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Adroddiad Blynyddol Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 13/02/2017 

Adroddiad Blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol. 

21/03/2018 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

1. Aelodaeth y grŵp a deiliaid swyddi. 

 

Mark Isherwood AC (Cadeirydd) 

Hefin David AC, Jayne Bryant AC, Dai Lloyd AC (Swyddogion)  

Mike Hedges AC, David Rees AC (Aelodau) 

 

Meleri Thomas, Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru (Ysgrifenyddiaeth)  

Aelodau eraill: Canghennau Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru 

 

2. Cyfarfodydd Grŵp blaenorol ers y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diwethaf. 

 

Cyfarfod 1.Dyddiad y cyfarfod: 14/06/17  

Mynychwyr a chrynodeb o'r materion a drafodwyd: Gweler y cofnodion ynghlwm 

 

Cyfarfod 2. Dyddiad y cyfarfod: 08/09/17  

Mynychwyr a chrynodeb o'r materion a drafodwyd: Gweler y cofnodion ynghlwm 

 

Cyfarfod 3. Dyddiad y cyfarfod: 06/12/17  

 

Mynychwyr a chrynodeb o'r materion a drafodwyd: Gweler y cofnodion ynghlwm 

 

Cyfarfod 4.Dyddiad y cyfarfod: 14/03/18  

 

Mynychwyr a chrynodeb o'r materion a drafodwyd: Gweler y cofnodion ynghlwm 

 

3. Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae'r Grŵp 

wedi cyfarfod â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol. 

[Cynnwys enw'r lobïwr/sefydliad/elusennau fel a ganlyn. e.e.] 

 

Prosiect Grymuso Menywod Awtistig theaweprojectwales@gmail.com 

Keith Ingram, Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Caerdydd a'r Fro, Avon House, 19 

Stanwell Road, Penarth, CF64 2EZ 

Mat Mathias, Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru, Baltic House, Sgwâr Mount Stuart, 

Caerdydd, CF10 5FH  

 

mailto:theaweprojectwales@gmail.com
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Claire Morgan, Gofalwyr Cymru, Ynys Bridge Court, CF15 9SS 

 

Jo Salmon, Dawns Awtistiaeth Cymru       
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Datganiad Ariannol Blynyddol. 

21/03/18 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

Cadeirydd: Mark Isherwood AC 

Ysgrifenyddiaeth: Meleri Thomas, Cymdeithas Genedlaethol 

Awtistiaeth Cymru 

Treuliau'r Grŵp. 
[wedi'u talu gan NAS Cymru] 

Llety: The Slate, Talybont, 
Bangor (08/09/17):  
 
Lleoliad a logwyd: Neuadd 
Reichel, Prifysgol Bangor 
 

£210.00 
 
 
 

£201.00 

Costau’r holl nwyddau. 
 

Ni phrynwyd unrhyw 
nwyddau. 

£0.00 

Y buddion a gafodd y grŵp 
neu Aelod unigol gan gyrff 
allanol. 
 

Ni dderbyniwyd unrhyw 
fuddion. 

£0.00 

Unrhyw ysgrifenyddiaeth 
neu gefnogaeth arall. 
 

Ni dderbyniwyd unrhyw 
gefnogaeth ariannol. 

£0.00 

Gwasanaethau a ddarparwyd i'r Grŵp fel lletygarwch. 
 
Talodd NAS Cymru am yr holl luniaeth. 
 

Dyddiad Disgrifiad ac enw'r 
darparwr 
 

Cost 

14/06/17 
06/12/17 
 
08/09/2017 

Charlton House 
 
 
Neuadd Reichel 

£75.18 
£53.04 

 
              £255.00 

Cyfanswm y gost 
 

£383.22 
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Cofnodion 
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

 14 Mehefin 2017 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 
1 CROESO 
Croesawodd Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol, Mark Isherwood AC, bawb i'r cyfarfod, a 
fynychwyd gan Dai Lloyd AC, yn ogystal â staff cymorth o swyddfeydd Mike Hedges, Alun 
Davies a Paul Davies.  
 
2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd fod y cofnodion yn gyfrif cywir o'r cyfarfod blaenorol, gan ychwanegu un cywiriad 
ar sicrhau bod anghenion cymorth pobl awtistig sy'n gweithio o fewn y gwasanaethau brys 
yn cael eu diwallu.  

