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Cylchlythyr   
Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol (NCB) 
Ail Rifyn: Hydref 2017 

Dyma’r ail gylchlythyr sydd yn disgrifio gwaith y 

Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol.  

Disgrifiodd cylchlythyr cyntaf y Bwrdd Comisiynu 

Cenedlaethol ddiben a swyddogaethau’r NCB yn 

fanylach.  

Gellir gweld y cylchlythyr cyfredol a rhai blaenorol 

yma, agor dolen 

Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol: Cyflwyniad 

Yn fras, diben y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol (NCB) yw gwella ansawdd comisiynu yng Nghymru ac i 

ddatblygu ymarfer effeithiol mewn perthynas â chomisiynu integredig rhwng awdurdodau lleol a byrddau 

iechyd lleol. Mae hefyd wedi ymrwymo i hybu perthynas waith effeithiol rhwng comisiynwyr, darparwyr, 

pobl sydd angen gofal a chymorth a’u teuluoedd a chynrychiolwyr neu eiriolwyr. Ffocws gwaith yr NCB yw 

gwella canlyniadau unigolion sydd angen gofal a chymorth ynghyd â’u teuluoedd. Mae aelodaeth yr NCB a‘i 

weithgorau yn cael ei adolygu’n barhaus er mwyn sicrhau ymgysylltu priodol ac effeithiol. 

Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi diweddariad ar 

gynnydd prosiectau sy’n cael eu cynnal gan y 

Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol (NCB). Os oes 

angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:  

 

Steve Vaughan  

steve.vaughan@wlga.gov.uk  

Fforwm Darparwyr Cenedlaethol 

Mae Fforwm Darparwyr Cenedlaethol bellach wedi ei sefydlu, diolch yn rhannol i sgiliau a gwaith caled 

Peter Randall (UKHCA) cadeirydd gwreiddiol y Fforwm. Mae bellach wedi trosglwyddo’r rôl i Bruce 

McLernon sydd yn cyflwyno’i egni a’i frwdfrydedd arferol i’r rôl. Ariannodd yr NCB ddiwrnod datblygu ar 

gyfer y Fforwm Darparwyr yn gynharach eleni. Canlyniad hyn oedd datblygu Papur Briffio yn nodi materion/

blaenoriaethau allweddol ar gyfer 2017/18. Mae hwn yn hygyrch yma, agor dolen (Saesneg yn unig) 

Adnoddau  

Yn y gorffennol, mae’r NCB yn bennaf wedi defnyddio adnoddau o gyllideb yr Asiantaeth Gwella’r 

Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGC) i ariannu ei raglen waith. Yn ystod 2016/17 daeth y gyllideb hon i 

£69K gyda chyllid ychwanegol ar gael yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu model o gytundeb 

partneriaeth ar gyfer comisiynu gwasanaethau’n integredig o gartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn gan ddefnyddio 

cronfeydd wedi eu cydgrynhoi. Mae swyddogaethau’r AGGC bellach wedi cael eu trosglwyddo i Ofal 

Cymdeithasol Cymru. Mae Llywodraeth Cymru bellach yn ariannu gwaith yr NCB trwy Gymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). Mae’r gyllideb ar gyfer 2017/18 yn debygol o fod tua £75k. Yn ogystal, mae 

Rheolwr yr NCB wedi ei secondio yn llawn amser o Lywodraeth Cymru. Mae’r secondiad hwn wedi cael ei 

ymestyn hyd at 1 Ebrill 2018. 

http://wlga.cymru/national-commissioning-board-wales
mailto:steve.vaughan@wlga.gov.uk
http://www.wlga.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=62&mid=665&fileid=1251
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Gall yr NCB wneud gwaith cyfyngedig yn uniongyrchol ac, yn amodol ar adnoddau, gall gomisiynu gallu ac 

arbenigedd yn allanol. Mae hefyd yn ceisio rhannu dysgu ar draws y rhanbarthau. Yn amlwg gydag un aelod 

amser llawn o staff a chyllideb gyfyngedig, mae gallu’r NCB yn gyfyngedig. Yn yr un modd, mae ystyriaethau’n 

berthnasol i waith y Fforwm Darparwyr Cenedlaethol. Mae’n rhaid i ddisgwyliadau’r Bwrdd Comisiynu 

Cenedlaethol a’r Darparwr Cenedlaethol felly fod yn realistig.  

