawf a chynllunio gofal. 
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• Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn cryfhau 
yn sylweddol y gofynion fydd ar Fyrddau Iechyd a Llywodraeth Leol i 
integreiddio gwasanaethau.  Mae’r Ddeddf hefyd yn dwyn sylw at 
bwysigrwydd datblygu gwasanaethau iechyd a chymdeithasol integredig ar 
gyfer pob defnyddiwr gwasanaeth. 

• Gosod Cyfeiriad (Datblygu Timau Bro - Model Môn).  Yn y ddogfen ‘Gosod 
Cyfeiriad’ gwelwyd gweithio ar sail bro fel conglfaen y model newydd ar gyfer 
gofal sylfaenol a chymunedol.  Yn seiliedig ar boblogaethau o rwng 30,000 a 
60,000, mae mwy na 60 o rwydweithiau bro wedi eu sefydlu ar draws Cymru i 
gynllunio, cydlynu a darparu gwasanaethau i gwrdd ag anghenion pobl sy’n 
byw yn y gymuned leol.  Bydd y BCI yn atgyfnerthu’r cyfeiriad polisi hwn fel y 
nodir ef yn y ddogfen “Gosod Cyfeiriad”.     

 
2.4  Demograffiaeth a phatrymau (Rheoli galw ac Anghenion Lleol)   

• Rhagwelir y bydd poblogaeth Ynys Môn yn codi 4% o 2006 i 2031.  
• Yn 2009 roedd 19.5% o blant Ynys Môn yn byw mewn tlodi  
• Yn 2010 roedd 21.9% o boblogaeth gyfan Ynys Môn yn 65+ oed, o gymharu 

ag 18.6% yng Nghymru gyfan.  Hon yw’r gyfradd uchaf ond dau ar draws pob 
awdurdod lleol yng Nghymru.   

• Yn unol â’r diffiniad o blant a phobl ifanc anabl yn Neddf Gwahaniaethu ar 
sail Anabledd mae 7.3% o blant a phobl ifanc 0-18 oed yn anabl – sy’n 
cyfateb i oddeutu 1027 o blant gydag anableddau yn 2012.     

 
 Cydnabyddir bod angen gweithredu ar y cyd ar gyfer cynllunio a darparu gwasanaethau 

i bobl hŷn, yn arbennig felly yn Ynys Môn lle rhagwelir y bydd y cynnydd canrannol o 
bobl dros 75 oed yn mynd i ddyblu o 9% i ffigwr syfrdanol o 18% erbyn 2033. 
 
Mae’r disgwyliad oes i ddynion a merched yn Ynys Môn yn uwch na’r cyfartaledd trwy 
Gymru fel y gwelir isod. 
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Cyf: ‘Llywodraeth Cymru, Ystadegau ar gyfer Cymru (Awst 
2014) Ystadegau Ardal Leol, Ynys Môn’ 

 
Cofrestrau o gyflyrau cronig 
Mae’r diagram isod yn dangos y baich o glefydau a gofnodwyd ac a addaswyd yng 
nghlwstwr Meddygon teulu Ynys Môn, gan ddangos clystyrau Meddygon Teulu eraill ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chymru ar gyfer eu cymharu yn 2012: 
 

 
Cyf: GIG Cymru, Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru: Proffiliau Clwstwr Meddygon Teulu, 

BIPBC  
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Mae’r gwybodaeth demograffig yma yn cefnogi pwrpas ac ymrwymiad gweithio’n 
integredig. 
 
2.5 Gweithio gyda’n gilydd 
 
Mae strwythur newidiol y boblogaeth yn golygu mwy o bwysau a mwy o alw am ystod o 
wasanaethau e.e. gofal iechyd, gwasanaethau preswyl a chartref, tai, lles a 
gwasanaethau eraill a ddefnyddir gan y boblogaeth.  I wneud hyn bydd angen 
gweithredu ar y cyd ac ymyrryd yn fuan i rymuso a chefnogi pobl (Cynllun Integredig 
Sengl Gwynedd a Môn 2014).  
 
