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Annwyl Mr Ramsay, 
 
Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y Gronfa Gofal Integredig 

 

Ar ôl i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ystyried Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y 

Gronfa Gofal Integredig (ICF) ar 16 Medi 2020, rwyf yn ysgrifennu atoch i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf ichi ar y cynnydd sydd wedi'i wneud wrth fynd i'r afael â'r chwe argymhelliad a 
wnaed yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru. 

 
Argymhelliad R1: Canllawiau a phenderfyniadau prydlon 

 

Rydym wedi gwneud cynnydd da o ran galluogi byrddau partneriaeth rhanbarthol i gael 
rhagor o amser i adolygu canllawiau ICF. Cyhoeddwyd canllawiau ICF 2019-20 yn Chwefror 

2019 cyn dechrau'r flwyddyn ariannol newydd, ac anfonwyd fersiwn wedi'i diweddaru o 
ganllawiau ICF ar gyfer 2020-21 at y byrddau partneriaeth rhanbarthol ar 6 Chwefror 2020. 

 
Hefyd yn dilyn y gyllideb ddrafft a rhoi dyraniadau'r GIG o Brif Weithredwyr y byrddau 
iechyd ar 16 Rhagfyr 2019, hysbyswyd y byrddau partneriaeth rhanbarthol yn ffurfiol am eu 

dyraniadau ICF ar gyfer 2020-21 trwy lythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru. Roedd y llythyr yn 
hysbysu’r byrddau partneriaeth rhanbarthol hefyd na fyddai unrhyw newidiadau mawr yn  y 

canllawiau ICF arfaethedig ar eu newydd wedd i ganiatáu amser i gynllunio ar gyfer y 
flwyddyn ariannol nesaf.   
 

Argymhelliad R2: Cronfeydd tymor byr lluosog ar gyfer iechyd, gofal cymdeithasol a 
thai 

 

Yn unol â'n hymrwymiad yn Cymru Iachach, buom yn gweithio i alinio cronfeydd dewisol. I 
helpu partneriaid i ddefnyddio adnoddau'n effeithiol rhoddwyd dogfen sy'n mapio holl 

ffrydiau ariannu ar draws iechyd a gofal cymdeithasol i randdeiliaid ar 11 Medi 2019.  
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Mae'r byrddau partneriaeth rhanbarthol wedi cysylltu ar y cyd mewn ymateb i lythyr a 
gyhoeddwyd ar 11 Medi ac wedi mynegi dymuniad i gynnal deialog bellach ynghylch sut y 
gellir rheoli cronfeydd dewisol yn well.   

 
Disgwylir i'r byrddau gydweithio a gwneud penderfyniadau ar y cyd ar sut i ddefnyddio cyllid 

sydd wedi'i roi iddynt. Roedd hyn yn rhan annatod o'r dyraniad diweddar (Hydref 2019) o 
cyllid ychwanegol i'r byrddau partneriaeth rhanbarthol i helpu â phwysau'r gaeaf.  
 

Dylai’r asesiadau o anghenion poblogaeth y rhanbarth, a’r cynlluniau ardal, nodi fframwaith 
strategol cyffredin y cytunir arno y dylai ystod o cronfeydd craidd a dewisol gyd-fynd ag ef.  

 
Gellir defnyddio cyllid ICF ac mewn rhai achosion mae eisoes yn cael ei defnyddio ochr yn 
ochr â ffrydiau ariannu eraill i sicrhau'r budd mwyaf i bobl a gwneir y posibilrwydd hwn yn 

glir yng nghanllawiau'r Gronfa Gofal Integredig. 
 

Roeddem yn falch o weld faint o brosiectau'r Gronfa Trawsnewid sydd wedi deillio o 
brosiectau a ariennir gan yr ICF, gan ddangos llwybr clir rhwng uwchraddio a chyflymu 
rhwng y ddwy gronfa.  

