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Rhagair gan Gadeirydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
Gogledd Cymru (BPRhGC) 

 
Mary Wimbury, Prif Weithredwr,                
Fforwm Gofal Cymru  
 
 
Fel Cadeirydd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru, 
mae’n bleser gen i gyflwyno adroddiad 21/22 sy’n 
dangos y cynnydd a wnaed ar draws y rhanbarth.    
 
Bu hon yn flwyddyn heriol arall i’r Sector Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol. Clywais ddweud droeon ein bod bellach 
mewn cyfnod o adferiad, ond gwahanol iawn fu’r realiti 
i’n partneriaid sydd dal i orfod delio â phroblemau dyddiol 
yn sgil Covid. Ni ellir bychanu’r effaith ar ein gweithlu a’r 
bobl sy’n derbyn gwasanaethau, a bu’n ystyriaeth 
allweddol yn ein gwaith partneriaeth.          
 
Rwy’n eithriadol o falch o’r gwaith a gyflawnwyd o dan y Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol, er y pwysau difrifol. Mae’r Rhaglen Trawsnewid a’r Gronfa Gofal 
integredig (CGI) wedi parhau i ffynnu, a gwnaed cynnydd ffantastig yn ystod 
blwyddyn olaf y ddwy raglen.        
 
Roedd yn bleser cael derbyn y gwerthusiad o’r gwaith a wnaed, a oedd yn dangos 
cymaint yr ydym wedi llwyddo i’w gyflawni trwy gydol cyfnodau’r rhaglenni hyn, 
ynghyd â’r gwahaniaeth y maent wedi’i wneud i bobl Gogledd Cymru. 
 
Rydym bellach yn mynd i gyfnod newydd gyda’r Gronfa Integreiddio Rhanbarthol 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol 5 mlynedd yn ysgogi newid a thrawsnewid ar draws y 
system iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â Chronfa Gyfalaf Tai â Gofal 4 
blynedd a Chronfa Gyfalaf Integreiddio ac Ailgydbwyso 3 blynedd. Bydd y cyllid 
gwarantedig yn rhoi cyfle gwirioneddol i ni drawsnewid ac integreiddio’r system yn y 
tymor hir ledled Gogledd Cymru. Fodd bynnag, mae’r heriau’n parhau o fewn y 
sector: yn enwedig cadw a recriwtio ein gweithlu. Fel Bwrdd, rydym wedi gwneud 
cynnydd o safbwynt ymrwymo pob partner o amgylch y bwrdd - ond mae llawer i’w 
wneud eto. 
 
Hoffwn ddiolch i’r holl bartneriaid am eu cefnogaeth barhaus ar gyfer gwaith y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol, ynghyd ag i’r Tîm Cydweithredol Rhanbarthol am eu 
gwaith caled a’u hymrwymiad.  
 
 
 
Dymuniadau gorau - Mary Wimbury. 
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 Llywodraethu’r Bartneriaeth  

Mae’r adran hon o’r Adroddiad Blynyddol yn nodi pwrpas, rôl, aelodaeth, strwythur 
gweithredu a blaenoriaethau allweddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Mae’n 
amlinellu datblygiad allweddol y bartneriaeth dros y flwyddyn ddiwethaf ynghyd â 
chynnydd o ran gweithredu newidiadau yn y Canllawiau Rhan 9 diwygiedig. 

1.1 Pwrpas, Rôl, Aelodaeth, Strwythur Gweithredu a 
Blaenoriaethau Allweddol 

Sefydlwyd Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd 
Cymru fel rhan o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru (DGCLlC) i:  

 Wella lles y boblogaeth                               

 Gwella’r modd y cyflenwir gwasanaethau iechyd a lles  

Rydym yn dod ag iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, tai, y trydydd sector a 
phartneriaid eraill ynghyd i gydlynu gwaith parhaus i drawsnewid ac integreiddio 
gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a lles ar draws y rhanbarth. 

Mae BPRhGC yn cyfarfod yn fisol, ac mae wedi parhau i wneud hynny trwy gydol y 
pandemig. Cynhaliwyd y cyfarfodydd llwyddiannus hyn yn rhithiol gyda 
chyfleusterau cyfieithu, sydd wedi sicrhau ymgysylltiad parhaus ar gyfer aelodau. 

Datganiad o Weledigaeth  

Cydweithio i wella iechyd a lles pobl a chymunedau                             

Egwyddorion Arweiniol  

Cytunodd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar ei egwyddorion arweiniol ym mis 
Tachwedd 2016 ac mae’r rhain yn parhau i fod yn addas i’r diben:  

 Newid y system gyfan ac ail-fuddsoddi adnoddau i fodel ataliol sy’n hyrwyddo 
iechyd a lles da, ac sy’n defnyddio tystiolaeth o'r hyn sy’n gweithio orau yn 
effeithiol;  

 Mae gofal yn cael ei ddarparu mewn dulliau cydlynol sy’n canolbwyntio ar 
anghenion, dewisiadau, ac asedau cymdeithasol pobl (defnyddwyr 
gwasanaeth, gofalwyr a chymunedau);  

 Mae pobl yn cael eu galluogi i ddefnyddio eu hyder a'u sgiliau i fyw’n 
annibynnol, gan dderbyn cefnogaeth gan ystod o ddewisiadau o ansawdd 
uchel yn y gymuned;  

 Ymgorffori cyd-gynhyrchu yn y broses o wneud penderfyniadau er mwyn i 
ddinasyddion a’u cymunedau lunio’r gwasanaethau;  

 Rydym yn cydnabod yr ystod eang o ffactorau sy'n dylanwadu ar iechyd a lles 
a phwysigrwydd cysylltiadau â'r meysydd hyn (gan gynnwys addysg, tai, lles, 
lleihau digartrefedd, twf economaidd, adfywio, hamdden a'r amgylchedd). 
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1.2 Rôl Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru 
Adolygir Gylch Gorchwyl BPRhGC yn flynyddol, 
fodd bynnag, rôl hanfodol y Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol fydd:                

 Sicrhau bod cydweledigaeth gytunedig a 
chyfeiriad clir o ran datblygiad y 
gwasanaeth ac integreiddiad iechyd, 
gofal a lles, yn unol â Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
2014 a Chymru Iachach  

 Sicrhau bod cynlluniau a rennir a 
strategaethau ar waith (wedi’u cefnogi 
gan achosion busnes priodol) i gyflawni’r 
weledigaeth  

 Sicrhau bod y cynlluniau strategol yn 
cael eu gwerthuso a’u hadolygu yn erbyn 
y canlyniadau a dangosyddion 
perfformiad cytunedig a dealladwy  

 Arwain ymagwedd strategol at 
gyfathrebu a hyrwyddo'r cyfeiriad y 
symudir iddo a’r cynnydd a wnaed  

 Sicrhau y cedwir at egwyddorion y 
Bwrdd  

 Cynnal trosolwg effeithiol o’r adnoddau a 
ddyrannwyd i gyflawni ei amcanion  

 Adrodd i’r Bwrdd Arweinyddiaeth 
Rhanbarthol ar gynnydd, materion 
allweddol ac eithriadau, gan uwchgyfeirio 
unrhyw rwystr i gynnydd o fewn y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol er mwyn eu 
datrys  

 Sicrhau bod adroddiad blynyddol ar 
gynnydd yn cael ei baratoi a’i gyflwyno 
yn unol â gofyniad Llywodraeth Cymru 

 
Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn 
adrodd yn ffurfiol i Fwrdd Arweinyddiaeth 
Gogledd Cymru. Rheolir busnes y Bwrdd a 
busnes yr is-grwpiau rhanbarthol gan y 
Pennaeth Cydweithio Rhanbarthol ac aelodau 
o’r Tîm Cydweithio Rhanbarthol. 
 
Cafodd strwythur llywodraethu’r Bwrdd ei 
ffurfioli ym mis Ionawr 2021 ac mae’r strwythur 
i’w weld isod. Adolygwyd ein cylch gorchwyl ym 
mis Tachwedd 2020. Mae aelodau’r Bwrdd (ar 
ddiwedd mis Mawrth 2021) i’w gweld yn 
Atodiad 1.  
 
 

Stori Gwenda   

Mae Gwenda yn ddynes 90 oed 
sy’n gofalu am ei gŵr 92 oed. Bu’r 
ddau’n briod am 70 mlynedd ac 
mae ei gŵr yn dioddef o 
ddementia erbyn hyn. Mae hi’n ei 
gadw’n brysur ac yn ei annog 
cymaint â phosib trwy ddarllen y 
papurau newydd dyddiol a mynd 
am dro i fyny a lawr eu dreif, ac 
mae’n disgrifio ei gŵr fel ei “holl 
fyd”. 

