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CRYNODEB GWEITHREDOL
Mae ein cenhadaeth yn syml; i helpu i wella iechyd a lles pobl ar draws gogledd
Cymru.
Ond er bod ein cenhadaeth yn syml, mae’r llwybr at lwyddiant yn gymhleth ac yn
heriol. Felly mae cydweithio’n bwysig iawn.
Cafodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru ei sefydlu i fodloni gofynion
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ac mae’n dod â
darparwyr iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ynghyd.
Nid mater llugoer yw hwn. Mae’r bartneriaeth yn gweithio i raglen y cytunwyd arni,
gydag egwyddorion arweiniol a chylch gorchwyl.
Dyma beth rydym yn ceisio ei wneud:

1

Symud gwasanaethau at fodel ataliol sy’n hyrwyddo iechyd a lles da. Mae
atal yn well na gwella.

2

Darparu gwasanaethau cydgysylltiedig o amgylch anghenion, dewisiadau ac
asedau cymdeithasol pobl.

3

Helpu pobl i ddefnyddio eu sgiliau a’u hyder i fyw’n annibynnol, wedi’i ategu
gan wasanaethau a chyfleusterau yn y gymuned, o ansawdd uchel.

4

Sicrhau bod pobl a chymunedau'n cyfranogi wrth ffurfio gwasanaethau lleol.

5

Cydnabod a deall yr ystod eang o ffactorau sy'n dylanwadu ar iechyd a lles,
yn cynnwys addysg, tai, lles, digartrefedd, twf economaidd, adfywio,
hamdden a'r amgylchedd.

Rydym hefyd wedi diwallu nifer o amcanion drwy Grŵp Arweinyddiaeth Gogledd
Cymru, yn unol ag amserlenni Llywodraeth Cymru.
Mae'r rhain yn cynnwys:



Cwblhau Asesiad Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru (i’n helpu ni ddeall
pa gefnogaeth y mae pobl leol ei hangen gan wasanaethau cymdeithasol ac
iechyd).



Arolygiaeth strategol o’r Gronfa Gofal Canolraddol ac adroddiad bob chwarter
i Lywodraeth Cymru. Mae’r gronfa’n helpu i dalu am ofal a chefnogaeth
gyffredinol amrywiol.



Bwrw ymlaen â gwaith trawsbynciol (e.e. comisiynu a gweithlu) trwy ffrydiau
gwaith rhanbarthol presennol.



Cytuno ar feysydd blaenoriaeth ar gyfer integreiddio (e.e. cefnogi pobl hŷn
gyda dementia) a datrys sut rydym am ddarparu hyn.



Datblygu gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau cymorth – ymgorffori’r
‘asesiad integredig’ a ‘Beth sy’n bwysig’ yn arfer rheng-flaen.

Rydym yn parhau i gefnogi’r Panel Dinasyddion a gomisiynir gan y Cyngor Sector
Gwirfoddol yng ngogledd Cymru - helpu mwy o bobl i gael dweud eu dweud ar
wasanaethau iechyd a chymdeithasol.
Ac rydym wedi sefydlu grŵp llywio newydd i hyrwyddo ‘cyd-gynhyrchu’ – sy’n golygu
cynnwys pobl wrth ddylunio a rheoli eu gofal a'u cefnogaeth eu hunain.
Dim ond yn Ebrill 2016 y daeth y gofyniad i sefydlu bwrdd partneriaeth rhanbarthol i
rym, felly rydym wedi gwneud llawer o waith mewn cyfnod byr o amser.
Rydym yn falch o’n cyflawniadau yn ystod ein blwyddyn gyntaf, ond yn cydnabod
mai megis dechrau ydyw.
Mae yna dipyn o waith i'w wneud, ac rydym yn ymroddedig i gydweithio i wella
iechyd a lles pobl o bob rhan o ogledd Cymru.
Mae’n mynd i gymryd amser.
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Cyflwyniad
Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i rym ar 6 Ebrill 2016 ac mae
wedi cyflwyno gofynion newydd i bartneriaid statudol a phartneriaid ehangach i ddarparu
gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd. Yn ogystal â hyn, mae gwasanaethau gofal
cymdeithasol ac iechyd yn parhau i weithredu mewn hinsawdd o bwysau cynyddol ar
adnoddau. Mae adroddiad blynyddol cyntaf Bwrdd Partneriaeth Rhabarthol Gogledd Cymru
ar gyfer 2016/17 yn tynnu sylw at y llwyddiannau allweddol a'r gwaith caled a gyflawnir y tu
ôl i'r llen i ddatblygu trawsnewidiad gwasanaethau ar draws y gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol ac mae'r Bwrdd wedi ymrwymo i sicrhau bod dinasyddion wrth wraidd
darpariaeth gwasanaeth a'r broses o wneud penderfyniadau.
Fel rhanbarth, mae sefydliadau sector cyhoeddus Gogledd Cymru wedi gweithio mewn
partneriaeth am sawl blwyddyn ac mae enghreifftiau o wasanaethau lle bo partneriaid wedi
cydweithio'n llwyddiannus er enghraifft Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru a
phartneriaeth Comisiynu Gogledd Cymru.

Sefydlu Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru
Gan fod Gogledd Cymru eisoes wedi sefydlu strwythur llywodraethu a nodwyd gan
Lywodraeth Cymru yn 2015/16 sef Fforwm Partneriaeth Gogledd Cymru a Grŵp
Arweinyddiaeth Gogledd Cymru, roedd hyn yn ffurfio'r sail ar gyfer sefydlu Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru. Ar 16 Mawrth 2016 hwyluswyd gweithdy a
gynhaliwyd gydag aelodau Fforwm Partneriaeth Gogledd Cymru a budd-ddeiliaid i ddeall y
gofynion ar gyfer Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol ac i ganolbwyntio ar gyfres benodol o
gwestiynau i'w trafod a'u cytuno gan bartneriaid (Atodiad 1). Yn dilyn y gweithdy

cynhaliwyd cyfarfod terfynol Fforwm Partneriaeth Gogledd Cymru i ddarfod y cyfarfod hwn
a sefydlu Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cysgodol Gogledd Cymru am gyfnod o 6 mis.
Gwnaed cynnig yn y cyfarfod hwn bod Dr Helen Paterson, Prif Weithredwr Cyngor
Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael ei chyfethol i'r Bwrdd cysgodol i fod yn Gadeirydd am
gyfnod o 12 mis tra bo'r Bwrdd yn cael ei sefydlu ac fe gefnogwyd y cynnig. O fis Ebrill 2016
tan Medi 2016 cyfarfu Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn fisol yn ei ffurf
cysgodol nes bo'r holl aelodau a nodwyd yn y Canllaw Statudol wedi'u hethol i'r Bwrdd; yn
ystod y cyfnod hwn cyflwynodd pob partner adroddiad i'w prosesau
gwleidyddol/llywodraethu ynglŷn â sefydlu Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd
Cymru. Cwblhawyd y prosesau hyn erbyn mis Medi 2016 ac ers hynny mae Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi cyfarfod fel Bwrdd llawn. Mae cylch
gorchwyl y Bwrdd wedi'i gytuno gan y partneriaid (Atodiad 2). Mae'r Bwrdd hefyd wedi
cyfethol aelod o'r Heddlu, y Gwasanaeth Tân a'r Gwasanaeth Ambiwlans i fod yn aelodau o'r
Bwrdd. Yn ystod yr hydref cymerodd aelodau'r Bwrdd ran mewn gweithdai a hwyluswyd i
sefydlu ei flaenoriaethau ac i gytuno ar ei Egwyddorion Arweiniol ynghyd â symud ymlaen i
nodi meysydd gwaith penodol o fewn y rhaglen darparu trawsnewid yn unol â gofynion
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol Gogledd Cymru hefyd wedi gweithio i ddiffinio ei berthnasoedd gyda
gweithgareddau lleol/is-ranbarthol; y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a sefydlu
trefniadau llywodraethu ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru o fewn
strwythurau llywodraethu sefydliadol unigol y partneriaid statudol ac o fewn y llywodraethu
rhanbarthol gan sicrhau bod llinellau adrodd clir i ac o'r Bwrdd (Atodiad 3). O ystyried nifer
y partneriaid statudol yng Ngogledd Cymru, mae ymgorffori'r Bwrdd i strwythur
llywodraethu sydd eisoes yn gymhleth wedi bod yn heriol, fodd bynnag, dros amser,
gobeithir y gellir datrys unrhyw heriau a bydd y Bwrdd wedi'i ymgorffori'n llawn gan yr holl
bartneriaid. Mae'r rhaglen waith ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru
wedi'i chytuno ac mae'r Arweinwyr Strategol ar gyfer meysydd y rhaglen wedi'u nodi a'u
cadarnhau (Atodiad 4).

Aelodau o Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol GC
Mae'r aelodaeth sy'n ofynnol ar gyfer Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol wedi'i nodi yn y
Canllaw Statudol ac mae mwyafrif yr aelodau yr un fath â'r rhai a oedd ar y Fforwm

Partneriaeth yn flaenorol; felly trosglwyddodd yr aelodau hynny yn uniongyrchol i Fwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru. Cynhaliwyd y broses o recriwtio aelodau i
gynrychioli buddion y trydydd sector; unigolyn i gynrychioli pobl gydag anghenion gofal a
chefnogaeth ac unigolyn i gynrychioli gofalwyr ar y Bwrdd drwy'r broses o Ddatgan
Diddordeb gyda detholiad panel cyfoedion i ddilyn. Fel Bwrdd hefyd, sefydlwyd system
'cyfeillion' ar gyfer cynrychiolwyr gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth, y cyfeillion yw
Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae'r Bwrdd hefyd wedi cyfethol aelodau o'r
Heddlu, y Gwasanaeth Tân a'r Gwasanaeth Ambiwlans. Mae rhestr lawn o aelodaeth y
Bwrdd ynghlwm yn Atodiad 5.

