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BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL GORLLEWIN
CYMRU

19 MEDI 2019, 10.30AM

Ystafell TL03
Adeilad Addysgu a Dysgu
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Caerfyrddin
SA31 3EP

Cofnodion

Yn bresennol

Y Cynghorydd Jane Tremlett (CyngJT), Cyngor Sir Caerfyrddin (Cadeirydd)
Y Cynghorydd Tessa Hodgson (TH), Cyngor Sir Penfro
Anna Bird (AB), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Judith Hardisty (JH), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Ros Jervis (RJ), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Hazel Lloyd Lubran (HL), Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion
Jill Paterson (JP), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Joanne Silverthorne (JS), Cynrychiolydd Gofalwyr
Gaynor Toft (GT), Cyngor Sir Ceredigion
Ros Jervis (RJ), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Carys James (CJ), Cyngor Sir Ceredigion
Sarah Jennings (SJ), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Jake Morgan (JM), Cyngor Sir Caerfyrddin
Jonathan Morgan (JM), Cyngor Sir Caerfyrddin
James Tyler (JT), Cynrychiolydd Defnyddwyr
Karen Chandler (KC) Pobl yn Gyntaf Sir Benfro

Hefyd yn bresennol:

Ben Fulton (BF), Aelod o'r Dream Team (Rhan)
James Dash (JD), Aelod o'r Dream Team (Rhan)
Maya Sonvico (MS), Aelod o'r Dream Team (Rhan)
Kim Neyland (KN), Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru
Mark Llewellyn (ML), Sefydliad Gofal Cymdeithasol Cymru
Jessica Rees (JR), (Cofnodion), Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru
Martyn Palfreman (MP), Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru
Rebecca A Jones (RJ), Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru
Jewell Edmonds (JE), Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru
Michael McClymont (MM), Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru
Julia Wilkinson (JW), Cyngor Sir Caerfyrddin/Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
(Rhan)

Eitem
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Ymddiheuriadau

Margaret Allen (MA), Cynrychiolydd Gofalwyr (Rhan)
Steven Griffiths (SG), Cynrychiolydd Gofalwyr
Jonathan Griffiths (JG), Cyngor Sir Penfro
Melanie Minty (MM), Fforwm Gofal Cymru
Gareth Morgans (GM), Cyngor Sir Caerfyrddin
Y Cynghorydd Alun Williams, (CyngAW), Cyngor Sir Ceredigion
Alan Thomas (AT), Cynrychiolydd Defnyddwyr
Cathryn Thomas (CT), Gofal Cymdeithasol Cymru

1. Croeso a Chyflwyniadau

Croesawodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol i'r cyfarfod. Yn dilyn hynny,
cyflwynodd pawb ei gilydd o gwmpas y bwrdd.

2. Ymddiheuriadau

Nodwyd yr ymddiheuriadau.

3. Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2019 a
Materion yn Codi

Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod gwir a chywir o'r cyfarfod. Nid oedd dim
materion yn codi.

Gofynnodd JM a fyddai modd defnyddio ystafelloedd cyfarfod o fewn adeiladau
partner yn y dyfodol er mwyn osgoi costau llogi ystafell.

4. Y diweddaraf am yr aelodaeth

Dywedodd MP fod y Cadeirydd wedi ysgrifennu at Ymddiriedolaeth Gwasanaeth
Ambiwlans Cymru yn gofyn am enwebai i ymuno â'r Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol.

Roedd trafodaethau'n parhau â Chartrefi Cymunedol Cymru ynghylch nodi
cynrychiolwyr i fod ar y Bwrdd.

5. Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru - Cyflwyniad yn rhoi
trosolwg

Croesawodd y Cyng JT y 'Dream Team', sef grŵp o bobl ag anableddau dysgu a 
ffurfiwyd i roi cyngor i sefydliadau ar faterion o bwys a oedd wedi arwain y
gwaith o ddatblygu Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru. Cafodd y Siarter
- y cyntaf o'i fath yng Nghymru - ei ddatblygu â chyllid gan y Gronfa Gofal
Integredig a'i lansio'n ffurfiol gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol a'i gymeradwyo gan Brif Weinidog Cymru yn Sioe Sir Benfro yn yr
haf.
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Yn dilyn cyflwyniadau gan Aelodau ac amlinelliad byr o amcanion y tîm,
dangoswyd fideo yn rhoi rhagor o wybodaeth am gynnwys y Siarter a'r
dyheadau ar gyfer ei gyflwyno ledled y rhanbarth a'r tu hwnt.