 
Cyfarfu cadeiryddion ac arweinwyr y byrddau partneriaeth rhanbarthol â'r Dirprwy Weinidog 

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 16 Ionawr i drafod cyfeiriad byrddau partneriaeth 
rhanbarthol yn y dyfodol, gan gynnwys sut y gallai cyllid rhanbarthol effeithiol edrych yn y 
dyfodol. Symudwyd y drafodaeth hon ymlaen ymhellach yn y digwyddiad dysgu diweddar a 

gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2020 lle y cynrychiolwyd pob un o’r byrddau partneriaeth 
rhanbarthol 
 

Mae grŵp cyfeirio traws-bolisi ar gyfer y byrddau partneriaeth rhanbarthol yn cyfarfod yn 
rheolaidd i cynllunio a chydgysylltu gwaith ar integreiddio. Mae papur ariannu wedi'i ddrafftio 

a'i rannu â cyfarwyddwyr i ymchwilio i opsiynau ar gyfer y dyfodol gan gynnwys trefniadau 
pontio. Bwriedir mynd â papur i Dîm y Gyfarwyddiaeth Weithredol erbyn Ebrill cyn llywio 
cyngor Gweinidogol ar opsiynau cyllido yn y dyfodol.  

 
Argymhelliad R3: Trefniadau y Bwrdd prosiect 

 

Mae dau aelod newydd wedi'u penodi i'r Bwrdd – Dirprwy Gyfarwyddwr Llywodraeth Leol, 
Trawsnewid a Phartneriaethau a Dirprwy Gyfarwyddwr Plant a Theuluoedd i sicrhau bod 

her annibynnol oddi wrth uwch weision sifil nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â 
rhedeg yr ICF.  

 
Argymhelliad R4: Trefniadau craffu’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol 

 

Mae pob bwrdd partneriaeth rhanbarthol wedi llofnodi cytundeb ysgrifenedig yn nodi 
trefniadau llywodraethiant i oruchwylio'r defnydd effeithiol o gronfeydd ICF. Cafodd y 

trefniadau hyn eu adolygu gan swyddogion Llywodraeth Cymru cyn dechrau'r flwyddyn 
ariannol 2019-20. Ers hynny, Gofynnwyd i’r byrddau partneriaeth rhanbarthol roi 

gwybodaeth fer ar y trefniadau craffu sydd ganddynt ac maent wedi gwneud hyn. Gofynnir 
iddynt adlewyrchu hyn yn eu hadroddiadau blynyddol RBP 2019-20 hefyd.  
 

Mae canllawiau ICF  2020-21 yn ei gwneud yn ofynnol i fyrddau partneriaeth rhanbarthol 
adolygu eu cytundebau ysgrifenedig tair blynedd presennol erbyn Gorffennaf 2020. Mae 

templed wedi'i ddarparu yn nodi'r holl faterion allweddol i'w cynnwys yn y cytundeb gan 
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gynnwys y trefniadau i gyrff sofren craffu ar penderfyniadau a wneir gan y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol.   
 

Cytunir ar drefniadau craffu a chymeradwyo ar gyfer cyrff sofren yn lleol ond maent yn 
amrywio.  Er bod rhai cyrff sofren yn cael gwybod am weithgarwch byrddau partneriaeth 

rhanbarthol ac ICF cydnabyddir bod angen gwneud mwy i sicrhau bod dull gweithredu mwy 
cyson a rheolaidd yn cael ei ddefnyddio ledled Cymru.  
 

Trafodwyd y mater ym Mwrdd ICF ar 26 Tachwedd ac 26 Tachwedd 2019 ac mae wedi'i 
atgyfeirio at y grŵp cyfeirio byrddau partneriaeth rhanbarthol trawsadrannol i'w ystyried a'i 

ddatblygu ymhellach. Mae canllaw ar sut y dylai craffu effeithiol edrych yn cael ei ddrafftio ar 
hyn o bryd.   
 

Cyfarfu Cadeiryddion ac Arweinwyr y byrddau partneriaeth rhanbarthol â'r Dirprwy Weinidog 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 16 Ionawr 2020 ac fe drafodwyd argymhellion o 

adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, yn benodol mewn perthynas â threfniadau craffu a 
phrif ffrydio.  
 

Mae Arweinwyr ICF yn cyfarfod â swyddogion Llywodraeth Cymru yn chwarterol ac mae 
cynnydd tuag at argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol 

yn eitem sefydlog ar yr agenda.  
 
