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Ein stori hyd yn hyn....
2017 - Strategaeth Iechyd a
Gofal yn cael ei chyhoeddi
gan Gyngor Sir Powys a
Bwrdd Iechyd Addysgu
Powys.
2018 - O ganlyniad i'r
strategaeth hon, cafodd
Rhaglen Lles Gogledd
Powys ei sefydlu i
drawsnewid iechyd a gofal
yng ngogledd y sir.
2019 - Ymgysylltu
cymunedol eang a
gynhaliwyd gan y tîm hwn a
arweiniodd at ddatblygu
Model Integredig o Ofal a
Lles.
2022 - Llywodraeth Cymru yn
cefnogi ein Hachos Busnes
Rhaglen ar gyfer campws
Iechyd a Lles newydd yn Y
Drenewydd (gweler y brif
erthygl ar y dudalen hon a
thudalen 2 am fanylion yr
hyn y gallai hyn ei gynnwys). 

 

GWEITHDAI ‘TRAWSNEWID’ AR Y GWEILL

Mae cyfres gyntaf o weithdai ‘trawsnewid’ Rhaglen Lles Gogledd Powys ar y gweill
wrth i randdeiliaid arbenigol gwblhau’r gwaith manwl i ddatblygu Achos Busnes
Amlinellol ar gyfer campws Iechyd a Lles Y Drenewydd.

Cafodd y gweithdy cyntaf - ar Iechyd Meddwl, Lles ac Anableddau Dysgu - ei gynnal
yn Hafan yr Afon yn y Drenewydd ar 7fed Tachwedd a chafodd gweithdy
Diagnosteg, Triniaeth Ddydd  a Gofal wedi’i Gynllunio hefyd ei gynnal yng
Nghanolfan Gynadledda Cefn Lea ger Dolfor ar Dachwedd 28ain. 
Yn y sesiynau hyn roedd staff o Gyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys,
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys a Heddlu Dyfed Powys.

Mae Hayley Thomas, Dirprwy Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, yn
Uwch-swyddog Cyfrifol ar y cyd (gyda Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Gweithredol dros
Economi a’r Amgylchedd yng Nghyngor Sir Powys) Esboniodd Hayley: “Mae’r
gweithdai hyn yn gam pwysig iawn yn ein gwaith i ddatblygu campws y Drenewydd.
Rydym yn ymwybodol bod ein huchelgeisiau ar gyfer y campws newydd, a bellach y
gweithdai hyn yn helpu caledi’r cynigion y byddwn yn rhannu gyda rhanddeiliaid -
a’r cyhoedd - am adborth.”

Mae ein gwaith i ddatblygu ein Hachos Busnes Amlinellol wedi cael ei rannu’n bum
adran waith. 

(yn parhau ar waelod tudalen 2)

 



Cafodd miloedd o bobl bwyd, diod a gweithgareddau am ddim yn yr Ŵyl
Garedig yn y Drenewydd ym mis Medi.

Cafodd y digwyddiad ei ariannu gan y rhaglen hon, Powys Gyda’n Gilydd a
Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn.
 
Cafodd Cynghorydd Sir Powys dros ddwyrain y Drenewydd, Joy Jones y
syniad gwreiddiol ar gyfer y digwyddiad. "Roeddwn i wrth fy modd gyda'r
digwyddiad; roedd yn union fel roeddwn i wedi'i ddychmygu. Roedd hi'n
ddiwrnod mor dda a gobeithiwn ei bod wedi helpu lles pobl ar adeg pan mae
cyllidebau cartrefi'n cael eu gwasgu."
 
Ychwanegodd Donna Jenkins o Bowys gyda’n Gilydd: "Gan fod yr ŵyl yn rhad
ac am ddim does gennym ni ddim ffigwr union ar gyfer faint o bobl ddaeth i'r
digwyddiad ond rydyn ni'n meddwl bod dros 2,000 o bobl wedi dod draw i
fwynhau’r diwrnod. Rydym wrth ein bodd gyda hynny ond mae'n rhaid i mi
ddweud na allen ni fod wedi gwneud hynny heb gefnogaeth y gymuned leol a
busnesau lleol. Maen nhw wedi bod yn anhygoel."

Y GAEAF 2022/23

The NPWB Programme has given financial support to a
new family festival to be held in Newtown on Saturday
September 17th. And we’ll be there on the day to talk to
people about our planned health and wellbeing campus in
the town. If you’re there, come along to our gazebo for a
chat.

