
Newyddion a Datblygiadau 

DIWEDDARIAD 

CEREDIGION 
Rhagfyr 

2015 

DYDDIADAU A 
DIGWYDDIADAU I'CH 
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Cyfarfod Fforwm Rhieni 
a Gofalwyr Ceredigion 
 
Nos Fercher, 9 Rhagfyr, 
2015, 6.30pm 
Gwesty'r Plu, Aberaeron.  
Byddai'n braf cael diod fach 
i ddathlu'r Nadolig ar ôl y 
cyfarfod. 

++++++ 
PARTI NADOLIG MENCAP 

CEREDIGION 
11 Rhagfyr 2015  
Gwesty Tŷ Glyn 

Cysylltwch â Jan Kench 
01239 711112 

++++++  
Anabledd Dysgu Cymru 
Digwyddiad 'Ble ydym ni 

nawr'. 
11 Rhagfyr 2015 BAE 

CAERDYDD 
Ffôn 02920681161 e-bost  

harriett.johnson@ldw.org.uk 

++++++  
Diwrnod Agored CAVO 

17 Rhagfyr 2 - 4pm 
18 Rhagfyr 10am - 12pm 
Beth all CAVO ei gynnig? 

Dysgwch am y porthol cyllid 
newydd rhad ac am ddim o 

CAVO 4 Community 
Dewch i gael mins pei a 
gwisgwch eich siwper 

Nadolig. Am fanylion pellach 
cysylltwch â CAVO ar 01570 

423232 neu 
gen@cavo.org.uk                

++++++                                     
25 Rhagfyr 

 NADOLIG!!! 

Croeso i ddiweddariad Ceredigion… 

Fel rheol byddwn i wedi anfon cylchlythyr ym mis Tachwedd, 
ond rydw i wedi bod yn aros yn y gobaith y gallwn i roi'r newyddion 
diweddaraf i chi ar gais Fforwm Cymru Gyfan ar gyfer 'Grant i'r 
Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy'.  
Yn anffodus, mae Llywodraeth Cymru ychydig ar ei hôl hi ac wedi 
colli ei therfyn amser mis Hydref.  Roeddwn i wedi gobeithio clywed 
rhywbeth ar ôl Adolygiad Gwariant Cymru ar 25 Tachwedd.  Ond 
wrth i fis Rhagfyr gyrraedd dwi ddim callach!  Fel pob Sefydliad 
Trydydd Sector, nes bod Llywodraeth Cymru yn dweud fel arall, 
does dim cyllid wedi'i sicrhau ganddynt ar ôl Mawrth 2016, felly 
mae hyn braidd yn bwysig i ni gyd. 
Ond mae oedi wrth gyhoeddi'r cylchlythyr wedi rhoi cyfle i mi sôn 
am y ffaith bod y Canghellor, yn ei adolygiad gwariant, wedi rhoi'r 
gorau i'w gynlluniau i dorri credydau treth, gan ymateb i sylwadau'r 
cyhoedd.  Ai ddemocratiaeth ar waith sydd yma?  Dwi ddim yn 
gwybod sut yn union y mae democratiaeth yn gweithio oherwydd 
yng Ngheredigion rhoddodd y cyhoedd ymateb clir i'r 'Diystyru 
Anabledd £20', rhan o'r Ymgynghoriad ar Doriadau Cyllideb 2015, 
rhywbeth a gafodd ei anwybyddu'n llwyr gan yr Awdurdod Lleol.  O 
ymateb y cyhoedd, gwyddom fod 68% am gadw'r taliad yn £20, neu 
ei gadw ond ar gyfradd is.  Ynghyd â'r ffaith mai'r cyngor o Bwyllgor 
Craffu'r ALl ei hun oedd y dylid ei ddileu'n raddol, mae'n anodd 
deall pam wnaethon nhw ddewis anwybyddu hyn i gyd.  Os yw'r ALl 
am i bobl Ceredigion barhau i gymryd rhan yn y broses ymgynghori, 
mae angen cael esboniad priodol ar gyfer penderfyniadau dadleuol 
fel hyn, nid yr agwedd 'ei hoffi neu beidio' y mae'n ymddangos fel 
petai'r ALl wedi'i mabwysiadu.  Rwyf wedi codi'r mater hwn trwy 
gyfarfodydd y Fforwm Anabledd gyda'r Cyngor. 

Fforymau Rhanbarthol AGGCC(CSSIW) Mae'n falch gen i 
ddweud fod dau o ymddiriedolwyr Fforwm Cymru Gyfan wedi 
sicrhau lle ar Fforymau Rhanbarthol AGGCC, un yng Ngogledd 
Cymru ac un yng Ngorllewin Cymru.  Mae hyn yn newyddion da i 
riant-ofalwyr. 

Cynllun y Waled Oren  Mae'n wych gweld Arweinydd y Cyngor yn 
hyrwyddo Cynllun y Waled Oren gan ddatgan, 'Bydd yn helpu'r 
unigolion hynny sy'n ei chael hi'n anodd i gyfathrebu eu hanghenion 
pan fyddan nhw allan yn y gymuned'.  I gael waled, cysylltwch â'r 
tîm Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig drwy Ganolfan Gyswllt 
Gofal Cymdeithasol ar 01545 574000. 

