
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 

 Y Digwyddiad Mawr 

Rhanbarthol 

 Yr arolwg ar-lein 

 Y fforwm ddarparwyr 

 Yr hyn rydym wedi ei 

newid 

 

Beth sydd wedi bod yn 

digwydd? 

Ers y newyddlen ddiwethaf rydym wedi cynnal 

ein digwyddiadau cyntaf ar sut rydym yn 

bwriadu ymgynghori ar y strategaeth. Diolch i 

bawb sydd wedi cymryd rhan!  

Rydym bellach yn barod i lansio’r 

ymgynghoriad a’r ymgysylltu ar y strategaeth 

yn swyddogol. Mae’r rhifyn hwn yn llawn o 

ffyrdd i gymryd rhan ac fel bob amser, os 

fedrwch chi feddwl am ffyrdd eraill yr hoffech 

chi ddweud eich dweud, rhowch wybod i ni. 

Newyddlen y strategaeth anableddau dysgu, rhifyn 2 Ebrill 2018 



Y Digwyddiad Mawr Rhanbarthol 

Roedd yn wych i gwrdd â phawb sy’n gysylltiedig yn y Grŵp 

Cyfranogiad Rhanbarthol Anableddau Dysgu a fforymau lleol 

yn y Digwyddiad Mawr Rhanbarthol ar 22 Chwefror yng 

Nghlwb Criced Bae Colwyn.  

Gwnaethom gyflwyno’r gwaith ar y strategaeth a gofynnom 

sut yr hoffai pobl gydag anableddau dysgu gyfrannu at ei 

ysgrifennu. Cawsom adborth gwych ar ein fersiwn hawdd ei 

ddeall o’r strategaeth ac rydan ni wir yn gwerthfawrogi’r holl 

syniadau y gwnaeth y grŵp eu rhannu gyda ni. 

Rydym yn cwrdd â’r Grŵp Cyfranogiad Rhanbarthol unwaith 

eto ar 19 Ebrill i gynllunio’r camau nesaf. Cofrestrwch i fod ar 

ein rhestr bostio i glywed y newyddion diweddaraf. 

Yr arolwg ar-lein 
I rannu’r neges ymhell ag agos rydym wedi lansio arolwg ar-

lein yn gofyn beth mae pobl yn meddwl ddylai fod yn y 

strategaeth. Edrychwch a rhannwch y ddolen gyda phawb 

rydych yn credu fyddai â diddordeb. Gallwch ddod o hyd iddo 

yma: www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/ymgynghoriad-

strategaeth-anabledd-dysgu  

Bydd yr arolwg yn agor tan 20 Gorffennaf 2018. 

Teimlo eich 

bod yn 

ailadrodd 

eich hun? 

Dydyn ni ddim yn credu 

am eiliad mai ni yw'r bobl 

gyntaf i holi sut mae 

angen i wasanaethau 

wella yng Ngogledd 

Cymru. Os ydych chi wedi 

ysgrifennu am yr ymchwil, 

canfyddiadau ymgynghori 

neu adroddiadau eraill 

sy’n ateb yr un 

cwestiynau, mae croeso i 

chi eu hanfon nhw atom i 

osgoi ailadrodd eich 

hunan. 

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. 

Y Digwyddiad Mawr Rhanbarthol, Chwefror 2018 

https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/ymgynghoriad-strategaeth-anabledd-dysgu/
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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. 

Fforwm Darparwyr Gogledd Cymru 
Ar 9 Ebrill cynhaliom gyfarfod cyntaf Fforwm Darparwyr 

Anableddau Dysgu Gogledd Cymru yn yr Optic yn Llanelwy. 

Roedd tua 600 o bobl yn bresennol ac mae hyd yn oed mwy 

wedi gofyn i gael eu cynnwys. 

Nod y digwyddiad oedd cyflwyno'r gwaith ar y strategaeth a 

gofyn sut roedd pobl eisiau i’r fforwm edrych.  

