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Fforwm Darparwyr Anableddau Dysgu 

Gogledd Cymru: Adborth o’r Digwyddiad 

9 Ebrill 2018 yn Yr Optic, Llanelwy 

Ynglŷn â'r Digwyddiad 
Hwn oedd cyfarfod cyntaf y fforwm darparwyr anableddau dysgu rhanbarthol yng 

Ngogledd Cymru. Y nodau oedd: 

 cytuno ar sut y bydd y fforwm yn gweithio, pwy sydd angen bod yn rhan 

ohono a beth y byddwn yn canolbwyntio arno; 

 cyflwyno’r Strategaeth Anableddau Dysgu sy’n cael ei ysgrifennu ar y cyd 

rhwng y bwrdd iechyd a’r chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru; a, 

 darganfod y ffordd orau o gynnwys darparwyr gwasanaeth wrth gyd-

gynhyrchu’r strategaeth. 

Aeth y gwahoddiad i aelodau’r Bartneriaeth Anableddau Dysgu i'w ddosbarthu i’w 

rhwydweithiau darparwyr lleol; rhestr bostio Strategaeth Anableddau Dysgu; 

darparwyr Gofal Preswyl Plant a Phobl Ifanc a darparwyr yr Asiantaeth Faethu 

Annibynnol. Hysbysebwyd y digwyddiad ar wefan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

ac yn y Newyddlen Strategaeth Anableddau Dysgu.  

Roedd 57 o bobl yn bresennol, yn cynrychioli tua 30 o wahanol sefydliadau ledled 

Gogledd Cymru gan gynnwys darparwyr trydydd sector a’r sector annibynnol, staff 

iechyd ac awdurdod lleol a rhieni/gofalwyr.   Mae rhestr lawn o fynychwyr ac 

ymddiheuriadau yn atodiad 1. Darparwyd y gwasanaeth cyfieithu ar y pryd gan 

Sandra Williams. 

Rhaglen y dydd 

1pm   Cofrestru a Lluniaeth 

1.30    Croeso a chyflwyniadau  

2.00    Strategaeth Anableddau Dysgu (trafodaeth grŵp) 

2.45    Cynllunio'r fforwm ac ymglymiad yn y strategaeth (trafodaeth grŵp) 

3.20    Casgliadau a chamau nesaf  

3.30    Diwedd 

https://www.northwalescollaborative.wales/?s=learning+disability+strategy
https://www.northwalescollaborative.wales/learning-disability-strategy-newsletter-february-2018/
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Cyflwyniad 
Cyflwynodd Neil Ayling, Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y 

Fflint y digwyddiad. Siaradodd am y cefndir i’r digwyddiad, adeiladu ar y gwaith da 

sydd eisoes yn cael ei wneud yng Ngogledd Cymru a chyflawni’r hyn y mae pobl 

wedi dweud wrthym sydd ei angen yn yr asesiad poblogaeth rhanbarthol. Mae’r 

canfyddiadau hyn yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 a blaenoriaeth y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i integreiddio 

gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu. 

Nod gyntaf llif gwaith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yw llunio strategaeth 

anableddau dysgu rhanbarthol, integredig (ar y cyd rhwng iechyd a gofal 

cymdeithasol).  Mae’r amserlen ar gyfer y strategaeth isod. Cynhaliwyd y digwyddiad 

fforwm darparwyr ar ddechrau’r cyfnod ymgysylltu ar gyfer y prosiect. 

 

Daw’r weledigaeth ar gyfer y strategaeth o adroddiad a gomisiynwyd gan 

Gydweithredfa Gwella Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru o Mobius UK yn 

2008.  

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.  

Mewn gweithdy cychwynnol ar y strategaeth ym mis Ionawr 2017, tynnwyd sylw at y 

gwerthoedd a ganlyn fel rhai pwysig wrth ddatblygu’r strategaeth. 

 Gweledigaeth sengl a gytunwyd. 

 Cyfrifoldeb ar y cyd i ddarparu deddfwriaeth. 

 Y person yn gyntaf, anabledd dysgu yn ail. 

