
 
 

Minutes / Cofnodion  
Cross Party Autism Group / Grŵp Trawsbleidiol Awtistiaeth 

 Mehefin 14 June 2017 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 

 
1 CROESO 
Croesawodd Mark Isherwood, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth, bawb 
i’r cyfarfod. Roedd Dai Lloyd AM hefyd yn bresennol yn y cyfarfod ynghyd â 
chynrychiolwyr o swyddfeydd Mike Hedges, Alun Davies a Paul Davies. 
 
2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod cywir o’r cyfarfod blaenorol, heblaw am un 
cywiriad o ran sicrhau bod anghenion cymorth pobl awtistig sy’n gweithio yn y 
gwasanaethau brys yn cael eu diwallu. 

 

3 Y DIWEDDARAF GAN WEINIDOG Y GYMRAEG A DYSGU GYDOL OES  
Rhoddodd Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, drosolwg o’r 
gwaith o ddiwygio’r system anghenion addysgol arbennig, gan ychwanegu ei fod yn 
disgwyl i’r ddeddfwriaeth newydd gael Cydsyniad Brenhinol erbyn y Nadolig ac i 
gyrraedd y llyfrau statud erbyn y flwyddyn nesaf. Atebodd gwestiynau ar amrywiaeth 
o faterion, gan gynnwys cyllid ar gyfer darpariaeth arbenigol, y Tribiwnlys Addysg, 
Cludiant i’r Ysgol, y Cynlluniau Datblygu Unigol, Hyfforddiant ar gyfer Gweithwyr 
Proffesiynol, a’r Iaith Gymraeg. Mewn ymateb i bryderon a godwyd, amlinellodd y 
Gweinidog nifer o ffyrdd y gellid mynd i’r afael â nhw, gan gynnwys diwygiadau i’r 
ddeddfwriaeth arfaethedig ynghylch y ddarpariaeth Iaith Gymraeg, yn ogystal â 
thempled ac amserlenni ar gyfer y Cynlluniau Datblygu Unigol. Siaradodd hefyd am 
adnoddau ariannol ychwanegol i gefnogi gweithrediad y Bil, a’r gwaith parhaus yn 
archwilio sut y gellid cryfhau’r Tribiwnlys Addysg i sicrhau bod penderfyniadau yn 
cael eu rhoi ar waith. 
 

 
4 EMMA CARVER, YSGOL Y DERI  
Disgrifiodd Emma Carver, pennaeth cynorthwyol Ysgol y Deri, sut roeddent wedi 
defnyddio arian a neilltuwyd yn benodol gan Fro Morgannwg ar gyfer awtistiaeth i 
ddatblygu adnodd newydd i helpu ysgolion lleol i ddeall awtistiaeth yn well. Eglurodd 
sut ddechreuodd yr adnodd fel copi papur cyn datblygu i fod yn rhywbeth llawer mwy 
rhyngweithiol y gellid ei lawrlwytho. Roedd y galw am yr adnodd yn cynyddu, gyda 
diddordeb o bob cwr o’r byd. O ran sicrhau bod yr adnoddau ar gael yn Gymraeg, 
dywedodd Emma ei fod yn rhywbeth y maent yn gobeithio ei drafod ymhellach gyda 
Llywodraeth Cymru. 
 
 
5 UNRHYW FATER ARALL 



Cododd Jeff Morris y mater o bobl awtistig yn cael eu cadw yn y ddalfa ar gam 
oherwydd diffyg dealltwriaeth o awtistiaeth, a bod hyn yn arwain at gael hanes o 
drosedd ar gam yn sgil hyn. Cytunodd aelodau ei fod yn broblem ac y dylid gwahodd 
Gwasanaeth Erlyn y Goron i un o gyfarfodydd y grŵp yn y dyfodol. 
 
Atgoffodd y Cadeirydd y grŵp y byddai’r Cynulliad Cenedlaethol yn trafod Bil Aelod 
Preifat ar gyflwyno deddfwriaeth awtistiaeth yng Nghymru yn ddiweddarach yr un 
diwrnod, a gwahoddodd aelodau i wrando ar y ddadl yn oriel gyhoeddus y Senedd. 
 
 
6 CAMAU GWEITHREDU 
Bydd y grŵp yn ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i gael 
eglurder ynghylch cyllido darpariaeth arbenigol. Byddwn hefyd yn ysgrifennu ato ar 
wahân ynghylch nifer o’r materion a godwyd yn ystod y cyfarfod o ran y Bil ADY. 
Bydd y grŵp yn ysgrifennu at Wasanaeth Erlyn y Goron yn ei wahodd i gyfarfod yn y 
dyfodol i drafod y materion a godwyd gan y grŵp.   
 
Bydd cyfarfod nesaf y GTA ym Mhrifysgol Bangor ar 8 Medi 2017 o 10:30 ymlaen. 
Bydd rhagor o fanylion ar gael yn nes at y diwrnod. 
 
Disgwylir cynnal y cyfarfod nesaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 6 Rhagfyr 
2017 rhwng 12:15 a 13:15, a chaiff y lleoliad ei gadarnhau maes o law. 
 