3 Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN WEINIDOG Y GYMRAEG A DYSGU GYDOL 
OES 
Rhoddodd Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes drosolwg o’r 
diwygiad i'r system anghenion addysgol arbennig, gan ychwanegu ei fod yn disgwyl i'r 
ddeddfwriaeth newydd gael Cydsyniad Brenhinol erbyn y Nadolig ac ar y llyfrau statud y 
flwyddyn nesaf. Atebodd gwestiynau ar ystod o faterion, gan gynnwys cyllid ar gyfer 
darpariaeth arbenigol, y Tribiwnlys Addysg, Trafnidiaeth Ysgol, y Cynlluniau Datblygu 
Unigol, Hyfforddiant i Weithwyr Proffesiynol a'r Gymraeg. Mewn ymateb i bryderon, 
amlinellodd y Gweinidog nifer o ffyrdd y gellid mynd i'r afael â'r rhain, gan gynnwys 
diwygiadau i'r ddeddfwriaeth arfaethedig o gwmpas darpariaeth y Gymraeg yn ogystal â 
thempled ac amserlenni ar gyfer Cynlluniau Datblygu Unigol. Siaradodd hefyd am adnoddau 
ariannol ychwanegol i gefnogi’r gwaith o weithredu’r Bil a gwaith parhaus yn archwilio sut y 
gellid cryfhau'r Tribiwnlys Addysg er mwyn sicrhau bod penderfyniadau'n cael eu gwneud.     

 
4 EMMA CARVER, YSGOL Y DERI 
Disgrifiodd Emma Carver, pennaeth cynorthwyol yn Ysgol y Deri, sut yr oeddent wedi 
defnyddio arian awtistiaeth penodol gan Fro Morgannwg i ddatblygu adnodd newydd ar gyfer 
ysgolion lleol, i'w helpu i ddeall awtistiaeth yn well. Eglurodd sut yr oedd wedi cychwyn fel 
copi papur ac wedi datblygu'n rhywbeth llawer mwy rhyngweithiol y gellid ei lwytho. Roedd y 
galw am yr adnodd yn cynyddu gyda diddordeb o bob rhan o'r byd. O ran sicrhau bod yr 
adnoddau ar gael yn Gymraeg, dywedodd Emma ei fod yn rhywbeth yr oeddent yn gobeithio 
ei archwilio ymhellach gyda Llywodraeth Cymru.  
 
5 UNRHYW FATER ARALL 
Cododd Jeff Morris y mater o bobl awtistig yn cael eu cadw yn anghywir oherwydd diffyg 
dealltwriaeth o awtistiaeth a chan achosi i bobl awtistig gael hanes troseddol yn anghywir. 
Cytunodd yr Aelodau ei fod yn broblem a bod Gwasanaeth Erlyn y Goron yn cael ei wahodd 
i gyfarfod o'r 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 ac roedd yn 
gwahodd yr aelodau i wrando ar y ddadl yn oriel y Senedd. 
 
6 CAMAU GWEITHREDU 
Bydd y grŵp yn ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i gael eglurdeb 
ynghylch cyllid ar gyfer darpariaeth arbenigol. Byddwn hefyd yn ysgrifennu ato ar wahân 
ynghylch nifer o'r materion a godwyd yn ystod y cyfarfod ynghylch y Bil Anghenion Dysgu 
Ychwanegol. 
Bydd y grŵp yn ysgrifennu at Wasanaeth Erlyn y Goron yn ei wahodd i gyfarfod yn y dyfodol 
i drafod materion a godwyd gan y grŵp.  
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Bydd cyfarfod nesaf y Grŵp ym Mhrifysgol Bangor ar 8 Medi 2017 o 10:30. Bydd rhagor o 
fanylion ar gael yn nes at y dydd.  
 
Mae'r cyfarfod nesaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru wedi'i drefnu ar gyfer 6 Rhagfyr 
2017 rhwng 12:15 a 13:15 gyda'r union leoliad heb ei gadarnhau eto.  