Cytunwyd y byddai'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn llofnodi'r Siarter, gan
ddangos ei gefnogaeth ac ymrwymiad llawn partneriaid i'w amcanion.
Llofnododd y Cyng JT ar ran y Bwrdd. Gofynnodd KC a fyddai modd anfon llun
o'r Cynghorydd yn ei lofnodi at gyfeiriad e-bost y Siarter. GWEITHRED: MM

Gofynnodd JH am i ddiweddariad gael ei roi ar ben-blwydd y lansiad, i nodi
effaith y Siarter. Derbyniwyd y gwahoddiad a dywedodd KC fod archwiliadau'n
cael eu cynnal i weld a oedd llofnodwyr y Siarter yn gweithredu'r gwelliannau a
nodwyd, a fyddai'n llywio'r diweddariad hwn. GWEITHRED: KC / MP

Cafodd y tîm ei ganmol am ei waith a nodwyd ei fod wedi cyrraedd y rhestr fer
ar gyfer gwobr o dan y categori Grymuso a Chydgynhyrchu yng Ngwobrau GIG
Cymru y noson honno yng Nghaerdydd. Dymunodd y Cadeirydd bob llwyddiant
i'r tîm ar ran y Bwrdd.

6. Diweddaraf ynghylch y Gweithlu Rhanbarthol

Cyflwynodd y Cyng JT Rebecca Jones, Rheolwr Rhaglen Gweithlu Rhanbarthol o
fewn Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru, a oedd yn bresennol i roi diweddariad
ar y rhaglen gweithlu rhanbarthol.

Darparodd y diweddariad y wybodaeth ddiweddaraf am y meysydd gwaith
canlynol:

 Datblygu Strategaeth Gweithlu genedlaethol ar gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol, a arweinir gan Ofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella
Iechyd Cymru, i gyflawni ymrwymiad o fewn Cymru Iachach. Byddai'r
strategaeth yn canolbwyntio ar saith thema graidd: Gwerthfawrogi a chadw
ein gweithlu; gweithio di-dor; digidol; denu a recriwtio; addysg a dysgu;
arweinyddiaeth; a siâp y gweithlu. Daeth ymgynghoriad ar y strategaeth
ddrafft i ben yn ddiweddar a chyflwynwyd ymateb ar ran y Bartneriaeth.
Cynlluniwyd y gwaith o ddatblygu strategaeth gweithlu rhanbarthol a
fyddai'n adlewyrchu'r themâu cenedlaethol yn fras ac yn ceisio sicrhau
gweithlu sydd â'r sgiliau a'r adnoddau priodol i drawsnewid gwasanaethau
yn ehangach.

 Sefydlu Grŵp Gweithlu Rhanbarthol, sy'n cael ei gyd-gadeirio gan Lisa 
Gostling, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ar gyfer Bwrdd
Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Jonathan Griffiths, a dod â gweithwyr
proffesiynol allweddol o bob rhan o'r rhanbarth a'r sectorau gwahanol at ei
gilydd i weithredu agenda'r gweithlu. Trefnwyd sesiwn flaengynllunio ar
gyfer y grŵp ar 27 Medi i nodi cyfleoedd a heriau a gosod blaenoriaethau 
rhanbarthol
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 Datblygu datblygiad proffesiynol blaengar i gomisiynwyr a fyddai'n cael ei
gyflwyno'n raddol dros y cyfnod i ddod ac yn cynnwys elfen achrededig
ynghyd â dosbarthiadau meistr sy'n canolbwyntio ar feysydd allweddol megis
cyd-gynhyrchu a chomisiynu ar sail canlyniadau

 Adolygiad arfaethedig o fentrau recriwtio o fewn y rhanbarth i nodi arfer
effeithiol, a fyddai'n darparu sylfaen ar gyfer ymgysylltu helaeth ar draws
sectorau wrth ddatblygu cynllun gweithredu gwelliant ar gyfer Gorllewin
Cymru