 The Newtown Fun Fest is being organised by a group of
organisations, including Powys County Council, the North
Powys Wellbeing Programme, local county councillor Cllr.
Joy Jones, PAVO, Dyfed Powys Police, MAWWFIRE, Credu,
the Youth Service, Newtown Family Integrated Centre,
Open Newtown, Sports Powys and Freedom Leisure. 

The event will be taking place in the Town Hall grounds

Rydym yn gweithio’n agos gyda
chydweithwyr yn Nhîm
Trawsnewid Addysg Cyngor Sir
Powys wrth iddyn nhw gynllunio
ysgol newydd ar gyfer Ysgol
Calon y Dderwen fel rhan o
ddatblygiad y campws cyfan. 
 
Mae’r tîm newydd wedi bod yn
cysylltu’n agos gyda’r ysgol i
ddatblygu ysgol PassivHaus
newydd ar gyfer 300 o
ddisgyblion ar ochr gogleddol y
campws (ger yr orsaf heddlu)
wrth i ni barhau i weithio i
ddatblygu cyfleusterau iechyd a
lles ar yr ochr deheuol. Mae’r
cyngor yn bwriadu agor yr ysgol
yn Hydref 2025.

Diweddariad
Ysgol 

Calon y Dderwen
 

Daeth miloedd allan i gefnogi’r 
Ŵyl Garedig

 

Mae Carys Williams (y dde) a Sali
Campbell-Tate o’r Tîm Rhaglen Lles yn y
llun yn siarad gyda phobl ifanc lleol yn yr

Ŵyl Garedig.

(o dudalen 1) 
 Ynghyd â’r ddau faes a nodwyd uchod, bydd gweithdai yn cael eu cynnal i edrych ar:
Plant a Phobl Ifanc
Model Cymdeithasol ar gyfer Iechyd (Mae'r model cymdeithasol ar gyfer iechyd yn
gofyn am newid mewn ffocws o salwch i lesiant ac atal drwy fynd i'r afael â
phenderfynyddion cymdeithasol iechyd a lles.)
Model Cymunedol Integredig ac Eiddilwch (Mae'r model hwn yn ddull rhagweithiol o
helpu a chefnogi’ngynnar i leihau derbyniadau diangen i'r ysbyty a dull symlach o
ryddhau cleifion o'r ysbyty.)·

Cynigir mai'r campws, ar safle ar Stryd y Parc yn Y Drenewydd, fydd cartref rhan fwyaf
o ddarpariaeth y GIG yn Y Drenewydd mewn Canolfan Ddiagnosteg a Thriniaeth
Ranbarthol Wledig. Mae'r cynlluniau hefyd yn cynnwys gwasanaethau newydd i'r dref,
gan gynnwys llawdriniaethau dydd a chyfleusterau diagnosteg uwch. Mae hyn yn
rhan o uchelgais y Rhaglen i ailwladu cymaint o wasanaethau â phosib o'r tu allan i
Bowys yn ôl i ysbytai'r sir.

Cynigir y bydd Canolfan Iechyd a Gofal Integredig ar y campws hefyd a fydd yn cynnwys darpariaeth iechyd, darpariaeth y
sector gwirfoddol a gofal cymdeithasol tra bydd yr academi Iechyd a Gofal yn cynnig cymwysterau nad ydynt ar gael yn lleol ar
hyn o bryd. Fel rhan o'r cynlluniau hyn, bydd ysbyty'r Drenewydd (Ysbyty Sir Drefaldwyn) yn adleoli i’r campws newydd sbon.
Bydd y campws hefyd yn cynnig gofod lles cymunedol a bydd yn ymgorffori cyfleuster llyfrgell y dref a gall gynnwys tai â
chymorth. Mae tîm y rhaglen hefyd yn ymchwilio i ddarparu ychydig o lety i fyfyrwyr sy'n mynychu'r academi yn ogystal ag
arbenigwyr iechyd locwm.