Oherwydd y cyfyngiadau hyn, mae dyfnder a lled gwaith yr NCB dros y 18 mis diwethaf wedi bod yn 

arwyddocaol.  

Gweithio mewn partneriaeth â’r rhanbarthau 

Yn ein cylchlythyr cyntaf rydym yn cydnabod y ffaith fod ein rhanbarthau eu hunain yn dal wrthi’n 

datblygu eu hisadeiledd rhanbarthol o ran comisiynu a’r agenda integreiddio a phartneriaeth ehangach.  

Gwnaed cynnydd sylweddol, ond mae heriau mawr o hyd o ran sgiliau, gallu ac adnoddau i ddatblygu 

comisiynu integredig i gyflawni’r trawsnewid gwasanaeth sy’n ofynnol.  

Bydd gwaith pellach hefyd yn cael ei wneud i nodi gofynion isadeiledd comisiynu cenedlaethol, rhanbarthol a 

lleol i gefnogi comisiynu effeithiol a datblygiad gwasanaethau sy’n ymateb i ofynion Deddf Gwasanathau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf Rheoleiddio ac Archwilio.  

Rhaglen y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol 

Dadansoddi marchnad Cartrefi Gofal ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 

Cefnogi datblygiad Datganiad Sefyllfa’r Farchnad ar gyfer Cartrefi Gofal yng Ngogledd Cymru (gan 

ddefnyddio canlyniadau dadansoddi’r farchnad) ac yn amodol ar adnoddau, datblygu cyfleoedd 

ar gyfer rhannu dysgu o’r ymarfer hwn i’r rhanbarthau eraill 

Datblygu cytundeb model ar gyfer datblygu partneriaeth ffurfiol a chronfa ar y cyd ar gyfer 

comisiynu gwasanaethau’n integredig o gartrefi gofal 

Model o Delerau ac Amodau (Safonau) ar gyfer Cartrefi Gofal a Gwasanaethau Cartrefi Gofal 

Datblygu ymagwedd sydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau tuag at gomisiynu gofal yn y cartref 

Cefnogi Cyngor Gofal Cymru (Gofal Cymdeithasol Cymru) wrth ddatblygu strategaeth gofal 

cenedlaethol yn y cartref 

Archwilio’r opsiynau ar gyfer sicrhau gwasanaethau trwy lwybrau caffael a rhai nad ydynt yn 

rhai caffael sydd yn hybu gofal sy’n canolbwyntio ar y person ynghyd â gweithlu cynaliadwy o 

ansawdd da 

Archwilio Sgiliau a Gallu Comisiynwyr 

Anableddau Dysgu: Datblygiad Canllawiau Comisiynu Integredig ar gyfer Gwasanaethau 

Comisiynu ar gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu 

Datblygu Canllawiau ar gyfer Comisiynu Gwasanaethau Byw gyda Chymorth 

Plant ag Anghenion Cymhleth oherwydd salwch neu anableddau 

Datblygu Canllaw Ymarfer ar gyfer Arwain Comisiynu Integredig a Chydweithredol 

Datblygu concordat i hybu perthynas waith adeiladol rhwng comisiynwyr a darparwyr wedi ei 
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ddylunio i ddiweddaru a disodli’r memorandwm cyd-ddealltwriaeth blaenorol. Mae’r prosiectau 

wedi eu disgrifio’n fanylach isod: 

Dadansoddiad o Farchnad Cartrefi Gofal ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 

Gofynnwyd i’r NCB wneud dadansoddiad o farchnad cartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru gan y 

Grŵp Llywio Cartrefi Gofal. Diben yr ymarfer yw datblygu llinell sylfaen o wybodaeth i lywio datblygiad 

ystod briodol o wasanaethau.  

