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Mae’r llyfryn hwn yn dweud wrthych chi am ein cynlluniau ni ar 
gyfer cymorth a gofal cymdeithasol rhwng 2018 a 2023. Rydyn ni 
wedi dechrau manylu ar y camau i’w cymryd ac rydyn ni’n gwybod bod 
yna rai bylchau. 

Rydyn ni eisiau gwybod beth ydy’ch barn chi 
fel nad ydyn ni’n gadael unrhyw beth pwysig allan

Mae’r cynllun wedi’i seilio ar wybodaeth o’n hasesiad o’r boblogaeth. 

Asesiad o’r boblogaeth
Yn 2017, fe wnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) a 
chwe chyngor Gogledd Cymru asesiad o’r boblogaeth. Mae asesiad o’r 
boblogaeth yn casglu gwybodaeth ac ystadegau am ardal. 

Mae’n ein helpu ni:
 ● i weld ein cryfderau a’n gwendidau
 ● i weld pa adnoddau sydd gennon ni
 ● i weld sut mae cymunedau’n newid
 ● i gynllunio gwasanaethau gofal a chymorth ar gyfer y dyfodol.

Fe allwch chi ddarllen 
mwy yma: 
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Wrecsam
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Gorllewin

Gorllewin 
Cymru

Gwent

Caerdydd 
a’r Fro

Cwm 
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Mae Bwrdd Gogledd Cymru’n gwneud yn siŵr bod y 
gwasanaethau’n cydweithio.

Rydyn ni hefyd yn gwneud yn siŵr bod gan bobl Gogledd Cymru 
y gwasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw nawr, ac ar gyfer y 
dyfodol.

Mae’r Byrddau hyn yn 
gyfrifol am gymorth a 
gofal cymdeithasol yn eu 
hardaloedd nhw.
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Mae gan Gymru nawr 7 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru. 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/NWales%20Population%20CYP%5FNoLink%5FCy.PDF
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/NWales%20Population%20CYP_NoLink_Cy.PDF
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Fe fyddwn ni’n cydweithio.
Mae llawer o grwpiau gwahanol yn cymryd rhan:

 ● Pob cyngor
 ● Penaethiaid Gwasanaethau Plant
 ● Grŵp Strategaeth Gofalwyr 
 ● Y Bwrdd Iechyd 
 ● Partneriaeth Anabledd Dysgu 
 ● Iechyd Cyhoeddus Cymru
 ● Byrddau Diogelu
 ● Yr Heddlu
 ● ac eraill.

Fe fyddwn ni’n eich cynnwys chi. 
Rydyn ni eisiau clywed beth ydy’ch barn chi a’ch cynnwys chi mewn 
penderfyniadau. 

Fe fyddwn ni’n defnyddio’r hyn sy’n 
gweithio.
Fe ddylai gwasanaethau gael eu seilio ar dystiolaeth eu bod nhw’n 
gweithio ac yn gwneud gwahaniaeth. 

Fe fyddwn ni’n cadarnhau ein bod ni’n 
gwneud gwahaniaeth.
Fe fyddwn ni’n cadw llygad ar y cynllun ac yn ysgrifennu adroddiad 
bob blwyddyn.  Os y bydd angen gwneud newidiadau, fe fyddwn ni’n 
gallu gwneud hynny. 

Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau o’r 
asesiad o’r boblogaeth. 

Mae’r cynllun yn dangos ichi: 
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Ein meysydd blaenoriaeth
Beth y byddwn ni’n ei wneud

1 74 102 85 113 96

Blaenoriaethau sy’n berthnasol 
ar draws pob maes

Prif feysydd blaenoriaeth o’r 
asesiad o’r boblogaeth

Y flaenoriaeth rydyn ni’n canolbwyntio arni.

Pwy sy’n arwain wrth ddelio â’r mater hwn.

Beth sy’n cael ei wneud.