Nadolig Llawen i bawb , Roger     
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Rydym yn parhau i bwyso am Strategaeth AD 
Ceredigion, cwestiynu lefel y cyfleoedd am dai â 
chymorth i oedolion ag AD, a gwaith ar 
ddatblygu Llawlyfr Tenantiaeth â Chymorth.  
Rydym hefyd yn cadw llygad barcut ar yr 
Ymgynghoriad ADY. 
 
Cawson ni gyfarfod da iawn ym mis Medi.  
Roedd Nigel Miller, Pennaeth Dros Dro 
Gwasanaethau AD a Therapydd Arweiniol 
Iechyd yn siaradwr gwadd diddorol, llawn 
gwybodaeth.  Beth am ddod draw i'n cyfarfod 
nesaf (9 Rhagfyr).  Byddai'n wych eich gweld 
chi a chlywed eich straeon. 
Angen ffurflen aelodaeth?  Ffoniwch fi.  

 
Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru) 
Mae'r fersiwn ddrafft o'r Bil yn nodi'r cynigion 
ar gyfer sefydlu system ddeddfwriaethol 
newydd i helpu plant a phobl ifanc 0-25 oed 
sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. 
Ymgynghoriad yn dod i ben: 18 Rhagfyr 2015 
Gweler y ddolen isod: 
http://gov.wales/consultations/education/draft-
aln-and-education-tribunal-wales-bill/?
status=open&lang=en 
 
Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, 
cyngor a chymorth i rieni, plant a phobl ifanc 
sydd, neu efallai sydd ag anghenion addysgol 
arbennig neu anableddau.  Mae ganddyn nhw 
bryderon mawr am y Bil drafft.  Ewch i'w 
wefan neu dilynwch y ddolen ganlynol:  
http://www.snapcymru.org/help-for-families/
aln-reform/                    
                                                                                                            

Hyrwyddo buddiannau 

Rhieni a Gofalwyr Pobl 

ag Anableddau Dysgu 

                YMGYNGHORIADAU               FFORWM RHIENI A GOFALWYR CEREDIGION 

Fforwm Cymru Gyfan i Rieni 

a Gofalwyr Pobl ag 

Anableddau Dysgu 

 
Adeiladau Elliot 
21, Cardiff Road 
Ffynnon Taf 
Caerdydd. CF14 7RB 
Ffôn: 
02920 811120 
E-bost:  
roger@allwalesforum.org.uk 

Newyddion arall… 
Pennaeth Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Oedolion.  Hoffwn i 
longyfarch Carys James sydd wedi cael dyrchafiad i'r swydd hon.  
Edrychaf ymlaen at barhau â'r berthynas weithio dda rydym ni wedi'i 
datblygu dros y blynyddoedd diwethaf wrth iddi ddechrau yn ei rôl 
newydd. 
 
Rydym yn cwyno'n aml fod digwyddiadau ac ymgynghoriadau'n cael 
eu cynnal yng Ngogledd neu Dde Cymru, a byth yn lleol.  Ond yn 
ddiweddar dwi wedi mynychu dau ddiwrnod gwych gyda Caroline 
Tomlinson, siaradwr ysbrydoledig, wedi'u noddi gan y Cyngor, Mencap 
Ceredigion a Creative Lifestyle Solutions yn Aberaeron.  Hefyd mae 
Ymgynghoriad SNAP/AWF ar Anghenion Dysgu Ychwanegol wedi 
cael ei gynnal yn Aberystwyth, ac roedd Anabledd Cymru wedi dod â 
sioe deithiol i hyrwyddo ymwybyddiaeth o Raglen Ymchwil Anabledd 
ar Fyw a Dysgu'n Annibynnol i Lambed.  I sicrhau bod digwyddiadau 
o'r fath yn dod i Geredigion, mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn eu 
cefnogi nhw a bod llawer o bobl yn bresennol. 
 
Datganiad o AAA.  Yn yr Ymgynghoriad ADY daeth yn amlwg bod 
rhai rhieni yn cael gwybod na allant gael Asesiad Statudol a Datganiad 
o AAA.  Bydd nifer o rieni yn hapus gyda threfniadau SAPRS eu plant, 
ond os nad ydych yn hapus neu os yw'r Ysgol a'r Awdurdod yn dadlau 
ac rydych chi wedi'ch dal yn y canol, dylech chi ofyn am Asesiad 
Statudol.  MAE GENNYCH CHI HAWL I GAEL UN.  Cysylltwch â 
SNAP Cymru. Ffôn 01554778288 

Fforwm Cymru Gyfan  
Swyddog Datblygu Gofalwyr Ceredigion 

Roger Colman 
E-bost roger@allwalesforum.org.uk  

Ffôn 01545 580232 
Ymunwch â ni ar Facebook  

Fforwm Rhieni a Gofalwyr Ceredigion 