 
 

Cofnodion 
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

8 Medi 2017 
Prifysgol Bangor 

 
1 CROESO 
Croesawodd Cadeirydd y Grp Trawsbleidiol, Mark Isherwood AC, bawb i'r cyfarfod a 
hysbysodd y grŵp o ymddiheuriadau a gafwyd gan Hefin David AC, Mike Hedges AC, 
Jeremy Miles AC, Neil McEvoy AC, Simon Thomas AC, Llyr Gruffydd AC, Bethan Jenkins 
AC a Paul Davies AC.  
 
2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd fod y cofnodion yn gyfrif cywir o'r cyfarfod blaenorol.  
 
3 WILLOW HOLLOWAY: Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM WAITH Y PROSIECT 
HAWLIAU GRYMUSO MENYWOD AWTISTIG AC AUTISTIC UK CYMRU. 
Rhoddodd Willow y wybodaeth ddiweddaraf i’r grŵp am ddatblygiad parhaus y rhwydwaith 
hunan-eirioli a chyfoedion i gyfoedion, y Prosiect Grymuso Menywod Awtistig yn ogystal â'i 
rôl wrth ehangu rôl Autistic UK Cymru i fod yn llais cryf i bobl awtistig yng Nghymru. 
Siaradodd Willow am y cyfle y mae'r ymgynghoriad presennol ar Fil Awtistiaeth arfaethedig 
yn ei gynnig i bobl awtistig sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed. Hyrwyddodd Willow 
hefyd Gynhadledd Awtistiaeth Gogledd Cymru sydd ar ddod, ar 29 Medi yn ogystal â 
digwyddiad i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth 2018, gan edrych ar yr 
heriau unigryw y mae menywod awtistig yn eu hwynebu.  

 
4 DELYTH LLOYD WILLIAMS: 'ACHUB EIN CRONFA BYW’N ANNIBYNNOL'  
Rhoddodd Delyth wybod i’r grŵp am newidiadau i'r Gronfa Byw'n Annibynnol yng Nghymru. 
Ar ôl i Lywodraeth y DU ei gweinyddu i ddechrau tan 2015, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb dros 
y gronfa i Lywodraeth Cymru, a ddisodlodd y Gronfa â Grant Byw'n Annibynnol Cymru, gyda 
derbynwyr presennol yn derbyn eu taliadau gan yr Awdurdod Lleol. Ers hynny, mae 
Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y caiff cyfrifoldeb llawn a chyllid eu trosglwyddo i 
Awdurdodau Lleol o 2018-19. Bydd Grant Byw’n Annibynnol Cymru yn parhau yn ei fformat 
presennol yn 2017-18. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd awdurdodau lleol yn cwrdd â derbynwyr 
i gytuno ar becyn cymorth i ddiwallu eu hanghenion.  
Ysbrydolwyd Delyth gan yr ymgyrchydd Nathan Davies y mae ei ymgyrch 'Achub ein Cronfa 
Byw’n Annibynnol' yn ceisio cynnal y trefniant presennol, lle mae'r gronfa wedi'i neilltuo. 
Ofnir y gallai cynghorau ddefnyddio'r arian i wneud iawn am ddiffygion ariannol mewn 
meysydd eraill.    
Bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn trafod y mater hwn ym mis Hydref a gofynnodd Delyth i'r 
grŵp gymryd rhan yn yr ymgyrch drwy lofnodi’r ddeiseb.  
Nododd Mark Isherwood fod hwn yn fater sy'n cael ei ystyried gan y Grŵp Trawsbleidiol ar 
Anabledd ac awgrymodd gysylltu ag aelodau'r grŵp hwnnw. Nododd Mark hefyd gyd-destun 
ehangach y Gronfa Byw'n Annibynnol ar draws y DU, gan awgrymu bod y sector anabledd 
yng Nghymru yn fwy o blaid y modelau cyd-gynhyrchu sy'n gweithredu yn yr Alban a 
Gogledd Iwerddon a neilltuo’r arian. Roedd sylwadau pellach gan y grŵp yn cynnwys 
eglurhad bod y gronfa wedi'i chau i hawlwyr newydd ers dwy flynedd a bod llawer o bobl iau 
dan anfantais o ganlyniad i hyn.  
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5 AWR AWTISTIAETH CYMDEITHAS GENEDLAETHOL AWTISTIAETH CYMRU 
Hysbysodd Samuel Stone o Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru y grŵp am Awr 
Awtistiaeth yr elusen, sy’n ymgyrch a anelir at gynnwys siopau a busnesau lleol a'u hannog i 
fod yn fwy hygyrch i bobl awtistig. Dywedodd Sam y bydd yr Awr Awtistiaeth yn digwydd ar 2 
Hydref am 10:00 gyda siopau’n cael eu hannog i gymryd rhan ar unrhyw adeg yr wythnos 
honno. Y gobaith yw, unwaith y bydd busnesau’n sylweddoli sut y gall camau bach o'r fath 
wneud gwahaniaeth mawr, y byddant yn edrych ar fabwysiadu rhai o'r newidiadau hyn yn 
barhaol. Trafododd y grŵp sut y byddai hyn o fudd nid yn unig i bobl awtistig ond i'r siopau 
eu hunain. Mynegodd yr Aelodau bryderon hefyd ynghylch hygyrchedd lleoedd eraill, megis 
ysbytai.  
 