 Sicrhau’r gefnogaeth gywir i’r bobl gywir, yn y lle cywir, ar yr amser cywir.  

http://www.asdinfowales.co.uk/resource/q_s_NWSSIC_-_Final_report.pdf
https://www.northwalescollaborative.wales/
http://www.cheshirecomputerrepairs.co.uk/mobius/Home.html
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 Neb i brofi oedi mewn cefnogaeth oherwydd anghytuno rhwng 

gwasanaethau. Cyfrifoldeb ar y cyd i’w ‘drwsio’ 

Nododd yr asesiad poblogaeth y canfyddiadau a ganlyn a fydd yn ategu’r 

strategaeth.  

 Mae tua 650 o blant a 2,800 o oedolion (gan gynnwys tua 300 dros 65 oed) 

gydag anableddau dysgu ar gofrestrau’r cynghorau lleol yng Ngogledd 

Cymru. Gall y nifer gwirioneddol o bobl gydag anableddau dysgu fod yn uwch.  

 Mae disgwyl i’r niferoedd plant a phobl ifanc aros tua’r un fath (oherwydd bod 

y boblogaeth gyffredinol yn debygol o aros yr un fath neu leihau ychydig) er 

ein bod yn meddwl y gall nifer y plant gydag anghenion mwy cymhleth 

gynyddu oherwydd gwelliannau mewn gofal iechyd. 

 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 hefyd niferoedd cynyddol o ofalwyr hŷn (gan gynnwys 

rhieni a theulu) sy’n darparu gofal a chymorth i bobl ag anableddau dysgu.   

 Mae pobl ag anableddau dysgu yn dueddol o brofi iechyd gwaeth, bod ag 

angen mwy o ofal iechyd ac mewn mwy o risg o farw yn ieuengach o'i 

gymharu â'r boblogaeth gyffredinol. Er enghraifft: Mae 6% o ferched gydag 

anableddau dysgu wedi cael prawf ceg y groth o'i gymharu â 71% o ferched 

cymwys yn gyffredinol. 

 Mae pobl wedi dweud wrthym mai’r pethau pwysig yw: bod â rhywbeth i’w 

wneud, cael rhywle da i fyw, bod yn iach, ffrindiau a pherthnasau, bod yn 

ddiogel. 

Bydd y prosiect yn cael ei lywodraethu fel isod. Bydd cyfleoedd eraill i gyfrannu at y 

strategaeth hon yn ogystal â’r grwpiau hyn.  

https://www.northwalescollaborative.wales/north-wales-population-assessment/
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Trafodaethau grŵp 
Ar bob tabl, trafododd y grŵp y strategaeth anableddau dysgu a sut roeddent yn 

credu y dylai’r fforwm darparwyr gael ei strwythuro.  

Strategaeth Anableddau Dysgu 

1. Beth arall sydd angen ei ystyried yn y strategaeth? 

Themâu 

Mae angen rhagor o fanylder ar y themâu arfaethedig – beth maent yn ei olygu a sut 

fydd hyn yn edrych ar waith. 

 Rhywbeth i’w wneud: Cyflogaeth fel thema ar wahân. Cynnwys busnesau 

a’u hannog i gynnig cyfleoedd gwaith go iawn, â thâl. Cefnogi pobl ag 

anableddau dysgu i gyflawni hunan barch, cyfarfod eraill a chymryd rhan yn y 

gymuned / gweithle. Disgwyliadau uwch o bobl ag anableddau dysgu. 

 Ffrindiau a pherthnasau: Efallai na fydd pobl ag anableddau dysgu bob 

amser eisiau cymysgu/cymdeithasu ag eraill gydag anableddau dysgu. Herio’r 

syniad o ddigwyddiadau 'anableddau dysgu yn unig’ ac annog ymglymiad 

gyda’r gymuned ehangach. Cydnabod y gall bobl ysbrydoli ei gilydd. 

 Bod yn iach: Darparu hyfforddiant i ofalwyr, darparwyr gofal a'r holl weithwyr 

iechyd proffesiynol yn anghenion penodol pobl ag anableddau dysgu. 

Hyfforddiant ymwybyddiaeth sylfaenol i bob staff sy’n dod i gyswllt gyda phobl 

ag anableddau dysgu. Cefnogaeth wedi’i deilwra i bobl ag anableddau dysgu 

a sicrhau bod gwybodaeth, er enghraifft ar brawf gwaed, yn briodol. Prosesau 

dilynol ffurfiol pan fydd apwyntiad yn cael ei golli. Archwilio’r arferion 

presennol i weld a yw’n briodol. Cydnabod y dylai gwell iechyd gynnwys gwell 

iechyd meddwl. Ymdrin â risgiau iechyd. 