Rhan A:

Rhan B:

Rhan C:

Y cynllun



Plant a phobl ifanc
Rydyn ni eisiau:
 ● mwy o gymorth i blant sydd ag anghenion 

cymhleth oherwydd anabledd neu salwch 
 ● gwell cymorth ar gyfer iechyd meddwl 

plant
 ● i bob plentyn fod yn ddiogel ac yn iach o’r 

adeg y maen nhw yn y groth nes eu bod 
nhw’n ddwy flwydd oed

 ● atal gordewdra ymhlith plant
 ● gwasanaethau cymorth gwell i 

deuluoedd.

Fe fyddwn ni’n gweithio gyda phob cyngor a’r 
Bwrdd Iechyd.

Fe fyddwn ni’n edrych ar yr adnoddau sydd 
gennon ni ac yn gweld a ydy gwasanaethau’n 
gallu cydweithio a defnyddio cyllidebau’n well. 

Pobl hŷn
Rydyn ni eisiau:

 ● dod â gwasanaethau ynghyd ar gyfer 
pobl hŷn ag anghenion cymhleth, gan 
gynnwys dementia

 ● cael darparwyr gofal gwell 
 ● cydweithio’n fwy helaeth.

Fe fyddwn ni’n gweithio gyda phob cyngor a’r 
Bwrdd Iechyd er mwyn gwneud hyn. 

Fe fyddwn ni’n cytuno ar ffordd newydd o 
gydweithio. 

.

Rhan A: 
Ein blaenoriaethau 
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Gofalwyr 
Unrhyw un sy’n gofalu am ffrind neu aelod o’r 
teulu sy’n sâl, sydd ag anabledd, sydd â phroblem 
iechyd meddwl neu ryw broblem arall ydy gofalwr. 

Rydyn ni eisiau gwasanaethau da sy’n 
cydweithio i gefnogi gofalwyr, gan 
gynnwys gofalwyr ifanc. 

Fe fyddwn ni’n gweithio gyda phob 
cyngor a’r Bwrdd Iechyd. 

Fe fyddwn ni’n cadw llygad ar y 
gwasanaethau sydd gennon ni. 
Fe fyddwn ni’n gweld a allan nhw 
gydweithio a defnyddio cyllidebau mewn 
ffyrdd gwell. 

Anableddau dysgu
Rydyn ni eisiau gwasanaethau da, 
sydd wedi’u cydgysylltu ar gyfer pobl 
ag anableddau dysgu. 

Fe fyddwn ni’n gweithio gyda phob 
cyngor, y Bwrdd Iechyd a Grŵp y 
Bartneriaeth Anabledd Dysgu.

Fe fyddwn ni’n edrych ar ba 
wasanaethau sy’n gweithio’n dda ac 
fe fyddwn ni’n rhannu arfer da. Fe 
fyddwn ni hefyd yn edrych ar ddod ag 
adnoddau at ei gilydd.

Iechyd meddwl a 
chamddefnyddio 
sylweddau

Rydyn ni eisiau strategaeth (cynllun) 
iechyd meddwl newydd ar gyfer 
Gogledd Cymru. 

Fe fyddwn ni’n gweithio gyda’r Bwrdd 
Iechyd, pob cyngor a sefydliadau 
eraill.

Rydyn ni wedi dechrau gweithio ar 
hyn.

Mae yna 5 prif faes rydyn ni’n canolbwyntio arnyn nhw. 

Oes yna unrhyw flaenoriaethau 
eraill y dylen ni eu cynnwys mewn 
cynlluniau yn y dyfodol??
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Mae angen mynd ati’n fwy helaeth i hybu 
ffyrdd iachach o fyw. Mae angen inni leihau 
anghydraddoldebau iechyd.

Y Bwrdd Iechyd a Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus, gyda chefnogaeth Iechyd Cyhoeddus 
Cymru.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn rhedeg rhaglen o’r enw 
‘Strategaeth Byw’n Iach, Aros yn Iach: gwella 
iechyd, lleihau anghydraddoldebau iechyd’.

Mae mwy o blant ar y gofrestr 
amddiffyn plant.

Pob cyngor a Phenaethiaid eu 
Gwasanaethau Plant. 

Fe gaiff gwybodaeth ei 
rhannu i helpu cynghorau i 
wneud cynlluniau a chyflenwi 
gwasanaethau. 

