
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y Cyfarfod 19 Rhagfyr 2019 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac 

Annibyniaeth 

Awdur yr Adroddiad Bethan Jones Edwards, Pennaeth Cydweithio Rhanbarthol/ 

Steve Gadd, Pen Gyfrifydd/ Nicola Stubbins, Cyfarwyddwr 

Corfforaethol:  Cymunedau (Cyfarwyddwr Statudol 

Gwasanaethau Cymdeithasol) 

Teitl Cytundeb Cyllideb Gyfun ar gyfer Llety Cartrefi Gofal i Bobl 

Hŷn 2019-20 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Cyllideb gyfun ranbarthol ar gyfer llety cartrefi gofal.  

1.1. Mae camau wedi cael eu cymryd bellach yn rhanbarthol i sicrhau 

cydymffurfiaeth â'r gofyniad o fewn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 i sefydlu a chynnal cyllid cyfun ar gyfer swyddogaethau 

llety cartrefi gofal i bobl hŷn.   

1.2. Cafodd y Cabinet adroddiad ar gynnydd ym mis Gorffennaf 2019 ynghylch 

sefydlu un gronfa gyfun cyfran ranbarthol sydd ddim yn rhannu risg ar gyfer 

swyddogaethau llety cartrefi gofal i’w gynnal gan Gyngor Sir Ddinbych am 

gyfnod o dair blynedd.   

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

Rhoi diweddariad i’r aelodau ar gynnydd a wnaed 

2.1. Rhoddwyd trefniadau mewn lle ar gyfer y 6 Awdurdodau Lleol a’r Bwrdd Iechyd 

i geisio cymeradwyaeth i fynd i gytundeb â threfniant cyllideb gyfun.  Y bwriad 

oedd bod y trosglwyddiad cyntaf o gyllid yn digwydd yn Chwarter 2 2019/20.   



 
 

2.2. Derbyniwyd cadarnhad gan bob Awdurdod Lleol o’r cymeradwyaeth a gafwyd i 

fynd i mewn i’r trefniant cyllideb gyfun a llofnodion yn datblygu i'r cytundeb 

cyfreithiol.  Mae’r cytundeb hwn yn rhoi diogelwch i Gyngor Sir Ddinbych fel yr 

'awdurdod cynnal’ y cyllideb gyfun.     

2.3. Cafodd y broses cymeradwyo o fewn y Bwrdd Iechyd ei oedi a arweiniodd at 

fethu â throsglwyddo cyllid y tro cyntaf, mae cymeradwyaeth mewn lle a’r 

bwriad yw trosglwyddo o Chwarter 3.     

2.4. Mae trefniadau mewn ar gyfer trosglwyddiad cyllid Chwarter 3 i’w brosesu ar 

gyfer mis Ionawr 2020 a cheisir cadarnhad a oes angen trosglwyddo cyllid o 

edrych yn ôl i’r rhai yn Chwarter 1 a 2.   

2.5. Comisiynodd Llywodraeth Cymru adolygiad o drefniadau cyllideb gyfun sydd 

mewn lle ar gyfer llety cartrefi gofal, cyflawnwyd hwn gan KPMG.  Mynychodd 

swyddogion Cyngor Sir Ddinbych y cyfarfod adolygu ynghyd â swyddogion y 

Bwrdd Iechyd.  Hyd yma, nid oes unrhyw adborth neu adroddiad ar yr adolygiad 

hwn ar gael.   

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod: 

3.1. Aelodau yn ystyried y wybodaeth a ddarparwyd a rhoi sylw ar y cynnydd a 

wnaethpwyd yn rhanbarthol i fodloni’r gofynion o fewn Rhan 9 Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 sydd yn gofyn am gyllid 

cyfun rhanbarthol i’w sefydlu ar gyfer llety cartref gofal i bobl hŷn.  

3.2. Aelodau i gadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith 

ar Les sy’n amgaeedig yn Atodiad 1.   

3.3. Mae Aelodau yn cael eu sicrhau bod pob partner yn llofnodi’r cytundeb 

cyllidebau cyfun cyfreithiol yn Atodiad 2, bod Cyngor Sir Ddinbych, fel 

‘awdurdod cynnal’ i’r gronfa gyda diogelwch priodol mewn lle i ddiogelu ei hun o 

risgiau ariannol ac enw da.   

3.4. Aelodau yn derbyn sicrhad fod y Cyngor, drwy fynd i mewn a chydymffurfio â 

chyfuno cyllidebau cartref gofal, yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth dan Adran 9 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.   



 
 

3.5. Cyngor Sir Ddinbych yn parhau i weithio gyda phartneriaid i ddarparu 

gwasanaethau di-dor, wedi ffocysu ar ddefnyddiwr gwasanaeth i’w 

ddinasyddion mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol eraill a’r Bwrdd Iechyd 

drwy’r trefniadau cyllideb gyfun ac yn ehangach drwy waith y Bwrdd 

Partneriaeth.   