 Dadansoddiad o anghenion hyfforddi sy'n canolbwyntio ar ddementia, wedi'i
ariannu drwy'r Gronfa Gofal Integredig, a fyddai'n llywio datblygiad
proffesiynol wrth symud ymlaen

 Gwaith i gyfnerthu a gwella'r modd y caiff y gweithlu ei gynllunio ar draws
sefydliadau partner

 Dadansoddiad o oblygiadau hyfforddi a datblygu rhaglenni'r Gronfa
Trawsnewid fel y gellir ymdrin yn briodol â chyfleoedd a risgiau

Yn dilyn y cyflwyniad, mynegwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 Yr angen i'r rhanbarth ddylanwadu'n weithredol ar ffurf derfynol y
strategaeth gweithlu genedlaethol a'i rhoi ar waith. Cadarnhaodd MP fod y
gwaith hwn yn mynd yn ei flaen â Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a
Gwella Iechyd Cymru.

 Y gofyniad i fynd i'r afael â'r mater o ran gwahanol delerau ac amodau ac
anghysondebau cyflog ar draws y sectorau drwy'r Strategaeth Gweithlu
genedlaethol, i gefnogi gwaith integredig. Cadarnhaodd RJ fod hyn wedi'i
nodi fel blaenoriaeth.

 Pwysigrwydd galluogi staff i ddefnyddio'r seilwaith digidol sydd ar gael ac yn
datblygu wrth ddarparu gofal a chymorth.

 Yr angen i'r Strategaeth fynd i'r afael yn gyflym â heriau ynghylch gallu ac
addasrwydd y gweithlu i osgoi argyfwng cenedlaethol sydd ar ddigwydd.

 Yr angen i ofalwyr di-dâl gael eu cynnwys yng nghwmpas y Strategaeth o
ystyried eu cyfraniad i'r system iechyd a gofal. Dywedodd RJ fod hwn yn
ymrwymiad wrth symud y Strategaeth yn ei blaen.

Diolchodd y Cynghorydd JT i RJ am y cyflwyniad a chafwyd seibiant byr yn dilyn
hynny.

7. Diweddariad ynghylch Gorllewin Cymru Iachach

Darparodd MP ddiweddariad ynghylch cyflawni rhaglen Gorllewin Cymru Iachach
a ariennir drwy'r Gronfa Trawsnewid. Dywedodd fod gwaith paratoi helaeth
wedi parhau dros yr haf cyn dechrau ar gyflwyno'r tair rhaglen a ariennir ledled
y rhanbarth a chadarnhaodd y byddai'r cam cyflawni yn dechrau yn fuan mewn
rhai ardaloedd.

Cydnabu'r Aelodau y gwaith helaeth a oedd angen ei wneud wrth sefydlu
rhaglenni mawr o'r math hwn a nodwyd yr oedd hyn yn wir hefyd mewn
rhanbarthau eraill hefyd, gan arwain at lefelau isel o ran derbyn arian o'r Gronfa
hyd yn hyn. Rhoddodd MP sicrwydd bod y ddarpariaeth ar y trywydd iawn am
weddill y cyfnod ariannu, er bod heriau amlwg o'n blaenau o ran gwireddu
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manteision a rhoi tystiolaeth o effaith o fewn y cyfnod cymharol fyr dan sylw.
Dywedodd nad oedd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi
ymateb i gais diweddar y Cadeirydd eto am estyniad i'r cyfnod cyllido a byddai
yn ceisio ei ymateb. GWEITHRED: MP