Mae angen mynd i’r afael â 
secstio a bwlio ar-lein. 

Cynghorau.
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol.

Fe fyddwn ni’n dod i wybod 
beth sy’n  digwydd a beth arall 
sydd angen ei wneud.

Mae mwy o blant yn derbyn gofal nawr. 
Mae angen i wasanaethau maethu 
newid i ateb heriau newydd.

Pob cyngor a Phenaethiaid eu 
Gwasanaethau Plant. 

Fe fydd rheolwyr y timau maethu i gyd yn 
cyfarfod, ac yn rhannu arfer da. Fe fyddwn 
ni’n cefnogi pobl ifanc sy’n gadael gofal.

Mae’r asesiad o’r boblogaeth yn dangos bod llawer o bethau positif yn digwydd ar gyfer pobl ifanc yng 
Ngogledd Cymru.
Mae 24,000 o blant rhwng 0 a 15 oed yn byw yma. Dywedodd y mwyafrif o blant a phobl ifanc eu bod 
nhw’n teimlo’n iach ac yn hapus. Ond, mae yna rai materion rydyn ni eisiau canolbwyntio arnyn nhw. 

Rhan B 
Blaenoriaethau o’r asesiad o’r boblogaeth
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1 Plant a phobl 
ifanc

Y flaenoriaeth.

Pwy sy’n arwain.

Beth sy’n cael ei wneud.



.

Gwella gwasanaethau 
eiriolaeth.

Mae gennon ni 
gytundeb rhanbarthol 
ar waith.

Maen nhw’n rhoi 
cymorth.

Mae angen mwy o 
gymorth ar gyfer 
Awtistiaeth. 

Gwasanaeth 
Awtistiaeth 
Cenedlaethol.
Cynghorau.

Maen nhw’n rhoi 
cymorth.

Mae angen inni gefnogi rhieni a 
rhoi dechrau da mewn bywyd 
i blant.

Bwrdd Iechyd.
Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus, gyda chefnogaeth 
Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Yr Heddlu.

Mae rhaglenni Teuluoedd yn 
Gyntaf a Dechrau’n Deg yn 
helpu yn hyn o beth.

Mae  gan blant hawl i 
chwarae.

Cynghorau.

Maen nhw’n edrych 
i weld a oes digon o 
gyfleoedd i chwarae yn 
eu hardaloedd nhw. 
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Mae gan blant anghenion o ran 
lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Cynghorau, y Bwrdd Iechyd a’r 
trydydd sector.

Maen nhw wedi casglu mwy o 
wybodaeth. Mae’r wybodaeth hon 
yn cael ei rhannu â phrosiectau sy’n 
cefnogi rhieni. 

Mae mwy o bobl ifanc 
yn riportio’u bod nhw’n 
ddioddefwyr trosedd.

Yr Heddlu.

Maen nhw’n rhannu 
gwybodaeth â ni ac yn 
ein helpu ni i gynllunio ar 
gyfer y dyfodol. 

Oes yna unrhyw beth arall rydych chi’n gwybod amdano?
Beth arall sydd angen digwydd??
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Oes yna unrhyw beth arall rydych chi’n 
gwybod amdano?
Beth arall sydd angen digwydd?

Mae yna angen am fwy 
o ofal a chymorth yn y 
cartref. 

Cynghorau.

Maen nhw’n dilyn 
cynllun gofal a chymorth 
Llywodraeth Cymru.

Mae yna angen am 
gymorth dementia da.

Cynghorau.

Mae ganddyn nhw 
Gynlluniau Heneiddio’n 
Dda. 

Mae hyn yn flaenoriaeth i ni hefyd 
- gwelwch dudalen 4.

Mae yna angen am fwy o leoedd 
mewn cartrefi nyrsio a gofal. 

Bwrdd Comisiynu Gogledd Cymru.
 
Maen nhw’n cadarnhau bod y 
gwasanaethau y maen nhw’n eu 
prynu o ansawdd da ac yn werth am 
arian. Fe fyddan nhw’n ysgrifennu 
datganiad newydd ar gyfer cynllunio a 
phrynu gwasanaethau. 