6 TRAFODAETH AR YR YMGYNGHORIAD AR Y BIL AWTISTIAETH 
Rhoddodd Mark Isherwood ddiweddariad i’r grŵp ynghylch cynnydd y Bil Awtistiaeth 
arfaethedig, a gyflwynwyd gan Paul Davies AC, a hysbysodd y grŵp y dechreuodd 
ymgynghoriad cyhoeddus ar yr hyn y dylid ei gynnwys yn y Bil ar 30 Awst. Cyflwynodd 
Meleri Thomas o Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru drosolwg o'r themâu 
allweddol y mae'r ymgynghoriad yn mynd i'r afael â hwy, gan gynnwys diagnosis, darparu 
gwasanaethau, hyfforddiant a chostau, ac roedd yn annog pobl i gymryd rhan yn yr 
ymgynghoriad. Cododd y grŵp nifer o syniadau pellach y teimlid y dylai'r Bil eu cynnwys, 
gan gynnwys mynediad at ofal iechyd, dysgu gydol oes a darpariaeth Gymraeg. Mae'r 
ymgynghoriad yn cau ar 20 Tachwedd. 
 
8 UNRHYW FATER ARALL 
Hysbyswyd y grŵp ynghylch grŵp awtistiaeth sy'n seiliedig ar ioga sy'n bwriadu dechrau yn 
yr ardal. 
 
7 CAMAU GWEITHREDU 
Bydd y grŵp yn cysylltu â'r Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd i gael rhagor o wybodaeth am ei 
waith ar newidiadau i'r Gronfa Byw'n Annibynnol.  
 
Bydd cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth yng Nghynulliad Cenedlaethol 
Cymru ar 6 Rhagfyr 2017 rhwng 12:15 a 13:15pm gyda'r union leoliad heb ei gadarnhau eto.  

 
 

Cofnodion 
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

6 Rhagfyr 2017 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 
1 CROESO 
Croesawodd Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol, Mark Isherwood AC, bawb i'r cyfarfod, a 
fynychwyd hefyd gan Dai Lloyd AC a Paul Davies AC.   
 
2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd fod y cofnodion yn gyfrif cywir o'r cyfarfod blaenorol, gydag un aelod yn ceisio 
diweddariad ar y camau gweithredu mewn perthynas â gwaith y Grŵp Trawsbleidiol ar 
Anabledd ar y Gronfa Byw'n Annibynnol.  

3 Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM Y BIL AWTISTIAETH (CYMRU) 
Diolchodd Paul Davies AC i'r grŵp am eu cefnogaeth yn ystod yr ymgynghoriad diweddar ar 
y Bil Awtistiaeth (Cymru), a gafodd 90 o ymatebion. Bydd Paul, dros y misoedd nesaf, yn 
datblygu Bil drafft ar gyfer ymgynghoriad pellach. Mae ganddo hyd at 13 Gorffennaf i 
gyflwyno Bil i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Dywedodd Paul ei fod wedi bod yn ymgysylltu 
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â Llywodraeth Cymru i weld a yw cynnydd sylweddol yn cael ei wneud o ganlyniad i'w 
diwygiadau ei hun, ac mae'n gobeithio cyfarfod yn fuan gydag Ysgrifennydd newydd y 
Cabinet, Vaughan Gething. Gofynnodd y grŵp i Paul ystyried casglu data, diagnosis, 
mynediad at wasanaethau a hyfforddiant gweithwyr proffesiynol wrth ddatblygu'r Bil. 
Awgrymwyd hefyd y gallai ymgynghoriad pellach ar-lein fod yn effeithiol.  

