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Mae Rhan 2, Adran 16 Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gosod 
dyletswydd ar Awdurdodau Lleol, â phartneriaid 
Bwrdd Iechyd Lleol, i: “sefydlu fforymau rhanbarthol 
i gefnogi darparwyr sydd wedi’u seilio ar werthoedd 
cymdeithasol i ddatblygu dealltwriaeth ar y cyd o’r 
agenda cyffredin, ac i rannu a datblygu arfer da. 
Nod y fforwm yw creu sector ffyniannus wedi’i seilio 
ar werthoedd cymdeithasol sy’n gallu manteisio ar 
gyfleoedd i gynnig gwasanaethau ac yn barod i 
wneud hynny” 

I grynhoi, mae’r Ddeddf yn ymofyn i Awdurdodau 
Lleol hyrwyddo:  
• Datblygu mentrau cymdeithasol a sefydliadau 

cydweithredol yn eu maes i ddarparu gofal a 
chymorth a gwasanaethau ataliol; 

• Cynnwys y bobl y darperir gofal a chefnogaeth 
neu wasanaeth ataliol iddynt yn nyluniad a 
gweithrediad y ddarpariaeth honno;  

• Yr argaeledd yn ei faes o ofal a chymorth a 
gwasanaethau ataliol gan sefydliadau trydydd 
sector (boed y sefydliadau yn fentrau 
cymdeithasol neu sefydliadau cydweithredol neu 
beidio)  

Sefydlwyd Grŵp Llywio yng Ngogledd Cymru yn 
2016 i gefnogi Awdurdodau Lleol a phartneriaid 
â darparu'r gofynion drwy: 
• Hyrwyddo datblygiad sefydliadau nad ydynt ar 

gyfer elw preifat (yn cynnwys mentrau 
cymdeithasol, sefydliadau cydweithredol, 
trefniadau cydweithredol, gwasanaeth wedi'i 
arwain gan ddefnyddwyr a’r trydydd sector) i 
ddarparu gofal a chymorth a gwasanaethau 
ataliol i ofalwyr. 

• Hyrwyddo cydweithrediad â nod o wella 
gwerthoedd cymdeithasol a chyd-gynhyrchu ar 
draws holl ddarparwyr iechyd, gofal cymdeithasol 
a/neu wasanaethau lles yng Ngogledd Cymru. 

• Hyrwyddo cyfleoedd partneriaeth a rhwydweithio 
ar draws y sectorau. 

• Adnabod a rhannu arfer da; dylanwadu ar arfer 
datblygu a dulliau dyfeisgar â chomisiynwyr ac 
adrannau caffael i gomisiynu a sicrhau 
gwasanaethau a fydd yn darparu gwerthoedd 
cymdeithasol.  

 
LLYWODRAETHU AC ATEBOLRWYDD 

Mae’r Grŵp Llywio yn atebol i’r Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol ac yn darparu adroddiadau gweithredu 
6-misol i’r Bwrdd Partneriaeth. 

Cytunwyd ar ddiffiniad gweithredol ar gyfer 
‘Gwerthoedd Cymdeithasol’ i gefnogi datblygiad 
Fforwm lleol ar draws Gogledd Cymru:  
PWY sydd wedi’u cynnwys yn y sector gwerthoedd 
cymdeithasol? 
Ffurfir y sector gwerthoedd cymdeithasol â’r bobl 
hynny, sefydliadau, rhwydweithiau, fforymau ac eraill 
lle mae gwella lles pobl a chymunedau yn brif bwrpas 
iddynt, ac ail-fuddsoddi’r mwyaf o unrhyw elw i 
gynhyrchu lles.  
BETH mae gwerthoedd cymdeithasol yn ei gynhyrchu sy'n 
wahanol i bopeth arall? 
Gwerthoedd cymdeithasol yw’r gwerth perthnasol, 
neu bwysigrwydd y mae pobl a chymunedau yn eu 
rhoi ar newidiadau i'w lles. Cynnyrch pennaf y sector 
gwerthoedd cymdeithasol yw lles cymdeithasol, 
amgylcheddol, ac economaidd ar draws cymunedau 
mewn bywydau unigolion, yn ogystal â chynhyrchu  
nwyddau a gwasanaethau yn uniongyrchol.  
SUT mae’r sector gwerthoedd cymdeithasol yn 
cynhyrchu ei ddeilliannau? 
Mae’r sector yn cynhyrchu gwerthoedd cymdeithasol 
drwy gyd-gynhyrchu; ymarferwyr a phobl yn 
cydweithio fel partneriaid cyfartal i gynllunio a darparu 
gwasanaethau, yn seiliedig ar egwyddorion sy’n 
cynnwys: 

• Adnabod pobl fel asedau sydd â chyfraniad 
cadarnhaol i'w wneud i ddyluniad a gweithrediad y 
gwasanaethau; 

• Galluogi pobl i gymryd cyfrifoldeb dros, a chyfrannu at, 
eu lles eu hunain; gan sicrhau bod ymarferwyr yn 
gweithio mewn partneriaeth â phobl i gyflawni 
deilliannau lles ar lefel unigol a gwasanaeth.  
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