Mae ar bobl hŷn 
angen mwy o 
gymorth iechyd.

Bwrdd Iechyd.

Mae ganddyn nhw 
gynllun cyflenwi.

 

Mae angen hybu ffyrdd iachach o fyw. 

Bwrdd Iechyd a Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus, gyda chefnogaeth Iechyd 
Cyhoeddus Cymru.

Mae’r Strategaeth Byw’n Iach, Aros yn 
Iach: rhaglen gwella iechyd, lleihau 
anghydraddoldebau a Chynlluniau Llesiant 
yn gwneud hyn. 

Mae pobl hŷn yn wynebu 
teimlo’n ynysig ac yn 
unig. 

Cynghorau.

Mae ganddyn nhw 
Gynlluniau Heneiddio’n 
Dda. 

Mae yna ryw 150,000 o bobl 65 oed a hŷn yn byw yng Ngogledd Cymru.

Rydyn ni’n meddwl y gallai hyn fod yn 210,000 erbyn 2039. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i wasanaethau yma 
gefnogi mwy o bobl. 
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2 Pobl hŷn

?
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Oes yna unrhyw beth arall rydych chi’n 
gwybod amdano?
Beth arall sydd angen digwydd?Cryfhau’r cysylltiadau â 

gwasanaethau cymunedol.

Bwrdd Iechyd.
Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus, gyda chefnogaeth 
Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Atgyfeirio pobl at y mudiad 
cymunedol sy’n helpu ag iechyd 
pobl.

Mae angen mynd ati’n fwy helaeth i hybu ffyrdd iachach o 
fyw. 

Bwrdd Iechyd a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, gyda 
chefnogaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Maen nhw’n rhedeg y Strategaeth Byw’n Iach, Aros yn Iach: 
rhaglen gwella iechyd, lleihau anghydraddoldebau iechyd. 

Adeiladu ar fodel anabledd 
cymdeithasol. Mae angen i 
wasanaethau hwyluso cymryd 
rhan a pharchu pobl. 

Bwrdd Iechyd a chynghorau.

Fe fyddwn ni’n dod i wybod beth 
sy’n  digwydd a beth arall sydd 
angen ei wneud.

Mae angen i’r gwasanaethau 
arbenigol fod yn agosach at lle mae 
pobl yn byw. 

Bwrdd Iechyd.

Fe fyddan nhw’n cadarnhau pa 
wasanaethau arbenigol sydd ledled 
Gogledd Cymru. 

Mae pobl yng Nghymru’n byw’n hirach. Mae hyn yn beth da, ond mae’n golygu 
bod mwy o bobl yn wynebu problemau iechyd neu anabledd. 
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3 Iechyd ac anabledd

?

Y flaenoriaeth.

Pwy sy’n arwain.

Beth sy’n cael ei wneud.
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Oes yna unrhyw beth arall rydych chi’n 
gwybod amdano?
Beth arall sydd angen digwydd?

Mae yna angen am gymorth 
i ofalwyr hŷn a phobl ag 
anableddau dysgu.

Cynghorau.

Fe fyddan nhw’n cael cymorth 
trwy’r Bartneriaeth Anabledd 
Dysgu.

Cadw oedolion sydd ag 
anableddau dysgu’n ddiogel. 
Mae hyn yn cynnwys ymhlith 
y cyhoedd ac wrth ddefnyddio 
technoleg. 

Cynghorau.
Byrddau Diogelu.
Yr Heddlu.

Mae ar bobl hŷn sydd ag anableddau 
dysgu, gan gynnwys dementia, 
angen cymorth â’u hiechyd. 

Bwrdd Iechyd.
 
Fe fyddan nhw’n cael cymorth trwy’r 
Bartneriaeth Anabledd Dysgu. 

Cefnogi pobl ifanc sydd ag anghenion 
cymhleth ac sy’n mynd trwy 
gyfnodau o newid yn eu bywydau.  

Cynghorau.
Bwrdd Iechyd.