Bu Gwenda’n pryderu’n 
ddiweddar am y modd y gellir 
gofalu am ei gŵr pe bai ei hiechyd 
ei hun yn dechrau dirywio. Mae’r 
pryderon hyn wedi dwysau gan ei 
bod i fod i gael llawdriniaeth fawr. 

Trafododd ei phryderon yn 
helaeth gan ddweud efallai y bydd 
angen i’w gŵr fynd i ofal yr 
awdurdod lleol ar ryw adeg. 
Roedd ei Gweithiwr Cefnogi hefyd 
wedi trafod y posibilrwydd o 
wneud cais am becyn gofal i 
gynnal annibyniaeth am gymaint o 
amser â phosib.                              

Roedd Gwenda wirioneddol yn 
gwerthfawrogi’r amser a’r cyfle i 
rannu ei meddyliau a’i phryderon 
mewn lle cyfrinachol, dywedodd 
“diolch i chi am wrando arna i”. 

Mae BPRhBC yn cydnabod rôl 
allweddol gofalwyr o bob oed yn 
yr amgylchedd iechyd a gofal 
cymdeithasol, a bod angen eu 
gwerthfawrogi am y gefnogaeth a 
ddarperir ganddynt. Mae’r bwrdd 
hefyd yn cydnabod bod angen eu 
cefnogi yn y rôl hanfodol hon.  
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1.3 Datblygu Partneriaethau Allweddol        

Mae’r bartneriaeth wedi datblygu dros y 12 mis diwethaf, er y pandemig sy’n parhau.                           

Fel rhan o’n gwaith i ddatblygu partneriaeth, lle’n bosibl, rydym wedi cymryd rhan ym 
mhob un o ddigwyddiadau dysgu Llywodraeth Cymru a chyfarfodydd gyda’r 
Gweinidog. 

Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn parhau i weithio gyda’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus i ddarparu ymateb lleol a rhanbarthol cydlynol i 
anghenion lles unigolion. 

Lle’n bosibl, cafodd gwaith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ei hyrwyddo a’i 
arddangos ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol. 

Rydym wedi gweithio’n helaeth â Llywodraeth Cymru a’n partneriaid ar ddatblygu’r 
Gronfa Integreiddio Rhanbarthol (RIF), y Gronfa Tai â Gofal (HCF) a’r Gronfa Gyfalaf 
Integreiddio ac Ailgydbwyso (IRCF). 

Mae’r tîm rhanbarthol a phartneriaid wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar 
ddatblygu’r Rhaglen Ailgydbwyso Gofal a Chymorth, ac maent yn parhau i wneud 
hynny. 
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1.4 Fforwm Mwy Na Geiriau 

Nod Fforwm Mwy Na Geiriau Gogledd Cymru yw sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn 
derbyn gwasanaethau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn 
eu mamiaith, heb orfod gofyn am hynny. Mae hyn yn arwain at well gwasanaeth a 
chanlyniadau ar gyfer ein poblogaeth, gan fod derbyn gwasanaeth yn yr iaith gywir 
yn rhywbeth y mae ar bobl ei angen. 

I gyflawni hyn, nod y fforwm yw dwyn ynghyd pob partner allweddol yn y maes i 
rannu arferion da, i weithio gyda’i gilydd ac i ddatrys rhwystrau, a dod yn grŵp lle gall 
pob arweinydd ddefnyddio hyn i gyd i gefnogi’r agenda hanfodol hon ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol. Yn dilyn y pandemig Covid-19, roedd cyfle eleni i 
ailddechrau cynnal cyfarfodydd ffurfiol y Fforwm. Roedd y cyfarfodydd yn cynnwys 
cyflwyniadau diddorol, yn ogystal â thrafodaethau defnyddiol mewn perthynas â 
rhannu arferion da ac ati.  

Mae’r cynnydd o safbwynt yr agenda’n dda, gyda phob aelod o’r Fforwm yn gweithio 
tuag at ymgorffori gweledigaeth Mwy Na Geiriau o fewn gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol. Mae argaeledd cyrsiau hyfforddiant yn dda, ac mae nifer o 
ddulliau digidol ar gael i gefnogi staff.  

1.5 Cynnydd o ran gweithredu newidiadau i’r canllawiau Rhan 9 
diwygiedig 

Mae BPRhGC yn gweithredu’n unol â’r canllawiau Rhan 9 diwygiedig. 

Ar ôl derbyn diweddariad Codau a Chanllawiau Rhan 9 yn Ionawr 2020, 
diweddarwyd Cylch Gorchwyl BPRhGC i adlewyrchu gofynion y canllawiau 
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diwygiedig.                                       

Sefydlwyd Is-grŵp Plant sy’n adrodd i’r BPRhGC, a chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf yn 
Ionawr 2022. 

 Pwrpas y grŵp yw:                 
 

 Darparu cyfeiriad strategol yng nghyswllt cefnogi teuluoedd a chanddynt 
anghenion o ran iechyd a gofal cymdeithasol ar draws y rhanbarth. 

 Gwella integreiddiad a chydweithrediad ar lefel ranbarthol ar draws iechyd, gofal 
cymdeithasol i oedolion, gwasanaethau plant ac addysg, a rhyngddynt.                                            

 Sicrhau bod plant a theuluoedd ag anghenion gofal a chymorth cymhleth yn 
derbyn cymorth di-dor ac integredig sy’n eu helpu i gyflawni beth sy’n bwysig 
iddynt. 

 Gwella canlyniadau i blant a sicrhau bod gweithgareddau a gyflenwir ar draws y 
rhanbarth yn cefnogi’r dyhead hwn. 

 Cefnogi camau ataliol i fynd i’r afael ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol 
sy’n gwaethygu. 

 
Bydd gweithgareddau allweddol yn cynnwys y canlynol, ond nid ydynt wedi’u cyfyngu 
iddynt: 
 

 Bwrw ymlaen a’r blaenoriaethau a gytunwyd gan y BPRh mewn perthynas â 
phlant a theuluoedd, h.y. rhoi camau allweddol ar waith sy’n deillio o’r Asesiad 
Poblogaeth, y Cynllun Ardal, a chynlluniau strategol allweddol partneriaid. 

 Datblygu ymagwedd strategol a rennir ynghyd â chynllun gweithredu rhanbarthol 
sy’n cynnwys set o flaenoriaethau a rennir sy’n gwella canlyniadau ar gyfer plant 
a theuluoedd, gyda’r nod o weithio i’w cyflawni.  

 Datblygu a gweithredu ymagwedd integredig, yn seiliedig ar asedau o safbwynt y 
system gyfan, ar draws meysydd iechyd, gofal ac addysg, sy’n canolbwyntio ar 
fynd i’r afael â blaenoriaethau’r grŵp. 

 Canfod dulliau creadigol ac integredig ar lefel ranbarthol o ran gweithredu a 
chyflenwi gwasanaethau sy’n cefnogi teuluoedd i aros gyda’i gilydd yn ddiogel, ac 
i atal plant rhag dod yn blant ‘sy’n derbyn gofal’. 

 Datblygu a phennu cynigion o ran buddsoddiad ar gyfer prosiectau a rhaglenni 
rhanbarthol, er mwyn darparu yn ôl yr ymagwedd a’r blaenoriaethau strategol ar 
lefel ranbarthol. 

 Monitro rhaglenni ariannu sy’n cefnogi’r agenda hon a chanfod cyfleoedd ar gyfer 
buddsoddiad ariannol a chynaliadwyedd ariannol lle’n briodol.                      

 Gweithredu fel y mecanwaith ar gyfer deall yr hyn a ddysgir sy’n cael ei rannu ar 
draws pob rhaglen waith berthnasol ledled y rhanbarth, sy’n anelu at wella 
canlyniadau i blant a phobl ifanc. 
 

Mae gennym Fwrdd Comisiynu Rhanbarthol hirsefydlog o fewn y rhanbarth sy’n cael 
ei ategu gan gytundeb partneriaeth a’i ariannu gan bartneriaid. Mae’r rhaglen waith 
yn cyd-fynd â gwaith y Byrddau Trawsnewid, ac yn nodi lle y gallai ychwanegu 
gwerth / cefnogi’r agenda drawsnewid.            
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Y Bwrdd Gweithlu Rhanbarthol  
Mae’r Bwrdd Gweithlu Rhanbarthol wedi parhau i gefnogi darpariaeth Strategaeth 
Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymunedol Gogledd Cymru, yn ogystal â 
sicrhau darpariaeth i gefnogi strategaethau, agendâu a blaenoriaethau cenedlaethol 
ynghyd â’u hyrwyddo.  