Sut mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi diwallu ei
amcanion
Yn ystod y flwyddyn, ers ei sefydlu mae'r Bwrdd wedi goruchwylio gwaith sawl ffrwd waith
ranbarthol gan gynnwys:


Datblygu a chefnogi asesiad o anghenion poblogaeth Gogledd Cymru; bydd Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn parhau i oruchwylio datblygiad y
Cynlluniau Ardal.



Goruchwylio'r defnydd o'r Gronfa Gofal Canolraddol a chynnydd y ddarpariaeth



Diweddariadau ar raglenni gwaith Bwrdd Comisiynu Gogledd Cymru; Bwrdd
Gweithlu Gogledd Cymru



Cytuno i ariannu swydd Rheolwr Busnes Rhanbarthol ar gyfer Gofalwyr gan weithio
ar draws y partneriaid i gymell trawsnewidiad y gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr.
Bydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru hefyd yn derbyn adroddiad
blynyddol ar gyfer cyllid Grant Gofalwyr 2015/16.



Mae'r Bwrdd wedi cytuno ar ei strwythurau llywodraethu ac adrodd ar gyfer
partneriaethau ac integreiddiad.



Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi defnyddio'r cyllid Grant
Cyflawni Trawsnewid i sicrhau bod trefniadau partneriaeth yn cael eu darparu'n
effeithiol ar draws y partneriaid.



Mae gwaith yn datblygu'n rhanbarthol o ran cyllidebau cyfun ac mae grŵp
rhanbarthol wedi'i sefydlu i gymell yr agwedd hon o raglen waith Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Asesiad o Anghenion y Boblogaeth
Mae'r ymateb i'r asesiad poblogaeth a'r blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg yn cael eu
harwain gan Fwrdd Partneriaethau Rhanbarthol Gogledd Cymru a Grŵp Arweinyddiaeth
Gogledd Cymru. Sefydlwyd grŵp llywio rhanbarthol i oruchwylio'r gwaith ar yr asesiad
poblogaeth gan gynnwys cynrychiolwyr o faes Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru a phob un
o'r chwe awdurdod lleol. Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi gofyn
i'r grŵp llywio barhau i oruchwylio datblygiad y cynllun ardal ar y cyd. Y dasg gyntaf i'r grŵp
yw cwblhau ymarfer mapio i sicrhau bod y blaenoriaethau rhanbarthol wedi'u hymgorffori
yn y rhaglenni perthnasol sy'n cael eu darparu gan bartneriaid a bod y cyfan yn cael ei
symud ymlaen gan grŵp rhanbarthol neu leol priodol.
Gwnaed gwaith i nodi sut y byddai pob maes blaenoriaeth yn cael ei ddatblygu gan y
rhanbarth. Mae hyn yn nodi'r strwythurau priodol a bydd yn ffurfio'r sail ar gyfer datblygu
cynllun ardal ar y cyd.
Mae enghreifftiau o canlyniadau a darpariaeth gwasanaethau gwell hyd yn hyn yn cynnwys
defnyddio'r asesiad poblogaeth a'r blaenoriaethau ar y cyd i:


ddatblygu cais gan yr heddlu, y bwrdd iechyd a'r awdurdod lleol i Gronfa Trawsnewid
yr Heddlu a fydd yn arwain at well atal ac ymyrraeth gynnar ar gyfer pobl sydd angen
cefnogaeth iechyd meddwl;



hysbysu datblygiad strategaeth iechyd meddwl BIPBC a chyfranogiad partneriaid
awdurdod lleol;



hysbysu strategaeth gweithlu ranbarthol;



cefnogi awdurdodau lleol gydag ymagwedd ranbarthol i ddatblygu cofrestrau
anabledd drwy gyfres comisiynu dysgu Teuluoedd yn Gyntaf

Cynnydd ar y meysydd blaenoriaeth i'w hintegreiddio

Pobl hŷn a chanddynt anghenion cymhleth a chyflyrau tymor hir, yn cynnwys
dementia
Mae nifer o ffrydiau gwaith sy'n bodoli eisoes mewn perthynas â gwasanaethau Pobl Hŷn ac
mae'r rhain yn cynnwys gofal heb ei drefnu; dadansoddiad marchnad darparwyr a rhaglen
gweithdai 5 diwrnod a chomisiynu cartrefi gofal a gwasanaethau gofal cartref; datblygu
gwasanaethau cymunedol a gwasanaethau a ariennir drwy gronfa ICF. Yn ystod y cam
nesaf, byddwn yn gweithio mewn partneriaeth i egluro'r weledigaeth ac uchelgais
partneriaid ac i gysylltu meysydd gwaith presennol gyda rhaglen ranbarthol a gaiff ei
goruchwylio gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Pobl a chanddynt anableddau dysgu
Mae gan Ogledd Cymru bartneriaeth Anableddau Dysgu sydd wedi bodoli ers sawl
blwyddyn. Byddwn yn gweithio gydag aelodau'r bartneriaeth i ddatblygu ymagweddau
gwasanaethau integredig pellach ar draws Gogledd Cymru yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.

Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc
Fel rhanbarth, rydym yn falch o gadarnhau y cafwyd cytundeb rhwng partneriaid, yn ystod y
flwyddyn, i ariannu swydd Rheolwr Busnes Rhanbarthol i gymell trawsnewidiadau
gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr yn y Gogledd. Dechreuodd deilydd y swydd ar 6 Mawrth
2017. Mae hwn yn gyfle cyffrous i atgyfnerthu'r dull partneriaeth o drawsnewid
gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr a datblygu cyfleoedd ar gyfer gwaith integredig dros y 12
mis nesaf. Bydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn derbyn adroddiad
blynyddol ynglŷn â'r defnydd o Grant Gofalwyr 2016-17 ym mis Ebrill 2017 a bydd yn cael ei
gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn y dyddiad cyflwyno. Bydd y Bwrdd yn parhau i dderbyn
diweddariadau rheolaidd ar y gwaith rhanbarthol yn ystod y flwyddyn nesaf.

Gwasanaethau Cefnogaeth Integredig i Deuluoedd (IFSS)
Mae Gogledd Cymru eisoes wedi sefydlu Gwasanaethau Cefnogaeth Integredig i Deuluoedd,
a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam oedd un o'r awdurdodau a brofodd cynllun peilot y
gwasanaethau. Bydd y wybodaeth benodol ar gyfer 2017/18 a geisir gan Lywodraeth Cymru
mewn perthynas ag IFSS ar gael gan y rhanbarth yn ystod mis Ebrill 2017.

Plant a chanddynt anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch
Yn debyg i'r gwasanaethau ar gyfer Pobl Hŷn, mae ystod o feysydd gwaith sy'n cael eu
datblygu mewn partneriaeth ar draws y rhanbarth, bydd arweinwyr enwebedig yn datblygu
rhaglen waith y bydd y Bwrdd yn ei goruchwylio.

Gweithio gydag egwyddorion y Ddeddf
Yn ystod y flwyddyn mae Gogledd Cymru wedi sefydlu Grŵp Llywio Fforwm Gwerth
Cymdeithasol; mae Cylch Gorchwyl wedi'i ddatblygu ar gyfer y Grŵp ac yn ystod mis Mawrth
bydd y Fforwm yn cynnal gweithdy i sefydlu ei flaenoriaethau a sut y gallai, fel fforwm,
ddylanwadu ar werth cymdeithasol, cyd-gynhyrchu ac ymagweddau sy'n canolbwyntio ar y
dinesydd a'u hymgorffori yn yr arferion yn enwedig o ran arferion comisiynu. Gellir canfod y
Cylch Gorchwyl yn Atodiad 6.
Fel rhanbarth rydym hefyd wedi cynnal dau ddigwyddiad allweddol gyda darparwyr sy'n
gysylltiedig â'n blaenoriaethau comisiynu strategol sy'n ymwneud â chomisiynu Cartrefi
Gofal a Gofal Cartref. Ar 2 Hydref 2016 cynhaliwyd digwyddiad gyda darparwyr cartrefi
gofal i gyd-gynhyrchu ein Datganiad Sefyllfa'r Farchnad rhanbarthol a fydd yn cael ei
gymeradwyo yn yr wythnosau nesaf. Rydym hefyd wedi cynnal digwyddiad gyda darparwyr
gofal cartref ar 1 Mawrth 2017 ynglŷn â datblygu arferion gofal sy'n canolbwyntio ar
berthnasoedd. Bu'r digwyddiadau hyn yn llwyddiannus iawn gyda phresenoldeb a
chyfranogaeth rhagorol gan Ddarparwyr. Mae gwybodaeth bellach ynglŷn â'r digwyddiadau
hyn ar gael ar gais.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl
Mae iechyd meddwl wedi'i nodi gan y Bwrdd fel maes blaenoriaeth ac mae partneriaid yn
gweithio ar y cyd, dan arweiniad y Bwrdd Iechyd, i ddatblygu Strategaeth Iechyd Meddwl ar
gyfer y rhanbarth. Cynhaliwyd Uwchgynhadledd Iechyd Meddwl hynod lwyddiannus ar 13
Ionawr 2017 ac mae'r allbynnau o'r gweithdai yn cael eu defnyddio i lunio'r strategaeth.