Fe fyddan nhw’n cael cymorth trwy’r 
Bartneriaeth Anabledd Dysgu. 

Cael mwy o gymorth cymunedol i 
bobl ag anabledd dysgu. Mae hyn 
yn cynnwys cymorth i gael gwaith a 
gwneud ffrindiau.

Mudiadau gwirfoddol.

Cafodd Dewis Cymru ei sefydlu i helpu 
yn hyn o beth.

Mae yna fwy o bobl sydd ag anableddau dysgu’n byw yma nawr. Rydyn ni’n meddwl y bydd y nifer  hwn yn parhau i 
gynyddu wrth i bobl fyw’n hirach. Mae’n bwysig bod y gwasanaethau’n cefnogi pobl yn y ffyrdd iawn. 
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4 Anableddau Dysgu

?
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Oes yna unrhyw beth arall rydych chi’n 
gwybod amdano?
Beth arall sydd angen digwydd?

Mae angen i Wasanaethau 
Iechyd Meddwl wella. 

Bwrdd Iechyd, gyda 
chefnogaeth Bwrdd 
Partneriaeth Law yn llaw at 
Iechyd Meddwl Gogledd Cymru. 

Fe fyddwn ni’n cadw llygad ar y 
cynllun ac yn cael adroddiadau 
gan y Bwrdd Partneriaeth Law 
yn llaw at Iechyd Meddwl. 

Diwallu anghenion pobl agored i 
niwed heb ddiagnosis.

Cynghorau.

Fe fyddwn ni’n dod i wybod beth 
sy’n digwydd a beth arall sydd 
angen ei wneud.

Mae angen mynd ati’n fwy helaeth i 
hybu llesiant meddwl. 

Bwrdd Iechyd a Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, gyda 
chefnogaeth Iechyd Cyhoeddus 
Cymru.

Mae gan y Bwrdd Iechyd strategaeth 
Iechyd Meddwl. Mae yna hefyd 
gynlluniau Llesiant, asesiadau a 
chynlluniau mynd i’r afael â hunan-
niweidio a materion eraill. 

Diwallu anghenion iechyd 
corfforol pobl sydd â salwch 
meddwl.

Bwrdd Iechyd.

Fe fyddwn ni’n dod i wybod beth 
sy’n digwydd a beth arall sydd 
angen ei wneud.

5 Iechyd Meddwl
Mae angen cymorth ar bawb i fod yn iach eu meddwl a’u corff.

Mae nifer y bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl ar gynnydd. Hefyd, dydy llawer o bobl sydd â 
phroblemau iechyd meddwl ddim yn gofyn am help neu dydyn nhw ddim yn gwybod sut i ddod o hyd i 
wasanaethau sy’n rhoi cymorth. Mae angen i hyn newid.
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?

Y flaenoriaeth.

Pwy sy’n arwain.

Beth sy’n cael ei wneud.
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Oes yna unrhyw beth arall rydych chi’n 
gwybod amdano?
Beth arall sydd angen digwydd?

Oes yna unrhyw beth arall rydych chi’n 
gwybod amdano?
Beth arall sydd angen digwydd?

Mae angen mynd i’r afael â thrais a chamdriniaeth. 

Yr heddlu. 
Cynghorau a’r Bwrdd Iechyd.

Mae’n rhaid iddyn nhw wneud cynlluniau fel eu bod nhw’n 
gallu mynd i’r afael â hyn yn eu hardaloedd nhw. 

 Mae ar ofalwyr ifanc angen mwy o gymorth. 

Cynghorau.

Mae yna wasanaeth ar gyfer gofalwyr ifanc 
ar waith. Fe fydd Penaethiaid Gwasanaethau 
Plant yn cadw llygad ar bethau i wneud yn 
siŵr bod y gwasanaeth yn diwallu anghenion 
gofalwyr ifanc. 

Mae ar ofalwyr angen cyfnodau o 
seibiant a chyfle i gael egwyl o ofalu. 

Cynghorau.
Grŵp Strategaeth Gofalwyr.