Cefnogwyd ymgyrch genedlaethol Gofalwn (‘WeCare’) i ddenu, recriwtio a chadw 
gweithwyr gofal, trwy gyfrwng nifer o dechnegau gwahanol. Mynychwyd amryw 
ddigwyddiadau ar-lein gennym a drefnwyd gan bartneriaid i wneud y gorau o 
gyfleoedd i hyrwyddo gyrfaoedd ym maes Gofal Cymdeithasol, ynghyd â chymorth 
ac adnoddau Gofalwn.  

Crëwyd deunydd newydd hefyd i gefnogi camau i hyrwyddo’r gwaith. Cafodd 21 o 
fideos eu creu o astudiaethau achos, a rannwyd ar amryw blatfformau cyfryngau 
cymdeithasol, ynghyd â mewn cyflwyniadau, a hefyd gyda gwahanol bartneriaid fel 
Gyrfa Cymru, DWP a Cymru’n Gweithio. Fe gafodd fideos eu coladu hefyd i gefnogi 
gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gyda neges unwaith eto i hyrwyddo’r defnydd 
o’r Gymraeg yn y sector. Arbrofwyd â phodlediadau, gyda thîm Gofalwn Cymru’n 
cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn podlediad lleol a redwyd gan Llwyddo’n Lleol i 
hyrwyddo gweithio yn y sector i gynulleidfa wahanol. Caiff cylchlythyrau eu 
rhyddhau’n chwarterol i ddarparwyr erbyn hyn hefyd, i hyrwyddo maes Gofalwn ac i 
amlygu gwahanol negeseuon i ddarparwyr.                                   

Rydym hefyd wedi treialu Mentor Cyflogadwyedd Camu i Waith i weithio gyda’r 
rheiny sy’n chwilio am waith neu sydd eisiau newid gyrfa. Ceir cyfleoedd i gael 
lleoliadau gwaith o fewn lleoliadau gofal cymdeithasol i weld p’un a yw gyrfa mewn 
gofal yn addas iddynt hwy, ac i ddileu unrhyw rwystrau y gallant eu hwynebu yn 
ystod y lleoliad. Ar ddiwedd y lleoliad, y gobaith yw y byddant yn cael cyflogaeth 
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gyda’r darparwr a ddarparodd y lleoliad hwnnw, neu o fewn y sector gofal. 

Mae’r Grŵp Tasg a Gorffen a sefydlwyd i fynd i’r afael â’r heriau a’r rhwystrau o 
safbwynt Gwaith Cymdeithasol Plant wedi canfod camau allweddol ac wedi’u rhoi ar 
waith i ddatrys yr heriau a’r rhwystrau hyn. Testun sylw’r gwaith hwn oedd y 
Cymhwyster Gwaith Cymdeithasol, sgiliau i sicrhau parodrwydd i weithio, ynghyd â’r 
cymorth a roddir i ymarferwyr yn ystod eu tair blynedd gyntaf. Bu’r grŵp yn edrych 
hefyd ar y tâl a’r telerau a gynigir ledled Cymru, a gwnaeth argymhellion i 
Lywodraeth Cymru ynghylch mynd i’r afael â’r gwahaniaethau o ran tâl fel mater 
cenedlaethol. 

Yn ogystal, mae’r Bwrdd Gweithlu wrthi’n gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru i 
fynd i’r afael â’r materion allweddol yng nghyswllt recriwtio a chadw gweithwyr yn y 
sector ar hyn o bryd. Rhoddir sylw arbennig i ofynion cofrestru, lefelau tâl ac amodau 
a thelerau yn y sector, er mwyn dylanwadu ar drafodaethau a phenderfyniadau 
mewn perthynas â’r agweddau allweddol hyn ar lefel genedlaethol. 
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 Diweddariad cyffredinol ar y cynnydd o ran cyflawni’r 
Cynllun Ardal              

Yn y rhan hon o’r Adroddiad Blynyddol, cyflwynir y cynnydd a wnaed wrth gyflawni’r 
amcanion allweddol yn y cynllun ardal a’r meysydd blaenoriaeth ar gyfer integreiddio, 
yn unol â’r cyfarwyddyd Rhan 9, gan gynnwys y canlyniadau a gyflawnwyd ar ran 
defnyddwyr y gwasanaeth a gofalwyr. Mae’n ymdrin yn benodol â’r grwpiau 
blaenoriaeth a bennwyd yn yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth. 

Yn unol â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, 
yn ystod 2021-22 parhaodd y Bwrdd i ddatblygu ei ddulliau o ran gwasanaethau 
integredig ar gyfer ei feysydd blaenoriaeth. 

2.1 Cynllun Ardal Gogledd Cymru  

Mae’r Cynllun Ardal yn pennu’r meysydd blaenoriaeth ar gyfer integreiddio 
gwasanaethau rhwng iechyd a gofal cymdeithasol ac mae hyn yn gosod y cyfeiriad i’r 
Bwrdd. Mae’r Cynllun Ardal yn nodi sut y bydd y rhanbarth yn mynd i’r afael â’r 
meysydd blaenoriaeth a nodwyd yn yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth, sef yr 
edefyn aur sy’n dal i gysylltu meysydd gwaith penodol yn y rhanbarth.  

2.2 Cymru Iachach      

Arweiniwyd rhaglen trawsnewid “Cymru Iachach” gan Gydweithredfa Gwella 
Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru. Mae’r gydweithredfa 
yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), Iechyd Cyhoeddus 
Cymru a’r chwe Awdurdod Lleol yn Rhanbarth Gogledd Cymru: Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam, Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir y Fflint.                                                           
 
Roedd rhaglen trawsnewid Gogledd Cymru’n cynnwys 4 rhaglen o waith sy’n 
canolbwyntio ar wahanol grwpiau o ddefnyddwyr gwasanaeth: 
 

 Trawsnewid gwasanaethau cymunedol. 

 Ymyrraeth gynnar integredig a chefnogaeth ddwys i blant a phobl ifanc. 

 Gogledd Cymru Gyda’n Gilydd: Gwasanaethau di-dor i bobl ag anableddau 
dysgu. 

 Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru. 
 
Er eu bod yn amrywio yn nhermau eu grwpiau o ddefnyddwyr gwasanaeth, roedd 
gan y pedair rhaglen nodau cyffredin: 

 Darparu ymyrraeth gynnar a gofal ataliol i helpu pobl neu deuluoedd barhau i 
fyw yn eu cartref arferol, ynghyd â’u cefnogi i gadw’n annibynnol am gyn hired 
ag y bo modd.         

 Gwella profiad pobl o wasanaethau, trwy integreiddio pethau’n well, gan 
leihau’r rhwystrau rhwng gwasanaethau presennol a darparu gofal di-dor. 

 Gwella canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaeth ac  
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 Atal argyfyngau.    
 
Er bod Covid-10 wedi effeithio ar y gwaith o gyflawni’r rhaglen, llwyddwyd i’w 
chwblhau yn ei ffurf gychwynnol ym mis Mawrth 2022, ac roedd yn llwyddiannus o 
safbwynt ei chanlyniadau cadarnhaol ar gyfer pobl Gogledd Cymru. Cynhaliwyd 
gwerthusiad o’r rhaglen lawn gan IPC. 

2.2.1 Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Cymunedol  

Nod y rhaglen hon oedd trawsnewid darpariaeth gymunedol trwy 
ddatblygu model y Tîm Adnoddau Cymunedol (TAC). Trwy’r 
prosiect hwn, roedd y chwe Awdurdod Lleol yng Ngogledd 
Cymru a BIPBC, ynghyd â meddygon teulu, yn anelu at weithio 
gyda’i gilydd i sefydlu a gwella gwasanaethau integredig yn y 
gymuned. Cefnogwyd datblygiad cychwynnol y gwasanaethau 

hyn gan amryw ffrydiau ariannu, gan gynnwys y Gronfa Gofal Integredig (CGI) a’r 
Gronfa Trawsnewid. Roedd y rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Cymunedol yn 
ceisio adeiladu ar waith partneriaeth a oedd yn bodoli eisoes, gyda golwg ar 
gyflawni’r trawsnewidiad cyffredinol a fynnwyd. Bwriad y rhaglen oedd darparu 
ymagwedd oedd yn cael ei dylunio ar lefel ranbarthol ond ei chyflenwi ar lefel leol, ac 
roedd yn cynnwys y ffrydiau gwaith a ganlyn:  
 
Ffrwd Waith 1 – Datblygu ar lefel ardaloedd lleol, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu 
timau arweinyddiaeth lleol, ymgymryd ag asesiad o anghenion a sicrhau trefniadau 
llywodraethu integredig. 
 
Ffrwd Waith 2 – Y gweithlu a chyflenwi gweithredol, sy’n seiliedig ar ddatblygu’r 
model TAC a gweithio mewn timau amlddisgyblaethol. Roedd y ffrwd waith hon 
hefyd yn arwain datblygiad cynlluniau ar gyfer rhannu cofnodion a chynlluniau gofal.                
 