Gofynnwyd i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol ddarparu data ar y lleoliadau y maent yn eu hariannu 

mewn cartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru a thu hwnt. Nid oedd yr ymarfer yn cynnwys cartrefi 

gofal ar gyfer oedolion iau, ond roedd yn cwmpasu oedolion iau a roddwyd mewn cartrefi gofal ar gyfer pobl 

hŷn.  

Gofynnwyd i ddarparwyr roi gwybodaeth mewn perthynas â nifer yr hunanarianwyr; nifer y lleoliadau a 

ariennir gan gyrff cyhoeddus y tu allan i Gymru; nifer y swyddi gwag a nifer y bobl ar eu rhestr aros.  

Cafodd y gwaith ei roi ar brawf yng Ngogledd Cymru gan fod yr her o sicrhau bod y lleoliadau priodol yn cyd-

fynd â’r galw yn fwy aciwt yn y maes hwnnw ar hyn o bryd. Ers hynny, mae wedi cael ei gyflwyno ar draws 

gweddill Cymru. Mae gwybodaeth wedi cael ei rhannu gyda phob rhanbarth mewn cyfarfodydd rhanbarthol. 

Mae trosolwg o ddatganiad sefyllfa wedi cael ei ddrafftio ac mae adroddiad ariannol wedi cael ei ddarparu ar 

gyfer y Grŵp Costau Gofal a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu methodoleg dryloyw ar gyfer 

pennu lefelau ffioedd ar gyfer lleoliadau gofal yn y cartref sydd yn gynaliadwy a lleoliadau gwerth gorau 

mewn cartrefi gofal. Cyfeirir ato fel datganiad sefyllfa yn hytrach nag adroddiad gan ei fod, oherwydd 

cyfoeth y deunydd, yn destun dadansoddiad parhaus. Mae’r datganiad sefyllfa gydag atodiad ar gael yma, 

agor dolen 

Mae’r datganiad sefyllfa yn cynnwys sawl argymhelliad sydd wedi eu cyfeirio at fyrddau partneriaeth 

rhanbarthol i fynd ar eu trywydd a bydd yr NCB yn gwneud gwaith pellach yn gwella ansawdd gwybodaeth 

rheoli i wella comisiynu a darparu gwasanaethau; ac i nodi modelau gofal priodol. Bydd yn dechrau nodi’r 

data y dylid ei gasglu fel mater o drefn fel nad oes angen i ni bellach gynnal ymarfer ymchwil i gael mynediad 

iddo. Dylai’r rhan fwyaf o’r data a ddefnyddir fod ar gael fel mater o drefn i lywio’r broses o wneud 

penderfyniadau ar gyfer comisiynwyr a darparwyr. Mae’r dadansoddiad hefyd wedi nodi’r angen i gasglu 

data arall fel mater o drefn. Cynhelir gweithdy yn yr Hydref i fireinio’r gofynion data hyn. Mae’n bwysig bod 

awdurdodau lleol, darparwyr iechyd, AGGCC a darparwyr yn ymgysylltu’n llwyr â’r gwaith o ddiffinio’r 

wybodaeth hon. 

Yn bwysicach yw’r angen i wneud gwaith pellach ar nodi’r modelau gofal sy’n ofynnol gan gartrefi gofal yn y 

dyfodol. Rydym yn dal i ddefnyddio ystod eang o gategorïau gofal ac mae’r amrywiaeth yn nifer y bobl sydd 

yn gymwys ar gyfer Gofal iechyd Parhaus y GIG yn eithaf sylweddol rhwng cartrefi unigol. Bydd mwy o waith 

yn cael ei wneud i gwmpasu’r gwaith hwn ym mis Medi.   

Yn bwysicach yw’r angen i wneud gwaith pellach ar nodi’r modelau gofal sy’n ofynnol gan gartrefi gofal yn y 

dyfodol. Rydym yn dal i ddefnyddio ystod eang o gategorïau gofal ac mae’r amrywiaeth yn nifer y bobl sydd 

yn gymwys ar gyfer Gofal iechyd Parhaus y GIG yn eithaf sylweddol rhwng cartrefi unigol. Bydd mwy o waith 

yn cael ei wneud i gwmpasu’r gwaith hwn ym mis Medi.   

