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Hawdd ei Ddeall 
Edrychwch ar ein gwefan i weld fersiwn 

hawdd ei ddeall o’r asesiad poblogaeth a 

luniwyd gydag ac ar gyfer pobl gydag 

anableddau dysgu.  

Hefyd, rydym wedi gweithio gyda phobl sydd 

ag anableddau dysgu i gynhyrchu fersiwn 

clyweledol o’r adroddiad. Mae hyn yn 

cynnwys fersiynau wedi’i animeiddio o bob 

pennod gyda llais wedi seilio ar fersiwn hawdd 

ei ddeall o’r adroddiad. Maent ar gael yn 

Gymraeg a Saesneg. 

Byddem ni wrth ein boddau yn clywed 

gennych os ydych wedi gweld y rhain yn 

ddefnyddiol ac unrhyw adborth sydd gennych 

ar sut y gallwn eu gwella ar gyfer y dyfodol. 

Y diweddaraf am yr asesiad poblogaeth 

Yn dod yn fuan... 
Bydd y newyddlen y mis nesaf yn sôn am 

iechyd meddwl.  Ym mis Medi byddwn yn 

edrych ar y bennod am ofalwyr, a bydd 

newyddlen ar gamdriniaeth ddomestig a thrais 

rhywiol ym mis Hydref. Os oes gennych 

unrhyw brosiectau rhanbarthol neu 

ddigwyddiadau perthnasol yr hoffech i ni ei 

hyrwyddo drwy'r newyddlenni hyn, rhowch 

wybod i ni. 

Hefyd, mis nesaf rydym yn gobeithio cael 

diweddariad ar gynnydd y cynllun rhanbarthol 

asesiad poblogaeth (a adnabyddir hefyd fel y 

‘cynllun ardal’) – cadwch eich llygaid ar agor! 

Taflu 

goleuni ar... 

Anableddau 

Dysgu 
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Beth ddywedodd pobl wrthym ni... 

 Mae oddeutu 2,700 o bobl gydag 

anableddau dysgu ar gofrestri cyngor lleol 

yng Ngogledd Cymru. Gall y nifer 

gwirioneddol o bobl gydag anableddau 

dysgu fod yn uwch. 

 Mae nifer y bobl ag anableddau dysgu 

sydd angen cefnogaeth yn cynyddu, ac 

mae pobl ag anableddau dysgu’n byw yn 

hirach. Mae’r tueddiadau hyn yn dueddol o 

barhau. 

 Mae pobl ag anableddau dysgu yn 

nhueddol o brofi iechyd gwaeth, bod ag 

angen mwy o ofal iechyd ac mewn mwy o 

risg o farw o'i gymharu â'r boblogaeth 

gyffredinol. 

 Mae’n debygol bod mwy o bobl ifanc 

gydag anghenion cymhleth sydd angen 

cymorth. 

 Mae nifer cynyddol o ofalwyr hŷn (gan 

gynnwys rhieni a theulu) sy’n darparu gofal 

i bobl ag anableddau dysgu. 

Beth y gwnaethom ei ganfod 
Trefniadau byw, oedolion gydag anableddau dysgu  

Gogledd Cymru 

 Nifer y bobl dros 65 oed sydd yn defnyddio gwasanaethau 

anabledd dysgu. 

 Dywedodd pobl gydag anableddau dysgu 

wrthym fod gwaith am dâl yn bwysig. Mae’n 

gwneud i bobl deimlo’n dda amdanynt eu hunain 

ac yn cydnabod eu cyfraniad i'r gymdeithas.  

Dywedodd rhai pobl yr hoffent gael mwy o 

ffrindiau a chyfleoedd i ymuno’n gymdeithasol 

mewn grwpiau ym mhob rhan o gymdeithas, dim 

ar gyfer pobl anabl yn unig.  

Nid oes digon o gludiant da i gael mynediad i 

wasanaethau – yn arbennig mewn ardaloedd 

gwledig. Dywedodd rhai pobl wrthym eu bod 

eisiau dysgu sut i yrru car.  

