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1. CROESO 
Croesawodd Mark Isherwood AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth, 
bawb i gyfarfod cyntaf tymor newydd y Cynulliad yng Nghaerdydd. Yn bresennol 
roedd yr Aelodau Cynulliad canlynol: Hefin David; Dai Lloyd; David Rees; Mike 
Hedges, Angela Burns; Andrew RT Davies; ac roedd yno hefyd gynrychiolwyr o 
swyddfeydd Suzy Davies; Simon Thomas; a Nathan Gill. 
 
2. COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn gywir.  
 

3. DIWEDDARIAD AR STRATEGAETH AWTISTIAETH Y LLYWODRAETH 
Dywedodd Meleri Thomas NAS Cymru wrth y grŵp fod Strategaeth Awtistiaeth 
newydd Llywodraeth Cymru wedi cael ei chyhoeddi. Cafwyd cwestiynau gan y grŵp 
ynghylch sefydlu Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a gweithredu llwybr diagnostig 
ledled Cymru ar gyfer oedolion. Gofynnodd yr Aelodau hefyd am amserlenni a 
monitro, o ystyried yr ymrwymiad i gadw llygad ar ddeddfwriaeth benodol ynghylch 
awtistiaeth. Cafwyd rhagor o gwestiynau ynghylch hunangyfeirio ar gyfer plant a 
chymorth ar gyfer cyflyrau iechyd eilaidd, a waethygir yn aml gan yr aros hir am 
gymorth. Dywedodd Meleri Thomas wrth y grŵp y bydd Gweinidog Iechyd y Cyhoedd 
a Gwasanaethau Cymdeithasol yn bresennol yng nghyfarfod nesaf y Grŵp 
Trawsbleidiol ar Awtistiaeth. Dywedodd Mark Isherwood y bydd tystiolaeth a phrofiad 
y rhai o fewn y grŵp yn hanfodol i fonitro llwyddiant y strategaeth newydd.  

 
4. LANSIO AP AMDANAF I 
Trafododd yr Athro Alka Ahuja o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yr ap 
Amdanaf i, a lansiwyd yn ddiweddar, datblygiad o'r pasbort awtistiaeth a ddefnyddir 
eisoes o fewn y Bwrdd Iechyd. Y nodau yw gwella'r cyfathrebu rhwng gwahanol 
weithwyr proffesiynol a theuluoedd. Mae'n caniatáu i rieni a phlant weld gwybodaeth, 
ei 'dal' a'i rhannu. Soniodd yr Aelodau eu bod yn awyddus i gael cysondeb ledled 
Cymru fel bod yr angen am ddiagnosis a chymorth yn cael ei gydnabod mewn 
gwahanol rannau o'r wlad.  
 

5 DISGYBLION ANABL YM MAES ADDYSG BELLACH 
Trafododd Michael Imperato, partner yng Nghyfreithwyr Watkins a Gunn, y 
newidiadau arfaethedig i'r cymorth sydd ar gael i ddisgyblion ag awtistiaeth sy'n 
dymuno cael addysg bellach. Awgrymwyd fod yr 'Adolygiad o leoliadau arbenigol ôl-
16 a ariennir gan Lywodraeth Cymru', a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2016, yn 
gwneud argymhellion a allai effeithio ar addysgu disgyblion awtistig ym maes Addysg 
Bellach, er enghraifft, rydym wedi clywed y gall y cyllid presennol ar gyfer darpariaeth 
arbenigol gael ei gyfyngu i uchafswm o ddwy flynedd academaidd, a thair blynedd 
mewn amgylchiadau eithriadol, a ddiffinnir pan gaiff blwyddyn ei cholli oherwydd 
salwch. Cafwyd tystiolaeth gan lawer o'r grŵp i ategu'r farn y gallai disgyblion awtistig 
fod angen rhagor o amser i gyflawni eu potensial. Codwyd pryderon hefyd ynghylch 
cydraddoldeb rhwng dysgwyr anabl a phobl nad ydynt yn anabl yn ogystal â bod 
colegau yn edrych fel pe baent yn cyfyngu ar gynnydd dysgwyr anabl drwy beidio â 
chaniatáu iddynt symud ymlaen i gyrsiau Lefel 2 neu Lefel 3. Hefyd, soniodd nifer o 
aelodau'r grŵp bod yn rhaid i rieni a dysgwyr frwydro am gymorth priodol. 