Fe fyddwn ni’n cadarnhau bod hyn yn 
cyrraedd y targedau sydd gennon ni 
ar gyfer gofalwyr. 

Mae nifer y gofalwyr yng Ngogledd Cymru ar gynnydd. Pobl rhwng 50 a 64 oed sy’n rhoi’r rhan fwyaf 
o ofal di-dâl. Mae yna fwy na 1,000 o ofalwyr ifanc.
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6 Gofalwyr

?

?
Er nad ydy llawer o bobl yn dweud wrth unrhyw un am y cam-drin, mae’r niferoedd 
ar gynnydd. Mae merched, plant a dynion yng Ngogledd Cymru’n wynebu trais yn y 
cartref. Mae angen inni fynd i’r afael â hyn. 

7 Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
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Oes yna unrhyw beth arall rydych chi’n gwybod amdano?
Beth arall sydd angen digwydd?

Mae ar blant a 
theuluoedd troseddwyr 
angen cymorth.

Bwrdd Cymunedau Mwy 
Diogel Gogledd Cymru. 

Fe fyddwn ni’n dod 
i wybod beth sy’n 
digwydd a beth arall 
sydd angen ei wneud.

Mae’n rhaid i droseddwyr 
sy’n gadael y carchar gael 
cymorth i setlo yn ôl i 
fywyd. 

Cynghorau.

Mae’r Llwybr Cenedlaethol 
ar gyfer gofal a chymorth 
yn helpu i fanylu ar beth 
ddylai ddigwydd.

Mae’n rhaid i bobl ifanc sy’n 
gadael ystadau diogeledd gael 
cymorth fel eu bod nhw’n cael 
mwy o gyfleoedd ac yn gallu 
gwneud dewisiadau gwell. 

Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid.

Fe fyddwn ni’n dod i wybod 
beth sy’n digwydd a beth arall 
sydd angen ei wneud.

Mae angen diwallu anghenion 
gofal a chymorth oedolion a 
phobl ifanc yn y carchar.  

Cynghorau.
Gwasanaeth Cenedlaethol 
Rheoli Troseddwyr.
Bwrdd Iechyd.
Swyddog Arweiniol Wrecsam ar 
ran CEM Berwyn
Iechyd Carchar.
Bwrdd Partneriaeth Lles a Gofal 
Cymdeithasol.

Mae yna gynlluniau ar waith fel: 
 ● Strategaeth Gofal 

Cymdeithasol i Oedolion yn y 
Carchar 

 ● Llwybr Cenedlaethol ar gyfer 
gofal a chymorth. 

Lle fel carchar ydy’r ystad ddiogeledd.

Mae’n rhaid i gynghorau roi gwasanaethau a chymorth i bobl yn y carchar fel i unrhyw un arall yn y gymuned. Mae’n 
rhaid iddyn nhw gefnogi dynion, menywod a phobl ifanc o Ogledd Cymru sydd yn y carchar, hyd yn oed os nad ydy’r 
carchar yn eu hardal nhw. 
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8 Yr ystad ddiogeledd

?

Y flaenoriaeth.

Pwy sy’n arwain.

Beth sy’n cael ei wneud.
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Oes yna unrhyw beth arall rydych chi’n 
gwybod amdano?
Beth arall sydd angen digwydd?

Mae angen gwella’r cymorth i gyn-filwyr, 
milwyr ar wasanaeth, a’u teuluoedd.

Fforwm y Lluoedd Arfog, yn gweithio gyda: 
 ● Bwrdd Iechyd. 
 ● Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 ● Cynghorau.
 ● Y Lluoedd Arfog.
 ● Yr Heddlu.
 ● Llywodraeth Cymru.

Mae’r asesiad o anghenion yn helpu 
gwasanaethau. 

Mae yna angen am fwy o 
ddealltwriaeth ynglŷn â’r 
hyn y mae ar gyn-filwyr ei 
angen. 

Pob cyngor.
Bwrdd Iechyd. 

Mae yna asesiad o 
anghenion i helpu 
gwasanaethau. 