Oherwydd bod pwysau ar gyllid cyhoeddus, mae ymgysylltu’n effeithiol gyda’n 
defnyddwyr gwasanaeth a’n cymunedau yn eithriadol o bwysig a bydd y BCI yn 
canolbwyntio ar drawsnewid gwasanaethau i sicrhau bod adnoddau'n cael eu halinio a'u 
defnyddio’n briodol i gwrdd ag anghenion pobl Môn.  
 
Mae hynny’n golygu cryfhau trefniadau i gynllunio a chydlynu gofal a chefnogaeth, 
gyda'r ddau sefydliad yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu system gofal cymdeithasol ac 
iechyd sy'n wirioneddol integredig ac sy'n darparu gofal sy’n canolbwyntio ar y person 
cyfan.  Mae’r system gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn wynebu nifer o heriau, yn 
arbennig felly mewn perthynas ag integreiddio.  Gellir priodoli’r heriau hynny i:    

• Cynnydd yn nifer y bobl gyda chyflyrau tymor hir (oedolion a phlant), 
cynnydd yn nifer y bobl a chanddynt mwy nag un cyflwr a phoblogaeth sy’n 
heneiddio. 

• Gofal tameidiog.   
• Pwysau iechyd cyhoeddus a mwy o anghyfartaleddau iechyd. 
• Llai o gyllid gyda mwy o ddisgwyliadau a galw.    

 
Bydd y BCI yn darparu’r trefniadau llywodraethu mewn perthynas â ffrydiau gwaith / 
prosiectau penodol ar gyfer gweithio integredig megis:   

• Un Pwynt Mynediad ar gyfer Gwasanaethau i Oedolion  
• Gwasanaethau Arbenigol Plant (Cytundeb Adran 33) 
• Gwasanaeth Iechyd Meddwl Integredig i Oedolion yn y Gymuned  
• Gweithwyr Cymorth Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
• Gwasanaeth / Tîm Cymorth Teulu Integredig 
• Prosiectau Cronfa Gofal Canolraddol (yn benodol y timau gofal cymdeithasol 

ac iechyd aml-ddisgybledig a gyd-leolir a chymorth cymunedol 7 diwrnod ar 
gyfer Ynys Môn). 

 
Mae’r cynlluniau hyn yn tystiolaethu traddodiad cryf o ymgysylltu a chydweithio.  Serch 
hynny, mae’n amlwg y gellid sicrhau rhagor o fanteision try aliniad strategol gwell a 
threfniadau llywodraethu gwell ar gyfer y ffrydiau gwaith unigol hyn.   
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2.6 Adnabod Meysydd Blaenoriaeth a manteision  
 
Cynhaliwyd sesiynau gweithdai ar gyfer yr holl gydranddeiliaid i nodi blaenoriaethau a 
rennir yn seiliedig ar yrwyr a chyfrifoldebau’r sefydliadau.  Mae’r ddwy asiantaeth wedi 
ymgysylltu’n dda gan gynnwys aelodau o’r Awdurdod lleol a’r Bwrdd Iechyd.  Mae’r 
rhaglen waith hefyd wedi cynnwys sesiwn gydag uwch reolwyr a rheolwyr canol yn y 
ddwy asiantaeth ynghyd â sesiwn bwrpasol i sicrhau’r blaenoriaethau a nodwyd gan 
bartneriaid yn y Trydydd Sector a’r Sector Annibynnol. 
 
Mae’n hollbwysig nad yw penderfyniadau i flaenoriaethu gwasanaethau yn seiliedig ar 
yr hyn a gredir yn reddfol, gwybodaeth anghyflawn ac nad ydynt yn gwrthdaro gydag 
amcanion strategol y GIG a Gofal Cymdeithasol.  Bydd angen egluro’r effaith ar iechyd 
a gofal cymdeithasol pan fo penderfyniadau yn cael eu gwneud i ddarparu gwasanaethu 
ar gyfer rhai meysydd ac nid eraill.   
 
