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Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion Pobl Fyddar 

24 Ionawr 2017 

Attendees 
 
Ann Jones AC (Cadeirydd) 
Donna Cushing, WCDP (Ysgrifenyddiaeth ac Ysgrifennydd y Cofnodion) 
Jayne Dulson, NDCS 
Wendy Marshall, Hearing Link  
Rhiannon Crocombe, Deafblind Cymru 
Nigel Williams 
Richard Williams, Action on Hearing Loss 
Jacqui Bond, RCT 
Patrick McNamara, WCDP 
Jonathan Arthur  
Paul Redfern, BDA 
Mark Isherwood 
Sue Williams, ASLI  
Jeff Brattan-Wilson, ASLI 
Debbie Thomas, NDCS 
Dr Natasha Hirst, Disability Wales 
Dr Dai Lloyd, AC 
 
Ymddiheuriadau 

Jo Lavender, Signature 
Angie Contestabile, Sense 
Mike Hedges, AC 
 
Cymorth Cyfathrebu 
Rachel Williams (dehonglwr) 
Julie Doyle (dehonglwr) 
Hilary Maclean (Palandeipydd) 

Croeso  

Dymunodd Ann Jones AC flwyddyn newydd dda i un ac oll, ac estynodd groeso i bawb i 
gyfarfod cyntaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion Pobl Fyddar yn 2017. 

 

Materion yn codi  

Gofynnodd y Cadeirydd a oedd ymateb gan Julie James, a gofynnodd beth oedd pawb yn ei 
feddwl. 

Esboniodd Richard Williams fod hyn yn golygu gofyn am ddata am bobl sy'n fyddar neu sydd 
wedi colli eu clyw ac sy'n rhan o raglenni Llywodraeth Cymru. Nododd Julie eu bod ar fin 
dechrau coladu y data, y gellir dychwelyd ato unwaith y bydd data i'w adolygu. 

Yn Lloegr, gwnaed cyhoeddiad am bobl sy'n ymgeisio am raglenni partneriaeth sydd gan 
amlaf angen cymhwyster yn y Saesneg.  Yn Lloegr, maent wedi newid hynny er mwyn i 
ddefnyddwyr BSL alldu defnyddio cymwysterau BSL yn lle.  Esboniodd Richard ei fod wedi 
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ysgrifennu at Julie James yn gofyn a fydd Cymru yn parhau fel y mae, gan fod pobl fyddar 
yng Nghymru ar hyn o bryd dan anfantais o gymharu â phobl fyddar yn Lloegr. 

Dywedodd y Cadeirydd nad yw llythyr y awdiolegydd at y Gweinidog Iechyd wedi'i anfon eto, 
fodd bynnag, ond byddai hyn yn cael ei wneud maes o law. 

Gofynnodd y Cadeirydd am sefyllfaoedd sy'n wynebu pobl fyddar a phobl sy'n drwm eu clyw 
mewn perthynas â hawlio budd-daliadau. 

Dywedodd Richard Williams ein bod yn ymwybodol bod 340 o bobl sy'n hawlio budd-
daliadau wedi herio'r Adran Gwaith a Phensiynau ar benderfyniadau ynghylch budd-daliadau 
yng Nghymru, a bod 80 y cant ohonynt wedi bod yn llwyddiannus yn gwrthdroi'r 
penderfyniadau. Mae'n destun pryder nad yw'r Adran Gwaith a Phensiynau yn ymddangos i 
fod yn newid ei harferion, wedi iddi ddysgu gwersi o'r tribiwnlysoedd a gweld sut y maent yn 
dod i ben â phenderfyniadau.  Hoffai Richard i'r Adran Gwaith a Phensiynau wneud 
penderfyniadau ar sail y DU.  Awgrymwyd i Lywodraeth Cymru ysgrifennu at yr Adran 
Gwaith a Phensiynau i ofyn pa gamau a gymerir o ganlyniad i achosion y tribiwnlysoedd. 

 

Byddai'r Cadeirydd yn gofyn i Lywodraeth Cymru godi'r materion hyn gyda'r Adran Gwaith a 
Phensiynau, enghreifftiau i'w hanfon at Llŷr a llythyr i'w ddrafftio. 

 

Lansio adroddiad ar wrthod mynediad a chanllawiau gwasanaethau cymdeithasol  

Nododd Richard Williams fod pryderon ynghylch gwariant awdurdodau lleol ar offer 
cynorthwyol, a bod ambell awdurdod lleol yng Nghymru yn gwario deg gwaith yn llai nag 
eraill ar offer. Nid oes gan awdurdodau lleol weithwyr cymdeithasol arbenigol, felly nid oes 
ganddynt staff sydd wedi'u hyfforddi i gefnogi pobl sy'n drwm eu clyw neu sy'n fyddar. 

Mae hyn yn golygu bod llai o asesiadau arbenigol, gan arwain at unigedd i bobl a all, maes o 
law, arwain at risgiau iechyd meddwl. 