Ffrwd Waith 3 - Trawsnewid digidol, sy’n canolbwyntio ar y trawsnewidiad digidol a 
fynnir i gefnogi gwaith y TAC, a oedd yn cynnwys trefniadau o ran llywodraethu 
gwybodaeth, e-drefnu (‘e-scheduling’) a datrysiadau technegol, ochr yn ochr â 
rhaglen waith ar wahân i ddatblygu cymunedau digidol. 
 
Ffrwd Waith 4 - Datblygu cymunedol, elfen allweddol o fodel gwasanaeth 
integredig y rhanbarth yw cyfraniad y trydydd sector a’r sector cymunedol o safbwynt 
cefnogi lles, hyrwyddo cynhwysiant a chyfranogiad, ynghyd â chydlynu presgripsiynu 
cymdeithasol. 

Ffrwd Waith 5 - Cynllunio cynaliadwy. Elfen ganolog o’r Rhaglen Trawsnewid 
Gwasanaethau Cymunedol yw’r dymuniad i ddatblygu a thyfu cwmpas y cyflenwad o 
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o fewn y gymuned. 

Crynodeb o’r gwerthusiad 
 
Y disgwyliad o’r rhaglen hon oedd y byddai’r gwelliannau o safbwynt isadeiledd, 
diwylliant a chydweithredu yn ddigonol ynddynt eu hunain i sicrhau datblygiad 
pellach, heb yr angen am ragor o fewnbwn neu fuddsoddiad. 
 
Bu’r newidiadau a roddwyd ar waith yn gyfyngedig, a gwnaed llai o gynnydd ag a 
ragwelwyd. Datblygwyd rhai offerynnau dadansoddi a dogfennau, ac mae angen eu 
nodi’n gywir a sicrhau eu bod ar gael ar gyfer rhagor o waith datblygu. 
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Mae bwrw ymlaen â’r gwaith o ymgysylltu ag uwch reolwyr a sicrhau eu cyfraniad 
a’u cymorth yn hanfodol o safbwynt unrhyw ymgais bellach i ddatblygu isadeiledd 
gwasanaethau ymhellach. Hefyd, mae’n glir na fu’r ymagwedd Asiant Dros Newid 
yn gwbl lwyddiannus. O ran elfennau’r rhaglen sy’n symud yn eu blaenau ar hyn o 
bryd, mae angen eu goruchwylio a’u rheoli o fewn strwythur arweinyddiaeth 
gweithredol y rhanbarth.  
 
Mae angen gwell cysylltiad rhwng amryw elfennau’r rhaglen, gydag ymagwedd fwy 
rhanbarthol, yn hytrach nag un ar sail ardal, i gyflwyno modelau y dangoswyd y 
buont yn effeithiol.                             

2.2.2 Rhaglen Trawsnewid Plant a Phobl Ifanc                  

 

Nod y rhaglen oedd cyflawni gwell canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc heb orfod 
troi at ymyriadau a gofal statudol costus a hirdymor. Roedd y rhaglen yn ymgorffori 
nifer o brosiectau sy’n cysylltu â’r sbectrwm o angen. Roedd yr ymagwedd yn 
cynnwys mentrau rhanbarthol ac isranbarthol, ac arweiniwyd y gwaith datblygu gan 
grwpiau llywio amlasiantaethol. Cyflenwyd y rhaglen trwy dair ffrwd waith sy’n 
canolbwyntio ar Ymyrraeth Gyffredinol, Ymyrraeth Gynnar a Dwys, a Gwasanaethau 
ar Ffiniau Gofal. O fewn pob ffrwd waith ceir nifer o brosiectau. 
 
Ffrwd Waith 1: Cyffredinol. Yn anelu at wella lles emosiynol, iechyd a gwydnwch 
plant trwy dri phrosiect, sef fframwaith strwythuredig, adnoddau digidol a rhaglen 
sgiliau ‘Friends Resilience’.                              
 
Ffrwd Waith: Cymorth Cynnar. Tri phrosiect sy’n anelu at ddarparu cymorth cynnar 
i blant ag anghenion arbennig a/neu sy’n agored i niwed, a lle gall ymyrraeth gynnar 
atal problemau rhag gwaethygu.                                                                                                                   
 
Ffrwd Waith 3: Ar Ffiniau Gofal – timau asesu a chefnogi. Defnyddiwyd y rhan 
fwyaf o’r cyllid trawsnewid i sefydlu ymyriadau ‘ymateb cyflym’ (allgymorth mewn 
argyfwng) i blant a phobl ifanc ar ffiniau gofal. Y grŵp targed yw plant ag 
Anawsterau Emosiynol ac Ymddygiadol (AEY). Mae’r ymagwedd yn cynnwys 
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llwybrau ac ymyriadau amlddisgyblaethol a therapiwtig cadarnach, a ddylunnir i atal 
plant rhag dod yn rhai sy’n derbyn gofal a/neu i alluogi ailuno’r teulu, a/neu ddarparu 
asesiad o ansawdd uchel i lywio’r pecyn lleoli a chefnogi mwyaf priodol. Crëwyd tri 
gwasanaeth cymorth dwys sef:                              
 

 y gwasanaeth Therapi Amlsystemig yn y Dwyrain 
 Gwasanaeth Bwthyn Y Ddôl yn ardal Canol Gogledd Cymru   
 Tîm Trawsnewid Gwynedd a Môn yn y Gorllewin 

 
Crynodeb o’r gwerthusiad: 
 
Mae’r rhaglen ar gyfer Plant a Phobl Ifanc wedi creu newid pendant i rai o’r plant 
mwyaf bregus yn y gymdeithas, yn enwedig y rheiny a oedd yn flaenorol yn dod o 
fewn y bylchau rhwng gwasanaethau, ac a oedd mewn perygl o orfod mynd i ofal 
preswyl hirdymor. Argymhellir bod y gwaith yng nghyswllt Plant a Phobl Ifanc yn 
parhau ac yn cael ei gefnogi gan gyllid hirdymor, gan alluogi’r gwasanaethau i 
ddatblygu ynghyd â chyflogi staff parhaol. Mae’r gwasanaethau yn gofyn am 
sefydlogrwydd, yn enwedig y gwasanaethau sydd ar ffiniau gofal, gan eu bod yn 
ymgorffori’r model ac yn datblygu modelau gofal preswyl.  
 
Nid dim ond cyllid sy’n creu sefydlogrwydd hirdymor, ond hefyd y strwythurau 
rheoli gweithredol sy’n cefnogi’r gwasanaethau. Er y crëwyd y prosiectau ar gyfer 
Plant a Phobl Ifanc trwy’r Gronfa Trawsnewid, ac felly fe’u rheolir trwy strwythur 
prosiectau'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, er mwyn caniatáu sefydlogrwydd 
hirdymor mae angen i drefniadau gweithredol y gwasanaethau symud i mewn i 
strwythurau gweithredol y rhanbarthau. 
 
Roedd canfyddiadau cynnar o’r gwerthusiad o wasanaethau ar ffiniau gofal yn 
awgrymu bod newidiadau cadarnhaol yn digwydd o fewn teuluoedd tra bo’r 
ymyrraeth ar waith. Fodd bynnag, o ran rhai o’r plant a’r teuluoedd ar ben uchaf yr 
ystod o gymhlethdod, a chanddynt yr anghenion mwyaf, gellir argymell rhagor o 
ymyriadau arbenigol. Un o’r rhwystrau posibl i gynnal cynnydd yw nad oes gan 
asiantaethau eraill bob amser y capasiti i ddarparu’r mewnbwn parhaus hwnnw. 
 
Mae angen i’r ffrwd waith i wella anghenion plant a phobl ifanc o ran eu hiechyd 
emosiynol, eu lles a’u gwydnwch, sicrhau, wrth roi’r fframwaith a’r adnoddau ar 
waith, y sefydlir system ar gyfer casglu data ar allbynnau a chanlyniadau er mwyn 
gallu canfod eu heffaith.  
 

2.2.3 Rhaglen Trawsnewid Anableddau Dysgu            

Sylfaen y rhaglen yw Strategaeth Anableddau 
Dysgu Gogledd Cymru. Mae’r tîm yn 
gweithredu’r strategaeth drwy bum ffrwd waith: 
strwythurau integredig, datblygu’r gweithlu, 
comisiynu a chaffael, newid cymunedol a 
diwylliannol a thechnoleg gynorthwyol.  
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Bu 2021/2022 yn flwyddyn brysur iawn unwaith eto i Raglen Trawsnewid 
Anableddau Dysgu Gogledd Cymru Gyda’n Gilydd. Fe wnaeth holl aelodau’r tîm 
ddal i weithio o bell a llunio strategaethau i oresgyn yr anawsterau fel y gellid 
gweithredu prosiectau’n rhithwir, gan gefnogi partneriaid i gyflawni eu hamcanion 
mewn gwahanol ffyrdd. 
 