Rhaid i unrhyw fframwaith blaenoriaethu felly ddarparu proses gadarn, tryloyw a theg i:    
• Gynyddu hyder y cyhoedd a’r claf;  
• Bod yn fwy effeithlon o ran ei weithrediad;  
• Alinio adnoddau i strategaethau a pholisïau y cytunwyd arnynt sy'n gwella iechyd a 

lles y boblogaeth ac ansawdd y gwasanaethau;  
• Sicrhau bod anghenion sy'n cystadlu â'i gilydd yn cael gwrandawiad teg; 
• Darparu gwell gwerth am arian a gofynion dyrannu cyllideb;  
• Dilysu’r broses o wneud penderfyniadau;  
• Cwrdd â gofynion llywodraethu corfforaethol da;  
• Bod yn seiliedig ar sylfaen dystiolaeth gadarn os oes modd;  
• Llywio a hyrwyddo cynllunio priodol i gwrdd ag anghenion i’r dyfodol. 

 
Bydd angen datblygu ac adfywio gwasanaethau i sicrhau eu bod yn cwrdd â safonau 
ansawdd a manylebau.   
 
Yn seiliedig ar wybodaeth a gafwyd gan y BCI a’r sesiynau ar y cyd, nodwyd yr isod fel 
y blaenoriaethau allweddol a fydd yn rhoi sylw i’r anghenion darparu brys a’r gofynion 
datblygu i’r tymor canol ar gyfer y ddwy asiantaeth: 
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i) Cronfa Gofal Canolraddol – prosiectau gofal cymdeithasol ac iechyd 
integredig 

 
Canlyniad: Gwasanaethau integredig, lleol, cymunedol ar draws Gofal 

Cymdeithasol ac Iechyd sy’n darparu gwasanaeth llyfnach a mwy 
effeithiol.  Grymuso pobl hŷn ar ynys Môn trwy roi iddynt gymaint o 
annibyniaeth, dewis a rheolaeth a phosib yn eu gofal i’r dyfodol. 

 
Bydd darparu’r prosiectau hyn yn effeithiol yn cael effaith gadarnhaol ar ofal nad yw 
wedi ei drefnu ac yn gostwng nifer y mynediadau diangen i’r ysbyty. 
 
Mae enghreifftiau yn cynnwys gweithredu prosiectau fel y cynllun peilot ar gyfer y timau 
gofal cymdeithasol ac iechyd amlddisgyblaethol a gydleolir yn y feddygfa yn Amlwch a 
Chartref Preswyl Plas Mona yn Ynys Môn a darparu cymorth gofal cymdeithasol ac 
iechyd cymunedol yng nghartrefi’r bobl eu hunain.  Bydd y ffocws ar y prosiectau hyn yn 
y flwyddyn gyntaf.  Bydd y galw am ofal nad yw wedi ei drefnu yn Ynys Môn yn cael ei 
fapio allan a gwneir gwaith ymchwil ynghylch ymyraethau posib i ostwng y galw a 
chynnal annibyniaeth.  Treialu newidiadau sy’n cael effaith fawr au gwerthuso. 
 

ii) Gwasanaethau Arbenigol Plant 
 

Canlyniad: Gwasanaethau integredig ar gyfer plant a phobl ifanc ar ffurf 
gwasanaeth un-stop gyda llwybrau clir ar gyfer ymateb aml-
asiantaethol, fel bod trefniadau yn glir, yn syml ac yn gwneud 
synnwyr i deuluoedd. 