Cyfeiriad at lwyddiannau yn erbyn y cynlluniau gweithredu rhanbarthol
Gan fod Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi gweithredu ar ei ffurf
gysgodol tan fis Medi 2016, mae ei raglen waith wedi'i gwblhau yn awr ac wedi'i gefnogi gan

y Bwrdd ym mis Chwefror 2017, fodd bynnag, yn ystod y flwyddyn mae'r Bwrdd wedi
goruchwylio darpariaeth rhaglenni gwaith y Gronfa Gofal Canolraddol; rhaglen gweithlu
rhanbarthol; rhaglen comisiynu strategol rhanbarthol; cwblhau asesiad o anghenion y
boblogaeth a rhaglen waith grant cyflawni trawsnewid. Mae manylion pellach am y ffrydiau
gwaith unigol ar gael ar gais.

Enghreifftiau o waith ar y cyd a wnaed i gefnogi gweithrediad gwybodaeth,
cyngor a chymorth a datblygiad modelau darpariaeth amgen
Fel rhanbarth, mae partneriaid Gogledd Cymru yn parhau i gefnogi DEWIS Cymru ac yn
parhau i hyrwyddo'r wefan i ddinasyddion; mae DEWIS Cymru hefyd yn cael ei ddefnyddio o
fewn y gwasanaethau Un Pwynt Mynediad ar draws yr Awdurdodau Lleol. Mae Rhwydwaith
DEWIS Cymru yng Ngogledd Cymru yn weithredol iawn ac yn parhau i gysylltu â'r
rhwydwaith genedlaethol ac yn gweithio gyda thîm cenedlaethol DEWIS i sicrhau datblygiad
parhaus DEWIS Cymru fel porth.
Mae gwaith sylweddol wedi'i gyflawni ar draws y 6 adran gwasanaethau cymdeithasol a'r
Bwrdd Iechyd i sicrhau cydymffurfiaeth gyda Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014 mewn perthynas ag asesu a chymhwysedd, yn enwedig o ran casglu set ddata
graidd a 'beth sy'n bwysig'. Mae templed asesu wedi'i gytuno ar gyfer oedolion ar draws
Gogledd Cymru yn awr. Fel rhanbarth hefyd, rydym wedi datblygu taflen wybodaeth
newydd y gellir ei rhoi i ddinasyddion; mae hon yn cael ei gwirio o ran gofynion hygyrchedd
a chydraddoldeb y partneriaid ar hyn o bryd, ac ar ôl ei chymeradwyo bydd pob partner yn
gyfrifol am ddosbarthu'r daflen.
Mae adroddiad asesiad o anghenion y boblogaeth yn tynnu sylw at feysydd i'w datblygu yn y
rhanbarth ac rydym yn dechrau llunio ein Cynllun Ardal. Lle bo'n briodol, bydd modelau
darparu amgen yn cael eu hystyried fel datrysiadau i unrhyw ofynion gwasanaeth newydd ac
arloesol.

Crynodeb o sut y defnyddiwyd arian y Gronfa Gofal Canolraddol, gan
ganolbwyntio ar y canlyniadau a gyflawnwyd
Mae'r Bwrdd wedi goruchwylio rheolaeth cyllid Cronfa Gofal Canolraddol yn y rhanbarth,
fodd bynnag, mae rheolaeth weithredol y gronfa wedi'i ddirprwyo i aelodau Grŵp

Arweinyddiaeth Gogledd Cymru sy'n adrodd yn rheolaidd i'r Bwrdd. Mae Cyllid y Gronfa
Gofal Canolraddol wedi’i ddefnyddio yn unol â pharamedrau'r grant ac mae’r rhaglen o
wasanaethau a gweithgareddau wedi cynnwys ymyrraeth gynnar, atal a gwasanaethau lles;
atal codymau; pwyntiau mynediad sengl; addasiadau; timau gofal integredig a thimau ardal;
pecynnau cefnogi i'r sector Darparwyr; gwasanaethau cefnogi dementia; gwasanaethau
camu ymlaen/i lawr ac ailalluogi Bydd yr adroddiadau chwarterol i Lywodraeth Cymru yn
darparu manylion pellach ynglŷn â phrosiectau a chanlyniadau penodol, fodd bynnag mae
cyllid y Gronfa Gofal Canolraddol wedi bod yn allweddol i ddarparu gwasanaethau gofal
cymdeithasol ac iechyd na fyddai modd eu darparu heb y grant ac sy'n cyflwyno ystod o
ganlyniadau cadarnhaol ar gyfer unigolion.

Sut mae’r Bwrdd wedi ymgysylltu'n uniongyrchol â defnyddwyr gwasanaeth,
neu grwpiau sy'n cynrychioli defnyddwyr gwasanaeth e.e. panel dinasyddion
O ystyried maint a gwasgariad daearyddol Gogledd Cymru, mae'r model sydd wedi'i
fabwysiadu ar gyfer y rhanbarth mewn perthynas â phanel dinasyddion yn un rhithwir. Mae
wedi'i gomisiynu drwy Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Cymunedol yng Nghonwy sy'n
arweinwyr ar gyfer y rhanbarth. Hyd yn hyn mae 78 o gyfranogwyr ar ein panel rhithwir ac
mae cysylltiadau yn datblygu gyda menter Llais y Gymuned, bydd hyn yn gymorth i gadw'r
aelodau'n weithredol yn y Panel Dinasyddion. Mae gwefan ymroddedig ar gyfer y Panel
Dinasyddion ynghyd â thudalen Facebook sy'n cynhyrchu diddordeb yng ngwaith y panel.
Gellir cael mynediad i'r wefan ar llaisygogledd.cymru ac mae gwaith yn parhau ar draws y
rhanbarth i hyrwyddo'r Panel Dinasyddion.
Rydym wedi defnyddio'r panel dinasyddion i geisio safbwyntiau a gwybodaeth ar ystod o
feysydd gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gan gynnwys datblygu asesiad o anghenion y
boblogaeth; datblygu strategaeth y gweithlu; datblygu taflen "Sut y gallaf dderbyn Gofal a
Chefnogaeth yng Ngogledd Cymru".
Mae canlyniad ein hymagwedd yng Ngogledd Cymru o ran y panel dinasyddion rhithwir yn
golygu y gallwn geisio safbwyntiau ac ymgysylltu gyda dinasyddion mewn modd sy’n
ychwaneg i'r hyn y mae pob sefydliad partner yn ei ddefnyddio i ymgysylltu â defnyddwyr
gwasanaeth. Mae wedi bod yn werthfawr iawn i ddatblygu'r asesiad o anghenion y
boblogaeth a datblygu strategaeth gweithlu ranbarthol.

Casgliad
Yn ystod 2016/17 gwnaed gwaith sylweddol gyda phartneriaid ar draws y rhanbarth i
sefydlu'r Bwrdd, fodd bynnag, mae partneriaid hefyd wedi parhau i ddatblygu ystod o
ffrydiau gwaith partneriaeth ac integreiddio ac wedi cyflawni sawl rhaglen waith i gefnogi
gweithrediad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a thrawsnewid ac
integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r Bwrdd wedi datblygu a
chytuno ar ei flaenoriaethau, ei raglen waith ac wedi cytuno ar arweinwyr ar gyfer ffrydiau
gwaith blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf a thu hwnt a bydd yn ceisio
cyflawni'r rhaglen ar draws yr holl asiantaethau partner.

Atodiad 1 – Briff Gweithdy

Fforwm Partneriaeth Gogledd Cymru
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014 – Rhan 9
Cydweithio a Phartneriaeth
1

Cyd-destun

Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (y Ddeddf) yn dod i rym ar 6 Ebrill
2016. Mae Rhan 9 y Ddeddf yn nodi'r cyfrifoldebau penodol ar gyfer partneriaid o ran gwaith
partneriaeth a llunio trefniadau llywodraethu newydd, ac mae'r ddogfen hon yn cynnig y ffurf sydd
ei angen ar gyfer y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a'r trefniadau cysylltiedig yng Ngogledd Cymru
yn y dyfodol.

2

Gofynion y Ddeddf

Mae'r Ddeddf yn cyflwyno gofynion newydd i awdurdodau lleol a'u partneriaid, yn enwedig o ran
partneriaethau a chydweithio yn Rhan 9 y Ddeddf. Mae hyn yn cynnwys yr angen i sefydlu Byrddau
Partneriaeth Rhanbarthol ar ôl-troed y Bwrdd Iechyd Lleol, gyda'r cyfrifoldebau canlynol:

Ymateb i'r asesiad poblogaeth a wnaed yn unol ag adran 14 y Ddeddf.
Gweithredu cynlluniau i bob un o ardaloedd yr awdurdod lleol y mae’r bwrdd yn
ei gyflenwi, ac mae gofyn i’r awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol baratoi a
chyhoeddi.
Sicrhau bod cyrff partneriaeth yn darparu adnoddau digonol ar gyfer y trefniadau
partneriaeth.
Hyrwyddo sefydlu cyllidebau cyfun lle bo’n briodol.
Bydd gofyn i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol flaenoriaethu integreiddio gwasanaethau ar gyfer:

Pobl hŷn sydd ag anghenion cymhleth a chyflyrau tymor hir, yn cynnwys
dementia
Pobl a chanddynt anableddau dysgu
Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc
Gwasanaeth Cefnogi Teuluoedd Integredig
Plant a chanddynt anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch

Yn ogystal â hyn, bydd disgwyl iddynt sicrhau bod cyllidebau cyfun wedi'u sefydlu a'u rheoli mewn
perthynas â llety cartref gofal gan ddod i rym ar 6 Ebrill 2018, ac i sicrhau y rhennir gwybodaeth yn
effeithiol i wella darpariaeth gwasanaethau, gofal a chefnogaeth, wedi'i danategu gan y defnydd o
dechnoleg a systemau cyffredin.
I'w benderfynu:
 Ydych chi'n cytuno â'r angen i greu Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i ddiwallu
gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i ddisodli'r
strwythur llywodraethu presennol?