Gofynnwyd i’r NCB wneud rhywfaint o waith yn datblygu manyleb ar gyfer gofal canolraddol cam i fyny / 

cam i lawr. Ceir trafodaethau pellach gyda’r rheiny sy’n gyfrifol am yr ymarfer meincnodi gofal canolraddol. 

http://wlga.cymru/introduction-to-market-analysis-of-care-homes-in-wales
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Cymorth ar gyfer datblygu Datganiadau Sefyllfa’r Farchnad 

Mae’r wybodaeth o’r dadansoddiad yng Ngogledd Cymru wedi cael ei defnyddio i lywio datblygiad 

datganiad o sefyllfa’r farchnad ar gyfer Cartrefi Gofal ar gyfer yr ardal. Rhoddodd yr NCB rai cronfeydd 

ychwanegol i sicrhau gwasanaethau’r Sefydliad Gofal cyhoeddus i gefnogi datblygiad y datganiad o sefyllfa’r 

farchnad (gweithredu fel cyfaill beirniadol) a hwyluso trafodaethau cynnar gyda darparwyr. 

Cafwyd cyfle i rannu dysgu o ddatblygiad datganiadau o sefyllfa’r farchnad ar 14 Gorffennaf 2017. Cafodd y 

Rhanbarthau gyfle i rannu dysgu mewn gweithdy’r NCB. Cafodd yr holl ddatganiadau o sefyllfa’r farchnad eu 

rhannu. Cawsant hefyd gyfle i ddysgu beth sy’n ofynnol gan ddarparwyr o Ddatganiadau o Sefyllfa’r Farchnad 

gyda chyflwyniad rhagorol gan Sanjiv Joshi, sydd yn ddarparwr cartref gofal ac yn aelod o Fforwm Gofal 

Cymru, am yr hyn sy’n ofynnol o safbwynt darparwr. 

Tai (Opsiynau llety ar gyfer pobl hŷn) 

Gellir beirniadu datblygiad datganiad o sefyllfa’r farchnad sydd yn gyfyngedig i gartrefi gofal ar gyfer pobl 

hŷn am ei fod yn rhy gyfyngol o ran cwmpas.  Yn  ddelfrydol, hoffem ehangu hyn i gwmpasu opsiynau llety 

ehangach ar gyfer pobl hŷn. 

Yn y cyfamser rydym wedi nodi arfer da mewn perthynas ag asesiad o anghenion tai a chartrefi gofal a 

gynhelir gan Bowys. Darparwyd cymorth ychwanegol trwy ddadansoddiad gan gyfaill beirniadol a thuag at ei 

gwblhau a’i gyhoeddi er mwyn i ni allu rhannu arfer da ar draws Cymru a thu hwnt. Yn cael ei gyfieithu ar hyn 

o bryd, cyn cael ei dosbarthu. 

Model o Delerau ac Amodau (Safonau) ar gyfer Cartrefi Gofal a Gofal yn y Cartref 

Mae Dadansoddiad o’r Farchnad wedi nodi angen i egluro’r modelau gofal sy’n ofynnol gan ddarparwyr 

gofal yn y cartref. Mae gofynion i’r dyfodol yn cael eu cwmpasu ar hyn o bryd a rhoddir adroddiad i’r Grŵp 

Llywio Cartrefi Gofal ym mis Hydref. Dylai hyn lywio datblygiad manylebau yn y dyfodol. 

Comisiynu gwasanaethau cartrefi gofal yn integredig (Cytundeb Model Partneriaeth) 

Sicrhawyd cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i roi cymorth ymgynghorydd i weithio gyda rhanbarth 

peilot i ddatblygu model o bartneriaeth a chytundeb cronfa a rennir. Gwnaed gwaith gyda Rhanbarth 

Aneurin Bevan / Gwent fel y peilot. Cynhaliwyd gweithdy cychwynnol ar 31 Hydref 2016 i lansio’r prosiect 

yng Ngwent gyda gweithdy pellach yn cael ei gynnal i roi cyfarwyddyd i’r rhanbarthau eraill ar y prosiect hwn 

ar 1 Tachwedd 2016. 