Mae Rhaglen Lles Gogledd Powys yn rhaglen o Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, sy'n cynnwys Cyngor Sir Powys, Bwrdd
Iechyd Addysgu Powys, PAVO a phartneriaid allweddol eraill. Bydd pob maes trawsnewid yn cynnal tair cyfres o weithdai a
bydd yn gofyn am adborth gan y cyhoedd ar eu meddyliau manwl. Ar ôl ei gwblhau, bydd yr Achos Busnes Amlinellol yn cael ei
gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo. Mae cynllun ar gyfer campws y Drenewydd yn rhan o weledigaeth ehangach i
wella gwasanaethau iechyd a lles trwy ddull arloesol newydd ‘ Model Integredig Iechyd a Lles ym Mhowys’. Am fwy o wybodaeth
ar y Model Integredig Gofal a Lles ym Mhowys a chynlluniau ar gyfer campws y Drenewydd, ewch i
www.powyswellbeing.wales/?lang=cy



Beth yw hwn? 
Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar gefnogi mwy o bobl yn y gymuned a
meithrin hyder wrth iddyn nhw ddefnyddio eu cyfrifiaduron/ffôn neu lechen.
Wrth i ni barhau i gynnig gwasanaethau iechyd a gofal ar-lein, y bwriad yw bydd
mwyfwy o bobl yn meddu ar yr hyder i gymryd rhan. Enghraifft o wasanaeth
iechyd ar-lein yw gwiriad ag arbenigwr anadlol sydd o bosibl mewn Ysbyty
Cyffredinol Dosbarth (er enghraifft yn yr Amwythig) tra bod y claf yn ei gartref yng
ngogledd Powys. Rydym yn cydnabod yn llwyr nad yw pob apwyntiad meddygol
yn addas i’w cynnal ar-lein, ac mae’n rhaid cynnal rhai apwyntiadau wyneb yn
wyneb. Fodd bynnag, rydym yn teimlo bod nifer o apwyntiadau iechyd a gofal yn
gallu cael eu cynnal yn ddiogel ar-lein gan ddefnyddio system ddiogel y GIG,
AttendAnywhere. 

Mae'r tîm, sydd wedi’i lleoli o fewn Gwasanaeth Byw'n Dda Bwrdd Iechyd Addysgu
Powys, yn darparu cyflwyniad sylfaenol i dechnoleg ddigidol sy'n cwmpasu'r
sgiliau hanfodol sydd eu hangen i gyrchu gofal iechyd rhithwir a chefnogaeth i
helpu pobl byw'n annibynnol o fewn y gymuned.

Y GAEAF 2022/23

Taflu golau ar Ymgysylltiad
Digidol a Llythrennedd Iechyd

Mae ein rhaglen yn ariannu nifer o brosiectau i helpu trawsnewid
gwasanaethau iechyd a lles ar draws Gogledd Powys. Yn y rhifyn hwn,
rydym yn edrych ar Ymgysylltiad Digidol a Llythrennedd Iechyd

 Mae hyn yn cynnwys defnyddio e-bost, apiau cyfarfod ar-lein fel Microsoft Teams ac AttendAnywhere a chyrchu canllawiau
iechyd a gofal dibynadwy o ffynonellau ar-lein. Cynlluniwyd hefyd i roi cyngor ar sut i ofyn am gyngor iechyd orau a hyrwyddo'r
defnydd priodol o wasanaethau iechyd a gofal cymunedol fel fferyllfeydd lleol a nyrsys cymunedol, ochr yn ochr â ffynonellau
gwybodaeth ar-lein y gellir ymddiried ynddynt.

Beth y cyflawnwyd?
Mae'r prosiect hwn ar hyn o bryd yn cynnig cyfres o sesiynau sgiliau digidol 3 awr mewn partneriaeth â Credu, Cyngor Sir
Powys a Chymunedau Digidol Cymru yn y cyfnod cyn y Nadolig. Mae'r llun uchod yn dangos Luke Pedrosa, aelod o'r tîm yn
cyflwyno hyfforddiant mewn sesiwn yn y Trallwng ganol mis Tachwedd. 

Mae'r tîm hefyd wedi bod yn cefnogi pobl o bell dros y 18 mis diwethaf, gan gynnig cefnogaeth dros y ffôn ac ar-lein i'w helpu
defnyddio system AttendAnywhere. Ers 2020, mae dros 200 o drigolion gogledd Powys wedi cael cymorth i gymryd rhan mewn
apwyntiadau iechyd ar-lein. Gan adeiladu ar y gwaith yn 2021 gyda PAVO ym Mhlas Dolerw yn y Drenewydd, mae'r tîm yn
datblygu cyfleoedd i gael mynediad i fannau diogel drwy lyfrgelloedd cyhoeddus ar draws gogledd y sir. Bydd hyn yn cynnwys
mynediad at ofod diogel, cyfrinachol i ymuno ag ymgynghoriadau iechyd, yn ogystal â mynediad i'r dechnoleg sydd ei hangen.