Crynodeb o’r gwerthusiad  
 
Mae’r Rhaglen wedi codi proffil anableddau dysgu ar lefel y Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol. Nid yw anghenion y grŵp hwn o bobl bob amser wedi cael eu 
cydnabod neu eu trin gyda’r un lefel o bwysigrwydd â grwpiau eraill o fewn y 
boblogaeth. Mae’n bwysig eu bod yn parhau i gael eu gweld fel blaenoriaeth, a 
bod digon o gyllid yn cael ei neilltuo ar gyfer y ffrydiau gwaith sy’n parhau i sicrhau 
y gellir cyflawni dyheadau dinasyddion o ran cael ‘bywyd cyffredin’.                                                
 
Gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan Gogledd Cymru Gyda'n Gilydd, sy’n 
cynnwys gwybodaeth am y prosiect, fideo o’i uchafbwyntiau, a dogfen sy’n nodi’r 
blaenoriaethau ar gyfer 2021/2022. 
 

https://northwalestogether.org/


16 

 

2.2.4 Rhaglen Trawsnewid Law yn Llaw at Iechyd Meddwl                          

Mae Rhaglen ‘iCAN’ (“Independent, Connected, 
Active, Networked”) / ‘FEDRA’ i’ yn dod o fewn y 
strategaeth eang hon. Ei nod cyffredinol yw rhoi 
system gofal a diwylliant mwy integredig ac 
arloesol ar waith sy’n atal, ond lle bo angen, yn 
ymateb yn effeithiol i gyfnodau o anghenion ac 

argyfyngau iechyd meddwl acíwt. Mae’r rhaglen hon a ariennir yn ceisio hybu ‘beth 
sy’n gweithio’ a chyflymu’r trawsnewid ar draws Gogledd Cymru i greu system gofal 
brys integredig flaenllaw o fewn y sector. I ategu hyn, crëwyd llwybr FEDRA’ i 
integredig sy’n hybu gwaith cydweithredol o fewn y sectorau iechyd a gofal 
cymdeithasol, partneriaid statudol a sefydliadau trydydd sector, a rhyngddynt. 
 
Mae cydrannau cynnig FEDRA’ i wedi newid a datblygu yn ystod y Rhaglen. Maent 
wedi datblygu i greu’r cydrannau allweddol a ganlyn:                          
 

 FEDRA’ i: Hybiau - 8 hwb cymunedol a leolir ym mhob un o’r prif drefi ar 
draws y rhanbarth, sy’n gweithio gyda phartneriaid o’r trydydd sector i gynnig 
cymorth y gellir cael mynediad iddo’n rhwydd mewn amgylchedd diogel, a 
gellir cyfeirio pobl ymlaen at wasanaethau eraill.  

 FEDRA’ i: Gofal Sylfaenol - Prosiect peilot sy’n lleoli Therapyddion 
Galwedigaethol arbenigol mewn meddygfeydd, sy’n gallu cynnig gwasanaeth 
cwnsela, cyngor, cyfeirio ymlaen ac atgyfeirio pobl at wasanaethau eraill. 

 FEDRA’ i: Weithio – Cymorth i gael cyflogaeth.                               
 FEDRA’ i: Digidol – Mynediad at gefnogaeth ar gyfer hybu lles meddyliol trwy 

gyfrwng amryw ‘apiau’ ac adnoddau ar-lein. 
 
Crynodeb o’r gwerthusiad                   
 
Yn ystod 2021/22, mae Rhaglen FEDRA’ i / iCAN wedi datblygu fframwaith casglu 
data manwl sy’n dangos tystiolaeth glir bod llawer o unigolion yn cael mynediad at 
holl gydrannau’r gwasanaeth a’u bod yn cael effaith sylweddol a mesuradwy ar eu 
lles meddyliol. Yn ôl arolwg o ddefnyddwyr gwasanaeth ar draws rhaglen FEDRA’ i, 
roedd 70% o’r defnyddwyr gwasanaeth yn meddwl ei bod yn hawdd cael mynediad i 
wasanaethau FEDRA’ i, eu bod yn gyfleus, yn amserol, a’u bod yn cefnogi 
defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rheolaeth dros eu sefyllfa. 
 
Roedd yr un arolwg yn darparu tystiolaeth o effaith gwasanaethau FEDRA’ i ar les 
meddyliol unigolion, a’u bod yn eu hatal rhag bod angen gwasanaethau eraill mwy 
dwys. Er enghraifft, roedd 71% o’r ymatebwyr i’r arolwg (yr oeddynt yn teimlo fod y 
cwestiwn hwn yn berthnasol iddynt) wedi canfod bod gwasanaethau FEDRA’ i wedi 
eu helpu i aros allan o’r Ysbyty. Yn yr un modd, roedd 44% yn teimlo bod 
gwasanaethau FEDRA’ i wedi eu helpu i gael allan o’r Ysbyty gyn gynted ag yr oeddynt 
yn gallu, ac roedd 81% wedi canfod bod gwasanaethau FEDRA’ i wedi eu helpu i 
aros adref o fewn eu cymuned leol. 
 
O’r sefydliadau sy’n bartneriaid a’r rhanddeiliaid, roedd 70% o’r rhai a ymatebodd i 
arolwg y gwerthuswyr yn deall eu rôl, yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, ac 
yn teimlo bod eu rôl yn glir o fewn llwybr diffiniedig. Roedd tua 60% o’r rhanddeiliaid 
proffesiynol yn teimlo eu bod yn deall gwasanaethau FEDRA’ i ac roeddynt yn 
hyderus i atgyfeirio unigolion at wasanaethau FEDRA’ i. 
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Fodd bynnag, dim ond 30% oedd yn cytuno bod ymagwedd system gyfan ar waith o 
safbwynt gweithio gyda phobl a chanddynt broblemau iechyd meddwl, a dim ond 24% 
oedd yn teimlo byd yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd ganddynt gan wasanaethau 
FEDRA’ i yn briodol. 
 
Mae rhaglen waith FEDRA’ i yn cefnogi pobl yn y gymuned sydd â phroblemau 
iechyd meddwl, maent yn rhoi cymorth i bobl gael gwaith, a thrwy gyfrwng cymorth 
FEDRA’ i o safbwynt gofal sylfaenol, maent yn cefnogi meddygon teulu. 
 

2.2.5 Hwb Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwelliant 

Nod y ganolfan yw cydlynu gwaith ymchwil, arloesi a gwelliant yng Ngogledd Cymru i 
fod yn sail ar gyfer dulliau integredig newydd o ddarparu gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol fel rhan o’r ymrwymiad a wnaed yn y cynllun Cymru Iachach.  
 
Yn 2021-22, lansiwyd y casgliad o syniadau da a chronfa ddata ymgysylltu ar ein 
gwefan. Bydd yr adnoddau hyn yn helpu i rannu arferion da a gwella cydlyniant 
gweithgareddau ar draws Gogledd Cymru.  
 
Roeddem wedi cefnogi rhaglenni rhanbarthol gyda dyluniad arolwg, gwerthusiadau, 
chwiliadau data a llenyddiaeth i’w helpu i ddeall beth sy’n gweithio a thargedu 
adnoddau yn fwy effeithiol. Roedd hyn yn cynnwys cynnal arolygon o’r hyn y mae 
rhieni ei angen, ynghyd â chwiliadau cynhwysfawr o adnoddau ar gyfer plant a phobl 
ifanc, er mwyn cefnogi fframwaith newydd i gefnogi iechyd a lles emosiynol. 
 
Roeddem wedi cynnal cyfweliadau, arolygon a mapio adnoddau i ganfod beth sydd 
angen digwydd i gefnogi ymchwil ac arloesi a gwella gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol. Bydd y gwaith hwn yn llywio sut mae’r ganolfan yn datblygu dros y 
flwyddyn nesaf.  
Roeddem wedi gweithio’n agos gyda chanolfannau rhanbarthol eraill a sefydliadau 
cenedlaethol i rannu, hybu a datblygu syniadau newydd. Erbyn diwedd y flwyddyn 
roeddem wedi cynyddu dilynwyr ein cyfrif Twitter i 300, ac roedd 150 o bobl wedi 
tanysgrifio i restr bostio’r Ganolfan Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwelliant.  
 
Am ragor o wybodaeth, gweler Adroddiad Blynyddol 2021/22, dilynwch ni ar Twitter 
@NW_RICH_ / @_NW_RICH a/neu cofrestrwch i dderbyn ein newyddlen. 

Asesiad o Anghenion y Boblogaeth 2022 

Llwyddwyd i gwblhau adolygiad llawn o Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd 
Cymru mewn partneriaeth ag arweinyddion o fewn yr awdurdodau lleol a’r bwrdd 
iechyd, gyda chefnogaeth yr Hwb Ymchwil, Arloesi a Gwelliant ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru. 
 