Datblygwyd cytundeb model gyda mewnbwn cydweithwyr yng Ngwent. Roedd yn cynnwys mewnbwn 

cyfreithiol gan gyfreithiwr awdurdod lleol a chyfreithiwr y GIG. Fodd bynnag, bydd angen mwy o waith i 

gymeradwyo cytundeb yng Ngwent. Nid cyflenwi’r cytundeb terfynol i gael model i rannu gyda’r rhanbarthau 

ar draws Cymru yn unig oedd y diben. Bydd angen i bob rhanbarth sicrhau ei fewnbwn cyfreithiol ei hun er 

mwyn terfynu cytundeb ar gyfer eu hamgylchiadau. 

Cafodd y model o’r cytundeb ei rannu mewn gweithdy a gynhaliwyd ym mhob rhanbarth. Roedd y gweithdai 

hyn yn cynnwys trafodaethau am y mesurau ehangach sy’n ofynnol o ran comisiynu er mwyn gwneud 
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partneriaethau ffurfiol a chronfeydd ar y cyd yn realaeth. Roedd hyn yn cynnwys datblygiad ymagwedd 

ranbarthol gytûn tuag at gontractau, manylebau, trefniadau sicrhau ansawdd, trefniadau adrodd, 

awdurdodi lleoliadau, methodolegau ar gyfer pennu ffioedd ac ati. 

Archwilio Opsiynau ar gyfer Sicrhau Gwasanaethau  

Diben y prosiect hwn yw sicrhau bod ein dull o sicrhau gwasanaethau yn ategu’r gwaith o gyflenwi gofal a 

chymorth sy’n canolbwyntio ar y person gyda gweithlu cynaliadwy.  

Cynhaliwyd gweithdy ar 16 Gorffennaf 2016 gyda chomisiynwyr, darparwyr, swyddogion caffael ynghyd â 

Gwerth Cymru i archwilio’r opsiynau ar gyfer sicrhau gwasanaethau, yn cynnwys ymagweddau caffael a rhai 

nad ydynt yn rhai caffael. Cafodd y rhain eu trafod trwy brism gofal yn y cartref a llety â chymorth ar gyfer 

pobl ag anableddau dysgu. 

Archwiliodd y gweithdy sut y gallwn ymateb i heriau’r gwasanaethau comisiynu sydd yn canolbwyntio ar y 

person tra, ar yr un pryd, yn meithrin datblygiad gweithlu gwybodus, medrus. 

Mae papur trafodaeth yn seiliedig ar y trafodaethau yn y gweithdy wedi cael ei ddrafftio. 

Bydd y drafft hwn yn ganllaw interim anffurfiol wedi ei ddylunio i ysgogi trafodaethau priodol yn ymwneud 

ag unrhyw benderfyniadau ynghylch comisiynu.  

Yn y tymor canolig, yn amodol ar adnoddau, yr awgrym yw ein bod yn datblygu canllawiau manylach i 

ddisodli’r cyn-gynlluniwr llwybr caffael. Byddai hwn yn cynnwys rhaglen hyfforddiant ffurfiol yn agored i 

gomisiynwyr, swyddogion caffael a chyfreithiol, ynghyd â rhai cynrychiolwyr darparwyr. Bydd hyn yn dechrau 

os bydd adnoddau’n dod ar gael.  

Mae’r newid yn y rheoliadau yn gwneud y cwmpas yn agored i arloesi a bydd yn bwysig ein bod yn sicrhau 

bod y comisiynwyr yn deall ac yn hyderus am weithio yn yr amgylchedd newydd hwn. Byddwn yn dechrau 

gyda dau weithdy eleni. 

Datblygu ymagwedd sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau tuag at gomisiynu Gwasanaethau 

Gofal yn y Cartref 

Mae’r NCB yn datblygu ymagwedd integredig tuag at gomisiynu gwasanaethau gofal yn y cartref sydd yn 

canolbwyntio ar ganlyniadau. Comisiynodd bapur cychwynnol (gan John Bolton a Keith Moultrie) i 

archwilio goblygiadau symud o dasglu a gorffen i ymagwedd sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau. Yn cael ei 

gyfieithu ar hyn o bryd, cyn cael ei dosbarthu. 