Roedd y themâu eraill a awgrymwyd yn cynnwys: 

 Trosglwyddo (cefnogaeth ynghylch newid a chynllunio i’r dyfodol): gan 

gynnwys o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion a gadael cartref. 

Cynnwys ffocws ar hyfforddi, sgiliau, dysgu gydol oes a hunan ddatblygu. 

Sicrhau bod cefnogaeth yno cyn hired ag y bydd pobl ei angen – ddim yn dod 

i ben yn sydyn. 

 Cefnogi gofalwyr a seibiant i ofalwyr. Sefydlu fforymau gofalwyr 

strwythuredig i rannu profiadau. Mae’n bwysig i rieni, gofalwyr, a theulu gael 

cyfrannu, maent yn rhoi llawer iawn o gymorth. Adnabod heriau poblogaeth 

sy’n heneiddio.  

 Awtistiaeth (argymell y dylai fod yn thema ar wahân). 

 Cefnogaeth Ariannol: PIP, cynllunio i’r dyfodol. Budd-daliadau neu gyflog. 

Cyngor a chefnogaeth. Taliadau Uniongyrchol - Cymorth a Gyfarwyddir gan 

Ddinasyddion. 
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 Cludiant: hygyrchedd ac argaeledd, hyfforddiant cludiant. 

 Eiriolaeth: rhoi llais i bobl, gan gynnwys hunan-eirioli. 

Egwyddorion a Gwerthoedd 

 Canolbwyntio ar yr hyn sy’n iawn i’r unigolyn a ddim beth all y gwasanaeth ei 

wneud neu sut rydym yn credu y gallwn wella. Cynllunio ar gyfer y tymor hir. 

Dylai cefnogaeth fod yn hyblyg a diwallu anghenion pobl fel nad ydym yn 

darparu gormod neu rhy ychydig. 

 Hyrwyddo’r Gymraeg a'r diwylliant Cymreig - yn hollol ganolog. 

 Dylai gwasanaethau fod yn fwy integredig ac yn llai tameidiog, gan osgoi 

dyblygu a gweithio unigol. Dylent ‘gyd-dynnu’ yn yr un cyfeiriad i gyflawni’r un 

nod. 

 Dylai’r strategaeth fod yn ehangach na gwasanaethau cefnogi anableddau 

dysgu, gan gynnwys y gymuned ehangach a busnes / addysg i wella 

ymwybyddiaeth o anghenion pobl ag anableddau dysgu a’r heriau penodol y 

maent yn eu hwynebu. 

 Mae angen i’r strategaeth fod yn hygyrch i bawb (ac nid yn hawdd i’w darllen 

yn unig). Mae angen i bawb sy’n gweithio mewn gwasanaethau fedru 

defnyddio’r strategaeth hon – dylai fod yn syml ac yn ymarferol gyda ffocws ar 

ganlyniadau. 

Materion eraill i’w hystyried  

 Darpariaeth bresennol, pa mor dda y mae’n diwallu’r galw cyfredol a pha mor 

gyson ydyw ledled Gogledd Cymru. 

 Beth sydd wedi gweithio yn dda, a beth sydd ddim. Canolbwyntio ar atal a 

deall beth sy’n ein hatal rhag gwneud yn dda ar hyn o bryd. 

 Mae angen ymateb yn well i argyfwng. 

 Mynediad i wybodaeth, gan gynnwys ynglŷn â’r gwasanaethau sydd ar gael. 

 Agwedd at gomisiynu, adnabod eich marchnad, bod yn hyblyg. 

 Y rhwystrau (gan gynnwys cyfyngiadau cymdeithasol) at gael mynediad i 

wasanaethau mewn gwahanol siroedd. 

 Integreiddio cymunedol – defnyddio sefydliadau gwirfoddol fwy. Creu canolfan 

neu le canolog i leoli / cael mynediad at yr hyn sydd ar gael yn y gymuned. 

 Datblygu cefnogaeth mwy gweithredol. Gan gynnwys risg cadarnhaol. 

 Hyfforddiant staff a dadansoddiad sgiliau: hyfforddi staff i ddiwallu anghenion 

yr unigolyn, cynnwys defnyddwyr gwasanaeth mewn hyfforddiant, a defnyddio 

hyfforddi’r hyfforddwr yn amlach. 