Cawson drafodaethau gwirioneddol ddiddorol am y 

strategaeth ac o ganlyniad wedi diweddaru ein syniadau 

dechreuol am themâu ar gyfer y strategaeth. Gweler tudalen 

gefn y newyddlen hon am fanylion. Nid dyma oedd yr unig 

ganfyddiadau o’r digwyddiad a byddwn yn llunio adroddiad 

llawn, a byddwn yn ei ddefnyddio i’n helpu i ysgrifennu’r 

strategaeth. 

Dywedodd pobl wrthym eu bod eisiau i’r fforwm ddarparwyr 

gynnwys cymaint o bobl â phosibl a chynnwys pawb sy'n 

ystyried eu bod yn ddarparwr gwasanaethau anableddau 

dysgu. Mae nifer o wahaniaethau rhwng fforymau darparwyr 

lleol, felly nid oedd yn swnio y byddai strwythur yn seiliedig ar 

gynrychiolwyr o bob un yn gweithio cystal. Ond roedd hefyd 

cefnogaeth ar gyfer grwpiau llai yn seiliedig ar themâu neu 

ddiddordebau.  

Dywedom y byddem yn edrych ar ddigwyddiad tebyg yn yr 

hydref i roi diweddariad ar yr ymgynghoriad ar y strategaeth.  

Rydym hefyd yn meddwl am gyfuno’r syniad o gael 

digwyddiad mawr cynhwysol gyda grwpiau llai yn seiliedig ar 

feysydd diddordeb pobl drwy gynnal Cynhadledd Anableddau 

Dysgu Gogledd Cymru yn flynyddol. Rhowch wybod i ni beth 

rydych chi’n ei feddwl!  

Manteisio’n llawn ar y 
cyfarfodydd 
Ydych chi’n cynnal cyfarfodydd tîm rheolaidd gyda phobl sy’n 

cynllunio neu’n darparu gwasanaethau anabledd dysgu? 

Fyddech chi'n barod i neilltuo slot yn eich rhaglen i drafod y 

strategaeth rhywbryd cyn 20 Gorffennaf 2018? Os felly, 

cysylltwch â sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk i gael 

manylion. Diolch yn fawr iawn! 

https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/
https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/
https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/
mailto:sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk


Cysylltu â ni 

Sarah Bartlett, 

Rheolwr Prosiect 

Rhanbarthol 

01824 712038 

sarah.bartlett@ 

sirddinbych.gov.uk 

www.cydweithredfag

ogleddcymru.cymru 

Yr hyn rydym wedi ei newid 
Rydym wedi cael adborth gwych yn barod ar ein syniadau 

cychwynnol am y strategaeth ac wedi ailysgrifennu’r themâu 

y byddwn yn ymgynghori arnynt isod. Beth yw eich barn chi? 

Edrychwch ar ein gwefan i weld yr holl ffyrdd y gallwch 

ddweud eich dweud  

www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/ymgynghoriad-

strategaeth-anabledd-dysgu 

Ynglŷn â’r strategaeth 

Ein gweledigaeth yw bod 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.  

Rydym yn credu fod angen i’r strategaeth edrych sut y gall 

gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol weithio’n well 

gyda’i gilydd a chanolbwyntio ar y meysydd y mae pobl wedi 

dweud wrthym sy’n bwysig iddyn nhw:  

 bod â rhywbeth i'w wneud  

 bod â lle da i fyw ynddo 

 bod â’r gefnogaeth gywir drwy newidiadau yn eu bywyd 

 ffrindiau a pherthnasau  

 bod yn iach 

 bod yn ddiogel 

Dyma rai o’r materion rydym yn credu y mae angen i ni 

edrych arnynt yn drylwyr yn y strategaeth: 

 anghenion pobl ac anableddau dysgu lluosog ac 

anghenion cymhleth 

 anghenion rhieni a gofalwyr 

 anghenion pobl hŷn ag anableddau dysgu a gofalwyr hŷn 
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