3

Trefniadau Presennol

Ar hyn o bryd yng Ngogledd Cymru mae gennym Fforwm Partneriaeth Gogledd Cymru wedi'i
gadeirio gan Dr Helen Paterson, Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a grŵp
Arweinyddiaeth Gogledd Cymru sy'n cael ei gadeirio gan Gadeirydd Cydweithredfa Gogledd Cymru Jenny Williams, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy. O dan y rhain mae ein byrddau rhanbarthol presennol h.y.

Bwrdd Comisiynu Gogledd Cymru
Bwrdd Gweithlu Gogledd Cymru
Bwrdd Gwasanaethau Integredig Gogledd Cymru
Grŵp Perfformiad a Gwelliant Gogledd Cymru (grŵp ALl yn unig)
Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru ( Oedolion a Phlant) – bydd y Byrddau hyn yn Fyrddau Statudol o 6
Ebrill 2016

Mae Fforwm Partneriaeth Gogledd Cymru a'r Grŵp Arweinyddiaeth wedi bodoli ers 12 mis ac
roeddent yn ofynnol gan Lywodraeth Cymru i adlewyrchu'r strwythur cenedlaethol ac mae'r cylch
gorchwyl ynghlwm yn Atodiad 1. Mae'r rhain wedi cyfarfod bob chwarter yn ystod 2015/16.

i’w trafod:
 Cysylltiadau rhwng y strwythur presennol a'r Byrddau Gwasanaethau Lleol
 Cysylltiadau gydag unrhyw strwythurau rhanbarthol eraill
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Trefniadau posibl yn y dyfodol

Yng ngogledd Cymru, mae'r partneriaid eisiau parhau â'r gwaith da a wnaed o ran datblygu
gweithgarwch rhanbarthol ar y cyd, a dylunio trefniadau sy'n ategu at y llwyddiant hwn ynghyd â
diwallu'r gofynion cenedlaethol. Mae'r trefniadau amlinellol canlynol wedi'u cynnig ar gyfer y
trafodaethau cychwynnol:
4.1

Strwythur

Mae'r opsiynau canlynol yn cael eu cynnig i'w hystyried

Opsiwn 1:
Bwrdd Arweinyddiaeth
Rhanbarthol
Bwrdd Diogelu
Rhanbarthol – Oedolion /
Plant
Asesiad o
anghenion y
boblogaeth

Comisiynu

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Grŵp Arweinyddiaeth Gogledd
Cymru

Gweithlu

Byrddau Gwasanaethau Lleol /
Byrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus

Perfformiad

CCIS

Panel
Dinasyddion

Byrddau
Gweithgarwch
Ardal x 3

AD / IM

Y rhesymeg ar gyfer y trefniant hwn yw y byddai gan y Bwrdd rôl allweddol i sicrhau datblygiad
trefniadau partneriaeth rhanbarthol a diwallu gofynion y Ddeddf yn y modd gorau drwy rôl o
oruchwylio cynnydd y ffrydiau gwaith rhanbarthol ac adrodd yn uniongyrchol i Brif Weithredwyr pob
un o'r 7 asiantaeth statudol yn y Bwrdd Arweinwyr Rhanbarthol. Byddai cyswllt uniongyrchol hefyd
drwy'r Prif Weithredwyr i'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus lleol a byddai rôl allweddol i weithio
gyda'r Panel Dinasyddion Rhanbarthol. Y Grŵp Arweinyddiaeth fyddai'r mecanwaith darparu er
mwyn gwireddu blaenoriaethau'r Bwrdd.

Opsiwn 2

Yn yr opsiwn hwn ni fyddai'r Grŵp Arweinyddiaeth yn cael ei gynnwys, gyda'r Bwrdd Partneriaeth yn
rheoli'r prosiectau yn uniongyrchol:

Bwrdd Arweinyddiaeth
Rhanbarthol
Bwrdd Diogelu
Rhanbarthol – Oedolion /
Plant

Byrddau Gwasanaethau Lleol /
Byrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Asesiad o Anghenion y
Boblogaeth

Panel
Dinasyddion

AD / IM
Byrddau
Gweithgarwch
Ardal x 3
Y rhesymeg ar gyfer y trefniant hwn yw y byddai'r Bwrdd yn diwallu gofynion y Ddeddf yn y modd
gorau drwy rôl uniongyrchol o oruchwylio cynnydd y ffrydiau gwaith rhanbarthol, ynghyd â chynnal
trosolwg strategol heb fod angen Grŵp Arweinyddiaeth, ac yn adrodd yn uniongyrchol i Brif
Weithredwyr pob un o'r 7 asiantaeth statudol yn y Bwrdd Arweinwyr Rhanbarthol. Byddai cyswllt
uniongyrchol hefyd drwy'r Prif Weithredwyr i'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus lleol a byddai rôl
allweddol i weithio gyda'r Panel Dinasyddion Rhanbarthol.
Gweithlu

Comisiynu

Perfformiad

CCIS

Yr opsiwn a ffafrir
Ymddengys ar hyn o bryd y byddai'r ail opsiwn yn golygu llwyth gwaith trwm iawn ar gyfer y Bwrdd
Partneriaeth a chymysgedd o gyfrifoldebau strategol a gweithredol a allai amharu ar ei
effeithiolrwydd, felly ffefrir yr opsiwn cyntaf – yn y naill opsiwn byddai'r Bwrdd yn swyddogaeth
statudol ac o'r herwydd byddai'n ofynnol darparu gwasanaethau dwyieithog a chyfieithu.

Efallai y byddai'n ddefnyddiol adolygu'r ffrydiau gwaith o dan y Bwrdd / Grŵp Arweinyddiaeth i
sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar flaenoriaethau'r ddeddf ac yn parhau i fod yn addas i bwrpas.

I'w benderfynu:
 Pa opsiwn a ffefrir ar gyfer Gogledd Cymru?
 A oes angen adolygu'r ffrydiau gwaith presennol?

4.2

Cylch Gorchwyl allweddol

Awgrymir y canlynol:



Ymateb i'r asesiad poblogaeth a wnaed yn unol ag adran 14 y Ddeddf.
Sicrhau bod cyrff partneriaeth yn darparu adnoddau digonol ar gyfer y trefniadau
partneriaeth.




Hyrwyddo sefydlu cronfeydd cyfun, lle y bo'n briodol.
Sicrhau bod gwasanaethau ac adnoddau yn cael eu defnyddio yn y ffordd fwyaf
effeithiol ac effeithlon i wella canlyniadau i bobl yn eu rhanbarth;
Sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu a'i defnyddio'n effeithiol i wella
darpariaeth gwasanaethau, gofal a chefnogaeth, gan ddefnyddio technoleg a
systemau cyffredin i fod yn sail i hyn
Sicrhau cynnydd ar integreiddiad gwasanaethau ar gyfer y canlynol
 Pobl hŷn sydd ag anghenion cymhleth a chyflyrau tymor hir, gan gynnwys
dementia;
 Pobl ag anableddau dysgu;
 Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc;
 Gwasanaethau Cefnogaeth Integredig i Deuluoedd a chyllidebau ac
adnoddau cyfun;
 Plant ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch.
Sicrhau bod cyllidebau cyfun yn cael eu sefydlu a'u rheoli mewn perthynas â llety
cartref gofal gan ddod i rym o 6 Ebrill 2018.






I'w benderfynu:
 A yw'r cylch gorchwyl allweddol a awgrymir yn dderbyniol fel man cychwyn
ar gyfer y Bwrdd?
 A oes unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau yn ofynnol ar y cam hwn?
 A oes newidiadau sylweddol o rôl y Fforwm presennol sydd angen eu nodi?

4.3

Aelodaeth

Mae aelodaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi'i nodi yn y Canllawiau Statudol ac mae'n
rhaid iddo gynnwys y canlynol:











O leiaf un aelod etholedig o awdurdod lleol a sefydlodd y bwrdd
partneriaethrhanbarthol;
O leiaf un aelod o Fwrdd Iechyd Lleol a sefydlodd y bwrdd partneriaeth
rhanbarthol;
Yr unigolyn a benodwyd fel cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol dan adran
144 o’r Ddeddf mewn perthynas â phob awdurdod lleol a sefydlodd y bwrdd
partneriaeth rhanbarthol, neu ei gynrychiolydd/ chynrychiolydd enwebedig;
Cynrychiolydd o’r Bwrdd Iechyd Lleol a sefydlodd y bwrdd partneriaeth
rhanbarthol;
Dau unigolyn sy’n cynrychioli buddion sefydliadau trydydd sector yn yr ardal y
mae’r bwrdd partneriaeth rhanbarthol yn ei chyflenwi;
O leiaf un unigolyn sy’n cynrychioli buddion darparwyr gofal yn yr ardal y mae’r
bwrdd partneriaeth rhanbarthol yn ei chyflenwi;
Un unigolyn i gynrychioli pobl gydag anghenion gofal a chefnogaeth yn yr ardal y
mae’r bwrdd partneriaeth rhanbarthol yn ei chyflenwi;
Un unigolyn i gynrychioli gofalwyr yn yr ardal y mae’r bwrdd partneriaeth
rhanbarthol yn ei chyflenwi.