 Tai: mae angen cynnwys landlordiaid preifat a chymdeithasau tai wrth 

ddatblygu pecynnau cefnogi ynghyd â theulu, ffrindiau a gwasanaethau. Mae 

defnyddwyr gwasanaeth eisiau gwybod y gallant fyw yn eu cartref am weddill 
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eu hoes (cyn belled ag y gallwn wybod). Edrych ar wahanol ddewisiadau ar 

gyfer seibiant i ofalwyr, fel gwestai.  

 Cefnogi Pobl sydd ddim yn hysbys i wasanaethau 

 Sut mae’r strategaeth a phrosesau yn cael eu rheoli ar draws y rhanbarth. 

Dylid defnyddio gwybodaeth reoli manwl gywir i ganfod lle mae methiannau yn 

y rhwydwaith cefnogi.  

 Defnyddio technoleg – lle ydym angen cynyddu hyn? 

 Anghenion dietegol a maeth 

 Hunan-barch ac annibyniaeth 

 Cyllid: a fydd adnoddau ar gael i ddarparu’r strategaeth? Gall wahaniaethau 

mewn cyllid gael effaith ar sut y bydd y gwerthoedd yn cael eu cymhwyso, ac 

adnoddau a staff ddim bob amser ar gael. Cydnabod y bydd hyn bob amser 

yn broblem – os yw arian yn dynn, mae’n bwysicach fyth ein bod yn 

cydweithio ac yn gweithio yn fwy effeithlon. 

 

2. Pwy arall ddylem ni eu cynnwys? 

Nododd y grwpiau: 

 Pobl gydag anableddau dysgu   

 Gweithwyr Cefnogi uniongyrchol 

 Darparwyr rhieni / gofalwyr 

 Y trydydd sector, sector gwirfoddol, aelodau bwrdd sefydliadau elusennol 

 Aelodau Awdurdodau Lleol 

 Gweithwyr proffesiynol iechyd – nyrsys Anableddau Dysgu, staff 

Gwasanaethau Anableddau Dysgu Difrifol, meddygon teulu a staff gofal 

sylfaenol arall, staff yr adran ddamweiniau ac argyfwng, staff ysbyty. 

 Staff budd-daliadau, Adran Gwaith a Phensiynau 

 Canolfan Byd Gwaith (wedi cysylltu â’r cynllun ‘Cyflogwyr Hyderus o ran 

Anabledd’) 

 Eiriolwyr 

 Tai – cymdeithasau tai, adrannau tai, landlordiaid preifat 

 Comisiynwyr – pobl allweddol o gontractau, caffael ac yn y blaen 

 Ysgolion ac addysg (gan gynnwys Addysg Bellach ac Addysg Uwch a 

gweithio gyda phobl ifanc i helpu i newid agweddau am bobl gydag 

anableddau dysgu) 

 Grwpiau anodd eu cyrraedd 

 Gwasanaethau statudol ehangach – yr heddlu, PCSO, gwasanaethau addysg 

ac yn y blaen  

 Gweithwyr a busnesau – Busnes Cymru, Cymdeithasau Masnach. Mae rhai 

gweithwyr yn dda am gefnogi pobl gydag anableddau dysgu ac mae angen i 

ni gysylltu â’r cyflogwyr nad ydynt yn cymryd rhan ac ymgysylltu â nhw. 

 Y wasg (fel rhan o wella ymwybyddiaeth) 
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Pwyntiau eraill a godwyd: 

 Gall ddarparwyr deimlo yn anghyfforddus yn rhannu arfer da pan y gallant fod 

yn tendro yn gystadleuol yn erbyn ei gilydd yn y dyfodol. 

 Mapio’r gwasanaethau sydd ar gael – pwy, lle a beth y maent yn ei gynnig, 

gwella mynediad i ‘Dewis’ a hwyluso rhannu gwybodaeth ac astudiaethau 

achos.  

 Mae angen meddwl yn greadigol ym mhob maes a datblygu atebion newydd. 

Awgrymiadau ynglŷn â sut i gyrraedd pobl: Hawdd i’w ddarllen; gwerthu’r buddion; 

annog ymglymiad; gweithio gyda phenaethiaid y 6ed dosbarth i annog myfyrwyr i 

gymryd rhan mewn prosiectau anableddau dysgu a dysgu mwy am anghenion pobl; 

mynd i’r afael â gwahaniaethu; gweithio gyda thiwtoriaid/hyfforddwyr nyrsio; a 

defnyddio myfyrwyr ymchwil i ymgymryd â phrosiectau ymchwil cysylltiedig a 

chyhoeddi eu canfyddiadau. 