4 ADRODDIAD AR Y PROSIECT 'LLEISIAU COLL' 
Rhoddodd Mat Mathias, o Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru, ddiweddariad i’r grŵp ar ei 
brosiect cyfredol, 'Lleisiau Coll’, lle mae’n gobeithio nodi'r rhwystrau y mae pobl yn eu 
hwynebu i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth, democratiaeth ac etholiadau. Y prif themâu a 
oedd yn codi o'r arolwg a'r grwpiau ffocws oedd dryswch, rhwystredigaeth a gobaith. Roedd 
gan lawer o bobl a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad syniadau ar sut i wella ymgysylltiad ac 
i wneud gwleidyddiaeth yn fwy hygyrch. Bydd yr adroddiad yn cael ei lansio ar 11 Rhagfyr.  
 
5 Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM Y CYNNYDD AR WASANAETH AWTISTIAETH 
INTEGREDIG CAERDYDD A'R FRO 
Rhoddodd Keith Ingram, rheolwr gwasanaeth y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yng 
Nghaerdydd a'r Fro, drosolwg o'r hyn y gall y gwasanaeth ei gynnig a'i gynlluniau datblygu 
yn y dyfodol. Dywedodd Keith fod y gwasanaeth yn anelu at wella'r gwasanaethau presennol 
yn hytrach na'u disodli. Dywedodd hefyd fod y gwasanaeth yn gweithio gyda gwasanaethau 
presennol, megis iechyd meddwl, i sicrhau bod arbenigedd awtistiaeth yn cael ei ddarparu 
pan fo angen. Gofynnwyd cwestiynau ynghylch sut y gall pobl gael mynediad at y 
gwasanaeth, er enghraifft, os nad oedd ganddynt ddiagnosis neu os oedd ganddynt gyflwr 
sy’n cyd-ddigwydd. Ychwanegodd Keith fod Llywodraeth Cymru yn rhagnodi natur y 
gwasanaeth yn fanwl, ac er bod rhywfaint o hyblygrwydd yn lleol, y byddai'r gweithdrefnau 
adrodd yr un fath ym mhob gwasanaeth ledled Cymru, er mwyn osgoi 'loteri cod post'. 
Nodwyd y byddai croeso i gynrychiolaeth o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ddarparu 
diweddariad ar y gwasanaethau ledled Cymru.   
 
6 UNRHYW FATER ARALL 
Nododd Mark Isherwood AC fod Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymryd cyfrifoldeb dros bolisi awtistiaeth. Cynigiwyd a 
chytunwyd ei wahodd i gyfarfod yn y dyfodol i ddarparu diweddariad ar weithredu Cynllun 
Gweithredu Strategol Llywodraeth Cymru a chlywed barn a phryderon y grŵp.   
 
7 CAMAU GWEITHREDU 
Ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, gan ei 
wahodd i gyfarfod o'r Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth i ddarparu diweddariad ar Gynllun 
Gweithredu Strategol Llywodraeth Cymru.  
Ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i’w gwahodd i fynychu cyfarfod o'r Grŵp 
Trawsbleidiol ar Awtistiaeth i ddarparu diweddariad ar ddatblygiad y gwasanaeth awtistiaeth 
integredig ledled Cymru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cofnodion 
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

 14 Mawrth 2018 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
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1 CROESO 
Croesawodd Cadeirydd y Grŵp, Mark Isherwood AC, bawb i'r cyfarfod, a fynychwyd hefyd gan 
Dai Lloyd AC, Hefin David AC, Paul Davies AC, Lee Waters AC, Mandy Jones AC, David Rees 
AC a David Rowlands AC. Mynychodd staff sy'n cynrychioli Mike Hedges AC hefyd.  
 

2 CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 
Ailetholwyd Mark Isherwood AC yn Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth. Ailetholwyd 
Meleri Thomas, ar ran Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru, i ddarparu ysgrifenyddiaeth 
y Grŵp. Mae Hefin David AC, Dai Lloyd AC a Jayne Bryant AC yn parhau i fod yn Swyddogion y 
Grŵp gyda Mike Hedges AC, David Rees AC a Mandy Jones AC i gyd yn cadarnhau eu 
haelodaeth.  
 