Gall y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol gyfethol unigolion eraill i fod yn aelodau o'r bwrdd fel y bo'n
briodol. Mae'r rheoliadau yn cyfeirio at isafswm aelodaeth y bwrdd ond mae nifer y cynrychiolwyr
ac ystod yr unigolion sy'n cyfranogi yn fater i'w benderfynu'n lleol. Yr aelodau eraill y gellir eu
hystyried er enghraifft yw arweinwyr tai, y gwasanaeth tân, yr heddlu ac ati.

Dylid gwneud trefniadau priodol ar lefel strategol i ymgysylltu â byrddau a sefydliadau eraill
yn ôl yr angen. Efallai y bydd y Bwrdd yn dymuno gwahodd sefydliadau neu unigolion i
fynychu cyfarfodydd y Bwrdd neu is-grwpiau fel y bo'n briodol. Bydd hefyd yn ofynnol
meithrin ymgysylltiad drwy'r rhwydweithiau neu'r fforymau presennol, neu drwy ddatblygiad
rhwydweithiau neu fforymau newydd. Mae'n rhaid derbyn cyfranogaeth weithgar gan
unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau a'u hymgysylltu â gwaith y Byrddau Partneriaeth
Rhanbarthol. Bydd aelod o'r bwrdd yn cynrychioli pobl ag anghenion gofal a chefnogaeth.
Cydnabyddir na ellir disgwyl i'r unigolyn hwn gynrychioli'r holl bobl sydd angen gofal a
chefnogaeth. Felly, bydd angen iddynt weithio gyda'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a'r
Panel Dinasyddion (neu grwpiau perthnasol eraill) i hysbysu datblygiad a darpariaeth
gwasanaethau integredig. Yn yr un modd, ni ellir disgwyl i gynrychiolwyr y trydydd sector
gynrychioli pob sefydliad yn eu sector ond bydd angen iddynt sicrhau bod y sector yn
ymgysylltu'n effeithiol ac yn gallu dylanwadu a chyfranogi at ddarpariaeth gwasanaethau
integredig, fel y bo'n briodol.
I'w benderfynu:
 A ddylai'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol gael aelodaeth sy'n cydymffurfio â
chanllawiau'r Ddeddf?
 A ddylai'r aelodaeth fod yn ehangach a chynnwys partneriaid strategol eraill e.e.
Heddlu, Tân, Addysg a Thai?
 Sut y dylid gwneud penderfyniadau am yr aelodaeth?
 A oes dewisiadau a ffefrir o ran aelodaeth ar hyn o bryd?
 Sut y gallwn sicrhau cyfranogiad llwyddiannus defnyddwyr/ gofalwyr?
 Sut ydym yn cytuno ar 2 gynrychiolydd o'r trydydd sector?
 Sut ydym yn cytuno ar gynrychiolydd darparwyr gofal?
 Pwy fydd yn Cadeirio'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol?
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Materion pellach i'w hystyried
Trefniadau llywodraethu ac adrodd gyda Byrddau eraill a strwythurau
sefydliadol.
Cefnogaeth a gwasanaethu'r Bwrdd (gan gynnwys gofynion safonau'r
Gymraeg)
Ffynonellau cyllid i gefnogi'r strwythur (ni fydd ffrwd gyllido presennol DTG yn
bodoli fel grant ar ôl 2016/17)
Rhaglen Waith
Meini prawf llwyddiant y Bwrdd
Eitemau allweddol ar y Rhaglen.
Cynlluniau ar gyfer yr adroddiad cyntaf i Lywodraeth Cymru ar gynnydd yn
2017

Atodiad 2 – Strwythur Llywodraethu

Atodiad 3 – Cylch Gorchwyl Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gogledd Cymru
Cylch Gorchwyl
Cefndir a chyd-destun
Daeth y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i rym ar 6 Ebrill 2016. Mae Rhan 9 y Ddeddf yn
nodi'r cyfrifoldebau penodol ar gyfer partneriaid o ran gwaith partneriaeth a llunio trefniadau llywodraethu newydd.
O dan y Ddeddf rhaid i Awdurdodau Lleol a’u Bwrdd Iechyd Lleol sefydlu Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol i reoli a
datblygu gwasanaeth i sicrhau cynllunio strategol a gwaith partneriaeth rhwng awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd
Lleol ac i sicrhau fod gwasanaethau, gofal a chymorth effeithiol mewn grym i gwrdd ag anghenion y boblogaeth.
Amcanion y Byrddau Partneriaeth Ranbarthol yw sicrhau bod y byrddau partneriaeth yn gweithio'n effeithiol gyda'i
gilydd.

Y Prif Ofynion ar gyfer y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol












Ymateb i'r asesiad anghenion poblogaeth a wnaed yn unol ag adran 14 y Ddeddf.
Sicrhau bod y cyrff yn y bartneriaeth yn darparu adnoddau digonol ar gyfer trefniadau’r bartneriaeth.
Hyrwyddo sefydlu cronfeydd cyfun, lle bo'n briodol.
Sicrhau bod gwasanaethau ac adnoddau yn cael eu defnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon i wella
canlyniadau i bobl yn eu rhanbarth
Sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu a'i defnyddio'n effeithiol i wella darpariaeth gwasanaethau, gofal
a chefnogaeth, gan ddefnyddio technoleg a systemau cyffredin i fod yn sail i hyn.
Sicrhau cynnydd ar integreiddiad gwasanaethau ar gyfer y canlynol:
- Pobl hŷn a chanddynt anghenion cymhleth a chyflyrau tymor hir, yn cynnwys dementia
- Pobl a chanddynt anableddau dysgu
- Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc
- Gwasanaethau Cefnogaeth Integredig i Deuluoedd a chyllidebau ac adnoddau cyfun
- Plant a chanddynt anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch
Sicrhau bod cyllidebau cyfun yn cael eu sefydlu a'u rheoli mewn perthynas â llety cartref gofal gan ddod i
rym o 6 Ebrill 2018.
Sicrhau bod y Cynllun Gweithredu Rhanbarthol yn cael ei gyflawni
Adrodd yn flynyddol ar waith a chynnydd y Bwrdd i Lywodraeth Cymru
Sicrhau trosolwg o gyllid grant rhanbarthol ac adrodd ar eu defnydd er enghraifft – Grant Cyflawni’r Agenda
Drawsnewid; y Gronfa Gofal Canolraddol; Y Grant Cynradd a Chymuned; grant Gofalwr.

Rôl y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol
Prif swyddogaethau’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol fydd i:




Sicrhau fod yna weledigaeth a rennir ac y cytunwyd arni a chyfeiriad clir ar gyfer datblygiad gwasanaeth ac
integriad iechyd, gofal a lles
Sicrhau fod yna strategaethau a chynlluniau a rennir mewn grym (wedi eu cefnogi gan achosion busnes priodol)
ar gyfer cyflawni’r weledigaeth








Sicrhau fod y cynlluniau strategol yn cael eu gwerthuso a’u hadolygu yn erbyn deilliannau a dangosyddion
perfformiad y cytunwyd arnynt ac a ddeellir
Arwain ymagwedd strategol i gyfathrebu a rhoi cyhoeddusrwydd i'r cyfeiriad a’r cynnydd a wnaed
Sicrhau fod egwyddorion y bwrdd yn cael eu cynnal
Cynnal trosolwg effeithiol o’r adnoddau a glustnodwyd gan y CTSSWPB
Adrodd i’r Bwrdd Arweinyddiaeth Ranbarthol ar gynnydd, materion allweddol a disgwyliadau, gan godi unrhyw
rwystrau i gynnydd o fewn y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol ar gyfer eu datrys
Sicrhau fod adroddiad blynyddol ar gynnydd yn cael ei baratoi a’i ddarparu fel sy'n ofynnol i Lywodraeth Cymru.

Aelodaeth
Rhaid i aelodaeth y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol gynnwys y canlynol:
o
o
o

O leiaf un aelod etholedig o awdurdod lleol a sefydlodd y bwrdd partneriaeth ranbarthol
O leiaf un aelod o Fwrdd Iechyd Lleol a sefydlodd y bwrdd partneriaeth ranbarthol
Yr unigolyn a benodwyd yn gyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol o dan adran 144 o'r Ddeddf mewn
perthynas â phob awdurdod lleol a sefydlodd y bwrdd partneriaeth ranbarthol, neu ei g/chynrychiolydd
enwebedig
o Cynrychiolydd o'r Bwrdd Iechyd Lleol a sefydlodd y bwrdd partneriaeth ranbarthol
o Dau unigolyn sy’n cynrychioli buddion sefydliadau trydydd sector yn yr ardal y mae’r bwrdd partneriaeth
ranbarthol yn ei chyflenwi
o O leiaf un unigolyn sy’n cynrychioli buddion darparwyr gofal yn yr ardal y mae’r bwrdd partneriaeth
ranbarthol yn ei chyflenwi
o Un unigolyn i gynrychioli pobl ag anghenion am ofal a chymorth yn yr ardal y mae’r bwrdd partneriaeth
ranbarthol yn ei chyflenwi
o Un unigolyn i gynrychioli gofalwyr yn yr ardal y mae’r bwrdd partneriaeth ranbarthol yn ei chyflenwi
Gall y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol gyfethol unigolion eraill i fod yn aelodau o'r bwrdd fel y bo'n briodol. Mae'r
rheoliadau yn cyfeirio at isafswm aelodaeth y byrddau ond mae nifer y cynrychiolwyr ac ystod yr unigolion sy'n
cyfranogi yn fater i'w benderfynu'n lleol.