Cytunwyd bod angen monitro gwariant yn fanwl yn y dyfodol a dylid cymryd
cyfleoedd lle y bo'n briodol i ailddyrannu arian llithriad i feysydd gwaith
cysylltiedig eraill, gan gynnwys y rheiny a oedd yn destun ceisiadau a
ailgyflwynwyd yn yr haf nad oedd Llywodraeth Cymru wedi penderfynu arnynt
eto. Cadarnhaodd MP fod trafodaethau yn cael eu cynnal ynghylch hyn.
Croesawyd JW i'r cyfarfod a rhoddodd drosolwg i'r aelodau o fframwaith
canlyniadau a manteision rhanbarthol a oedd yn cael ei lunio i helpu partneriaid
i asesu effaith rhaglenni a ariennir yn unigol a'u cyfraniad at ganlyniadau 'byd-
eang' tymor hwy, gan ffurfio 'dangosfwrdd' y byddai'r bartneriaeth yn gallu
olrhain cynnydd yn ei erbyn yn y dyfodol. Pwysleisiodd y byddai'r fframwaith yn
ceisio sicrhau manteision o ran gwella perfformiad, arbedion ariannol ac, yn
hollbwysig, effaith ansoddol ar lesiant unigolion sy'n ymwneud â'r rhaglenni a
ariennir. Byddai cyfraniad y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol at ddatblygiad
parhaus y fframwaith yn hanfodol yn ogystal ag ystyried ei ganfyddiadau drwy
gydol oes y rhaglenni. Dros amser, byddai'r fframwaith yn cael ei ymestyn ar
draws rhaglenni eraill megis y Gronfa Gofal Integredig ac roedd trafodaethau yn
cael eu cynnal â chydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i sicrhau
dull cyson o ran asesu effaith strategaeth iechyd a gofal 'Canolbarth a Gorllewin
Cymru Iachach'.

Dywedodd MP hefyd fod tendr ar hyn o bryd i benodi gwerthuswyr allanol i
gynnal gwerthusiad graddol o'r rhaglen. Byddai gofyn iddynt weithio gyda
phartneriaid i fireinio'r fframwaith canlyniadau a manteision. Mae cyllid
ychwanegol sydd wedi'i neilltuo hefyd wedi cael ei ddarparu i'r bartneriaeth er
mwyn sefydlu Canolfan Cydgysylltu Arloesi a Gwella Rhanbarthol i gefnogi
arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth a rhannu modelau llwyddiannus yn y
dyfodol. Byddai camau'n cael eu cymryd i recriwtio i'r ganolfan dros yr hydref.

Awgrymodd TH y gellid creu proses megis ffurflen tebyg i tripadvisor / trustpilot
i nodi effaith unigol rhaglenni. Byddai cynnwys unigolion wrth lunio dull o'r fath
yn hanfodol bwysig.

Soniodd MP am ddwy sioe deithiol arall Cymru Iachach, a hwylusir gan
Lywodraeth Cymru, yn dilyn digwyddiad cyntaf llwyddiannus yng Nghaerfyrddin
ar 8 Medi, a fynychwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
Mae manylion y digwyddiadau sydd eto i'w cynnal fel a ganlyn:

 8 Hydref, 1-4pm - Hwlffordd
 25 Tachwedd, 1-4pm - Aberystwyth

Gofynnwyd i'r Aelodau hyrwyddo'r digwyddiadau hyn ymysg eu cydweithwyr.
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8. Diweddariad ynghylch Cronfa Gofal Integredig 2019-20

Rhoddodd KN ddiweddariad cryno ynghylch rhaglen y Gronfa Gofal Integredig fel a
ganlyn:

Refeniw

Ar ddiwedd chwarter 2, roedd y gwariant a'r gweithgaredd ar y trywydd iawn yn
gyffredinol ac nid oedd unrhyw achos pryder sylweddol.

Cyfalaf-

Cafodd cyfran gyntaf y cynigion eu cymeradwyo gan y Gweinidog a chytunwyd ar
broses â chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru i dderbyn cyllid yn raddol fesul cam ar
gyfer cynlluniau mwy, yn hytrach na derbyn cyllid terfynol y tendr. Y prosiect cyntaf
i dderbyn grant oedd Green Acres yng Nghaerfyrddin, drwy ei ddyraniad llawn gan y
Gronfa Gofal Integredig. Yr ail brosiect i dderbyn cynnig grant oedd Cylch Caron yn
Nhregaron. Cymeradwywyd £1 miliwn a derbyniwyd £305,000 ar gyfer cyfnod cyntaf
y datblygiad yn 2019-20.

Cafodd y Rhaglen Gyfalaf Ddewisol ei chyflwyno ar gyfer cymeradwyaeth gan
weinidog. Nid oes unrhyw ymholiadau wedi dod i law hyd yn hyn, a disgwylir cael
cymeradwyaeth yn fuan.