Cafodd hyn ei rannu mewn gweithdy ym mis Gorffennaf 2016. Mae’r NCB wedi comisiynu partner datblygu, 

y Sefydliad Gofal Cyhoeddus, Prifysgol Brookes Rhydychen, i ddatblygu pecyn cymorth wedi ei ddylunio i 

hwyluso datblygiad ymagwedd sy’n canolbwyntio mwy ar ganlyniadau tuag at gomisiynu a chyflenwi 

gwasanaethau gofal yn y cartref.  

Mae pecyn cymorth drafft yn cynnwys 23 offeryn gwahanol wedi cael ei ddatblygu ac mae wedi bod yn 

destun trafodaeth ymysg gweithgor bach. Gellir ei weld y pecyn cymorth draft yma, agor dolen 

Gwerth y pecyn cymorth yw y gellir diweddaru neu adnewyddu offer ac y gellir ychwanegu offer newydd yn 

weddol hyblyg. Gall y pecyn cymorth ymddangos yn frawychus i ddechrau, ond mae wedi ei ddylunio i helpu 

http://wlga.cymru/introduction-to-the-home-care-toolkit
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comisiynwyr i nodi’r gweithredoedd sydd eu hangen i symud tuag at wasanaeth sy’n canolbwyntio’n fwy ar 

ganlyniadau. Nid ydym yn gweithredu ar safle maes glas felly bydd rhai comisiynwyr ymhellach ymlaen nag 

eraill a gallant fod yn fwy dethol o ran yr offer y maent yn dewis eu defnyddio. Hoffem hefyd ychwanegu 

offer pan ac fel y bo’n briodol. Rydym hefyd eisiau ychwanegu enghreifftiau o arfer da. 

Bydd rhywfaint o orgyffwrdd gyda’n gwaith mewn perthynas â chaffaeliad, ond bydd y ffrydiau gwaith hyn 

yn ategu ei gilydd.  

Mae diwygiadau’n cael eu gwneud ar hyn o bryd i’r offer hyn cyn ymgysylltu’n fwy ffurfiol gyda 

rhanddeiliaid. Cynhelir trafodaethau i ddechrau gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, sydd yn goruchwylio 

datblygiad y Strategaeth Gofal yn y Cartref i archwilio’r ffordd y gellir dwyn y gwaith hwn ymlaen. 

Sgiliau a Gallu Comisiynwyr 

Mae ymarfer peilot i archwilio sgiliau a gallu comisiynwyr wedi cael ei gynnal gyda phartneriaeth 

Gorllewin Cymru ac mae adroddiad wedi cael ei greu. Roedd hyn yn cynnwys nodi’r holl staff iechyd a 

gwasanaethau cymdeithasol gyda chyfrifoldebau comisiynu ac archwilio materion sgiliau a gallu. Mae’r 

adroddiad ar gael yma, agor dolen (Saesneg yn unig) 

Ers hynny, mae’r astudiaeth wedi cael ei gyflwyno ar draws gweddill Cymru. Roedd un awdurdod yn methu 

cymryd rhan oherwydd materion gallu, sydd yn neges bwysig ynddo’i hun. Mae’r adroddiad wedi nodi 

diffygion difrifol o ran sgiliau a gallu comisiynwyr. Bydd goblygiadau difrifol yn hyn o beth o ran integreiddio, 

trawsnewid ac ansawdd gwasanaethau. 

Bydd Cadeirydd a Rheolwr yr NCB yn gofyn am gyfarfod gyda chydweithwyr o Lywodraeth Cymru a Gofal 

Cymdeithasol Cymru i drafod goblygiadau’r adroddiad ynghyd â gweithredoedd dilynol. 

Anableddau Dysgu: Datblygu Canllawiau Comisiynu Integredig 

Cynhaliwyd gweithdy gyda rhanddeiliaid ar 16 Mehefin 2016, oedd yn cynnwys aelodau o’r grŵp cynghori 

ar anableddau dysgu.  