Dywedodd rhai pobl wrthym nad oeddent yn 

teimlo’n ddiogel allan neu wrth ddefnyddio'r 

rhyngrwyd. 

 Hefyd dywedodd pobl wrthym fod angen rhoi 

mwy o gefnogaeth i bobl awtistig - byddwn yn 

edrych ar hyn yn fanwl mewn newyddlen yn y 

dyfodol  

Newyddion Da! 
Mae pobl ag anableddau dysgu yn byw’n 

llawer hirach diolch i welliannau yng 

ngwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol. Mae hwn yn gyflawniad mawr 

i ddathlu tra ein bod yn ceisio gwella ein 

cymorth. 

“Mae’r newid mewn disgwyliad oes 

pobl â Down’s Syndrome wedi bod 

yn ddramatig ers yr 1930au, gan 

gynyddu o 10 oed i oddeutu 50 oed 

dros gyfnod o 70 mlynedd”  



Partneriaeth Anabledd Dysgu Rhanbarthol 
Mae Partneriaeth Anabledd Dysgu Rhanbarthol yn canolbwyntio 

ar yrru gwasanaethau gwell ymlaen wedi seilio ar ddealltwriaeth 

cyffredinol ar draws y chwe awdurdod lleol ac iechyd Gogledd 

Cymru.   

 Mae cyfranogiad Anabledd Dysgu yn cael ei gydlynu ar draws y 

chwe chyngor. Mae gan bob sir ei rwydwaith/ fforwm cyfranogiad 

lleol wedi’i gefnogi gan eiriolaeth. Mae’r fforymau lleol yn cymryd 

rhan, cynllunio digwyddiadau ac yn dod at ei gilydd i ddylanwadu’r 

gwasanaethau anabledd dysgu ar draws Gogledd Cymru.  Mae 

pynciau y mae’r grŵp wedi bod yn gweithio arnynt yn cynnwys 

hamdden, lleoedd i bobl fyw ac iechyd, gan gynnwys iechyd meddwl. 

 Cefnogi gofalwyr hŷn. Gwnewch yn siŵr 

bod ganddynt y gefnogaeth a 

gwasanaethau egwyl y maent eu hangen 

gan gynnwys ‘cynllunio ymlaen’ o ran 

gwasanaethau ar gyfer teuluoedd, gan 

adnabod gofalwyr cudd ac asesu’r angen 

am gefnogaeth. 

 Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol i 

weithio'n well gyda’i gilydd i gefnogi 

materion iechyd pobl hŷn gydag 

anableddau dysgu, gan gynnwys pobl gyda 

dementia.  

 Parhau i gefnogi pobl gydag anableddau 

dysgu i gael mynediad at ofal iechyd drwy 

Wasanaethau Cyswllt Iechyd Anableddau 

Dysgu. Datblygu gwybodaeth hygyrch i bobl 

gydag anableddau dysgu i wella cyfathrebu.  

Cefnogi darparwyr gofal iechyd i adnabod 

pobl sydd ag anableddau dysgu yn well fel 

y gellir gwneud ‘addasiadau rhesymol’ i'w 

gofal.  Hyrwyddo mynediad i wasanaethau 

hybu iechyd a thriniaeth gynnar. 

 Darparu modelau cynaliadwy i gefnogi ar y 

cyd gan iechyd a gofal cymdeithasol i 

ddiwallu anghenion unigolion gydag 

anghenion cymhleth.  Gan gynnwys yr 

angen nas diwallwyd ar gyfer lleoliadau 

Beth rydyn ni’n meddwl y dylai ddigwydd  

nyrsio a ariennir ar y cyd i oedolion gydag 

anableddau dysgu difrifol sydd ag 

anghenion sy’n ymwneud ag iechyd. 

 Staff cymorth i reoli disgwyliadau sy’n newid 

o gefnogaeth i bobl gydag anableddau 

dysgu, gan gynnwys newidiadau sy’n 

ofynnol gan y ddeddf newydd. 

 Recriwtio mwy o staff cymorth sy’n siarad 

Cymraeg. 

 Darparu mwy o gymorth i bobl ynghylch bod 

yn ddiogel wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd. 