I baratoi’r adroddiad, casglwyd gwybodaeth a data, edrychwyd ar ystadegau, 
siaradwyd â’n cymunedau a defnyddiwyd ystod eang o wybodaeth a gafodd ei 
choladu gan gynghorau lleol, gwasanaethau iechyd, elusennau a sefydliadau eraill 
sy’n darparu gwasanaethau. Mae’r adroddiad yn ein helpu i ddatblygu ein 
blaenoriaethau rhanbarthol ac i gynllunio a gwella gwasanaethau ar draws y 
rhanbarth.                                      
Gweler yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth ar wefan y Gydweithredfa ranbarthol 

https://www.northwalescollaborative.wales/research-innovation-and-improvement-coordination-hub/collection-of-good-ideas/
https://www.northwalescollaborative.wales/engagements/
https://www.northwalescollaborative.wales/research-innovation-and-improvement-coordination-hub/north-wales-research-innovation-and-improvement-coordination-hub-annual-report-2021-22/
https://twitter.com/NW_RICH_
https://twitter.com/_NW_RICH
https://www.northwalescollaborative.wales/research-innovation-and-improvement-coordination-hub/#contactus
https://www.northwalescollaborative.wales/north-wales-population-assessment/
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2.3 Grŵp Llywio Dementia Gogledd Cymru    

Yn ystod 2021-22, roedd y Grŵp Llywio Dementia Rhanbarthol wedi ehangu ei 
gwmpas i oruchwylio gwaith datblygu a chyflawni (1) Strategaeth Dementia Gogledd 
Cymru, (2) Safonau Dementia Cymru Gyfan a (3) Gwella Gwasanaeth Asesu’r Cof 
(MAS) Rhanbarthol.                                                                     
 
Comisiynwyd darn o waith hefyd i edrych yn benodol ar broblemau pobl sy’n byw â 
dementia o safbwynt y Gymraeg a natur wledig rhanbarthau Gogledd Cymru a 
Phowys.          
 
Strategaeth Dementia Gogledd Cymru 
 
Yn ystod 2021-22, canfu’r grŵp llywio 12 blaenoriaeth o fewn cynllun gweithredu 
Strategaeth Dementia Gogledd Cymru. Llwyddwyd i gyflawni 6 o’r rhain yn gyfan gwbl, 
a gwnaed cynnydd da o ran y 6 arall. Ymhlith yr enghreifftiau o gyflawniadau yn ystod  
2021-22 y mae: 
 
 Sefydlu gwasanaeth asesu clyw rhanbarthol i bobl sy’n cael mynediad i 

wasanaethau cof. 
 Cyflawni statws Cyfeillgar i Ddementia gan bedwar o’r chwe Awdurdod Lleol yng 

Ngogledd Cymru, gyda grwpiau llywio ar waith i sicrhau gwelliant parhaus. Mae dau 
Awdurdod Lleol yn dal wrthi’n gweithio tuag at gyflawni’r statws hwn. 

 Cynhyrchu 28 o fideos cefnogol Mentro Gyda’n Gilydd er mwyn cefnogi pobl i ennyn 
hyder ac ailgysylltu â’u cymuned yn dilyn y pandemig.  

 Profi ymagwedd newydd arloesol ym maes gofal a chymorth ar gyfer dementia o 
safbwynt ymddygiadol, trwy dreialu Cymorth Dadansoddwr Ymddygiadol 
Cymhwysol. 

 Datblygu pecyn cymorth hyfforddi a datblygu’r gweithlu gyda Gwelliant Cymru, i 
gefnogi’r gwaith o gyflenwi’r Fframwaith Gwaith Da. 

 
Rhaglen Waith Parodrwydd a Gweithredu Safonau Dementia Cymru Gyfan 

Gwnaed cynnydd da yn ystod y cyfnod parodrwydd ar gyfer gweithredu Safonau Cymru 
Gyfan, er bod Covid, pwysau’r gaeaf a phwysau sylweddol parhaus ar y system iechyd a 
gofal cymdeithasol yn golygu y bu rhaid oedi cryn dipyn o’r gwaith hwn rhwng mis 
Tachwedd ac Ebrill.               
 
Gwella Gwasanaeth Asesu’r Cof (MAS) 

Gwnaed cynnydd ardderchog o ran y gwaith o wella’r MAS. Mae enghreifftiau o 
gyflawniadau 2021-22 yn cynnwys: 

 Cynyddu’r ddarpariaeth o gymorth cyn ac ar ôl cael diagnosis gan gynnig 
gwasanaeth cyson trwy gyfrwng llwybr MAS integredig a gomisiynwyd ar lefel 
ranbarthol, ac sy’n cael ei gyflenwi gan bedwar darparwr o’r trydydd sector. 

 Cychwyn y gwaith o fodelu’r galw a’r capasiti o ran gwasanaeth o fewn clinigau cof, 
a datblygu cynlluniau ar gyfer clirio’r ôl-groniad o ran rhestrau aros. 
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 Cwblhau adolygiad pen desg o fodelau cyflenwi clinigau cof.      
 Rhoi camau tymor byr ar waith i leihau amseroedd aros ar gyfer asesiadau mewn 

clinigau cof ynghyd â’r niferoedd sy’n aros am gyfnodau hir, er enghraifft oriau 
ychwanegol a goramser ym maes Nyrsio, Therapi Galwedigaethol, Seiciatreg ac 
Awdioleg.   
                  

2.4 Y Gronfa Gofal Integredig  

Yn ystod 2021-22, buddsoddwyd cyfanswm o £18.92 miliwn o gyllid refeniw o’r Gronfa 
Gofal Integredig (CGI) mewn 125 o brosiectau ledled ein rhanbarth. Gwariwyd ychydig 
dros £6.2 miliwn ar brosiectau a oedd yn cefnogi gofalwyr yn uniongyrchol a 
buddsoddwyd £2.6 miliwn i gefnogi prosiectau gan sefydliadau trydydd sector.  
 
Mae’r grwpiau canlynol yn rhai sydd â blaenoriaeth o ran integreiddio, ac mae’n rhaid i 
bob un o raglenni rhanbarthol y Gronfa Gofal Integredig ymgymryd â hwy yn unol â’u 
hasesiadau poblogaeth rhanbarthol a’u cynlluniau ardal: 

 Pobl hŷn ag anghenion cymhleth a salwch tymor hir, gan gynnwys dementia;  
 Pobl ag anableddau dysgu;  
 Plant ag anghenion cymhleth; a  
 Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc. 

 

 
 
Mae 46 o brosiectau yn cefnogi pobl hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor; 
mae 26 o brosiectau yn cefnogi pobl â dementia a’u teuluoedd; 32 o brosiectau sy’n 
cefnogi pobl ag anableddau dysgu ac mae 21 o brosiectau yn darparu ymyrraeth gynnar 
i bobl ifanc a’u teuluoedd. 
 
Cadarnhawyd cyllid ychwanegol o £678,000 yn Awst 2021 i wella gwasanaethau 
asesu’r cof. Mae cael diagnosis yn amserol yn nod allweddol o fewn Cynllun Gweithredu 
Dementia Cymru. Bydd Llwybr Asesu’r Cof Integredig Gogledd Cymru’n cyflenwi 
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gwasanaeth rhanbarthol sy’n hawdd cael mynediad iddo, sy’n effeithiol ac yn deg i bobl 
â dementia a’u gofalwyr. Bydd y llwybr 3-rhan yn darparu (1) Gwasanaethau addysg a 
chymorth cyn cael asesiad, (2) Asesiad clinigol a (3) Gwasanaethau cymorth ar ôl cael 
diagnosis.  
                                         
Mae’r GGI yn ariannu Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru ar gyfer 
Oedolion hefyd. Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wrthi ar hyn o bryd yn datblygu 
cynllun i roi hyn ar waith i sicrhau ei fod yn gallu cyflawni gofynion y Cod Ymarfer 
Awtistiaeth Cenedlaethol.  
 
Defnyddiwyd y GGI i gomisiynu darn o waith i ddatblygu strategaeth ‘Dim Drws 
Anghywir’ sy’n cynnig y modd gorau i asiantaethau weithio gyda’i gilydd i ymateb i’r 
sbectrwm cyfan o anghenion plant a phobl ifanc sy’n profi problemau iechyd meddwl.              
 
Yn ogystal â chyllid refeniw, derbyniodd rhanbarth Gogledd Cymru hefyd £10.53m o 
gyllid Cyfalaf CGI a oedd wedi cefnogi 46 o brosiectau yn ystod 2020/21. Roedd y prif 
gynlluniau cyfalaf a yrrwyd yn eu blaenau yn defnyddio cyllid Cyfalaf ICF yn ystod y 
flwyddyn yn cynnwys academi gyflogaeth a hyfforddiant i gefnogi dinasyddion ag 
anabledd dysgu yn Sir Ddinbych, ynghyd â chartref i grŵp bach o blant ar Ynys Môn, a 
Chanolfan Asesu Breswyl i Blant yn Sir y Fflint. 
 