Gofynnodd Richard a fyddai'r Cadeirydd neu unrhyw Aelodau Cynulliad eraill yn fodlon gofyn 
cwestiynau i'r Gweinidog, ac i ddrafft gael ei anfon at weddill aelodau'r Pwyllgor nad ydynt yn 
bresennol heddiw i ofyn iddynt beth yw'r safonau y mae awdurdodau lleol yn gweithio i 
ymgyrraedd â nhw, a gellid anfon hwn hefyd at Aelodau'r Cynulliad ar wahân.  

Gofynnodd Jonathan Arthur a allai “Hearing Better in Wales” sy'n ddogfen ddrafft i'w 
chyflwyno fod o gymorth o ran y safonau gan mai dyma'r cynllun integredig iechyd a gofal 
cymdeithasol cyntaf o'i fath. 

Rhoddodd Jacqui Bond wybod i aelodau bod hyfforddiant sylfaenol cymorth cyntaf iechyd 
meddwl i glywed pobl, ac mae'n ymddangos ei fod wedi'i ddatblygu'n arbennig ar gyfer pobl 
fyddar.  Mae Cymdeithas Iechyd Meddwl a Byddardod Prydain wrthi'n ceisio recriwtio 
hyfforddwr i hyfforddi pobl cymorth cyntaf iechyd meddwl i'r gymuned yn ehangach.  Erbyn 
yr haf, gobeithio y bydd rhagor o gyrsiau yn cael eu cynnal, gan fod Action on Hearing Loss, 
Cymdeithas Pobl Fyddar Gogledd Cymru (sydd wedi newid ei henw) a'r BDA oll yn 
bartneriaid sydd wedi cofrestru. 
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Rhoddodd Paul Redfern wybod i'r aelodau y bydd Roger Hewitt o Gymdeithas Iechyd 
Meddwl a Byddardod Prydain yn cwrdd ag aelod o'i staff ym mis Mawrth i drafod sefydlu 
sesiynau hyfforddi cyntaf ym Mhenybont ar Ogwr. 

 

 

Cyllid i waredu'r rhwystrau rhag cael Cyfathrebwyr BSL. 

Esboniodd Jacqui Bond fod rhai cynlluniau gan Lywodraeth Cymru sydd wedi'u hariannu 
gan Ewrop, yn arbennig yn y cymunedau ar gyfer cynlluniau gwaith, a holodd a all pobl 
fyddar gael mynediad at y cynlluniau hyn. Atebwyd yn dweud bod cyllid i waredu'r rhwystrau, 
ond yna sylweddolwyd eu bod yn ansicr a ellid defnyddio'r cyllid hwn.  Ar gyfer unrhyw 
brosiect Llywodraeth Cymru felly, a allai fod yn eglur y gellid cael cyfathrebwyr ac y byddai 
cyllid ar gael ar gyfer cael cyfathrebwyr, oherwydd ni allant ddweud a yw pobl fyddar yn 
gymwys ar gyfer y cynllun ond gellir talu am gyfathrebwyr ar gyrsiau unwaith y byddant wedi 
cofrestru ar y cynllun. 

Awgrymodd Jeff Brattan-Wilson, sy'n cynrychioli ASLI, y byddai o bosibl yn dda anfon llythyr 
at Cymunedau yn Gyntaf i'w gwneud yn hysbys o'u dyletswyddau yn unol â'r Ddeddf 
Cydraddoldeb.  Bydd y Cadeirydd yn trafod â'r Gweinidog.  

 

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol  

Rhoddodd Debbie o NDCS wybod i aelodau bod y drafft diweddaraf o'r Bil Anghenion Dysgu 
Ychwanegol wedi'i gyhoeddi, a nododd yr hoffai amlinellu ambell un o broblemau'r Bil. Mae 
Llywodraeth Cymru yn barod i ddilyn y lobïo gyda sefydliadau eraill sy'n gweithio gyda'r 
NDCS ar lwybr darpariaeth sy'n benodol i bobl fyddar i fodoli ochr yn ochr â'r Bil.  Llwybr y 
weledigaeth i bobl fyddar yw cyfeirio ysgolion ar y trywydd cywir, er mwyn i bobl fyddar allu 
cael mynediad at yr assiadau y maent eu hangen, a byddent yn hoffi i'r ddarpariaeth hon 
gael ei gwneud mewn statud.  Y pwynt allweddol arall yw'r angen i godi ymwybyddiaeth 
ymysg y gweithlu addysg a gwella ymwybyddiaeth o bobl fyddar yn gyffredinol.  Pwynt mawr 
arall fyddai eiriolaeth gan y byddai hyn yn hanfodol er mwyn creu Bil a fyddai'n dal y system i 
gyfrif. 

Mae dal angen cryfhau maes iechyd, yn arbennig o edrych ar y Bil hwn ceir pryderon 
ynghylch therapi lleferydd ac iaith.  Yr awgrym fyddai drafftio ymateb i'r ymholiad a'i 
ddosbarthu i'r grŵp. 

Dywedodd y Cadeirydd, am mai cyfnod 1 yw hwn, mai dyma'r amser i'r pwyllgor roi ei 
sylwadau i weld a oes angen gwelliannau. Y mwyaf yw#'r gefnogaeth am y pwyntiau 
allweddol hyn, y mwyaf tebygol fydd y gwelliannau o ddigwydd.  Bydd y drafft yn cael ei e-
bostio at y Cadeirydd i bobl gael cyfrannu. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 24 
Chwefror. 