Trefniadau Cadeirio
Bydd Aelodau o’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol yn ethol Cadeirydd o blith ei aelodau prun ai oes angen yr aelod
neu ei gyfethol.
Bydd Aelodau o’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol yn ethol Is Gadeirydd o blith ei aelodau prun ai oes angen yr aelod
neu ei gyfethol.
Ni all y Cadeirydd a’r Is Gadeirydd gynrychioli’r un sefydliad. Bydd y Cadeirydd a’r Is Gadeirydd yn cylchdroi ar draws
y sectorau.
1 flwyddyn fydd tymor y Cadeirydd ac yna bydd yr Is Gadeirydd yn dod yn Gadeirydd; bydd yr aelodau wedyn yn
ethol Is Gadeirydd newydd.

Cefnogaeth Fusnes i’r Bwrdd
Bydd cefnogaeth fusnes a’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol yn cael ei ddarparu gan y Tîm
Cydweithio Rhanbarthol. Bydd gan y Pennaeth Cydweithio Rhanbarthol sedd ar y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol.

Amlder y Cyfarfodydd
Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob chwarter o leiaf a bydd y dyddiadau’n cael eu cytuno ar ddechrau pob
blwyddyn.

Cworwm
Bydd y cyfarfod â chworwm pan fydd hanner yr aelodau craidd yn bresennol e.e.
3 Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol neu ei g/chynrychiolydd enwebedig
1 cynrychiolydd o’r Bwrdd Iechyd
3 Aelod etholedig
1 unigolyn sy’n cynrychioli buddiannau sefydliadau trydydd sector
(nid yw hyn yn cynnwys aelodau cyfetholedig).

Cyfathrebu
Bydd y rhaglen a’r papurau ar gyfer y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg. Bydd
cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn y Gymraeg a’r Saesneg drwy ddefnyddio cyfieithydd Cymraeg. Bydd aelodau’r
Bwrdd yn cyfranogi yn eu dewis iaith eu hunain. Bydd ffurfiau eraill o gyfathrebu ar gael ar gyfer aelodau yn ôl yr
angen.

Papurau’r Bwrdd
Bydd papurau yn cael eu cylchredeg wythnos cyn bod disgwyl i'r cyfarfodydd gael eu cynnal. Dogfennau cyhoeddus
yw’r papurau a gellir eu rhannu’n ehangach.

Atodiad 4 -Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru

Rhaglen Waith
Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol Gogledd Cymru
Matrics Risgiau

Egwyddorion Arweiniol
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu iechyd a lles gwell a chynaliadwy ar gyfer yr holl bobl yng Ngogledd Cymru. Mae
hyn yn golygu:
6

Newid y system gyfan ac ailfuddsoddi adnoddau i fodel atal sy'n hyrwyddo iechyd a lles da ac yn defnyddio tystiolaeth o'r
hyn sy'n gweithio orau yn effeithiol.

7

Mae gofal yn cael ei ddarparu mewn dulliau cydlynol o amgylch anghenion, dewisiadau ac asedau cymdeithasol pobl
(defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a chymunedau)

8

Mae pobl yn cael eu galluogi i ddefnyddio eu hyder a'u sgiliau i fyw'n annibynnol, wedi'u cefnogi gan ystod o ddewisiadau o
ansawdd uchel yn y gymuned.

9

Ymgorffori cydgynhyrchu yn y broses o wneud penderfyniadau er mwyn i ddinasyddion a'u cymunedau lunio'r gwasanaethau

10

Rydym yn cydnabod yr ystod eang o ffactorau sy'n dylanwadu ar iechyd a lles a phwysigrwydd y cysylltiadau â'r meysydd hyn
(gan gynnwys addysg, tai, lles, lleihau digartrefedd, twf economaidd, adfywio, hamdden a'r amgylchedd)

Datblygwyd yr egwyddorion yng Ngweithdy'r Bwrdd ar 10 Tachwedd 2016

Integreiddio Gwasanaethau

Deall anghenion
poblogaeth Gogledd
Cymru

Gweithgaredd

Asesiad o anghenion y boblogaeth
Ymgymryd ag asesiad o anghenion y
boblogaeth ranbarthol yn unol ag adran 14
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014 ac adrodd drwy
strwythurau gwleidyddol / llywodraethu
partneriaid a'i gyflwyno i LlC erbyn mis
Ebrill 2017.

Dyddiad
Dyddiad
Dechrau
Gorffen

Ebrill
2016

Mawrt
h
2017

Arweinydd
/ Noddwr
RPB

Jenny
Williams,
CBSC.

Y Sefyllfa Bresennol ar 17/2/17

Adroddiad asesiad o anghenion wedi'i
gymeradwyo gan Fwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol Gogledd Cymru
15.12.2016.
Adroddiad yn cael ei gyflwyno i
brosesau gwleidyddol / llywodraethu
y partneriaid ar hyn o bryd.
Adroddiad i hysbysu Llywodraeth
Cymru wedi'i gwblhau.
Adroddiad angen ei gofnodi gyda
Llywodraeth Cymru erbyn 1/4/17.

COG Camau
Gweithredu

Wedi’i gwblhau

Canlyniad /
Gweledigaeth ar gyfer y
maes gwasanaeth

Risg

Datblygu
Strategaeth Iechyd
Meddwl integredig
gan gynnwys
CAMHS

Strategaeth Iechyd Meddwl
Dull cydweithredol i ddatblygu Strategaeth
Iechyd Meddwl integredig ar gyfer
Gogledd Cymru gan gynnwys CAMHS

Jenny
Williams,
CBSC.

I'w drafod yng nghyfarfod Grŵp
Arweinyddiaeth Gogledd Cymru ar
3/3/17.
Adrodd i Fwrdd Partneriaeth
Gwasanaeth
prif ffrwd

Bethan Jones Rhanbarthol Gogledd Cymru ym mis
BIPBC /
Mawrth 2017.
Clare Field
CBSW

Mae'r gwasanaeth wedi'i brif ffrydio.

Gwaith ar y gweill

Andy Roach
BIPBC/ Jenny
Williams
CBSC

Adroddiad diweddaru i Fwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd
Cymru ym mis Chwefror 2017.

Ar y trywydd cywir

Mawrt
h
2018

Ar y trywydd cywir

Integreiddio
Gwasanaethau
Cefnogi
Teuluoedd
Integredig

Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd
Integredig
Gwasanaethau eisoes wedi'u ffurfweddu'n
isranbarthol ar draws Gogledd Cymru.
Adrodd yn flynyddol i'r Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol

Ebrill
2017

Canllaw wedi'i ddiweddaru wedi'i
dderbyn gan Lywodraeth Cymru.

Parhaus

Asesiad o Anghenion y Boblogaeth
Datblygu cynlluniau ardal a dechrau
cyflawni'r canfyddiadau
/argymhellion yn yr asesiad o
anghenion y boblogaeth

Adrodd i'r Bwrdd Partneriaethau
Rhanbarthol

Iona
wr
2017

Mawrt
h
2017

Andy Roach
BIPBC/
Neil Ayling CSFf

Mae'r Grŵp Anableddau Dysgu
Rhanbarthol yn parhau i gyfarfod.

Bwrdd Arweinyddiaeth Gogledd
Cymru i gytuno ar weledigaeth a lefel
yr integreiddiad ar gyfer y
gwasanaeth.

Parhaus

Integreiddio
gwasanaethau i bobl ag
anableddau dysgu.

Anableddau Dysgu
Deall yr ymagwedd partneriaeth sy'n
ofynnol i ddatblygu gwasanaeth
integredig; archwilio gwahanol fodelau
ac arfer gorau.

Integreiddio Gwasanaethau

Cynnal marchnad
darparwyr cynaliadwy
ar draws Gogledd
Cymru a gweithio tuag
at gyllidebau cyfun

Marchnad Darparwyr yng Ngogledd
Cymru
Deall y materion y mae'r sector
darparwyr yn eu hwynebu yng Ngogledd
Cymru a'r effaith ar gynaliadwyedd eu
busnes gan gynnwys cyllid, prosesau a llif,
gweithlu, ansawdd gofal ac ati
Mae hyn hefyd yn cysylltu â rhaglenni
gwaith y Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol a'r
Byrddau Gweithlu Rhanbarthol.
Gweithdy partneriaeth 5 diwrnod i
gytuno ar feysydd gwaith i'w
datblygu'n rhanbarthol. Rhannu
canfyddiadau mewn datganiad
sefyllfa rhanbarthol.