3. Sut hoffech chi gymryd rhan? 

 Holiadur ar-lein. Nodwch y gall pwysau gwaith ei gwneud yn anodd ymateb i 

holiaduron ar-lein. Dewis arall yw anfon adroddiad perthnasol presennol. 

 Fforwm darparwyr pob sir. Rhoi’r strategaeth fel eitem rhaglen rheolaidd. A 

allai gael ei arwain gan ddarparwyr yn hytrach nag ALl? Mae’r fforymau wedi’u 

sefydlu yn wahanol ym mhob sir – adolygu effeithiolrwydd pob grŵp darparwr.  

 Fforwm rhanbarthol – ond sicrhau bod cofnodion yn cael eu cyhoeddi. 

 Grwpiau rhithwir. 

 Cyfleoedd i rannu arferion, barn a dysgu gan ei gilydd. 

 Casglu barn staff cefnogi uniongyrchol trwy gyfarfodydd tîm. 

 Yr awdurdod cyffredinol i rannu gwybodaeth a darparu adborth. Canfod sut 

fydd yr wybodaeth yn cael ei rhannu i fyny ac i lawr y system. Rhannu 

gwybodaeth ynglŷn â sut y gellir cynnwys pobl yn y strategaeth a sut y 

byddwn yn rhoi gwybod i bobl am gynnydd.  

 Canfod meysydd allweddol a defnyddio pobl allweddol i ddatblygu gwaith a 

chynlluniau gweithredu i roi syniadau ar waith. Cynnwys canlyniadau SMART 

a rhoi gwybod am yr hyn sydd wedi’i gyflawni / heb ei gyflawni a pham. 

Sefydlu ‘Tîm / Grwpiau Gweithredu’ sy’n canolbwyntio ar gamau gweithredu i 

oruchwylio cynlluniau, monitro canlyniadau a thargedu meysydd her penodol, 

er enghraifft, grŵp i wella'r niferoedd sy’n cael prawf ceg y groth. 

Fforwm Darparwyr Rhanbarthol 

Yn gyffredinol, roedd y grwpiau yn teimlo y byddai fforwm darparwyr rhanbarthol o 

gymorth pe bai ganddo bwrpas clir. Roedd yr awgrymiadau ar gyfer eitemau i’w rhoi 

ar y rhaglen yn cynnwys: 
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 Testunau poblogaidd gan gynnwys ystadegau, gwybodaeth rheoli, sicrhau’r 

wybodaeth ddiweddaraf am syniadau cyfredol, themâu sy’n dod i’r amlwg, 

newidiadau cyfredol/dyfodol i ddeddfwriaeth, newidiadau i gyllid, cynlluniau 

lleol, newidiadau llywodraethu, fel CSSIW i CIW a RISCA 

 Rhannu gwybodaeth ac arfer da, datrys problemau, cyflwyno materion, 

rhannu heriau a cheisio cyngor. 

 Cyfrannu at ddatblygu strategaeth, rhoi safbwynt y darparwr a dal y 

strategaeth i gyfrif  

 Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar weithredu strategaeth 

 Seilio’r rhaglen ar y strategaeth – gallwn ganolbwyntio ar un thema ym mhob 

cyfarfod 

 Herio a gweithredu fel ‘carfan annog' 

 Fforwm ar gyfer sgwrs ddwy ffordd 

 Siapio ac alinio 

 Cyd-gynhyrchu 

 Edrych ar yr hyn sy'n cael ei gynnig a beth sydd wedi'i ddarparu 

 Rhwydweithio 

 Rhaid canolbwyntio ar ganlyniadau 

 Nodi anghenion hyfforddi 

 Ei gadw’n gyfredol 

Y dewisiadau a drafodwyd ar gyfer y fforwm darparwyr rhanbarthol oedd: 

1. Fforwm sy’n agored i’r holl ddarparwyr (fel digwyddiad 9 Ebrill 2018) 

 

 Manteision: Cynhwysol a chyfle i wrando ar ystod eang o safbwyntiau a 

syniadau. Yn darparu fforwm i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl am gynnydd 

y strategaeth. Gall gynnwys bob darparwr gan gynnwys rhieni, a gall fod yn 

ddefnyddiol i gomisiynwyr a chynrychiolwyr gwasanaeth allweddol fod yn y 

digwyddiad hefyd (fel heddiw). 

