
 
Cofnodion 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 
14 Mawrth 2018  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
  

1 CROESO 
Croesawodd Cadeirydd y Grŵp, Mark Isherwood AC, bawb i'r cyfarfod, a oedd hefyd yn cynnwys 
Dai Lloyd AC, Hefin David AC, Paul Davies AC, Lee Waters AC, Mandy Jones AC, David Rees 
AC a David Rowlands AC. Daeth staff a oedd yn cynrychioli Mike Hedges AC hefyd.  
 

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 
Cafodd Mark Isherwood AC ei ailethol yn Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth. Cafodd 
Meleri Thomas, ar ran Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru, ei hailethol i ddarparu 
ysgrifenyddiaeth y Grŵp. Mae Hefin David AC, Dai Lloyd AC a Jayne Bryant AC yn parhau yn 
Swyddogion y Grŵp gyda Mike Hedges AC, David Rees AC a Mandy Jones AC oll yn cadarnhau 
eu haelodaeth.  
 
3 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn gywir. Nododd Mark Isherwood AC gyhoeddiad 
diweddaraf adroddiad ar hynt Strategaeth Awtistiaeth Llywodraeth Cymru a'r Gwasanaeth 
Awtistiaeth Integredig. Cytunwyd y byddai'r adroddiad yn cael ei anfon at bawb.  
 
4 DIWEDDARIAD AR Y BIL AWTISTIAETH [CYMRU] DRAFFT 
Diolchodd Paul y grŵp am y cyfle i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp ar ei Fil Awtistiaeth drafft, 
sydd yn destun ymgynghoriad ar hyn o bryd. Daw'r ymgynghoriad i ben ar 17 Ebrill 2018 ac 
anogodd Paul i bawb gymryd rhan. Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd Paul yn adolygu'r ymatebion 
cyn llunio'r Bil drafft terfynol, sydd angen ei gyflwyno erbyn 13 Gorffennaf 2018. Dywedodd Paul 
wrth y grŵp hefyd ei fod wedi cyfarfod â Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ym mis Ionawr i drafod y Bil ynghyd â chynigion 
Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru. Mae Paul yn aros am 
gyfarfod arall gydag Ysgrifennydd y Cabinet.   
 
5 HAWLIAU GOFALWYR YNG NGHYMRU 
Rhoddodd Claire Morgan, cyfarwyddwr Gyrfa Cymru, wybod i'r grŵp am eu gwaith ledled Cymru 
yn hyrwyddo hawliau gofalwyr di-dâl. Amlinellodd Claire hawliau gofalwyr o dan y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, gan gynnwys eu hawl statudol i gael asesiad gofalwr. 
Yna darparodd Claire nifer o ystadegau yn dangos cyfraniad gofalwyr ledled Cymru. Mae 
Gofalwyr Cymru yn gweithio ar eu hymgyrch ‘Track the Act’ sy'n ceisio sicrhau bod y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn cael ei gweithredu yn ôl y bwriad, yn ogystal â'u 
hadroddiad 'State of Caring' blynyddol. Hefyd, croesawodd Claire gyhoeddiad diweddar 
Llywodraeth Cymru ynghylch Grŵp Cynghori Gweinidogol ar ofalwyr y mae'n gobeithio y bydd yn 
arwain at strategaeth gofalwyr a chynllun gweithredu penodol.      
 
Yna rhoddodd Garry Loynes hanes personol o ofalu am ei ddau fab awtistig. Siaradodd Garry 
ynghylch sut mae bywyd yn dod yn gyfres o gyfarfodydd ac apwyntiadau, sy'n rhoi straen enfawr 
ar fywyd teuluol. Yn achos meibion Garry, dywedodd fod y system wir wedi dechrau methu ar ôl 



eu blynyddoedd yn yr ysgol, gyda brwydr barhaus i gael cymorth i'w helpu i gael cyflogaeth neu i 
fyw mor annibynnol â phosibl.  Mynegodd Garry ei bryderon ynghylch pwy fyddai'n brwydro dros 
ei feibion pan na fydd yn gallu gwneud mwyach. Mae'r gefnogaeth a'r ddealltwriaeth gan rieni a 
gofalwyr eraill wedi bod yn werthfawr iawn ac wedi annog Garry i sefydlu grŵp cefnogi, Support 
Additional Needs Neath and District. Roedd Garry hefyd yn cydnabod ei fod yn ffodus fod 
ganddo eiriolwr sydd wedi ei helpu i gael gafael ar gymorth. Wrth ymateb i sylwadau gan 
aelodau, awgrymodd Garry bod yr heriau sy'n wynebu gofalwyr yn ddiweddar wedi dod yn 
anoddach ac nid yn haws.   
 