Dyddiad
Gorffen

Arweinydd /
Noddwr RPB

Y Sefyllfa Bresennol ar 17/2/17

COG Camau
Gweithredu
COG

Ebrill
2017

Mawrt
h
2018

Heb ddechrau eto

Anableddau Dysgu ( yn dibynnu ar
gytundeb ar gyfer Cam 1)
Cynllunio a gweithio tuag at ddatblygu
gwasanaethau integredig mewn dull fesul
cam
Ystyried cyllidebau cyfun a datblygu
cyllideb gyfun lle bo'n briodol

Dyddiad
Dechrau

Andy Roach
BIPBC/
Neil Ayling CSFf

Med
i

Ionawr
2018

1) Adroddiad cychwynnol wedi'i
gwblhau ym mis Medi 2016.
2) Gweithdy 5 diwrnod wedi’i gynnal.
3) Angen adolygu'r rhaglen waith a
rhaglen o newidiadau yn dechrau.
4) Adroddiad i Fwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol Gogledd Cymru
23/2/17.
Morwena
5) Cyflawni'r rhaglen waith.
Edwards CG

2016

Cartrefi Gofal - Cyllidebau Cyfun
Tach 2016

Mawrt
h
2018

Richard
Weigh
Adran 151

Nid oes trefniadau cadarn ar hyn o
bryd ar gyfer cyfuno cyllidebau Cartrefi
Gofal.

Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol yn
cynnal gweithdy rhanbarthol yng
Ngogledd Cymru 28/2/17. Dysgu o
gynllun peilot Gwent yn cael ei rannu.

Ar y trywydd cywir

Gweithgaredd

Heb ddechrau eto

Canlyniad / Gweledigaeth ar
gyfer y maes gwasanaeth

Risg

Integreiddio Gwasanaethau

Integreiddio
gwasanaethau i
Ofalwyr, gan gynnwys
gofalwyr ifanc.

Gweithgaredd

Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc
Mapio'r ddarpariaeth a gwasanaethau
presennol ac asesu'r rhain yn erbyn
gofynion Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Dyddiad
Dechrau

Iona
wr
2017

Dyddiad Arweinydd /
Gorffen Noddwr RPB

Diwed
d
Mawrt
h 2017

Bethan Jones
Edwards /
Morwena
Edwards CG /
Ffion
Johnstone
BIPBC

Y Sefyllfa Bresennol ar 17/2/17

1) Cytundeb gan Bartneriaid ar gyfer
swydd Rheolwr Busnes
Rhanbarthol. Yn dechrau 6/3/17
2) Mapio'r ddarpariaeth bresennol i
ddechrau ym mis Mawrth a'i
gwblhau erbyn mis Mehefin 2017.
3) Datblygu rhaglen waith.
4) Adroddiad i Fwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol Gogledd Cymru
ynglŷn â'r defnydd o Grant
Gofalwyr ym mis Mawrth 2017.

COG Camau
Gweithredu

Ar y gweill

Canlyniad / Gweledigaeth
ar gyfer y maes
gwasanaeth

Risg

Integreiddio Gwasanaethau

Integreiddio
gwasanaethau ar gyfer
plant sydd ag
anghenion cymhleth.
Integreiddio
gwasanaethau ar gyfer
pobl hŷn sydd ag
anghenion cymhleth a
chyflyrau tymor hir, gan
gynnwys dementia

Plant ag anghenion cymhleth

Ebrill
2017

Ion
2017

Pobl hŷn ag anghenion cymhleth

Ion
2017

Dyddiad
Gorffen

Arweinydd /
Noddwr RPB

Mawrt
h
2018

Bethan Jones
Edwards /
Morwena
Edwards CG /
Ffion Johnstone
BIPBC

Y Sefyllfa Bresennol ar 17/2/17

Bethan Jones Arweinwyr i ddiffinio a chytuno ar
Edwards / raglen integreiddio erbyn diwedd mis
Mawrth
Morwena Mawrth 2017.
Edwards CG /
2018
Ffion Johnstone
BIPBC
Bethan Jones Arweinwyr i ddiffinio a chytuno ar
Edwards / raglen integreiddio erbyn diwedd mis
Mawrth
Morwena Mawrth 2017.
Edwards CG /
2017
Ffion Johnstone
BIPBC

COG Camau
Gweithredu

Heb
ddechrau eto

Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc
Archwilio a datblygu ymagweddau ar gyfer
gwasanaethau Gofalwyr integredig ac
ystyried a ellir creu cyllideb gyfun i
gefnogi'r gwasanaethau hyn

Dyddiad
Dechrau

Heb ddechrau
eto

Gweithgaredd

Heb ddechrau
eto

Canlyniad / Gweledigaeth ar
gyfer y maes gwasanaeth

Risg

Busnes / Goruchwylio / Gwylio

Cronfa Gofal Canolraddol
Dirprwyo goruchwyliaeth rheolaeth
weithredol y gronfa i Grŵp Arweinyddiaeth
Gogledd Cymru
Cronfa Gofal Canolraddol
Diweddariad 6 misol yn adrodd i'r Bwrdd.
Adroddiadau eithrio fel bo'r angen.

Maes Gwasanaeth
Gweithredol

Rhag 2016

Rhag
2016

Maes
Gwasanaeth
Gweithredol

Cytuno ar gyfnodau adrodd ar gyfer
adroddiadau i'r Bwrdd Arweinyddiaeth
Rhanbarthol.
Trefniadau adrodd blynyddol ar waith y
Bwrdd i Lywodraeth Cymru
Adolygu strategaeth gyfathrebu'r Bwrdd
yn flynyddol.

Cadeirydd
Bwrdd
Cynllunio Ardal

Nicola
Stubbins
CSDd
Nicola
Stubbins
CSDd

Y Sefyllfa Bresennol (ar 31 Mai
2016)

Gofynnwyd am adroddiad i Fwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd
Cymru ym mis Ebrill 2017.

Dirprwyo rheolaeth weithredol i
Grŵp Arweinyddiaeth Gogledd
Cymru.
Adroddiad wedi'i drefnu ar gyfer
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
Gogledd Cymru.

COG Camau
Gweithredu

Aelodau'r bwrdd i gadarnhau eu
gofynion i'w cynnwys yn y
Strategaeth.

Strategaeth Gyfathrebu
Cytuno ar ymagwedd i gyfathrebu
gwybodaeth gan y Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol
Cyfathrebu gwaith y
Bwrdd yn gadarn

Arweinydd
/ Noddwr
RPB

Ar y trywydd
cywir

Dyddiad
Gorffen

Rhag
2016

Mawrth
2017

Adroddiad drafft i Fwrdd

Cadeirydd y
Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd
Bwrdd
Partneriaeth Cymru erbyn mis Mawrth 2017.
Rhanbarthol

Ar y trywydd cywir

Arolygiaeth partneriaeth
dros reolaeth weithredol
Cronfa Gofal Canolraddol

Camddefnyddio Sylweddau
Adroddiadau blynyddol o'r Bwrdd
Cynllunio Ardal yn cael eu rhannu gyda'r
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Dyddiad
Dechrau

Ar y
trywydd
cywir

Arolygiaeth partneriaeth
dros y Gwasanaeth
Camddefnyddio
Sylweddau

Gweithgaredd

Ar y
trywydd
cywir

Canlyniad /
Gweledigaeth ar
gyfer y maes
gwasanaeth

Risg

Amserlen cyfarfodydd
Mis

Maes Canolbwynt

Cyfarfod Busnes

Rhagfyr 2016

Cyflwyniad asesiad anghenion poblogaeth

Cytuno ar egwyddorion arweiniol ar
gyfer y Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol
Cytuno ar raglen waith ar gyfer 201618

Dull cyfathrebu ar gyfer y strategaeth

Ionawr 2017

Chwefror 2017

Marchnad darparwyr: datganiad sefyllfa
Diweddariad Bwrdd Gweithlu

Diweddariad Cyllidebau Cyfun
Dirprwyo arolygiaeth rheolaeth y gronfa gofal canolraddol i Grŵp
Arweinyddiaeth Gogledd Cymru

Datganiad sefyllfa Iechyd Meddwl a chynllunio camau gweithredu

Diweddariad y Bwrdd Comisiynu
Cytuno ar adroddiad y Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol i
Lywodraeth Cymru

Mawrth 2017

Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd Integredig

Adroddiad Blynyddol Panel
Dinasyddion GC

Strategaeth Gyfathrebu
Ebrill 2017

Gofalwyr
Ffrydiau gwaith blaenoriaeth / amlinelliad cwmpas a darparu

Nodi cyfnod etholiad
Adroddiad blynyddol –
Camddefnyddio sylweddau
Adroddiad ar Fforwm Gwerth
Cymdeithasol GC

Datganiad sefyllfa Anableddau Dysgu a chynllunio camau
gweithredu
Mai 2017
Mehefin 2017

Adroddiad diwedd blwyddyn / diweddariad 6 mis y Gronfa Gofal
Canolraddol
Cynlluniau gweithredu asesiad o anghenion y boblogaeth
Marchnad darparwr /diweddariad rhaglen 5 diwrnod mewn
ystafell