Gofynnodd HLL a allai'r Bwrdd gael adroddiad mwy manwl ar sut mae'r rhaglen
refeniw yn datblygu ac a ellir prif-ffrydio rhai prosiectau a rhyddhau cyllid ar gyfer
prosiectau eraill. GWEITHRED: KN

Gofynnodd yr Aelodau a fyddai modd i MP gadarnhau'r dyddiad y mae Llywodraeth
Cymru yn cyflwyno ymateb i adroddiad diweddar Swyddfa Archwilio Cymru ar y
Gronfa Gofal Integredig. GWEITHRED: MP

9. Gwaith ar y cyd gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus

Ar ôl cael adborth cychwynnol yn y digwyddiad rhanbarthol ar gyfer y Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol a'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a gynhaliwyd ym
mis Mehefin yn y cyfarfod blaenorol, cyflwynodd MP bapur yn amlinellu'r meysydd a
nodwyd ar gyfer cydweithio yn y dyfodol. Cafodd y papur ei ystyried hefyd gan y tri
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystod mis Medi.

Roedd y meysydd a nodwyd fel a ganlyn:

 Technoleg
 Ymgysylltu parhaus
 Atebion cymdeithasol a gwyrdd ar gyfer iechyd
 Pobl Gysylltiedig, Cymunedau Caredig

Dywedodd MP, pe byddid yn cael cymeradwyaeth mewn egwyddor gan y Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol a'r tri Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, byddai gwaith yn
cael ei ddatblygu gan y cydgysylltwyr priodol i ddatblygu cynigion/cynlluniau gwaith
manylach i'w hystyried a'u cymeradwyo gan bob Bwrdd. Y flaenoriaeth gychwynnol



7

fyddai atebion cymdeithasol a gwyrdd ar gyfer iechyd, a fyddai'n cael eu harwain
gan RJ.

Cymeradwyodd yr Aelodau y cynigion.

10. Y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a'r fframwaith hunanasesu ar
gyfer gweithio mewn partneriaeth

Dywedodd MP fod Llywodraeth Cymru wedi sefydlu grŵp o randdeiliaid i ddatblygu 
fframwaith hunanasesu ar gyfer Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i asesu eu
heffeithiolrwydd a'u heffaith. Y cynnig oedd y byddai hunanasesiadau yn llywio
arolygiad ar y cyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Arolygiaeth Iechyd Cymru
(AGIC). Trefnwyd cyfarfod cenedlaethol i gynrychiolwyr y Byrddau Partneriaeth
Rhanbarthol ar gyfer 2 Hydref i drafod y fframwaith a'r dull arfaethedig a
chadarnhaodd MP y byddai cydweithwyr yng ngorllewin Cymru yn bresennol ac yn
cael cyfle i ddylanwadu ar y dull gweithredu terfynol.

11. Y cyfarfod nesaf

14 Tachwedd 2019, 10:30AM, Sir Benfro

12. UNRHYW FATER ARALL

Mapio cyllid Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Soniodd MP am lythyr diweddar a anfonwyd at Gadeiryddion y Byrddau Partneriaeth
Rhanbarthol yn rhoi manylion am ffrydiau ariannu amrywiol yn ymwneud â
chylchoedd gwaith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ac yn gofyn am ymateb gan
bob rhanbarth o ran sut y byddid yn ceisio mwy o gysoni yn y dyfodol. Cytunwyd y
byddai MP yn drafftio ymateb cychwynnol ar ran y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.
GWEITHRED: MP

Eisteddfod 2020

Cynigiodd HLL stondin ar gyfer y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn Eisteddfod
2020, gan roi cyfle gwerthfawr i hyrwyddo gwaith y bartneriaeth ac ymgysylltu â'r
cyhoedd. Cytunwyd y dylid manteisio ar y cyfle hwn. GWEITHRED: HLL/KN

Cynllunio ar gyfer y Gaeaf

Nodwyd y byddai elfen o gyllid y cynllun ar gyfer y gaeaf yn cael ei chyfeirio at y
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol eleni. Dywedodd MP y byddai cynllun cyfansawdd
yn cael ei drafod gyda'r Grŵp Gweithredol Integredig iddo fynd at y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol am gymeradwyaeth.

Nodwyd effaith y cyllid ychwanegol sy'n dod i law drwy'r Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol o ran llwyth gwaith ychwanegol a chytunwyd bod angen adolygu
capasiti o ystyried hynny.
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