Mae’r NCB wedi comisiynu gwaith (fel y cymeradwywyd ar ei ddiwrnod datblygu) i ddiweddaru canllawiau 

comisiynu mewn perthynas â chomisiynu gwasanaethau’n integredig ar gyfer pobl ag anableddau dysgu er 

mwyn ei ddiweddaru o ran deddfwriaeth a pholisi. Mae’r canllawiau wedi cael eu drafftio ac maent wedi 

cael eu trafod gyda’r Grŵp Cynghori ar Anabledd Dysgu a’i is-grŵp sydd yn arwain y gwaith o drawsnewid y 

gwasanaeth.  

Cafodd fersiwn wedi ei ddiwygio o’r canllawiau ei gyflwyno i weithdy yn cynnwys aelodau o’r Grŵp Cynghori 

ar Anabledd Dysgu a chynrychiolwyr o’r rhanbarth ar 22 Mehefin.  

Yn amodol ar adnoddau caiff hyn ei ategu gan gyfres o ganllawiau manylach mewn perthynas â 

gwasanaethau penodol fel trefniadau byw gyda chymorth; meddiannaeth ddydd/gofal dydd; a 

gwasanaethau iechyd arbenigol, ac ati. Bydd gwaith yn dechrau, gobeithio, ar lety byw gyda chymorth ym 

mis Tachwedd.  

Mae gan Lywodraeth Cymru raglen trawsnewid anabledd dysgu ar draws adrannau sydd wedi ei sefydlu, 

fydd yn adolygu polisïau, fframweithiau darpariaeth sydd eisoes yn bodoli ac yn datblygu cynigion ar gyfer 

http://www.wlga.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=62&mid=665&fileid=1255
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gweithredu ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol i gryfhau cyflenwi gwasanaeth a gwella ei 

gynaliadwyedd. Bydd yr adolygiad yn edrych ar iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, cyflogaeth, sgiliau a 

gwasanaethau tai ar gyfer pobl ag anableddau dysgu.  Bydd hefyd yn ystyried trefniadau ariannu, comisiynu a 

themâu’r gweithlu a bydd fframwaith gweithredu manwl yn cael ei greu. Mae arweinydd Llywodraeth Cymru 

ar y rhaglen drawsnewid wedi cael ei ddiweddaru’n llawn ar waith yr NCB ynghyd â’r canllawiau drafft. Gellir 

ei weld yma, agor dolen 

Datblygu Concordat i hybu perthynas waith adeiladol rhwng comisiynwyr a darparwyr 

Y Weledigaeth yw am Gymru lle mae ymgysylltu adeiladol rhwng comisiynwyr, darparwyr ac eiriolwyr ar 

gyfer dinasyddion a chymunedau yn arwain at wasanaethau cynaliadwy, o ansawdd uchel yn unol ag 

uchelgais Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r NCB wedi gweithio gyda’r Fforwm Darparwyr Cenedlaethol i ddatblygu 

concordat i hybu, arwain a dylanwadu polisi cenedlaethol, a gweithgareddau rhanbarthol a lleol, er mwyn 

gwella comisiynu a chydlynu partneriaethau gwaith parhaus ac adeiladol rhwng comisiynwyr a darparwyr ac 

eiriolwyr dinasyddion a chymunedau. 

Ym mis Rhagfyr 2016, gwnaeth yr NCB benderfyniad y byddai’r Concordat yn cwmpasu partneriaethau rhwng 

comisiynwyr, darparwyr ac eiriolwyr ar gyfer dinasyddion a chymunedau.  

Cafodd y Concordat ei lansio gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y 

Cyhoedd yn Fforwm Darparwyr UKHCA yng Nghaerdydd. Gellir ei weld yma, agor dolen  

Datblygu Canllaw Ymarfer ar gyfer Comisiynu Integredig a Chydweithredol 

Mewn diwrnod datblygu NCB a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016, awgrymwyd ein bod yn creu llawlyfr /

offeryn syml i esbonio comisiynu integredig. Gall partneriaethau ddefnyddio’r canllaw hwn i werthuso sut y 

maent yn dod ymlaen o ran comisiynu integredig.  