Rhywun sydd wedi gwasanaethu yn unrhyw un o’r lluoedd arfog ydy cyn-filwr. Mae yna ryw 51,000 o gyn-filwyr yn byw yng Ngogledd 
Cymru. Mae llawer o gyn-filwyr yn ei chael hi’n anodd gofyn am help â phroblemau iechyd meddwl. Mae hyn yn golygu bod arnon ni 
angen gwasanaethau i hyfforddi staff fel eu bod nhw’n deall yr heriau y mae cyn-filwyr yn eu hwynebu. 
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9 Cyn-filwyr

?



.

Oes yna unrhyw beth arall rydych chi’n 
gwybod amdano?
Beth arall sydd angen digwydd?

Mae newidiadau i fudd-daliadau 
lles yn effeithio ar fywydau pobl. 

Cynghorau.

Fe fyddan nhw’n cadw llygad 
ar gynlluniau tai lleol fel eu bod 
nhw’n cefnogi anghenion pobl. 

Mae yna angen am dai 
arbenigol.

 Cynghorau.

Fe fyddan nhw’n edrych ar 
gynlluniau tai lleol i weld pa dai 
arbenigol sydd ar gael.
 

Mae angen i wasanaethau tai ac iechyd meddwl gydweithio. 

Bwrdd Iechyd.
Cynghorau.

Mae yna: 
 ● grwpiau Adsefydlu a Llety Iechyd Meddwl sy’n cefnogi pobl
 ● rheolau i wneud yn siŵr bod y tai i gyd o ansawdd da, yn ddiogel ac yn 

werth am arian 
 ● rolau swyddi newydd i gefnogi datblygu tai i roi cymorth ychwanegol.

Mae ar bobl sy’n gadael y carchar 
angen help â thai. 

 Cynghorau.

Mae yna gynlluniau tai lleol y bydd 
cynghorau’n cadw llygad arnyn 
nhw ac yn eu gwella os bydd 
angen. 

Mae llawer o newidiadau wedi cael eu gwneud i gefnogi pobl â thai ac i atal digartrefedd. Mae gwasanaethau a phobl 
yn wynebu heriau go iawn o ran cyllid. Mae toriadau i fudd-daliadau tai pobl, a thoriadau eraill, yn golygu y gallai 
gwasanaethau wynebu mwy o broblemau. Mae angen inni gynllunio ein gwasanaethau tai yn well. 
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10 Tai a digartrefedd

?

Y flaenoriaeth.

Pwy sy’n arwain.

Beth sy’n cael ei wneud.



.

Oes yna unrhyw beth arall rydych chi’n 
gwybod amdano?
Beth arall sydd angen digwydd?

Mae cyfradd y rheini sy’n lladd eu 
hunain yn uchel ymhlith pobl sydd ag 
ASD.

Grŵp Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed 
Gogledd Cymru, gyda: 

 ● Bwrdd Iechyd
 ● Iechyd Cyhoeddus Cymru
 ● Cynghorau
 ● Yr Heddlu
 ● National Rail
 ● Sefydliadau eraill.

Fe fydd yna Gynllun Atal Hunanladdiad 
a Hunan-niwed Gogledd Cymru 
newydd.

Mae yna fwlch yn y cymorth i 
bobl nad ydyn nhw’n gymwys 
ar gyfer y gwasanaethau 
anabledd dysgu neu iechyd 
meddwl.

Llywodraeth Cymru.

Mae ganddyn nhw Wasanaeth 
Awtistiaeth Cenedlaethol 
newydd. Fe fyddwn ni’n 
gwneud yn siŵr ei fod ar gael 
yng Ngogledd Cymru. 

Mae ASD yn effeithio ar allu pobl i gyfathrebu ac ar eu hymddygiad cymdeithasol.

Mae’r asesiad o’r boblogaeth yn dangos bod ar blant ac oedolion sydd ag ASD angen 
mwy o gymorth gyda:

 ●  phroblemau ymddygiadol ac emosiynol
 ●  sgiliau bywyd
 ● defnyddio gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau hamdden yn y gymuned.
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11 Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig (ASD)

?

Y flaenoriaeth.