Darganfu’r tîm nad oes gan nifer o bobl fynediad i'r offer (ffôn clyfar, llechen neu liniadur/pc) i gymryd rhan ac mae wedi
cysylltu â gwasanaeth llyfrgell y cyngor, sy'n cynnig benthyciadau iPad am ddim i'w aelodau, gan gynnwys data rhyngrwyd am
ddim, i helpu datrys y mater hwn. Mae llyfrgelloedd Powys am ddim ac yn hawdd ymuno gyda nhw, gofynnwch yn eich cangen
leol.

Mae'r tîm hefyd yn datblygu prosiect i gynnig yr un cyfleoedd i bobl sy'n byw yng ngofal preswyl.



Mae Meddyg Teulu o’r Trallwng wedi ymuno â thîm Rhaglen Lles
Gogledd Powys i gynorthwyo â’r gwaith o drawsnewid iechyd a lles yn
yr ardal.

Mae Dr Claire Hirons yn bartner meddyg teulu yn y Trallwng ac mae
hi bellach yn gweithio gyda'r tîm fel Arweinydd Clinigol Meddyg Teulu
yn rhan amser. Ei rôl fydd cysylltu â meddygon teulu sy'n gweithio ar
draws gogledd Powys er mwyn sicrhau bod eu harbenigedd yn cael ei
fwydo i gynlluniau'r rhaglen.

'Rydw i wedi cael y pleser o weithio yn Y Trallwng ers 2 flynedd ac
rwy'n teimlo fy mod bellach wedi gwreiddio fy hun yng Ngogledd
Powys," meddai Dr Hirons.

"Cyn y rôl hon, roeddwn i'n feddyg teulu ym Macclesfield, lle, drwy'r
Rhwydwaith Gofal Sylfaenol, cefais gyfle i weithio'n agos gyda'r
cymunedau gofal lleol gan ddatblygu gwahanol brosiectau lles.
Rhoddodd y gwaith hwn angerdd i mi i ddilyn llwybrau ar gyfer
gweithio ar y cyd."

Os hoffech sgwrsio â'r tîm, cysylltwch â ni ar
powyswellbeing.north@wales.nhs.uk neu drwy'r cyfryngau cymdeithasol
ar Facebook, Instagram neu Twitter (gallwch ddod o hyd i ni yn
@powyswellbeing ar y tri llwyfan cyfryngau cymdeithasol.) 

Fel arall, gallwch ysgrifennu atom yn Rhaglen Lles Gogledd Powys,
Ystafell 1.13 Tŷ Ladywell , Stryd y Parc, Y Drenewydd, Powys, SY16 1JB

www.powyswellbeing.wales/?lang=cy
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Daeth dros 70 o staff ysgol o bob rhan o Bowys
at ei gilydd ar faes y Sioe Frenhinol yn ddiweddar
i ddathlu cyflawni gwobrau Bach a Iach. Cafodd y
digwyddiad yn Llanelwedd, ger Llanfair-ym-
Muallt, gefnogaeth ariannol gan Raglen Les
Gogledd Powys.

Nod rhaglen Bach a Iach yw hybu gweithgarwch
corfforol a bwyta'n iach mewn ysgolion cynradd
a chyn-ysgolion gan ganolbwyntio ar leoliadau
sy'n gwasanaethu'r cymunedau mwyaf
difreintiedig. Yn ogystal â chyfle i 24 ysgol a
phum lleoliad cyn-ysgol dderbyn eu gwobrau a
dathlu eu llwyddiannau, llwyddodd y
cyfranogwyr ddysgu mwy am hybu ffyrdd iach o
fyw o fewn eu lleoliadau addysgol. 

Dros 70 o bobl yn dathlu 
llwyddiant Bach a Iach

 

Llun: Mae staff addysg a staff cyn-ysgol yn dysgu dulliau
newydd o ddysgu ffyrdd iach o fyw i'w disgyblion ac i

blant cyn ysgol.

Meddyg Teulu o’r Trallwng yn ymuno â’r tîm

Dr Claire Hirons

www.powyswellbeing.wales
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