 Annog cymorth mwy anffurfiol di-dâl, i 

leihau dibyniaeth ar gymorth ffurfiol a delir. 

Byddai hyn yn helpu hwyluso cyfeillgarwch 

mwy eang a bywydau cymdeithasol i bobl 

ag anableddau dysgu tu hwnt i ofalwyr a 

delir. 

 Cynyddu recriwtio i’r cynllun lleoliadau 

oedolion/ rhannu bywydau. 

 Datblygu darpariaeth o dechnoleg 

gynorthwyol i bobl gydag anableddau 

dysgu. 

 Parhau i archwilio a datblygu opsiynau tai i 

ddiwallu anghenion pobl gydag anableddau 

dysgu mewn partneriaeth â sefydliadau 

eraill. 



Cefndir i’r asesiad 
poblogaeth 
Mae'r asesiad poblogaeth yn dwyn ynghyd 

wybodaeth am anghenion gofal a chefnogi 

pobl ac anghenion cefnogi gofalwyr yng 

ngogledd Cymru. Mae'n anelu at ddangos pa 

mor dda y mae anghenion pobl yn cael eu 

bodloni a’r gwasanaethau y byddwn eu 

hangen i'w diwallu yn y dyfodol. Fe wnaeth 

awdurdodau lleol yng Ngogledd Cymru 

gydweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr (BIPBC), a gefnogir gan Iechyd 

Cyhoeddus Cymru, i lunio’r asesiad sy'n un o 

ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014.  

Bydd yr asesiad poblogaeth yn cael ei 

ddefnyddio i wneud penderfyniadau am y 

gwasanaethau rydym angen eu darparu yng 

ngogledd Cymru i ddiwallu anghenion gofal a 

chefnogi pobl ac anghenion cefnogi gofalwyr.  

Bydd yn ein helpu i benderfynu lle i 

ddefnyddio ein hadnoddau, i ddiwallu gofynion 

eraill y ddeddf ac i ddylanwadu ar waith y 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.   

Rydym wedi defnyddio pob math o dystiolaeth 

i adnabod beth sydd ei angen ac wedi gofyn i 

bobl beth maent yn ei feddwl sy’n bwysig, gan 

gynnwys pobl sy’n defnyddio gwasanaethau 

gofal a chefnogi ar hyn o bryd, panel 

dinasyddion gogledd Cymru, a staff sy'n 

cyflwyno gwasanaethau yn yr awdurdodau 

lleol, sectorau iechyd, preifat a gwirfoddol.  

Nesaf, byddwn yn ysgrifennu cynllun ardal 

rhanbarthol gan nodi'r ystod a lefel o 

wasanaethau y mae’r cynghorau a byrddau 

iechyd lleol yn bwriadu eu darparu neu drefnu 

mewn ymateb i'r asesiad poblogaeth. Mae’n 

rhaid cwblhau hwn erbyn 1 Ebrill 2018. 

Themâu  
 Plant a phobl ifanc 

 Pobl hŷn 

 Iechyd, anableddau corfforol ac 

amhariadau synhwyraidd 

 Anableddau dysgu ac awtistiaeth 

 Iechyd meddwl 

 Gofalwyr 

 Trais yn erbyn merched, cam-drin 

domestig, a thrais rhywiol 

 Digartrefedd 

 Cyn-filwyr  

 Pobl yn yr ystâd ddiogel 

Rhagor o wybodaeth 
Pecynnau asesu’r boblogaeth a chynllun 

ardal:   

https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-

resource-sub-categories/cynllunio-a-hyrwyddo 

Cod Ymarfer Rhan 2:  

https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-

sswb-codau  

Canllaw cynllun ardal:  

http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/

code-of-practice/?skip=1&lang=cy 

Dewis Cymru (gwasanaethau ar gael i 

fodloni’r anghenion a nodir yn yr asesiad):  

https://www.dewis.cymru/  

Cysylltwch â ni 
Sarah Bartlett, Rheolwr Prosiect  

01824 712432 

sarah.bartlett@sirddinbych.gov.uk 

www.cydweithredfagogleddcymru.cymru  
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