
Strategaeth Anableddau Dysgu 

“Bydd gan bobl ag 

anableddau dysgu well 

ansawdd bywyd; 

byddant yn byw’n lleol 

lle maent yn teimlo’n 

“ddiogel ac yn iach”, lle 

maent yn cael eu 

gwerthfawrogi a’u 

cynnwys yn eu 

cymunedau ac yn gallu 

cael gafael ar gymorth 

personol effeithiol sy’n 

hyrwyddo annibyniaeth, 

dewis a rheolaeth”. 

Ein Gweledigaeth 

Yn y rhifyn hwn  

 Am beth mae’r 

strategaeth yn sôn a 

sut i fod yn rhan 

ohoni 

 

Sut i wneud yn well 
Er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb ag anableddau dysgu 

sy’n byw yng Ngogledd Cymru yn byw bywydau da, rydym yn 

gweithio ar strategaeth. Mae strategaeth yn dweud wrthym 

lle’r ydym ni arni nawr, lle'r hoffem ni fod a sut y byddwn ni’n 

cyrraedd yno. Er mwyn iddi fod yn strategaeth dda, bydd 

angen i ni gynnwys nifer o wahanol bobl gyda phrofiad o 

ddefnyddio, darparu a chynllunio gwasanaethau.  

Mae’r newyddlen hon yn rhan o’n cynllun i ledaenu’r gair am y 

strategaeth a sut i ddod yn rhan ohoni. Darllenwch ymlaen i 

ddysgu mwy! 

Beth mae ‘bywyd da’ yn ei olygu? 

Rhywle i fyw, rhywbeth i’w wneud, rhywun i’w garu. Mewn 

geiriau eraill, cartref, gwaith a pherthynas. 

Newyddlen y strategaeth anableddau dysgu, rhifyn 1 Chwefror 2018 



Sut i gymryd rhan 

Fe hoffem ‘gyd-gynhyrchu’ y strategaeth a’i hysgrifennu ar y 
cyd â phobl ag anableddau dysgu, rhieni, gofalwyr a 
sefydliadau sy’n darparu gofal a chymorth. Golyga hyn y 
byddwn i gyd yn rhannu’r pŵer i benderfynu beth sy’n cael ei 
gynnwys yn y strategaeth a’r cyfrifoldeb am wneud iddo 
ddigwydd.  

I bobl ag anableddau dysgu a’u gofalwyr 

Rydym yn cydweithio â Grŵp Cyfranogiad Rhanbarthol 

Anableddau Dysgu a fforymau lleol. Byddwn yn siarad yn y 

Digwyddiad Mawr Rhanbarthol ar 22 Chwefror 2018, rhwng 

10.30am a 3pm yng Nghlwb Criced Bae Colwyn, Llandrillo yn 

Rhos, LL28 4LR. Gobeithio y gwelwn ni chi yno!  

I bobl sy’n darparu gwasanaethau anabledd 
dysgu 

Rydym yn sefydlu fforwm er mwyn i ddarparwyr gael cymryd 

rhan. Mae’r cyfarfod cyntaf wedi'i drefnu ar gyfer pnawn Llun 

9 Ebrill 2018.  Cysylltwch â ni os hoffech chi fynychu. 

Rydym ni hefyd yn cynllunio gweithdai i staff rheng flaen a 

ffyrdd eraill i bobl gymryd rhan. 

I gael rhagor 
o wybodaeth 
Os hoffech chi gael eich 

ychwanegu at ein rhestr 

bostio er mwyn derbyn 

newyddlenni fel hon a 

gwybodaeth am 

ddigwyddiadau, gadewch 

i ni wybod.  