 Anfanteision: Presenoldeb anghyson. Anawsterau wrth olrhain camau 

gweithredu a sicrhau ymrwymiad. Grŵp sy’n rhy fawr ar gyfer trafodaeth 

agored.  

 

2. Fforwm sy’n cynnwys cynrychiolwyr o ddarparwyr lleol 

 

 Manteision: haws cyfrannu, cytuno a chyflwyno camau gweithredu gyda grŵp 

llai a sicrhau trafodaethau mwy agored.  

 Anfanteision: efallai na fydd cynrychiolwyr yn cynrychioli barn pawb ac y 

byddant yn hyrwyddo eu rhaglenni eu hunain, efallai na fydd ganddynt yr 

wybodaeth a’r profiad cywir.  Byddi angen proses glir ar gyfer trosglwyddo 

negeseuon yn ôl ac ymlaen gyda digon o rybudd fel y gall cynrychiolwyr 

sicrhau safbwynt eang. 

 

3. Cyfuniad o ddewisiadau 1 a 2 – cyfarfodydd rheolaidd i gynrychiolwyr gyda 

digwyddiad blynyddol yn cynnwys grŵp ehangach. 
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 Manteision: Yn cynnwys ystod eang o safbwyntiau 

 

4. Unrhyw syniadau eraill 

 

 Eitem rhaglen sefydlog ar grwpiau darparwyr lleol a all gyfrannu at y grŵp 

ehangach 

 ‘Grŵp strategol; gydag is-grwpiau neu grwpiau gweithredu i gynnal darnau o 

waith wedi’u targedu gyda ffocws clir ar aelodaeth sy’n datblygu fel y gall 

aelodau ymuno a chymryd rhan yn unol â’u profiad. Mae angen y bobl gywir 

ar yr adeg gywir. Cadw dolen gyswllt glir â’r strategaeth ac amcanion 

strategol. Cynhelir cyfarfodydd mor aml ag sydd angen. 

 Dylai’r digwyddiad blynyddol gynnwys pobl sydd wedi’u heffeithio gan 

anableddau dysgu er mwyn iddynt rannu eu profiadau a’u llwyddiannau. 

 Cynnal cyfarfodydd darparwr rhanbarthol yn y bore a digwyddiad Cymru gyfan 

yn y prynhawn. 

Yn gyffredinol, roedd consensws cyffredinol y dylem sefydlu fforymau lleol strategol, 

grwpiau gweithredol a grwpiau yn seiliedig ar thema sy’n cyfrannu at y strwythur 

ehangach. Gall aelodaeth y grŵp ehangach gynnwys pawb gyda diddordeb yn y 

rhaglen. Gallai’r grwpiau hyn gyfarfod yn chwarterol, gyda’r cyfarfod grŵp 

rhanbarthol bob chwe mis. 
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Casgliadau  

Yn seiliedig ar adborth ar y dydd, mae’r themâu ar gyfer y strategaeth wedi’u 

diweddaru cyn mynd i ymgynghoriad ehangach fel a ganlyn.  

 

Bydd y canfyddiadau eraill yn cael eu defnyddio i ategu’r strategaeth gan gynnwys 

diffiniadau manylach o’r themâu, egwyddorion a gwerthoedd (gan gynnwys y 

Gymraeg a’r diwylliant Cymreig, eiriolaeth a hunan eiriolaeth) a’r rhwystrau a wynebir 

(gan gynnwys problemau cludiant).  

 

Mae angen cynnwys ystod eang o bobl wrth ddatblygu’r strategaeth. Bydd yr 

awgrymiadau a wnaed yn cael eu cynnwys yng nghynllun cyfathrebu ac ymgysylltu’r 

prosiect. Bydd newyddlenni gyda diweddariadau prosiect yn cael eu cyhoeddi bob 

dau fis ar Wefan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, yn ogystal ag adborth o’r 

digwyddiad. 

Cynhelir yr ymgynghoriad ar y strategaeth rhwng Ebrill a Gorffennaf 2018 a 

gwnaethom gytuno i fynd â’r canfyddiadau yn ôl i’r fforwm darparwyr yn yr hydref. Yn 

dilyn y cyfarfod, nodwyd syniad ar gyfer cynhadledd ranbarthol y gellir ei gynnal tua 

Ebrill 2019 i lansio’r strategaeth a fyddai’n cyfuno cynhadledd gynhwysol fawr gyda 

gweithdai ar themâu penodol. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sarah Bartlett, 

sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk neu 01824 712038. 