Nodi cyfnod etholiad

Gorffennaf 2017
Medi 2017

Plant gydag anghenion cymhleth – cwmpasu
Gofalwyr

Hydref 2017

Marchnad darparwr /diweddariad rhaglen 5 diwrnod mewn
ystafell

Tachwedd 2017
Rhagfyr 2017
Ionawr 2018
Chwefror 2018

Marchnad darparwr /diweddariad rhaglen 5 diwrnod mewn
ystafell

Atodiad 5- Aelodaeth Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru
Enw

Teitl

Cyfeiriad e-bost

Dr Helen Paterson

Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam –
Wedi'i chyfethol fel Cadeirydd
Aelod Arweiniol, Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfarwyddwr, Cyngor Gwynedd
Aelod Arweiniol, Cyngor Sir Ddinbych
Cyfarwyddwr , Cyngor Sir Ynys Môn
Aelod Arweiniol, Cyngor Sir y Fflint
Cyfarwyddwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Aelod Arweiniol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

helen.paterson@wrexham.gov.uk

Cynrychiolydd y Trydydd Sector
Cynrychiolydd Defnyddwyr Gwasanaeth
Cyfarwyddwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Aelod Arweiniol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Cynrychiolydd y Trydydd Sector
BIPBC
Cynrychiolydd Darparwyr
Prif Swyddog Gweithredu, BIPBC
Cyfarwyddwr, Cyngor Sir y Fflint
Cyfarwyddwr, Cyngor Sir Ddinbych
Prif Swyddog Cyllid (Swyddog Adran 151)(wedi'i gyfethol)
Cynrychiolydd Gofalwyr
Cynrychiolydd y Trydydd Sector
Aelod Arweiniol, Cyngor Gwynedd

DWorrall@redcross.org.uk
debbielou16@hotmail.co.uk
Jenny.Williams@conwy.gov.uk
Joan.lowe@wrexham.gov.uk
lynda.colwell@gofalathrwsio.com
margaret.hanson@wales.nhs.uk
mary@careforumwales.co.uk
Morag.Olsen@wales.nhs.uk
neil.j.ayling@flintshire.gov.uk
nicola.stubbins@denbighshire.gov.uk
richard.weigh@denbighshire.gov.uk
vinwest@icloud.com
wendyjones@cvsc.org.uk
WilliamGarethRoberts@gwynedd.gov.uk

Heddlu Gogledd Cymru (wedi'i gyfethol)

Richard.Debicki@nthwales.pnn.police.uk

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (wedi'i
chyfethol.)

dawn.docx@nwales-fireservice.org.uk

Cyng Aled Jones
Awen Edwards
Cyng Bobby Feeley
Caroline Turner
Cyng Christine Jones
Clare Field
Cyng. Sue Lloyd
Williams
David Worrall
Debbie Shaffer
Jenny Williams
Cyng Joan Lowe
Lynda Colwell
Margaret Hanson
Mary Wimbury
Morag Olsen
Neil Ayling
Nicola Stubbins
Richard Weigh
Vin West
Wendy Jones
Cyng William Gareth
Roberts
Prif Gwnstabl
Cynorthwyol Richard
Debicki
Dawn Docx

AledMJones@anglesey.gov.uk
AwenMorwenaEdwards@gwynedd.gov.uk
bobby.feeley@denbighshire.gov.uk
CarolineTurner@ynysmon.gov.uk
christine.m.jones@flintshire.gov.uk
clare.field@wrexham.gov.uk
Cllr.Sue.Lloyd-Williams@conwy.gov.uk

Gordon Roberts
Teresa Owen
Bethan Jones
Edwards
Stephen Jones

Gwasanaeth Ambiwlans Gogledd Cymru (wedi'i gyfethol)
Iechyd Cyhoeddus Cymru (wedi'i chyfethol)
Pennaeth Cydweithredfa Rhanbarthol – Cefnogaeth Rheoli
Busnes
CLlLC – Cefnogaeth Rheoli Busnes

Gordon.Roberts@wales.nhs.uk
Teresa.Owen@wales.nhs.uk
Bethan.m.jonesedwards@denbighshire.gov.uk
Stephen.jones@wlga.gov.uk

Atodiad 6 – Cylch Gorchwyl Grŵp Llywio Fforwm Gwerth Cymdeithasol
Cefndir a Chyd-destun: Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol a'r partneriaid Bwrdd
Iechyd Lleol ystyried mentrau cymdeithasol, sefydliadau cydweithredol, trefniadau
cydweithredol, opsiynau a arweinir gan ddefnyddwyr a'r trydydd sector fel rhan o
unrhyw benderfyniad i gynllunio, hyrwyddo a darparu gwasanaethau gofal a
chefnogaeth a gwasanaethau ataliol. Mae'r Ddeddf yn cyflwyno newid diwylliant i'r
modd y darparwyd gwasanaethau yn y gorffennol, i ymagwedd sy'n seiliedig ar
bartneriaethau, a pherthynas gyfartal rhwng ymarferwyr a phobl sydd angen gofal a
chefnogaeth a gofalwyr sydd angen cefnogaeth.
Gofynion Allweddol (Diben) y Fforwm: I gefnogi darparwyr sy'n seiliedig ar werth
cymdeithasol (menter gymdeithasol, sefydliadau a threfniadau cydweithredol,
mentrau a arweinir gan ddefnyddwyr a'r trydydd sector) i ddatblygu dealltwriaeth a
rennir o'r rhaglen gyffredin, ac i rannu a datblygu arfer da.
Ystyr yr rhaglen gyffredin yw ..hyrwyddo busnesau gwerth cymdeithasol sy'n cefnogi
pobl i gyflawni canlyniadau lles ac egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol
a Llesiant (Cymru) 2014.
Ac ystyr gwerth cymdeithasol yw:
"A regard to people’s economic, social and environmental well-being (Public
Services Social Value Act / Triple Bottom Line context)
A concept including social capital as well as the subjective aspects of a citizen’s
wellbeing, such as their ability to participate in decisions which affect them"
(http://www.businessdictionary.com/definition/social-value.html)
'A process whereby organisations meet their needs for goods, services, works and
utilities in a way that achieves value for money on a whole life basis in terms of
generating benefits to society and the economy, whilst minimising damage to the
environment’. (Gweithlu Caffael Cynaliadwy)
"Additional benefits or value to society over and above a service’s outputs. This may
mean something different to everybody, but examples may range from the very
tangible, such as jobs for the long-term unemployed, or sub-contracting opportunities
for small businesses, to softer, but equally important, benefits such as engagement
with communities or groups of individuals who might otherwise feel entirely
disengaged." (Croydon Social Value Toolkit)
Rôl a ffiniau: Rôl y Fforwm yw cefnogi darparwyr sy'n seiliedig ar werth
cymdeithasol ac annog sector gwerth cymdeithasol sy'n ffynnu sy'n gallu ac yn
fodlon cyflawni cyfleoedd darparu gwasanaeth ac i ddylanwadu a herio.
Byddwn yn gwneud hyn drwy sefydlu grwpiau lleol a /neu ranbarthol:
 Hyrwyddo cyfleoedd partneriaeth a rhwydweithio ar draws y sectorau
(statudol, trydydd ac annibynnol)
 Dylanwadu a herio arferion comisiynu a chaffael
 Nodi arfer da a rhannu straeon

Nodau: Ein nod yw sefydlu'r paramedrau lle y cyflawni yr 'amgylchedd cywir'. Mae
hyn yn golygu archwilio problemau a rennir a chyfleoedd, datblygu sgiliau a datrys
problemau ar y cyd a sicrhau sector ffyniannus sy'n gynaliadwy, ac yn canolbwyntio
ar les dinasyddion Gogledd Cymru. Rydym eisiau hyrwyddo:
i)

ii)

Datblygiad sefydliadau nid er elw 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 ar gyfer gofalwyr, a gwasanaethau
ataliol. Dyletswydd a gyflwynir i Awdurdodau Lleol o dan Rhan 2, adran
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Cydweithredu gyda'r nod o wneud y mwyaf o werth cymdeithasol a chydgynhyrchu ar draws yr holl ddarparwyr sy'n darparu gwasanaethau iechyd,
gofal cymdeithasol a/neu wasanaethau lles a gofal cymdeithasol.

Rhaglen Waith: Bydd rhaglen gwaith i'r dyfodol blynyddol yn cael ei greu a'r
cynnydd yn cael ei adrodd i'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol o leiaf dwywaith y
flwyddyn.
Ysgrifenyddiaeth: Cyfarfodydd – bydd gwaith cyllido, archebu ystafelloedd a
lluniaeth, cynhyrchu a dosbarthu rhaglenni a nodiadau'r cyfarfodydd yn cael ei
gyflawni gan Gydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Lles
Gogledd Cymru.
Amlder y cyfarfodydd: Bob 4-6 wythnos o fis Tachwedd 2016, yn amodol ar
isafswm o 4 aelod yn bresennol.
Cyfathrebu: Bydd rhaglen a phapurau cyfarfod dwyieithog yn cael eu darparu
wythnos cyn y cyfarfodydd.
Aelodaeth
Cyd-gadeiryddion – Ann Woods ac Utha Felder
Bethan Jones Edwards, Alison Atkinson a Maria Bell – Cydweithredfa Gwella Gofal
Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru
Donna Coyle a Gareth Rogers – Care to Cooperate Project, Canolfan Cydweithredol
Cymru
Val Billingham - Golden Thread Advocacy Project
Mandy Tilston-Viney - Cartrefi Cymru
Utha Felda – Cymdeithas MS
Ann Woods - Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint
Gill Hunter – Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru
Mair Jones- Mary Dei
Mark John-Williams – Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru
Wendy Jones - Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy ac arweinydd Panel
Dinasyddion
Gill Bailey – Cyngor Sir y Fflint
Robert Loudon – annibynnol
Eleri Lloyd ac Adam Richards – Fforwm SROI Gogledd Cymru (Mantell Gwynedd)

Gellir cyfethol aelodau grwpiau eraill ac/neu arbenigwyr eraill i'r grŵp ar unrhyw adeg
gyda chytundeb y cadeirydd/cadeiryddion