Pwy sy’n arwain.

Beth sy’n cael ei wneud.



.

Mae angen mynd ati’n fwy helaeth 
i hybu mentrau cymdeithasol, 
a sefydliadau sy’n rhedeg 
gwasanaethau. 

Y tîm cydweithredu rhanbarthol.

Fe fyddwn ni’n dod i wybod beth sy’n  
digwydd a beth arall sydd angen ei 
wneud.

Gwybodaeth, cyngor 
a chymorth da. 

Dewis Cymru.
Un Pwynt Mynediad.

Mae yna Rwydwaith 
Gwybodaeth Gogledd 
Cymru newydd.
 

Gwasanaethau eiriolaeth da i helpu 
pobl i ddeall gwybodaeth a chael 
dweud eu dweud. 

Age Cymru.
Tros Gynnal Plant.

Mae yna: 
 ● Raglen Eiriolaeth Edau Euraidd
 ● Contract rhanbarthol eiriolaeth plant.

Pobl yn cael dweud eu dweud 
trwy ‘Lais y Dinesydd’.

Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol.

Rydyn ni wedi sefydlu Panel 
Dinasyddion Gogledd Cymru.

Mae angen i wasanaethau cymorth gamu i mewn yn 
gynnar i helpu ag iechyd a llesiant pobl. 

Bwrdd Iechyd.
Cynghorau.
Rhaglenni Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg.
Cronfa Gofal Integredig.

Rydyn ni’n gweithio i wella iechyd a lleihau 
anghydraddoldebau. 

Rhan C: 
Blaenoriaethau sy’n berthnasol ar draws pob maes
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Mae yna rai materion sy’n atal pobl rhag cael cymorth. Mae’r rhain yn gallu effeithio ar unrhyw un, 
beth bynnag ydy eu hoedran neu eu hanghenion iechyd. Mae angen inni fynd i’r afael â’r rhain.

Mae angen i wasanaethau fod 
ar gael yn Gymraeg.

Fforwm Mwy Na Geiriau.
Bwrdd y Gweithlu.

Mae yna gynlluniau lleol ar waith 
a strategaeth y gweithlu.



.

Mae yna angen am fwy o wybodaeth am y 
boblogaeth a data gwell fel ein bod ni’n gallu 
gwneud cynlluniau. 

Llywodraeth Cymru.

Rydyn ni wedi rhannu materion ag Uned Ddata 
Llywodraeth Leol. Maen nhw’n datblygu fframwaith 
perfformiad newydd.

Mae angen i bolisïau a gwasanaethau diogelu weithio a 
chadw pobl yn ddiogel.

Uned Busnes Diogelu.
Tîm cydweithredu rhanbarthol.

Mae yna:
 ● Gynllun Busnes Oedolion a Phlant ar Ddiogelu 
 ● Byrddau Diogelu Plant ac Oedolion Gogledd Cymru.
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Oes yna unrhyw beth arall rydych chi’n gwybod amdano?
Beth arall sydd angen digwydd??



.
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Sut mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn 
gallu gwneud y gwahaniaeth mwyaf??

Diolch am ddarllen hwn
Fe fyddwn ni:

 ● yn gwneud yn siŵr bod y cynllun hwn yn 
gweithio’n dda

 ● yn gwneud yn siŵr bod popeth yn cyd-fynd ag 
ymrwymiadau rhanbarthol a chenedlaethol

 ● yn hybu ffyrdd iachach o fyw ac yn lleihau 
anghydraddoldebau iechyd. 

Y Camau Nesaf
Rhowch wybod i ni beth yw’ch barn chi.

Anfonwch eich atebion erbyn 31 Hydref 2017 trwy ein gwefan: 

https://www.northwalescollaborative.wales/north-wales-
population-assessment/regional-plan

i: sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk 

neu

Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd 
Cymru

Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

northwalescollaborative.wales

https://www.northwalescollaborative.wales/north-wales-population-assessment/regional-plan/
https://www.northwalescollaborative.wales/north-wales-population-assessment/regional-plan/
mailto:sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk
http://www.northwalescollaborative.wales
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