Mae hwn wedi cael ei gwblhau ac mae ar gael yma, agor dolen Mae gennym eisoes nifer o gynnyrch 

comisiynu cydweithredol wedi eu sefydlu. 

Plant ag Anghenion Cymhleth (oherwydd anabledd neu salwch) 

Dyma’r prosiect olaf a nodwyd yn rhaglen waith wreiddiol NCB i ddechrau. Cynhaliwyd trafodaethau gyda 

nifer o randdeiliaid ac mae gweithdy wedi cael ei gynnal gyda Rheolwyr y Tîm Plant ag Anabledd i helpu i 

gwmpasu’r prosiect ar 23 Mehefin 2017. Mae’r NCB yn gofyn am gyngor ar hyn o bryd ar wneuthuriad tîm 

prosiect gyda chynrychiolwyr ymysg rhanddeiliaid i ddwyn y prosiect hwn ymlaen yn yr Hydref. 

http://wlga.cymru/commissioning-guidance-for-people-with-learning-disabilities
http://www.wlga.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=62&mid=665&fileid=1001
http://www.wlga.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=62&mid=665&fileid=1141
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Awdurdod Lleol 

 Dave Street, Cadeirydd, Arweinydd CCGC 

Comisiynu  

 Awen Morwena Edwards, Cyfarwyddwr, 

Cynrychiolydd Gogledd Cymru 

 Karen Benjamin, 4Cs, Cynrychiolydd 

Penaethiaid Gwasanaethau Plant 

 Jacqueline Davies a Phil Gilroy 

Cynrychiolydd Pennaeth Gwasanaethau 

Oedolion  

Arweinwyr Rhanbarthol 

 Sian Nowell, Rhanbarth Cwm Taf 

 Rachel Jones, Rhanbarth Caerdydd a’r Fro 

 Martyn Palfreman, Gorllewin Cymru 

 Mark Saunders, Rhanbarth Aneurin Bevan 

 Sara Harvey, Bae’r Gorllewin 

 Bethan Jones Edwards, Rhanbarth Gogledd 

Cymru 

 Lee Anderson, Rhanbarth Powys  

Cynrychiolwyr Fforwm Darparwyr 

Cenedlaethol  

 Bruce Mclernon, Cadeirydd, Fforwm 

Darparwyr Cenedlaethol 

 Mary Wimbury, Fforwm Gofal Cymru 

 Yvonne Apsitis, UKHCA  

GIG 

 Carol Shillabeer, Prif Weithredwr, Bwrdd 

Addysgu Iechyd Powys 

 Gaynor Williams, Cyfarwyddwr Gofal 

Cymhleth 

 Val Attwood, Cyfarwyddwr Cyswllt 

Contractio; Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr 

 Rhaglen Integredig Comisiynu Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol: Cytundeb Fframwaith ar 

gyfer oedolion iau (18-64) ag anableddau 

iechyd meddwl a dysgu mewn gofal preswyl 

a chartrefi nyrsio 

 Julian Baker, Cyfarwyddwr Comisiynu 

Cydweithredol Cenedlaethol 

 Shane Mills  

Swyddogion Caffael Cymru  

  Liz Lucas 

Y Trydydd Sector (CGGC) 

 Adrian Roper  

 Chris Bennett 

AGGCC 

 David Francis 

CLlLC 

 Richard Dooner 

Gofal Cymdeithasol Cymru 

 Stephanie Griffiths 

Asiantaethau Gwella  

 Wayne Jepson, Gofal sy’n Canolbwyntio ar y 

Person, Gwasanaeth Gwella 1000 o 

Fywydau, Iechyd Cyhoeddus Cymru  

 Maria Bell, Arweinydd Prosiect ar gyfer 

Dadansoddi’r Farchnad Gogledd Cymru  

Llywodraeth Cymru  

 Christopher Stevens  

Atodiad 1  

Aelodaeth yr NCB 