 
Mae tîm gofal cymdeithasol ac iechyd amlddisgyblaethol ar gyfer plant gydag 
anableddau wedi bod yn rhedeg am nifer o flynyddoedd.  Yn 2011 dechreuodd gwaith i 
ddatblygu cytundeb adran 33 ffurfiol rhwng y Gwasanaethau Iechyd a’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol fel sail ar gyfer datblygu gwasanaeth mwy integredig dan un strwythur 
rheoli.  Mae'r cytundeb Adran 33 bellach wedi ei wneud am mae Rheolwr Gwasanaeth 
Integredig wedi dechrau yn y swydd ers 2013.  Mae model gwasanaeth cyd-gynhyrchiol 
yn cael ei datblygu ar hyn o bryd mewn ymgynghoriad gyda chydranddeiliaid allweddol 
a theuluoedd plant gydag anableddau / cyflyrau iechyd tymor hir. 
 

iii) Y ‘Drws Ffrynt’ ar gyfer Gwasanaethau Plant 
 

Canlyniad: Cynorthwyo pobl Ynys Môn i fyw’n ddiogel gyda’u teuluoedd, sy’n 
gwella canlyniadau ar gyfer plant ac sy’n gostwng dibyniaeth ar 
wasanaethau arbenigol drud. 

 
Cynhaliwyd adolygiad o 'ddrws ffrynt' y Gwasanaethau Plant, yn edrych ar brosesau i 
ymateb i atgyfeiriadau, y trothwyon a ddefnyddir ar wahanol gamau yn y llwybr 

  Tudalen 7 o 16 



gwasanaeth.  Adroddir bod rhan fawr o gyllideb y Gwasanaethau Plant yn cael ei wario 
ar ymyraethau fel lleoliadau maethu a phreswyl i ‘blant y gofelir amdanynt’ o gymharu 
â'r gwariant a wneir ar ymyraethau sy’n rhwystro i anawsterau waethygu.  Mae rhaglen 
yn cael ei rhoi at ei gilydd i drawsnewid y gwasanaeth, gan ddechrau o'r drws ffrynt.  
Mae Un Pwynt Mynediad amlasiantaethol yn cael ei ystyried fel rhan o'r rhaglen hon a 
bydd adroddiad ar gael erbyn Rhagfyr 2014. 
 
Bydd gwaith ataliol yn thema trwy gydol y rhaglen BCI a bydd yn rhan bwysig o’i 
weledigaeth.  Nod canolog y BCI fydd sicrhau bod pobl yn gallu aros yn eu cartrefi eu 
hunain yn ddiogel a bod asiantaethau yn medru blaenoriaethu eu hadnoddau yn unol ag 
egwyddorion arferion gorau. 
 
3.0 Argymhellion 
Bod y Pwyllgor Sgriwtini yn cymeradwyo’r rhaglen waith sydd ynghlwm ar gyfer y BCI 
fel bod y Bwrdd yn medru cynorthwyo i ddatblygu Gwasanaethau Iechyd a Gofal 
Cymunedol yn Ynys Môn. 
 
 
 
Awdur:   Margaret Peters             Teitl y Swydd: Swyddog Gwella Cydweithio                                 
Dyddiad:       16/09/14 
 
          
 
ATODIAD 1-  Rhaglen Waith y BCI a chyfeiriadau’r adroddiadau  
ATODIAD 2- Rhestr aeoldaeth y BCI 
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Atodiad 1                                                                                                                                                14 Gorffennaf, 2014 

Bwrdd Cyflawni Integredig (BCI) ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Ynys Môn – CYNLLUN 
GWEITHREDU  

Ffrwd Gwaith Camau Gweithredu / Tasgau i’w cyflawni Erbyn pryd Gan bwy (aelod sy’n 
arwain ar y 
BCI/noddwr) 

Statws CAG 

Coch - Hwyr 

Ambr – Yn unol 
â’r amserlen 

Gwyrdd -
Cwblhawyd 

Datblygu 
trefniadau 
llywodraethiant 
priodol ar gyfer 
symud y BCI yn ei 
flaen 

Adolygu trefniadau llywodraethiant y BCI yn wyneb 
newidiadau strwythurol i BIPBC 

Mapio allan a gwerthuso trefniadau llywodraethiant ar 
gyfer prosiectau unigol a gwasanaeth integredig sy’n 
rhan o’r sgôp a gwneud argymhellion ar gyfer 
gwella/newid yn ôl yr angen  

 

Ionawr 2015 Andrew Jones gyda 
chefnogaeth Gwen 
Carrington 

 

Lleihad yn y galw 
am ofal heb ei 
gynllunio 

Mapio allan y galw cyfredol am ofal heb ei drefnu ar 
Ynys Môn 

Ymchwilio i ymyriadau posibl i leihau’r galw ac i gynnal 
annibyniaeth. (Croes-gyfeirio gyda gwaith CGC). Arbrofi 
gyda newidiadau effaith uchel a gwerthuso’r effaith 
honno.  