Cynhaliwyd gweithdy gydag Arweinwyr ICF a byrddau partneriaeth rhanbarthol i ystyried 

beth sy'n dda o safbwynt gwaith craffu cyrff sofren ar weithgarwch y byrddau.  Mae canllaw 
craffu da ar gyfer byrddau partneriaeth rhanbarthol yn cael ei ddrafftio a bwriedir ei 
gylchredeg erbyn diwedd mis Mawrth. Gofynnir i Swyddfa Archwilio Cymru cyfrannu at y 

canllaw hwn hefyd. 
 

Argymhelliad R5: Monitro prosiectau 
 

Mae defnydd o'r wybodaeth a gesglir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r broses fonitro 

chwarterol yn cael ei wneud yn glir i’r byrddau partneriaeth rhanbarthol fel rhan o'n 
cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd â phob un o'r rhanbarthau. Trafodwyd y mater yng 

cyfarfod yr Arweinwyr ICF ar 18 Tachwedd 2019 ac mae’r byrddau partneriaeth rhanbarthol 
wedi bod yn rhan o ddatblygu adroddiad blynyddol ICF 2018-19 ac fel y cyfryw maent wedi 
dod yn llawer mwy ymwybodol o diben y data a gesglir gan Lywodraeth Cymru a'r angen 

am fonitro ac adrodd cadarn yn rhanbarthol.  
 

Mae trefniadau monitro newydd a mwy cadarn yn cael eu cyflwyno yn 2019-20 i sicrhau bod 
canlyniadau (gan defnyddio methodoleg Atebolrwydd yn Seiliedig ar Ganlyniadau) ar gyfer 
pob prosiect ICF yn cael eu nodi a'u hadrodd i Llywodraeth Cymru bob chwe mis, i ganiatáu 

amser digonol ar gyfer cyflawni rhaglenni, gyda gwybodaeth ariannol yn dal i gael ei 
darparu yn chwarterol.  

 
Ar 16 Ionawr 2020 lansiodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yr 
Adroddiad Blynyddol ICF cyntaf erioed sy'n darparu gwybodaeth am sut y mae cronfa'r ICF 

wedi'i buddsoddi yn genedlaethol ac yn rhanbarthol yn ogystal â darparu astudiaethau 
achos sy'n dangos effaith ICF ar lefel prosiect. Bwriedir cyhoeddi'r adroddiad blynyddol 

nesaf ar gyfer 2019-20 ym mis Hydref 2020. 
 
Mae gweithio agos yn cael ei sefydlu ar draws yr ICF a'r Cronfeydd Trawsnewid i sicrhau 

bod canlyniadau, mesuriadau a methodolegau yn cael eu datblygu. Trwy'r Rhaglen 
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Drawsnewid rhoddwyd adnoddau ychwanegol i’r byrddau partneriaeth rhanbarthol i feithrin 
gallu gwerthuso sy'n hefyd o fudd i raglenni ICF yn lleol. Mae hyfforddiant Atebolrwydd yn 
Seiliedig ar Ganlyniadau wedi'i roi i’r byrddau partneriaeth rhanbarthol ym mis Hydref a mis 

Tachwedd i'w helpu i ddangos effaith mewn ffordd mwy effeithiol a chyson.  
 

Yn y cyfarfod Arweinwyr ICF diweddaraf ar 4 Chwefror 2020, cynhaliwyd gweithdy i rannu 
dysgu ac ystyried rhai mesurau canlyniadau cyffredin y gellir eu defnyddio ar draws pob 
rhanbarth. Mae'r gwaith yn parhau gyda'r rhwydwaith a bydd y gwerthusiad arfaethedig yn 

gwneud dyfarniadau effaith a chanlyniadau mewn meysydd thematig allweddol ee cysylltwyr 
cymunedol, gwasanaethau cymorth yn y cartref.  

 
Disgwylir i ganlyniadau'r gronfa gael eu datblygu yng nghyd-destun Fframwaith Perfformiad 
presennol y GIG a'r Fframwaith Gwasanaethau Cymdeithasol. mae Cymru Iachach yn 

ymrwymo Llywodraeth Cymru i ddatblygu fframwaith mesur integredig yn seiliedig ar 
bedwar pwynt y "Nod Pedwarplyg". O fewn y fframwaith bydd mesuriadau perfformiad cytûn 

sydd ym mherchnogaeth gyffredin arweinwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn un o elfennau 
allweddol y dull gweithredu hwnnw. Rydym yn datblygu dull mwy cyson o ran defnyddio 
Atebolrwydd yn Seiliedig ar Ganlyniadau a methodoleg theori newid fel arfau/prosesau 

mesur allweddol.  
 