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 dwys a lluosog ac anghenion cymhleth  

 anghenion rhieni a gofalwyr  

 anghenion pobl hŷn ag anableddau dysgu a gofalwyr hŷn  

 

https://www.northwalescollaborative.wales/?s=learning+disability+strategy
mailto:sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk
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Atodiad 1: Yn bresennol 

Enw Sefydliad 

Dorothy MacPhail Allied Healthcare Bangor 

Gavin Jones Allied Healthcare Dolgellau 

Rhys Astley Anheddau 

Sion Milner Anheddau 

Alan Dowey BCUHB 

Dr Jess York BCUHB 

Ffion Marshall BCUHB 

Joanne Carribine BCUHB 

Kirsty Watson BCUHB 

Lesley Singleton BCUHB 

Sian George BCUHB 

Stewart White Bevris Support 

Mandy Tilston-Viney Cartrefi Cymru Cooperative Ltd 

Ann Hipkiss Castell Ventures 

Rona Lewis Coleg Meirion Dwyfor 

Eleri Saunders Davies Coleg Meirion Dwyfor  

Catherine Thornton Conwy Connect 

Claire Lister Conwy County Borough Council 

Fiona Dennison Conwy County Borough Council 

Fiona Stevenson Conwy County Borough Council 

Angharad Tucker Cooptions Ltd 

Cllr Arwel Roberts Denbighshire County Council 

Jeni Andrews Denbighshire County Council 

Jane Hulme Erlas Victorian Walled Garden 

Michael Jones Flintshire County Council 

Neil Ayling Flintshire County Council 

Bethan Evans Gwynedd Council 

Olwen Ellis Jones Gwynedd Council 

Beverley Wilkinson Home Instead Senior Care  

Greg Price Just ONE 

Jacqui Caldwell LD Wales and other organisations 

Kelly Jones Mencap Cymru 

Kathryn Taylor MHC UK Ltd  

Bethan Jones Edwards NWSCWIC 

John Williams NWSCWIC 

Sarah Bartlett NWSCWIC 

Deborah Clarke Royal Mencap Society 

Adelyn Ellis Seren Ffestiniog Cyf 

Rhianwen Jones The Grange, St Asaph 

Maria Cross The National Autistic Society 

Robert Bell The National Autistic Society 

Rod Waterfield Waterfield Skills Centre 
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Alison Hay Wrexham County Borough Council 

Jennie Lewis 
Gwynedd Learning Disability 
Transformation Group 

Sharon Jones Allied 

Toni King Allied 

Nichaela Jones BCUHB 

Anna Edwards BCUHB 

Sarah Thomas Centre of Sign Sight Sound 

Roger Wilkinson Home Instead 

Helen Jones Just One 

Carol Davies Procare Wales Limited 

Matt Coniton Prospects 

Sarah Zielonka PSS 

Tracy Davies Tyddyn Mon 

Neil Lynch Tyddyn Mon 

Ymddiheuriadau 

 Jane Roberts Anheddau 

Sharon Burke Anheddau Cyf 

Elaine BaileyJohn Autism Initiatives 

Patricia King BCUHB 

Neil Ryder Cartref Ni 

Tracy Peers  Cartref Ni 

Jane McDonald Conwy County Borough Council 

Paul Mazurek Denbighshire County Council 

Lisa Williams DVSC 

Matt Thomas Flintshire County Council 

Warwick Allan Home Instead Senior Care  

Annette Hewitson Lifeways 

Dewi Ward Mencap Cymru 

Helen Gilbert MHC UK Ltd  

Helga Uckermann NWAAA 

Kathy Slinn NWAAA 

Maria Bell NWSCWIC 

Trevor Hughes Plas Garnedd Care Ltd 

Sarah Prescott Procare Wales Limited 

Frances Adams Prospects 

Tina James Prospects 

Linda Jones Seren Ffestiniog Cyf 

Audra West The Moorlands 

Lorna Laws The Moorlands 

Angela Godsmark Voyage Care 

Karen Flynn Wrexham County Borough Council 

Heather Henry Wrexham County Borough Council 

Julie Trematick Wrexham County Borough Council 