Daeth cyllid ychwanegol ar gyfer tai cymdeithasol, cyflwynodd y Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol geisiadau a diogelwyd ychydig dros £700,00 mewn cyllid ar gyfer 6 eiddo. 

2.5 Arian y Gaeaf   

Dyrannodd Llywodraeth Cymru £2.2 miliwn i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i gefnogi 
cyflawniad y llwybrau Rhyddhau i Adfer ac yna Asesu (D2RA) fel rhan o Gynllun y 
Gaeaf. 
  
Mae’r llwybrau Rhyddhau i Adfer ac yna Asesu wedi’u nodi isod, ac roedd cynlluniau’r 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn cynnwys: 

 Ychwanegu at y Timau Adnoddau Cymunedol fel y gellid bod yn barod i 
ddarparu’r gwasanaeth Gartref o’r Ysbyty;  

 Ychwanegu Gweithiwr Cymdeithasol, Therapydd Galwedigaethol, 
Ffisiotherapydd a Nyrsys Cymunedol, i gefnogi asesiadau a rhyddhau o’r ysbyty; 

 Mwy o Weithwyr Cymorth Dementia.  
 

 



21 

 

 Cyfathrebu, Ymgysylltu a Gwerth Cymdeithasol 

Yn y rhan hon o’r Adroddiad Blynyddol nodir sut aeth y Bwrdd ati i ymgysylltu’n 
uniongyrchol â defnyddwyr gwasanaethau neu baneli dinasyddion, a hyrwyddo 
cydweithrediad a chyfranogiad â phartneriaid perthnasol ac eraill. Mae’n esbonio sut 
mae’r Bwrdd wedi ymgysylltu â budd-ddeiliaid yn y trydydd sector a’r sector 
annibynnol, ynghyd â’r cynnydd a wnaed wrth sefydlu fforymau i hybu gwerth 
cymdeithasol a rhannu arferion da. 

3.1 Ymgysylltu yng Ngogledd Cymru  

Roedd Covid-19 wedi parhau trwy gydol 2021 ac felly nid oedd modd cynnal 
gweithgareddau ymgysylltu fel fforymau, sesiynau grŵp, digwyddiadau cyhoeddus a 
sesiynau wyneb yn wyneb, ond mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn dal i 
ymgysylltu â phobl drwy ddulliau gwahanol, e.e. y cyfryngau cymdeithasol, ar-lein, 
Teams/Zoom ac ati, dros y ffôn a thrwy bartneriaid a budd-ddeiliaid.  
 
Mae gan Swyddog Ymgysylltu'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol gysylltiadau 
gweithio ardderchog gyda swyddogion cyfathrebu ac ymgysylltu sefydliadau sy’n 
bartneriaid, ac mae’n parhau i atgyfnerthu’r trefniadau ar gyfer ymgysylltu a 
chyfathrebu ynghylch y Bwrdd a’i waith. Drwy gael Swyddog Ymgysylltu pwrpasol 
mae’r Bwrdd yn gallu cyflymu ei weithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu, a datblygu 
ar sail y gwaith sydd eisoes wedi’i wneud. 

3.2 Grŵp Llywio Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru  

Sefydlwyd Grŵp Llywio Fforwm Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru yng Ngogledd 
Cymru yn 2016 i gefnogi Awdurdodau Lleol a phartneriaid i gyflawni gofynion Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 drwy: 

 Weithio gyda Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru i hyrwyddo 
datblygiad sefydliadau dielw preifat (gan gynnwys mentrau cymdeithasol, 
sefydliadau cydweithredol, trefniadau cydweithredol, gwasanaethau a arweinir 
gan ddefnyddwyr a'r trydydd sector) i ddarparu gofal a chefnogaeth, a 
chefnogaeth i ofalwyr, a gwasanaethau ataliol; 

 Hyrwyddo cydweithio gyda’r nod o gynyddu gwerth cymdeithasol a chyd-
gynhyrchu ar draws yr holl ddarparwyr sy’n darparu gwasanaethau iechyd, 
gofal cymdeithasol a/neu wasanaethau lles yng Ngogledd Cymru; 

 Hyrwyddo cyfleoedd partneriaeth a rhwydweithio ar draws sectorau; 

 Nodi arferion da a’u rhannu; dylanwadu ar ddatblygiad ymarfer a dulliau 
arloesol gyda chomisiynwyr ac adrannau caffael i gomisiynu a chaffael 
gwasanaethau sy’n darparu gwerth cymdeithasol. 

 
Gwnaed cynnydd cadarnhaol o safbwynt adfywio’r Fforwm ers Gorffennaf 2021, 
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ynghyd â chanfod aelodau ychwanegol o awdurdodau lleol, BIPBC a’r Trydydd 
Sector/Sector Gwirfoddol.  
 
Mae aelodaeth Grŵp Llywio Fforwm Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru yn 
cynnwys y cynrychiolwyr canlynol, sydd i gyd yn meddu ar wybodaeth a diddordeb 
mewn Gwerth Cymdeithasol: 

 Pob un o’r chwe awdurdod lleol ar draws Gogledd Cymru  
 Pob Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sirol  
 Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Mantell Gwynedd  
 Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC)  
 Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru a’r Grŵp Arweinyddiaeth  
 Cymdeithasau Tai Gogledd Cymru  
 Gwasanaethau statudol – Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac 

Achub Gogledd Cymru 
 
Bydd y Fforwm yn parhau i weithio gyda Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd 
Cymru i hyrwyddo datblygiad sefydliadau dielw preifat (gan gynnwys mentrau 
cymdeithasol, sefydliadau cydweithredol, trefniadau cydweithredol, gwasanaethau a 
arweinir gan ddefnyddwyr a'r trydydd sector) i ddarparu gofal a chefnogaeth a 
chefnogaeth i ofalwyr, a gwasanaethau ataliol. Byddwn yn hyrwyddo gwaith ar y cyd, 
partneriaeth a chyfleoedd rhwydweithio ar draws sectorau, gyda’r nod o gynyddu 
gwerth cymdeithasol a chyd-gynhyrchu ar draws yr holl ddarparwyr sy’n darparu 
gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a/neu wasanaethau lles yng Ngogledd 
Cymru. Bydd y Fforwm hefyd yn ceisio mesur effaith gwerth cymdeithasol a sut 
mae'n cael ei ddarparu yng Ngogledd Cymru. 
 
Yn ystod 2021/22, Gan weithio gyda Chynghorau Gwasanaethau Gwirfoddol, bydd y 
Fforwm yn canolbwyntio ar brosiectau Trydydd Sector, yn arbennig gan ddefnyddio 
arian Trawsnewid Rhanbarthol a’r Gronfa Gofal Integredig i gyflawni’r budd mwyaf 
posibl. Bydd y Fforwm hefyd yn llunio cynllun gweithredu ar gyfer y tair blynedd 
nesaf. 
Cliciwch YMA ar gyfer Astudiaeth Achos Gwerth Cymdeithasol. 
 
3.3 Grwpiau Gofalwyr Gogledd Cymru 
 
Mae Grŵp Gweithredol Gofalwyr a Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru (NW(Y)COG) 
wedi dal ati trwy 2021/22 i gyflawni Strategaeth Gofalwyr Ranbarthol Gogledd Cymru 
drwy ddarparu gwasanaethau cynnal gofalwyr ar ran awdurdodau lleol, y 
gwasanaethau iechyd a’r trydydd sector yn y rhanbarth. 
 
Mae ein Gwasanaeth Hwyluso ar gyfer Meddygon Teulu ac Ysbytai, a ariannwyd 
trwy Grant Gofalwyr blynyddol Llywodraeth Cymru, wedi parhau i gefnogi gofalwyr di-
dâl ym maes gofal sylfaenol ac eilaidd trwy gydol ail flwyddyn y pandemig, yn ystod y 
cyfyngiadau ar feddygfeydd a wardiau ysbytai. Bu Hwyluswyr Gofalwyr Ysbytai yn 
darparu cymorth ar adeg rhyddhau unigolion o’r ysbyty, ac maent wedi parhau i 
gyfathrebu â gweithwyr iechyd o bell yn ystod cyfnod y sawl sy’n derbyn gofal yn yr 

file://northfs01/data4$/REGIONAL%20COLLABORATION/Bethan/Regional%20Partnership%20Board%202022/2021-22%20Annual%20Report/Social%20Value%20appendix.pdf
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ysbyty. Sefydlwyd cysylltiadau â Biwroau Rhyddhau Cartref yn Gyntaf ar draws y tri 
Ysbyty Cyffredinol Dosbarth (YCD). 
 
