
Croeso i ddiweddariad Ceredigion... 

CWTOGI'R DDARPARIAETH SEIBIANT. 

Mae’n drist gen i ddweud, ond yn wahanol i’r hyn a addawyd i rieni 
a gofalwyr yn y cyfarfod o’n Fforwm ar 26 Mawrth 2014, mae 
darpariaeth seibiant wedi cael ei gwtogi o Ebrill y flwyddyn hon.  
Pan gafodd rhieni lythyr, heb unrhyw rybudd neu ymgynghori 
ymlaen llaw, drwy eu blwch post yn Chwefror 2014, roedd nifer 
ohonynt wedi cysylltu â mi i leisio eu pryderon.  O’r ymchwil wnes i 
ar y newid polisi hwn a’r cyngor a gefais, rwy’n credu ei fod yn 
anghywir o dan y gyfraith am sawl rheswm.  Fe wnes i leisio’r 
pryderon hyn i'r Pennaeth Gofal Cymdeithasol, Sue Darnbrook, 
mewn cyfarfod ar 12 Mawrth lle y cytunodd i fynychu cyfarfod o’n 
Fforwm ar 26 Mawrth.  Yn y cyfarfod hwn,nw dywedodd ‘byddai’r 
rhai sydd ag angen wedi’i asesu o 8 wythnos o seibiant ar hyn o 
bryd yn cael eu hailasesu cyn i’r gwasanaeth gael ei gwtogi’. 

Byddai’n ymddangos bod y Pennaeth Gofal Cymdeithasol wedi 
dweud un peth ond wedi gweithredu fel arall, oherwydd dim ond 4 
diwrnod gwaith yn ddiweddarach daeth y polisi hwn i rym!  Dim ond 
nawr y mae llawer o rieni yn canfod bod eu gofal seibiant wedi cael 
ei gwtogi heb i’r ailasesiad o angen a addawyd gael ei gynnal.  Un 
o’r rhesymau pam rwy’n credu bod y polisi yn anghywir o dan y 
gyfraith yw oherwydd roedd yn bolisi cyffredinol a luniwyd am 
resymau ariannol yn unig.  Roedd sicrhau bod seibiant, os yw’n 
briodol, yn cael ei gwtogi dim ond ar ôl cynnal ailasesiad wedi fy 
arwain at gredu y byddai hyn yn helpu i ddatrys y broblem.  Am 
gamgymeriad!  Rydw i eisoes wedi rhoi gwybod i aelodau’r Fforwm 
ar y camau y mae angen iddyn nhw eu cymryd os yw hyn yn 
effeithio arnyn nhw, ond mae’n amlwg nad dyma yw diwedd y 
mater, felly gwyliwch y gofod yma. 

Mae Archwiliad Iechyd Blynyddol Anableddau Dysgu wedi cael ei 
drafod yng nghyfarfodydd Grŵp Strategaeth Amlasiantaeth 
Anableddau Dysgu yn ddiweddar.  Mae gan Kay, un o’n nyrsys Tîm 
Cymunedol ar gyfer Anableddau Dysgu ddiddordeb mawr yn y mater 
ac mae wedi bod yn rhagweithiol iawn ac eisoes wedi tynnu sylw at 
faes o bryder.  Fel Rheolwr Tîm Iechyd Dros Dro Ceredigion 
bellach, mae hi'n gweithio i godi proffil yr Archwiliadau Iechyd 
Anableddau Dysgu pwysig iawn hyn trwy ein meddygfeydd, sy’n 
newyddion gwych. 

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am Ymddiriedolwyr 
newydd. 

Cewch ragor o wybodaeth yma:  https://www.ldw.org.uk/
information/news/2014/10/learning-disability-wales-is-looking-for-
new-trustees.aspx  

 Cofion gorau, Roger   
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Anabledd Dysgu Cymru  
Cynhadledd Flynyddol 2014 
Dydd Mawrth 25 Tachwedd 
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SA48 7AB. 
MENCAP CYMRU 

Bydd y cyfreithiwr Tim Hagger 
yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd 
am ddim.  I gadw lle 
cysylltwch ag Ali - Mencap  
01554 890847 
Roger - FfCG 07977389505 
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Yn eisiau - Cynrychiolydd Rhieni 
Gwasanaethau Plant Anhwylderau ar y 
Sbectrwm Awtistig.  