Mae ein manylion cyswllt 

i’w gweld ar ddiwedd y 

newyddlen hon. Nodiadau am sut i wneud i’r strategaeth lwyddo, Ymlaen Gyda’n Gilydd, Ionawr 2017 



Pwy ydym ni  

Y Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol sy’n 

arwain y gwaith. Mae 

hwn yn grŵp o bobl 

sy’n gysylltiedig â 

iechyd a gofal 

cymdeithasol a 

sefydlwyd i fodloni 

gofynion Deddf 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 

2014. Mae rhagor o 

wybodaeth am y 

bwrdd ar gael ar eu 

gwefan: https://

www.cydweithredfag

ogleddcymru.cymru/ 

Mae’r Bartneriaeth 

Anableddau Dysgu 

yn cefnogi’r 

strategaeth. Mae’r 

bartneriaeth yn 

cynnwys rheolwyr 

gwasanaethau 

anableddau dysgu o 

gynghorau a’r bwrdd 

iechyd. Fe’i 

sefydlwyd i wella 

gwasanaethau 

anabledd dysgu 

ledled Gogledd 

Cymru.  

Mae’r bartneriaeth yn 

cydweithio â Grŵp 

Cyfranogiad 

Rhanbarthol 

Anableddau Dysgu i 

helpu’r gymuned 

Anableddau Dysgu i 

lunio a dylanwadu ar 

wasanaethau. 

Cynnwys Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru 

Wyddech chi? 
Mae tua 650 o blant a 2,800 o oedolion gydag anableddau 

dysgu yn byw yng Ngogledd Cymru.  

Mae pobl ag anableddau dysgu’n byw’n hirach ac mae nifer y 

bobl sydd angen cymorth yn cynyddu. 

Mae nifer y gofalwyr hŷn (gan gynnwys rhieni a theulu) sy’n 

darparu gofal a chymorth i bobl ag anableddau dysgu yn 

cynyddu. 

Mae gwelliannau mawr wedi bod mewn gofal iechyd ar gyfer 

pobl ag anableddau dysgu, ond mae yna lawer i’w wneud eto 

i leihau’r anghydraddoldebau iechyd.  

I gael rhagor o wybodaeth, trowch ar yr asesiad poblogaeth: 

www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/asesiad-poblogaeth-

gogledd-cymru/   
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Cysylltu â ni 

Sarah Bartlett, 

Rheolwr Prosiect 

Rhanbarthol 

01824 712038 

sarah.bartlett@ 

sirddinbych.gov.uk 

www.cydweithredfag

ogleddcymru.cymru/ 

Datblygu ar yr hyn sy’n gweithio  

Nid ydym yn cychwyn o’r cychwyn gyda’r strategaeth hon. 

Mae yna eisoes lawer o waith da’n cael ei wneud yng 

Ngogledd Cymru. Mae Cynghorau a bwrdd iechyd Gogledd 

Cymru wedi cydweithio’n dda â’i gilydd ers blynyddoedd 

lawer trwy’r Bartneriaeth Anableddau Dysgu. Mae’r 

weledigaeth ar gyfer y strategaeth wedi dod o adroddiad 

Mobius a ysgrifennwyd yn 2008 ac egwyddorion gweithdy 

‘Ymlaen Gyda’n Gilydd’ mis Ionawr 2017, a bydd llawer o 

gefndir y strategaeth yn dod o Asesiad Poblogaeth Gogledd 

Cymru a gyhoeddwyd fis Ebrill 2017.  

Ble i ddechrau 

Ar sail y gwaith a wnaed hyd yma, credwn y bydd angen i’r 

strategaeth ganolbwyntio ar y canlynol: 

 Iechyd 

 Byw’n Annibynnol 

 Newid diwylliant a chadw’n ddiogel 

 Pobl ag anableddau dysgu dwys a lluosog  

 Cyfiawnder Troseddol 

 Gofal cymhleth 

 Cyfleoedd dydd, hyfforddiant a gwaith  

Beth yw eich barn chi? Oes yna unrhyw beth rydym ni wedi’i 

fethu?  

Beth ddylai ein nodau fod yn y meysydd hyn yn eich barn 

chi?  

Beth mae angen i ni ei wneud i gyflawni’r nodau hynny a 

darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar yr hyn sy’n 

bwysig i bobl? 

Rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio’r manylion isod i gysylltu 

â ni neu ddod draw i un o’n digwyddiadau. Edrychwn ymlaen 

at glywed gennych chi. 
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