 

Aelodaeth 
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Gofynnodd y Cadeirydd, yn awr bod Cymdeithas Pobl Fyddar Gogledd Cymru wedi newid ei 
enw, a bod ganddynt bellach enw Cymru gyfan, sut oedd yr aelodau yn teimlo am 
ychwanegu'r Gymdeithas i'r aelodaeth.  Cytunwyd bod hyn yn syniad da. 

Roedd grŵp Talking Hands hefyd wedi dweud yr hoffai fod yn aelod. Penderfynwyd y câi 
llythyr ei ddrafftio i wrthod gan ei fod yn grŵp lleol iawn, ac mae sefydliadau cenedlaethol 
sy'n cynrychioli defnyddwyr BSL, pobl â diffyg clyw a phlant byddar eisoes ar y grŵp. Fodd 
bynnag, mae croeso o hyd i'r grŵp roi gwybod inni beth y maent wrthi yn ei wneud. 

Statws Cyfreithiol BSL 

Dywedodd Mark Isherwood ei fod wedi cwrdd â nifer o bobl fyddar mewn cynhadledd yng 
Ngogledd Cymru, a nododd y materion oedd angen sylw ar gyfer deddfwriaeth BSL.  
Dywedodd os câi ei ailethol y byddai'n mynd i'r afael â hyn ac yn ysgrifennu at gynghrair y 
sefydliadau pobl fyddar. Atebodd Richard Williams gan nodi bod ADOW wedi trafod hyn a 
gofynnodd i Paul yn y BDA i arwain yn hyn o beth. 

Mae gan yr Alban y Ddeddf BSL a gyflwynwyd yn 2015.  Awgrymwyd y dylid ystyried yn 
ofalus beth oedd yr Alban wedi ei wneud, gan fwriadu gweithredu rhywbeth yma.  Mae Paul 
a Mark wedi cwrdd ambell dro i benderfynu sut y gellid cyflawni hyn o fewn y setliad 
datganoli sydd gan Gymru, ac a fyddai'n bosibl deddfu fel y gwnaeth yr Alban neu a oes 
ffordd arall o fynd i'r afael â hyn efallai.  Mae Paul wedi drafftio papur sy'n crynhoi cefndir 
hyn, gan nodi beth y dylid ei wneud o fewn y pwerau sydd gennym ar hyn o bryd, gan ofyn i 
bawb a fyddai hyn yn rhywbeth y dylwn fynd i'r afael ag ef. 

Soniodd fod nifer o bobl fyddar yn gwel bod nifer o rwystrau a'u bod yn credu mai 
deddfwriaeth BSL fyddai'r ateb, ond nad yw creu deddfwriaeth yn beth hawdd. 

Y cwestiwn cyntaf fyddai a allwn ni gyflawni hyn, a'r ail gwestiwn fyddai beth ydym yn 
gobeithio y byddai'r ddeddfwriaeth yn ei wneud. 

Nid oes gan Gynulliad Cymru unrhyw bwerau i ddeddfu ar gyfer unrhyw faterion sy'n 
ymwneud ag iaith heblaw'r iaith Gymraeg, sy'n golygu na ellid cael Deddf BSL fel y cyfryw. 

Yr awgrym fyddai cadw llygad ar yr Alban i weld sut y mae'n gweithio iddynt er mwyn gweld 
a allai Cynulliad Cymru wneud rhywbeth tebyg yma. Mae Gogledd Iwerddon hefyd yn 
ymgynghori ar hyn o bryd. 

Awgrymwyd y dylid sefydlu ymgynghoriad yn gyntaf oll er mwyn gweld beth yw'r farn a 
gweld beth yw ymateb pobl, a pha fath o adborth a geir er mwyn datblygu strategaeth.  

Awgrymodd y Cadeirydd os byddai'r BDA yn hapus i fynd i'r afael â'r camau cychwynnol o'r 
ymghyoriad er mwyn asesu ac adrodd yn ôl i'r grŵp i ystyried yr hyn a ganfyddir. 

Dywedodd Paul y câi drafodaeth bellach â Mark er mwyn ystyried beth sy'n digwydd yng 
Ngogledd Iwerddon. 

Penderfynodd y Cadeirydd a'r pwyllgor i Paul a Mark gadw llygad ar beth sy'n digwydd yn 
adroddiad Gogledd Iwerddon i'r pwyllgor, ac yna gellir ailystyried hyn. 

Unrhyw fater arall 
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Trafodwyd NRCPD ar gyfer dehonglwyr, fodd bynnag soniwyd mai dim ond dau gyfieithydd 
oedd yn Ne Cymru, felly byddai'n beth da hybu hyn. 

Awgrymodd y Cadeirydd y dylid ystyried dod â hyn i sylw'r Gweinidog neu Aelodau Cynulliad 
eraill. 

Bydd cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar 4 Ebrill. 

Daeth y cyfarfod i ben. 


