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Bydd cyfres gyntaf o weithdai 'trawsnewid' Rhaglen Lles Gogledd Powys yn
cael eu cynnal yn ddiweddarach eleni wrth i randdeiliaid arbenigol gyflawni'r
gwaith manwl sydd ei angen i ddatblygu Achos Busnes Amlinellol* ar gyfer
campws y Drenewydd.

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

Bydd Canolfan Iechyd a Gofal Integredig ar y campws hefyd yn cynnwys
darpariaeth iechyd, sector gwirfoddol a gofal cymdeithasol tra bydd
academi Iechyd a Gofal yn cynnig cymwysterau nad yw 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’r gallu i ddarparu ychydig o lety i fyfyrwyr sy'n
mynychu'r academi yn ogystal ag arbenigwyr iechyd locwm.

Mae Rhaglen LlGP yn rhaglen flaenllaw o Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol
Powys, sy'n cynnwys Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, PAVO
a phartneriaid allweddol eraill. 
(parhad ar dudalen 2.)

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
cymeradwyo ein Hachos
Amlinellol Strategol ar gyfer
campws Iechyd a Lles newydd
yn y Drenewydd (gweler y brif
erthygl ar y dudalen hon am
fanylion am yr hyn y gallai hyn
ei gynnwys). 
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Y camau nesaf i gampws y Drenewydd
 



Plant a Phobl Ifanc
Model Cymdeithasol ar gyfer Iechyd (Mae'r model cymdeithasol iechyd yn gofyn am newid sylfaenol gyda
chanolbwynt bellach ar lesiant ac atal yn hytrach na salwch, drwy fynd i'r afael â'r penderfynyddion
cymdeithasol iechyd a lles.)
Model Cymunedol Integredig ac Eiddilwch ( Mae'r model hwn yn ddull rhagweithiol o gymorth a chefnogaeth
gynnar i leihau derbyniadau diangen i'r ysbyty a dull symlach o ryddhau cleifion o'r ysbyty.)·
Iechyd Meddwl, Anableddau Dysgu a Lles.
Diagnosteg, Gofal Dydd a Gofal Wedi'i Gynllunio 

(Parhad o'r clawr blaen)

Mae'r gwaith i ddatblygu'r Achos Busnes Amlinellol yn cael ei rannu'n bum maes:

Bydd pob ardal drawsnewid yn cynnal tair rownd o weithdai a bydd yn gofyn am adborth y cyhoedd ar eu
meddyliau manwl. (Gweler ein herthygl ymgysylltu ar y dudalen gefn am fwy ar hyn). 

Ar ôl ei gwblhau, bydd yr Achos Busnes Amlinellol yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru am gymeradwyaeth. 
Yn y cyfamser, mae ein cydweithwyr yn nhîm Trawsnewid Addysg Cyngor Sir Powys yn symud ymlaen gyda
chynlluniau i ddatblygu ysgol newydd i Ysgol Calon y Dderwen (yr enw newydd ar gyfer hen ysgolion Hafren a
Ladywell) ar safle'r campws, gyda tharged o agor yn hwyr yn 2025.

Mae cynllun campws Y Drenewydd yn rhan o weledigaeth ehangach i wella mynediad at wasanaethau iechyd a lles
trwy 'Fodel Integredig Gofal a Lles ym Mhowys'. Nodau'r weledigaeth yw sicrhau bod pobl ym Mhowys yn derbyn
gofal a chefnogaeth ddi-dor cydgysylltiedig ar yr adeg gywir, yn y lle cywir sy'n cwrdd â'u hanghenion yn y cartref, y
gymuned, neu ar draws Powys. 

I ddarganfod mwy am Fodel Integredig Gofal a Lles ym Mhowys a chynigion ar gyfer campws y Drenewydd ewch i 
 http://www.powyswellbeing.wales/?lang=cy

*Achos Busnes Amlinellol yw'r trydydd cam angenrheidiol yn y broses o gymeradwyo cyllid sy'n ofynnol ar
brosiectau Llywodraeth Cymru fel hyn. Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi rhoi sêl bendith i Achos Busnes
Rhaglen gychwynnol y rhaglen ac ar hyn o bryd yn ystyried yr Achos Amlinellol Strategol ail gam, a gyflwynwyd ym
mis Ebrill eleni. Mae'r pedwerydd cam a'r olaf yn cael ei adnabod fel yr Achos Busnes Llawn.

Mae Nigel Brinn Cyfarwyddwr Gweithredol Cyngor Sir
Powys wedi ymuno â'r tîm fel yr USC (uwch swyddog
cyfrifol) newydd ar gyfer yr awdurdod lleol, yn gweithio
ochr yn ochr â'i gymar ym Mwrdd Iechyd Addysgu
Powys, Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad Hayley
Thomas. Dywedodd Nigel ei fod wrth ei fodd yn ymuno
â'r tîm ar yr adeg bwysig hon ac yn edrych ymlaen at
weld y prosiect hwn, y mae mawr ei angen, yn datblygu
a’i gwblhau cyn gynted â phosibl.

HAF 2022 

Cyd-arweinydd rhaglen newydd
 Rydyn ni'n cefnogi

gŵyl newydd
 Mae Rhaglen LlGP wedi rhoi cymorth ariannol i ŵyl deuluol

newydd a gynhelir yn Y Drenewydd ddydd Sadwrn Medi
17eg. Byddwn ni yno ar y diwrnod i siarad â phobl am ein
campws iechyd a lles arfaethedig yn y dref. Os ydych chi
yno, dewch draw i'n pabell am sgwrs.