Sefydlwyd proses ceisiadau cyfalaf ICF newydd ar gyfer y rhaglen tair blynedd yn 
rhychwantu 2018-19, 2019-20 a 2020-21. Mae'r Rhaglen yn cael ei defnyddio trwy Brif 
Rhaglen Gyfalaf ar gyfer prosiectau dros  £100,000 o ran eu gwerth a Rhaglen Gyfalaf 

Ddewisol ar gyfer prosiectau sy'n is na'r gwerth hwnnw. Mae rhai diwygiadau wedi’u 
gwneud i'r prosesau hynny yn dilyn adborth gan fyrddau partneriaeth rhanbarthol.  
 
Argymhelliad R6: Dysgu ar y cyd a phrif-ffrydio prosiectau 
 

Daeth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ag Arweinwyr y byrddau 
partneriaeth rhanbarthol ynghyd ar 12 Chwefror 2020 i glywed eu barn am y ffrydiau 
ariannu a beth y gellir ei wneud i wella dysgu ar y cyd a'r heriau ynghylch prif ffrydio.  

 
Mae canllawiau ICF ar gyfer 2020-21 yn cynnwys nodyn i atgoffa rhanbarthau am yr angen i 

ystyried sut y gall dysgu o brosiectau a ariennir gan ICF lywio modelau ac arferion 
gwasanaethau craidd presennol, dylanwadu arnynt a hyd yn oed eu disodli.  
 

Mae Rhwydwaith Arweinwyr ICF sy'n cyfarfod yn chwarterol â Llywodraeth Cymru hefyd yn 
gyfrwng ar gyfer rhannu dysgu ac i arweinwyr ICF ennill cefnogaeth gan gymheiriaid. 

 
Mae Adroddiad Blynyddol ICF 2018-19, a gyhoeddwyd ar 16 Ionawr 2020, yn cynnwys nifer 
o astudiaethau achos ar draws refeniw a chyfalaf ICF a fydd yn hwyluso rhannu dysgu 

ledled Cymru ymhellach.  
 

Mae prif ffrydio'n parhau i fod yn her yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni ond bu'n ofynnol i 
brosiectau 2019-21 nodi strategaethau ymadael o'r cychwyn cyntaf sy'n golygu eu bod yn 
meddwl am y potensial ar gyfer prif ffrydio o'r cychwyn cyntaf. Mae nifer bach o brosiectau 

sydd wedi cael eu prif ffrydio yn llwyddiannus, ac fe gaiff y rhain eu casglu fel astudiaethau 
achos i'w rhannu â rhanbarthau eraill fel arfer da.  
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Gan fod llawer o'r prosiectau a ariennir gan ICF wedi darparu sylfaen gadarn ar gyfer 

datblygu prosiectau'r Gronfa Trawsnewid rydym bellach yn gweld uwchraddio a chyflymu 
modelau a ddatblygir trwy ICF. Mae cymunedau maes yn cael eu datblygu er mwyn rhoi 
cyfle i arweinwyr prosiectau rheng flaen i rhannu dysgu ac arferion. 

 
 

Yn gywir 
 

 
Dr Andrew Goodall CBE 
 

cc. Matthew Mortlock, Swyddfa Archwilio Cymru 

Tracey Burke, Llywodraeth Cymru 
 Albert Heaney, Llywodraeth Cymru 

John Howells, Llywodraeth Cymru 
David Richards, Llywodraeth Cymru 
Alan Brace, Llywodraeth Cymru 

Carla Lyne, Llywodraeth Cymru 
Helen Arthur, Llywodraeth Cymru 

Matthew Jenkins, Llywodraeth Cymru 
Ian Williams, Llywodraeth Cymru 
Shelley Davies, Llywodraeth Cymru  

Rhidian Jones, Llywodraeth Cymru 
 