Rhwng Ebrill a Rhagfyr 2021, fe gafodd dros 700 o ofalwyr di-dâl eu canfod a’u 
cefnogi o fewn y sector gofal sylfaenol gan y ddau ddarparwr a gomisiynwyd 
gennym, sef Cynnal Gofalwyr a NEWCIS. Hefyd, fe gafodd nifer debyg o ofalwyr di-
dâl eu canfod a’u cefnogi o fewn y sector gofal eilaidd, wrth gefnogi claf mewnol, neu 
pan oeddynt hwy eu hunain yn gorfod aros yn yr ysbyty.  
 
Cafodd Cynllun Gweithredu NW(Y)COG ei adolygu yn unol â Strategaeth 
Llywodraeth Cymru ar gyfer Gofalwyr Di-dâl a’r pedair blaenoriaeth genedlaethol. 
Gofynnwyd i bartneriaid unigol o fewn y Grŵp Gweithredol Gofalwyr ddarparu 
diweddariad ar y cynnydd er mwyn mesur eu perfformiad eu hunain yn erbyn y 
strategaeth a’r cynllun gweithredu. 
  

Hefyd, Diwrnod Gweithredu Gofalwyr 
Ifanc, sef 16eg Mawrth 2022, oedd 
pen-blwydd cyntaf cerdyn adnabod 
Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru. 
Defnyddir y dull adnabod hwn mewn 
ysgolion, fferyllfeydd ac 
archfarchnadoedd gan ofalwyr ifanc 
sy’n gofalu am rywun, sef rhiant neu 
frawd neu chwaer fel arfer, p’un a 
ydynt yn wael neu’n anabl. 

 
Hyd at Fawrth 2022, mae bron i 200 o gardiau adnabod wedi cael eu cyflwyno i 
ofalwyr ifanc yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Drosodd ym Môn 
ac yng Ngwynedd datblygwyd ‘ap’ o’r enw AIDI, mae’n cael ei dreialu mewn pedair 
ysgol a, hyd yma, mae’n profi i fod yn effeithiol ymhlith gofalwyr ifanc di-dâl. 
 
Bu’r darparwyr a gomisiynwyd sy’n cefnogi gofalwyr ifanc, sef Gweithredu Dros 
Blant, Gofalwyr Ifanc WCD (Wrecsam, Conwy, Sir Ddinbych) a NEWCIS yn 
cydweithio dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, o’r gwaith cychwynnol o gyd-
ddylunio’r cerdyn gyda gofalwyr ifanc, i waith hyrwyddo a datblygu’r fenter ar hyn o 
bryd. 
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 Edrych tuag at y Dyfodol 

Yn y rhan hon o’r Adroddiad Blynyddol cyflwynir y blaenoriaethau y bydd y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol yn canolbwyntio arnynt yn 2022-23 a thu hwnt, gan 
amlygu’r meysydd hynny y mae Covid-19 wedi cael effaith arnynt gan arwain at 
ailbennu blaenoriaethau neu gyfeiriad strategol 

4.1 Effaith Covid  

Mae effaith COVID-19 yn dal yn amlwg ar draws y rhanbarth, ac mae o wedi 
effeithio’r cynnydd a wnaed o safbwynt rhai ffrydiau gwaith. Fodd bynnag, roedd 
cyfarfodydd misol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi parhau i gael eu cynnal yn 
rhithiol, a’r adborth gan aelodau yw eu bod wedi llwyddo i barhau i ymgysylltu â’r 
Bwrdd a chyfrannu i’w waith trwy gyfarfodydd rhithwir.        

Er mwyn sicrhau bod aelodau, partneriaid, rhanddeiliaid y Bwrdd a phobl a oedd â 
diddordeb yn parhau i gael eu diweddaru, lluniwyd newyddlen chwarterol a 
ddosbarthwyd i amlygu llwyddiant y gwasanaethau a gyflenwyd yng nghyswllt ei 
raglenni trwy gydol 2021/22. 

4.2 Blaenoriaethau ar gyfer 2022/23 a thu hwnt   

Rydym wedi cadarnhau ein blaenoriaethau a’n dogfen ffocws ar gyfer y tymor byr a’r 
tymor hwy. Mae hyn yn cysylltu â’n Cynllun Ardal a’r blaenoriaethau presennol ar 
gyfer y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Nodir hyn yn adran 1.1. Cynhelir adolygiad 
pellach yn unol â chanlyniadau’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth a’r adroddiad ar 
Sefydlogrwydd y Farchnad, a chaiff ein Cynllun Ardal a’n Blaenoriaethau eu diwygio 
fel y bo’n briodol. 
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Atodiad 1 – Aelodaeth Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
Gogledd Cymru 

Fel ag yr oedd ddiwedd mis Mawrth 2022 

Enw Teitl  

Mary Wimbury (Cadeirydd) Cynrychiolydd Darparwyr            

Catrin Roberts  Pennaeth Cydweithio Rhanbarthol  

Alwyn Jones Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Ann Woods  CGS Gogledd Cymru (Cyfetholedig)            

Bethan E Jones  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Dr Chris Stockport  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Y Cyng. Bobby Feeley  Cyngor Sir Ddinbych 

Y Cyng. Christine Jones  Cyngor Sir y Fflint 

Y Cyng. John Pritchard  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Y Cyng. Dafydd Meurig Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Y Cyng. Llinos Medi Huws  Cyngor Sir Ynys Môn 

Y Cyng. Cheryl Carlisle  Cyngor Gwynedd 

Dave Hughes  Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
(Cyfetholedig) 

Delyth Lloyd-Williams Cynrychiolydd Darparwyr            

Dr Lowri Brown Cynrychiolydd Addysg ALl    

Estelle Hitchon  WAST (Cyfetholedig) 

Ffion Johnstone  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Fôn Roberts Cyngor Sir Ynys Môn 

Helen Corcoran  Heddlu Gogledd Cymru (Cyfetholedig) 

Iwan Davies  Cynrychiolydd Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol 
Gogledd Cymru/Prif Weithredwr 

Jenny Williams  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Jo Whitehead Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Lucy Reid Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
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Enw Teitl  

Meinir Williams-Jones  
(Barnardos) 

Cynrychiolydd Trydydd Sector  

Morwena Edwards  Cyngor Gwynedd 

Neil Ayling  Cyngor Sir y Fflint 

Nicola Stubbins  Cyngor Sir Ddinbych 

Ricki Owen Cynrychiolydd Defnyddwyr Gwasanaeth  

Rob Smith  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Sam Parry Cynrychiolydd Tai ALl 

Sian Tomos (GISDA) Cynrychiolydd Trydydd Sector  

Steve Gadd  Prif Swyddog Cyllid (Adran 151) (Cyfetholedig) 

Shan Lloyd Williams  Cynrychiolydd Tai     

Teresa Owen  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Ruth Whittingham  Cydweithio Rhanbarthol  
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Atodiad 2 – Darpariaethau Statudol 

Mae partneriaid y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi llunio ‘Cytundeb 
Integreiddio’, sef cytundeb cyfreithiol sy’n cadarnhau ei ymrwymiad i gydweithio ar 
brosiectau allweddol a nodwyd fel rhai addas ar gyfer gwasanaethau integredig a 
threfniadau cyllideb gyfun. 

Caniateir defnyddio’r darpariaethau statudol a ganlyn i ategu gwaith y Bwrdd:  

• Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – 
adrannau 166 a 167 yn benodol a rheoliadau cysylltiol (Rheoliadau Trefniadau 
Partneriaeth (Cymru) 2015). 

Dibynnwyd ar bwerau cyfreithiol eraill i gefnogi partneriaethau rhanbarthol yr 
ymunwyd â hwy, gan gynnwys: 

• Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 – adrannau 1, 2, 10, 33, 38 
ac 82 yn bennaf. 

• Pwerau Adran 9 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 mewn perthynas â 
chydweithio gydag awdurdodau lleol eraill. 

• Deddf Llywodraeth Leol 1972 – yn enwedig adran 2, sy’n rhoi pwerau i 
awdurdodau wneud unrhyw beth y maent yn ystyried ei fod yn debygol o 
gyflawni un neu fwy o’r buddion canlynol: hyrwyddo neu wella lles economaidd, 
cymdeithasol neu amgylcheddol yr ardal, ac adran 113 sy’n galluogi un 
awdurdod lleol i gynnig ei staff i awdurdod lleol neu awdurdod iechyd neu 
Fwrdd Iechyd arall. 

Mae Adran 111 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1982 yn caniatáu i awdurdod lleol gael y 
pŵer i wneud unrhyw beth sy’n cael ei bennu i hwyluso, neu sy’n ffafriol neu’n atodol, 
i gyflawni ei swyddogaethau.  
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