6 AART 2018 - ARDDANGOSFA CELF AWTISTIAETH 
Rhoddodd Raj Chand a Michael Charles wybod i'r grŵp am y digwyddiad a gynhelir cyn bo hir 
sy'n rhoi cyfle i artistiaid awtistig arddangos eu gwaith mewn arddangosfa yng Nghynulliad 
Cenedlaethol Cymru. Siaradodd Raj am sut mae bod yn artist a dylunydd a gafodd diagnosis 
awtistiaeth yn ei 30au wedi ei ysbrydoli i hyrwyddo sgiliau a doniau pobl awtistig yn hytrach na'r 
'cyfyngiadau' a'r 'anawsterau'. Dywedodd Raj nad yw'r cyfyngiadau hyn yn rhan annatod o 
awtistiaeth a'u bod ond yn adlewyrchu heriau a rhwystrau a osodir gan eraill. Gobaith yr 
arddangosfa, a gynhelir o 9 i 13 Ebrill yw annog pobl i feddwl am gipolwg yr artistiaid a sut mae 
hyn yn dylanwadu ar eu gwaith. Mae AART 2018 yn cael ei drefnu ar y cyd â Dawns Flynyddol 
Awtistiaeth Cymru. 
 
7 TIM RHYS- QUIET HANDS   
Hysbysodd Tim Rhys y grŵp am ei sioe ddiweddaraf, Quiet Hands, yn dilyn llwyddiant ei 
gynhyrchiad blaenorol, Touch Blue, Touch Yellow. Mae Quiet Hands yn canolbwyntio ar 
'droseddau cyfeillio', lle mae pob yn gwneud ffrindiau â phobl sy'n agored i niwed, gan gynnwys 
rhai ag awtistiaeth, er mwyn cymryd mantais ohonynt. Dywedodd Tim nad yw digon o bobl yn 
rhoi gwybod am y drosedd hon a'i fod am dynnu sylw pobl at y drosedd. Bydd cynhyrchiad 
arbennig o Quiet Hands yn cael ei ddangos yn y Cynulliad Cenedlaethol yn ddiweddarach eleni. 
Cytunwyd y byddai'r grŵp yn cael rhagor o wybodaeth pan fydd ar gael.  
 
8 UNRHYW FATER ARALL 
Nodwyd, yn dilyn gohebiaeth gan y grŵp, y bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, yn dod i'r cyfarfod nesaf. Cytunwyd, cyn 
hynny, y bydd y grŵp yn ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet i godi rhai o'r materion a nodwyd 
yn y gwerthusiad diweddar o Wasanaeth Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol Llywodraeth Cymru 
a'r Cynllun Gweithredu Strategol Cymru ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig . Yn benodol, 
dylai'r llythyr drafod ei ganfyddiadau ynghylch cyd-gynhyrchu, o ystyried y pryder a fynegwyd gan 
riant/gofalwr a siaradodd yn cyfarfod a ddywedodd oni bai bod cyd-gynhyrchu ac ymyrraeth 
gynnar yn cael eu blaenoriaethu, bydd hynny'n arwain at fwy o gostau ac ymyriadau mwy dwys.  
Cyfeiriodd Ryland Doyle, a oedd yn cynrychioli Mike Hedges AC yn ogystal â bod yn 
Gynghorydd Sir Abertawe, at gyfraniad Garry Loynes ac awgrymodd y byddai ef a Garry yn 
fodlon cefnogi etholwyr sy'n wynebu heriau tebyg yn ardal Abertawe. 
 
9 CAMAU GWEITHREDU 
Dosbarthu'r gwerthusiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar o Strategaeth Awtistiaeth Llywodraeth 
Cymru a'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig.  
Ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, gan godi rhai 
o'r materion sydd i'w gweld yn yr adroddiad cyn ei gyfraniad i'r Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 
ym mis Mehefin.  
Dosbarthu manylion Quiet Hands yn dangos pryd fydd ar gael.  
 
Bydd cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth yn cael ei gynnal ar 20 Mehefin 2018 yn 
adeilad y Pierhead 
 
 