Parhaus Craig Barton & 

Alwyn Jones 
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Gofal 
Canolraddol 

 

Cronfa Gofal 
Canolraddol – 
Arbrofi gyda MDT 
wedi eu cyd-leoli 
ar Ynys Môn  

Cyd-leoli staff Gofal Cymdeithasol ac Iechyd yn y 
feddygfa yn Amlwch a Plas Mona yn Llanfair PG (y ddau 
safle yma i ddechrau gyda’r posibilrwydd o 3ydd a 4ydd 
safle yn ystod oes y prosiect. 

MDT wedi ei sefydlu yn y ddau leoliad. 

 

Datblygu proses werthuso.  

 

Penderfynu ar raglen ar gyfer cyd-leoli pellach gan 
gynnwys trydydd lleoliad.  

Diwedd Awst 
2014 
 
 
 
 
Medi 2014 
 
 
Medi/Hydref 
2014 
 
 
Medi 2014 

Alwyn Jones & Wyn 
Thomas 

 

Cronfa Gofal 
Canolraddol – 
Darparu 
cefnogaeth iechyd 
cymunedol a gofal 
cymdeithasol 7 
niwrnod yr 
wythnos ar gyfer 
pobl Ynys Môn 

Recriwtio staff 

 

 

Y tîm wedi ei sefydlu 

 

Wedi ei 
gwblhau 

 

 

Diwedd Awst 

2014 

Alwyn Jones & Wyn 
Thomas 

 

Diddymu panelau 
(nid panelau 
iechyd a gofal 
cymdeithasol yn 
unig) 

Nodi’r panelau sydd wedi eu sefydlu’n barod, eu pwrpas, 
swyddogaeth a threfniadau llywodraethiant 

Nodi cyfleoedd i resymoli ac/neu ddiddymu lle mae 
hynny’n briodol a’r risgiau a’r camau lliniaru cysylltiedig 

Diwedd 
Hydref / 
Tachwedd 
2014 

Alwyn Jones & Wyn 
Thomas 
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Gwaith sgopio ac 
awdurdodi 
dirprwyo 
cyllidebau ar gyfer 
staff 

Uwch reolwr i sgopio/cytuno ar opsiynau ar gyfer eu 
hystyried gan yr All / BIPBC 

Adolygu’r lefel briodol o ddirprwyaeth ac awdurdodi er 
mwyn cyflymu’r broses gwneud penderfyniadau 

Erbyn Ebrill 
2015 

Andrew Jones & Gwen 
Carrington 

 

Anghenion 
Demograffig 
Cymdeithasol 
poblogaeth Ynys 
Môn  

BCI i benderfynu sut i gasglu gwybodaeth ynghylch 
adnoddau, costau’r gwasanaethau, sut mae 
penderfyniadau’n cael eu gwneud ynghylch cyllidebau 
ac anghenion poblogaeth Ynys Môn. 

Cynhyrchu asesiad o anghenion iechyd a gofal 
cymdeithasol fel rhan o’r Ddeddf Gofal Cymdeithasol a 
Lles erbyn (canllawiau Gwanwyn 2015) 

Trefniant Interim: adolygu anghenion iechyd cyfredol, 
cynhyrchu adroddiadau asesu a chytuno ar y 
cymhwysedd cyfredol. 

Datblygu map o’r modd y defnyddir adnoddau iechyd a 
gofal cymdeithasol er mwyn deall y sefyllfa gyfredol a 
siapio cyfeiriad ar gyfer y dyfodol.  