Yn anffodus, nid yw Emma yn gallu cynrychioli 
Fforwm Rhieni a Gofalwyr Ceredigion mwyach 
yn y rôl hynod bwysig hon.  DIOLCH YN FAWR 
i Emma am ei gwaith.  Mae er lles pawb i gael 
cynrychiolydd rhieni yng nghyfarfodydd 
Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig 
Gwasanaethau Plant felly byddai’n dda cael hyd i 
riant arall i gymryd drosodd.  Hoffech chi helpu?  
Eisiau rhagor o wybodaeth?  Ffoniwch fi i gael 
sgwrs ac i ddeall yn iawn beth yw'r rôl.  Mae fy 
manylion cyswllt i'w gweld isod.    

           

Cronfa Byw’n Annibynnol 
Trefniadau yn y dyfodol i gefnogi’r rhai sy’n ei 
derbyn yng Nghymru .  Ymgynghoriad yn dod i ben: 

23/12/2014  Caiff hyn ei drafod yn ein cyfarfod 
Fforwm nesaf ar 3 Rhagfyr 2014. 

 
Fframwaith Safonau Iechyd. 
Rydym yn ymgynghori ar integreiddio’r 26 o 
Safonau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Cymru a'r 
12 o Safonau Hanfodion Gofal i 7 Thema Ansawdd 
a 24 o Safonau Iechyd. 
Ymgynghoriad yn dod i ben: 26/01/2015  

 
Gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Lles (Cymru) 2014 - Ymgynghori ar y 
rheoliadau a’r cod ymarfer mewn perthynas â 
Rhan 3 (Asesu) a Rhan 4 (Bodloni Anghenion).  
Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar Ran 
2:7 ac 11 hefyd. Yn dod i ben: 02/02/2015.   
I gael rhagor o fanylion / dogfennau ar bob un 
o’r ymgynghoriadau hyn, ewch i: 
http://wales.gov.uk/consultations/
healthsocialcare/?lang=en
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Newyddion arall… 
 
Mencap Cymru – mae Swyddfa Ceredigion wedi symud i: Yr 
Hen Orsaf Heddlu, Sgwâr Alban, Aberaeron SA46 0AQ.  Ffôn: 
01545571177               
 
Mae DASH wedi adleoli o London House i: 
Byngalo Min y Mor, Maes yr Heli, Aberaeron SA46 0BQ.  
Ffôn: 01545 570951 
 
ADLEOLI SEIBIANT.  Gyda darpar iaeth seibiant gyfyngedig 
yn y sir nid yw dosbarthu gwasanaeth seibiant byth yn mynd i fod 
yn hawdd.  Mae cydnawsedd defnyddwyr gwasanaeth a lefelau 
staffio yn cael eu hystyried a thra bo pob ymdrech yn cael ei 
wneud i gytuno ar y dyddiadau y gofynnwyd amdanynt, gall fod 
angen cynnig lleoliad arall i’r hyn y gofynnwyd amdano yn 
wreiddiol.  Weithiau gall dyddiadau eraill gael eu cynnig ond 
ddim yn rhy aml gobeithio.  Y ffaith yw ei bod hi’n bwysig 
sicrhau’r defnydd gorau o’r cyfleusterau er lles pawb a gallai 
hynny olygu nad oes modd gwarantu lleoliad seibiant. 

Asesiadau Taliadau Annibyniaeth Bersonol (PIP). O’r 
sylwadau a waned yn ein cyfarfod Fforwm diwethaf gan rieni 
sydd wedi mynd trwy’r broses PIP yma yng Nghymru, mae’n 
ymddangos iddo fod yn brofiad cadarnhaol.  Mae hyn yn 
newyddion da.  Cymaint yn well na’r storïau sy’n dod o Loegr! 
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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 

Hyrwyddo buddiannau 

Rhieni a Gofalwyr Pobl 

ag Anableddau Dysgu 

YMGYNGHORIAD                                     Fforwm Rhieni a Gofalwyr Ceredigion 

Fforwm Cymru Gyfan 
Swyddog Datblygu Gofalwyr Ceredigion 

Roger Colman 
E-bost roger@allwalesforum.org.uk  
Ffôn 07977389505 neu 01545 580232 

Ymunwch â ni ar Facebook Fforwm Rhieni a Gofalwyr Ceredigion 