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Bydd yr Aelodau’n ymwybodol fod Rhan 9 Deddf 2014 yn amodi bod rhaid 

sefydlu Byrddau Partneriaeth Ranbarthol.  Bydd y Byrddau hyn yn dod ag 

iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, y trydydd sector a phartneriaid eraill 

ynghyd i ddatblygu integreiddiad effeithiol iechyd a gwasanaethau 

cymdeithasol.  Er y bydd gan y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol gyfrifoldebau 

strategol a goruchwylio mewn perthynas â hyrwyddo’r defnydd o drefniadau'r 

gronfa gyfun, cyfrifoldeb y partneriaid eu hunain yw sefydlu, datblygu a 

gweithredu unrhyw drefniadau cyllideb gyfun.   

4.2. Bydd Aelodau yn cofio bod Cytundeb Integreiddio Rhanbarthol wedi’i ardystio’n 

flaenorol gan Gyngor Sir Ddinbych a’r Awdurdodau Lleol eraill a’r Bwrdd Iechyd.  

Mae hyn yn nodi dull y partneriaid o weithio’n integredig a darparu fframwaith 

sy’n amlinellu sut y gellir cyflawni integreiddiad yn y rhanbarth gan gynnwys 

cyfuno unrhyw gronfeydd.  Mae’r cytundeb cronfa cyfun hwn yn un o’r meysydd 

a nodwyd i integreiddio a chyfuno cronfeydd o fewn y Cytundeb Integreiddio.   

4.3. Nid yw’r trefniant cyllideb gyfun yn rhannu risg.  Ni fydd unrhyw 

swyddogaethau’n cael eu dirprwyo fel rhan o’r trefniant hwn.  Golyga hyn y 

bydd pob partner yn cadw cyfrifoldeb unigol llawn am gyflawni eu dyletswyddau 

statudol o ran comisiynu a darparu gwasanaethau llety cartrefi gofal.  Mae 

cyllideb a gwariant yn parhau yn brif gyfrifoldeb i bob partner unigol.   

4.4. Bydd adroddiadau chwarterol ar drefniadau cyllideb gyfun ar gael i’r Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol ac i bob sefydliad partner unigol.   

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i gynyddu annibyniaeth a 

chadernid 



 
 

5.2. Mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n diwallu eu hanghenion 

5.3. Man lle bydd pobl iau am fyw a gweithio ynddo, a bod ganddynt y sgiliau i 

wneud hynny 

6. Beth fydd cost hyn a beth fydd ei effaith ar wasanaethau 
eraill? 

6.1. Mae costau i gynnal a rheoli'r trefniant cyllideb gyfun yn cael ei fodloni drwy 

gyllid sydd ar gael i'r Tîm Cydweithio Rhanbarthol, drwy Grantiau Llywodraeth 

Cymru neu gyfraniadau partner.  Mae'r Tîm Cydweithio Rhanbarthol yn cael ei 

gynnal yng Nghyngor Sir Ddinbych.   

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Mae’r trefniant cyllideb gyfun yn fater proses a ni ddylai gael unrhyw effaith ar y 

trefniadau cyfredol sydd gan bob partner gyda’u cartrefi gofal. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Craffu 
ac eraill? 

8.1 Mae’r Pwyllgor Craffu wedi cael adroddiadau diweddaru ar y dyddiadau canlynol: 

6 Ebrill 2017; 2 Tachwedd 2017; 28 Mehefin 2019.   

8.2 Mae Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol wedi adrodd ar gynnydd yn y 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn rheolaidd, a’r adroddiad diwethaf oedd ym 

mis Mehefin 2019.    

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Mae datblygu cronfa nad yw’n rhannu risg i gynnwys trafodion ariannol yn cael 

ei gynnig er mwyn bodloni gofynion deddfwriaethol.   

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

10.1. Mae’r cytundeb cyfreithiol gyda phob sefydliad partner yn darparu fframwaith 

sy’n cynnig cysondeb, eglurder a diogelwch i bob Partner mewn perthynas â 

sefydlu, gweithredu a llywodraethu’r gronfa gyfun, na fydd, ar hyn o bryd, yn 

rhannu risg.  Mae’r Cytundeb yn para am gyfnod o 3 blynedd o’i gychwyn ac 

felly bydd angen i’r trefniadau gael eu hadolygu’n drylwyr cyn diwedd y tymor o 

3 blynedd.   



 
 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Adrannau 1660167 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 

11.2. Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015 

11.3. Rhan 9 Canllawiau Statudol (Partneriaeth ac Integreiddio)  

11.4. Adran 2 Deddf Llywodraeth Leol 2000 

11.5. Rôl y Pwyllgor Craffu Partneriaethau yw sicrhau bod buddion, adnoddau a 

blaenoriaethau’r Cyngor yn cael eu hadlewyrchu yng ngwaith y partneriaethau 

sydd yn cynnwys y Cyngor, a amlinellir yn Adran 7.3 Cyfansoddiad y Cyngor, 

tra bo Adran 7.4.2(b) yn amodi pwerau’r Pwyllgor Craffu o ran edrych ar faterion 

sy’n berthnasol i berfformiad. 