Diwedd 
Ionawr 2015 

 
 

I’w 
benderfynu 
erbyn 2015 

 
Erbyn diwedd 
Ionawr 2015 

 

Erbyn diwedd 
Ionawr 2015 

BGLl (Anwen Davies & 
Sarah Andrews) 

 

 

Gwasanaeth 
Iechyd Meddwl 
Cymunedol 
Integredig 

Datblygu cyd-ddealltwriaeth o: 

• Integreiddiad cyfredol y gwasanaethau i oedolion 
ac opmh 

• Sgôp y rhaglen integreiddio arfaethedig 

 

 

 

 

Mark Couchman & 
Alwyn Jones 
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Bydd Memorandwm o Ddealltwriaeth ar gyfer y 
gwasanaeth yn cael ei gytuno gan y rheolwyr 
gweithredol a’i  

gymeradwyo gan yr asiantaethau perthnasol  

Darparu ymateb ar y cyd i ymgynghoriad Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru (sgriwtini ôl-ddeddfwriaethol i 
asesu gweithrediad y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 
(2010)   

Hydref 2014 

 
Rhagfyr 2014 

Dyddiad cau 
ar gyfer 
ymatebion: 
12 Medi 2014 

Gwasanaethau 
Arbenigol Plant  

 

Cynhaliwyd pedair sesiwn ar gyfer teuluoedd yn 
canolbwyntio ar ‘seibiannau byr’. Ymgynghorwyd gyda 
phlant a’u teuluoedd am y gwasanaethau yr hoffent eu 
gweld. Bydd yr atborth hwn o gymorth i roi siâp ar y 
model newydd ar gyfer y gwasanaeth. 

Bwrdd Rheoli a i ailddiffinio’r Cylch Gorchwyl, adolygu 
aelodaeth a rheoli ansawdd/perfformiad.  

Bydd  llwybr gwasanaeth newydd wedi’i gefnogi gan 
gynllun busnes yn cael ei gynnig. 

Awst 2014 

 

 

Cyfarfod/gwei
thdy i’w 
gynnal ym 
mis Hydref 
2014 
 
Rhagfyr 2014 

 

Anwen Hughes & Cilla 
Robinson 

 

Y ‘Drws Ffrynt’ ar 
gyfer 
Gwasanaethau 

Cynnal adolygiad o’r ‘drws ffrynt’ ar gyfer y 
Gwasanaethau Plant gan edrych ar y prosesau wrth i 
achosion ddod i mewn, y trothwyon a ddefnyddiwyd ac 

Cwblhawyd 

 

Anwen Hughes & Cilla 
Robinson 
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Plant  

 

achosion ar bwyntiau gwahanol. 

Sefydlu prosiect ar gyfer trawsnewid y gwasanaethau 
plant ac un pwynt mynediad.  

Edrych ar opsiynau 

 

Medi 2014 

 
Hydref/Tachw
edd 2014 

Cymerwyd y camau gweithredu ar gyfer y BCI o gynllun gweithredu ddatganiad o fwriad Gogledd Cymru (‘Fframwaith ar gyfer 
Gwasanaethau Integredig ar gyfer Pobl Hŷn a chanddynt Anghenion Cymhleth) : 

Gwasanaethau 
Integrated lleol ac 
yn y gymuned   

Cytuno ar ardaloedd ar gyfer gweithrediad cychwynnol  y 
timau integredig  

Medi 2014 Fforwm Sirol (BCI)  

Gwybodaeth 
integredig a 
rhannu cyngor a 
data  

Nodi potensial CCIS i gefnogi integreiddiad 
Dyrannu’r tendr terfynol 
Mynd ‘yn fyw’  
 

Erbyn 
Rhagfyr ’14 
Erbyn Mawrth 
2016 

Fforwm Sirol (BCI)  
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Cyfeiriadau perthnasol ar gyfer y Bwrdd Cyflawni Integredig ar gyfer Gwasanaethau 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Ynys Môn: 

******************************* 

Relevant references for the Integrated Delivery Board for Health and Social Care 
Services for Anglesey: 

Welsh Government, Statistics for Wales (August 2014) : Local 
Area Summary Statistics, Isle of Anglesey 

 

(Technical report available in English only) 

140807-local-area-su
mmary-isle-anglesey-e 

NHS Wales, Public Health Wales Observatory: GP Cluster 
Profiles, BCUHB 

 

(Technical report available in English only) 

20130510_GPclusterP
rofile_BetsiCadwaladr_ 

Welsh Government. Together for Health. A Five Year Vision for 
the NHS in Wales. Cardiff: WG; 2011.  