Mae Gŵyl Hwyl Y Drenewydd yn cael ei drefnu gan grŵp o
sefydliadau, gan gynnwys Cyngor Sir Powys, Rhaglen Lles
Gogledd Powys, y cynghorydd sir lleol, y Cynghorydd Joy
Jones, PAVO, Heddlu Dyfed Powys,  Gwasanaeth Tân Ac
Achub Canolbarth A Gorllewin Cymru, Credu, Gwasanaeth
Ieuenctid, Canolfan Integredig Teulu Y Drenewydd, Agor
Drenewydd, Chwaraeon Powys a Freedom Leisure. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar dir Neuadd y Dref
rhwng 11am a 3pm a bydd yn cynnwys cerddoriaeth,
gweithgareddau i'r teulu, crefftau, chwaraeon a llawer mwy. 

http://www.powyswellbeing.wales/?lang=cy


Gwobrau i Sarah ac Emma 
Dyfarnwyd Tystysgrifau Gwerthfawrogiad i Reolwr Newid Lles
Rhaglen Lles Gogledd Powys, Emma Peace (ar y chwith) a Sarah
Power, Swyddog Ysgolion/Cyn-Ysgolion Iach Tîm Iechyd Cyhoeddus
Lleol Powys, (ICC) dystysgrifau gwerthfawrogiad gan Fwrdd Iechyd
Addysgu Powys am eu gwaith ar Bach a Iach yn ddiweddar. 

Cafodd y Tystysgrifau Gwerthfawrogiad eu dyfarnu mewn seremoni
ar-lein Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.
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Canolbwyntio ar Bach a Iach
 Mae ein rhaglen yn ariannu nifer o brosiectau i helpu trawsnewid

gwasanaethau iechyd a lles ar draws gogledd Powys. Yn y rhifyn hwn,
edrychwn ar 'Bach a Iach'.

Beth yw'r prosiect?
Mae Gwobr Bach a lach yn brosiect o Bowys yn unig i helpu uwchsgilio staff cyn-ysgol a staff yr ysgol mewn
amrywiaeth o sgiliau sy'n gysylltiedig â Gwobr Genedlaethol Ysgolion Iach. Mae Bach a lach yn credu bod gan bob
plentyn yr hawl i gael mynediad at weithgareddau a fydd yn eu helpu i ddatblygu i'w llawn botensial fel unigolion
iach a hapus. Er mwyn helpu sicrhau bod hyn yn digwydd rydym yn rhoi ystod o gyfleoedd hyfforddi, sgiliau,
gwybodaeth ac adnoddau cefnogol i ymarferwyr. 

Mae'r sesiynau hyfforddi hyn yn cynnwys pynciau megis coginio a maeth, cerddoriaeth a symudiad, sgiliau syrcas,
addysg gorfforol a chwaraeon ysgol yn ogystal â dawns a gymnasteg. 

Beth mae wedi'i gyflawni yn 2021/22? 
Yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, cyflwynodd y tîm 46 o sesiynau hyfforddi i dros 100 o staff o ysgolion a chyn-
ysgolion ym mhob cwr o Bowys gyfan; Rhannwyd cylchlythyrau gan rannu’r wybodaeth ddiweddaraf gyda
rhanddeiliaid a rhoddwyd tystysgrifau i'r holl staff ar gyfer pob sesiwn a fynychwyd gan gyfrannu at eu Datblygiad
Proffesiynol Parhaus . 
Roedd Llysgenhadon Chwaraeon Efydd o ysgolion Cynradd yn gallu cael gafael ar rywfaint o hyfforddiant fel y
gallent addysgu cyfoedion ac mae Llysgenhadon Aur o'r ysgol uwchradd hefyd wedi cael gwahoddiad yn
ddiweddar i ddefnyddio’r hyfforddiant. Mae'r holl hyfforddiant yn cyd-fynd â chwricwlwm newydd Cymru gan helpu
athrawon i'w gynllunio i mewn i'w Cynlluniau Datblygu.



SUMMER 2022 

Gŵyl Fwyd Y Drenewydd – Dydd Sadwrn/Sul 3ydd a 4ydd Medi
Gŵyl Hwyl y Drenewydd – Dydd Sadwrn, 17eg Medi
Marchnad Amaeth Y Trallwng - Dydd Llun, 3ydd Hydref

Os hoffech siarad â'r tîm, byddwn yn y digwyddiadau/lleoliadau canlynol yn ystod y misoedd
nesaf:

Byddwn hefyd yn Llanidloes yn fuan - dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am
ddiweddariadau. Fel arall mae ein manylion cyswllt isod.

Mae cynlluniau ar gyfer datblygiadau cyhoeddus a
rhanddeiliaid eraill yng ngham nesaf gwaith y Rhaglen
yn cael eu datblygu wrth i’r cylchlythyr hwn yn cael ei
ysgrifennu.

Mae'r tîm wedi ymrwymo i sicrhau y cynigir cyfle i'r
holl randdeiliaid gyfrannu at y cynlluniau ar gyfer
campws y Drenewydd.  Yn y cyfamser, mae'r tîm wedi
bod allan yn ystod y misoedd diwethaf (fel yn y llun)
yn sgwrsio gyda'r cyhoedd a darparwyr gwasanaethau
eraill am eu safbwyntiau ar wasanaethau iechyd a lles.

Cynlluniau ymgysylltu yn cael eu datblygu
 

 
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 1.7 Tŷ Ladywell , Stryd y Parc, Y Drenewydd,
Powys, SY16 1JB
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Rhagor o wybodaeth am y
prosiectau rydyn ni'n eu hariannu

 Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y prosiectau wnaethon ni
eu hariannu yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf (gan gynnwys Bach
a Iach) yn ein hadroddiad Dathlu a Dysgu - Cyflymu i Newid 2021/22.
Mae hwn ar gael ar ein gwefan yn
www.powyswellbeing.wales/keydocuments 
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