 
6. Y DIWEDDARAF AM Y PROSIECT GRYMUSO MENYWOD AWTISTIG 
Trafododd Willow Holloway, sylfaenydd y Prosiect Grymuso Menywod Awtistig, y 
gwahanol fathau o awtistiaeth sydd i'w gael mewn menywod a merched. Fel y 
cyfryw, mae llawer o fenywod heb ddiagnosis, yn cael cam-ddiagnosis neu heb 
gymorth. Er bod merched awtistig yn wynebu nifer o'r un heriau â bechgyn awtistig, 
dywedir bod bechgyn yn allffrwydro a merched yn mewnffrwydro.  Heb gymorth 
priodol, gall y mewnffrwydriad hwnnw ymhlith merched a menywod waethygu'r 
teimladau o hunan-barch isel, hunanwerth isel, gofid ac iselder. Hefyd, disgrifiodd 
Willow y rhwystrau cymdeithasol penodol a wynebir gan fenywod a merched awtistig 
a'r diffyg dealltwriaeth broffesiynol a chyhoeddus o'r ffordd y mae awtistiaeth yn gallu 
amlygu ei hun mewn menywod. 
 
7. Y DIWEDDARAF AM Y CYFEIRIADUR AWTISTIAETH 
Rhoddodd Nadine Honeybone, sylfaenydd y Cyfeiriadur Awtistiaeth, y wybodaeth 
ddiweddaraf i'r grŵp am feddalwedd newydd a ddatblygwyd, sy'n galluogi 
defnyddwyr i ddod o hyd i wasanaethau sy'n gyfeillgar i awtistiaeth, a lle gellir chwilio 
yn ôl ardal, gwasanaeth ac amryw bethau eraill. Gyda'r fersiwn ddiweddaraf hefyd 
mae modd graddio ac adolygu busnesau a gwasanaethau.   
 
8. UNRHYW FATER ARALL 
Cododd Lisa Phillips bryderon yn ymwneud â chwtogi ar oriau gwaith cynorthwywyr 
addysgu sy'n gweithio mewn unedau arbenigol ym Mhowys. Hefyd, cododd Ann 
Fowler bryder ynghylch gofal seibiant brys pan fydd gofalwyr yn mynd yn sâl. Roedd 
y sylwadau eraill yn ymwneud â deall awtistiaeth mewn ysgolion, prinder gwelyau 
ysbyty ar gyfer iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru, cymorth i bobl awtistig i 
ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, gyda sylw arbennig ar feysydd awyr, yn ogystal 
ag ymrwymiad Llywodraeth y DU i leihau'r bwlch cyflogaeth i bobl anabl. Cytunwyd y 
dylid ystyried y pwyntiau hyn ar gyfer y dyfodol.  
 
9. CAMAU GWEITHREDU 

 Ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i fynegi pryder penodol 
am hyd y lleoliadau Addysg Bellach a gynigir i ddysgwyr ag AAA.  

 Ysgrifennu at Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol i 
fynegi pryderon ynghylch cymorth i fenywod a merched awtistig a gofyn iddi 
sicrhau bod sylw penodol yn cael ei roi i anghenion menywod a merched awtistig 
wrth i'r gwasanaeth awtistiaeth integredig newydd gael ei gyflwyno ledled Cymru. 

 Ysgrifennu at Brif Weithredwr Cyngor Sir Powys i gael eglurder ynghylch 
gostwng oriau'r staff mewn unedau arbenigol.  

 Ysgrifennu at Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gael 
manylion am y ddarpariaeth seibiant mewn argyfwng sydd ar gael a beth sy'n 
cael ei wneud i sicrhau bod gofalwyr yn cael gwybod am y gefnogaeth.  

 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth yn y Pierhead, Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, ar 8 Chwefror 2017 rhwng 12:15 a 13:15. Y cyfarfod hwnnw 
fydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth.   