 

 

Llywodraeth Cymru. Law yn Llaw at Iechyd.  Gweledigaeth 5 
mlynedd ar 

gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Caerdydd: 
LlC; 2011.  

 

Together for Health 
English.pdf  

 

Together for Health 
Cymraeg.pdf  

Welsh Assembly Government. Setting the Direction. Primary & 
Community Services Strategic Delivery Programme. Cardiff: WG; 
2010.  

Llywodraeth Cynulliad Cymru. Gosod y Cyfeiriad. Gwasanaethau 
Cychwynnol a Chymuned - Rhaglen Strategol ar Gyfer Cyflenwi. 
Caerdydd: LlC; 2010. 

 

Setting the Direction 
English.pdf  

Setting the Direction 
Cymraeg.pdf  
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David Sissling, Llywodraeth Cymru / Welsh Government 
(Hydref/October 2013):  

Fframwaith ar gyfer Darparu Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Integredig 

A Framework for Delivering Integrated Health and Social Care for 
Older People with Complex Needs 

 

 

 

Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 

 

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 

 

 

Social Services and 
Wellbeing (Wales) Act 

Social Services and 
Wellbeing (Wales) Act  
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Atodiad 2 

Aelodau’r Bwrdd Cyflawni Integredig:  
 
 
Cyngor Sir Ynys Môn: 
Gwen Carrington, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymuned  
Anwen Huws, Pennaeth Gwasanaethau Plant  
Alwyn Jones, Pennaeth Gwasanaethau i Oedolion  
Nicola Roberts, Cynghorydd 
Kenneth Hughes, Cynghorydd 
Bethan Jones, Dirprwy Prif Weithredwr ac aelod o’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd a 
Môn 
Cyngor Gwynedd: 
Anwen Davies, Uwch Reolwr, Partneriaethau Gwynedd ac Ynys Môn ac aelod o’r Bwrdd 
Gwasanaeth Lleol Gwynedd & Môn 
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: 
Andrew Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus, Aelod Bwrdd Gwasanaeth Lleol 
Gwynedd & Môn a Bwrdd BIPBC 
Hywel Meredydd-Davies, Aelod Annibynol Bwrdd BIPBC 
Wyn Thomas, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Datblygu Partneriaeth Gymunedol 
Cilla Robinson, Pennaeth Staff Cynorthwyol, Plant a Phobl Ifanc CPG 
Christine Lynes, Pennaeth Staff Cynorthwyol, Prif, Cymunedol a Meddygaeth Arbenigol CPG  
Mark Couchman, Rheolwr Rhaglen, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu CPG  
Pam Lewis, Cyfarwyddwr Cyswllt Gwasanaethau Therapi  
Craig Barton, Uwch Reolwr Safle, Ysbyty Gwynedd  
Dr Stephen McVicar, Arweinydd Lleoliaeth Meddygon Teulu 
 
Iechyd Cyhoeddus Cymru: 
Sarah Andrews, Prif Swyddog Iechyd Cyhoeddus 
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	ii) Gwasanaethau Arbenigol Plant
	Canlyniad: Gwasanaethau integredig ar gyfer plant a phobl ifanc ar ffurf gwasanaeth un-stop gyda llwybrau clir ar gyfer ymateb aml-asiantaethol, fel bod trefniadau yn glir, yn syml ac yn gwneud synnwyr i deuluoedd.
	iii) Y ‘Drws Ffrynt’ ar gyfer Gwasanaethau Plant