3 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd fod y cofnodion yn gyfrif cywir o'r cyfarfod blaenorol. Soniodd Mark Isherwood AC am 
gyhoeddi adroddiad diweddar ar gynnydd Strategaeth Awtistiaeth Llywodraeth Cymru a'r 
Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig. Cytunwyd y byddai'r adroddiad yn cael ei ddosbarthu.  
 
3 Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM Y BIL AWTISTIAETH (CYMRU) DRAFFT 
Diolchodd Paul i'r grŵp am y cyfle i ddiweddaru'r grŵp ar ei Fil Awtistiaeth Drafft, yr ymgynghorir 
arno ar hyn o bryd. Daw'r ymgynghoriad i ben ar 17 Ebrill 2018 ac roedd Paul yn annog pawb 
sy'n bresennol i gymryd rhan. Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd Paul yn adolygu'r ymatebion cyn 
cwblhau'r Bil drafft, y mae angen ei gyflwyno erbyn 13 Gorffennaf 2018. Dywedodd Paul hefyd 
wrth y grŵp ei fod wedi cwrdd 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 Gofalwyr Cymru, wybod i’r grŵp am ei waith ledled 
Cymru sy'n hyrwyddo hawliau gofalwyr di-dâl. Amlinellodd Claire hawliau gofalwyr o dan y 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, gan gynnwys eu hawl statudol i asesiad 
gofalwr. Aeth Claire ymlaen i ddarparu nifer o ystadegau sy'n dangos cyfraniad gofalwyr ledled 
Cymru. Mae Gofalwyr Cymru yn gweithio ar ei ymgyrch 'Track the Act' sy'n ceisio sicrhau bod y 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn cael ei gweithredu fel y bwriadwyd, yn ogystal 
â'i adroddiad blynyddol ar gyflwr gofal. Croesawodd Claire hefyd y cyhoeddiad diweddar gan 
Lywodraeth Cymru ynghylch Grŵp Cynghori Gweinidogol ar ofalwyr y mae'n gobeithio y bydd yn 
arwain at gynllun gweithredu a strategaeth benodol ar gyfer gofalwyr.  
 
Yna rhoddodd Garry Loynes gyfrif personol o ofalu am ei ddau fab awtistig. Siaradodd Garry am 
sut y daeth bywyd yn gyfres o gyfarfodydd ac apwyntiadau a oedd yn rhoi straen enfawr ar fywyd 
teuluol. Yn achos meibion Garry, dywedodd y dechreuodd y system fethu ar ôl eu blynyddoedd 
ysgol, gyda brwydr barhaus i gael cymorth i'w helpu i gael gwaith neu i fyw mor annibynnol â 
phosibl. Mynegodd Garry ei bryderon ynghylch pwy fyddai'n ymladd dros ei feibion pan nad oedd 
yn gallu gwneud hynny mwyach. Mae'r gefnogaeth a'r ddealltwriaeth gan rieni a gofalwyr eraill 
wedi bod yn amhrisiadwy ac wedi arwain Garry i sefydlu grŵp cefnogi, sef Cefnogi Anghenion 
Ychwanegol Castell-nedd a'r Cylch. Roedd Garry hefyd yn cydnabod ei fod yn ffodus i gael 
eiriolwr sydd wedi bod yn help mawr wrth geisio cael cymorth. Wrth ymateb i sylwadau gan 
aelodau, awgrymodd Garry fod yr heriau sy'n wynebu gofalwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf 
wedi dod yn fwy anodd ac nid yn haws.   
 
6 AART 2018 - ARDDANGOSFA GELF AWTISTIAETH 
Rhoddodd Raj Chand a Michael Charles wybod i'r grŵp am y digwyddiad sydd i ddod gyda'r nod 
o roi cyfle i artistiaid awtistig arddangos eu gwaith mewn arddangosfa sydd i'w chynnal yng 
Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Siaradodd Raj am sut roedd bod yn artist a dylunydd a gafodd 
ddiagnosis awtistiaeth yn ei 30au wedi ysbrydoli ymdrechion i hyrwyddo sgiliau a thalentau pobl 
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awtistig yn lle'r 'cyfyngiadau' a'r 'anawsterau'. Dywedodd Raj nad yw'r cyfyngiadau hyn yn rhan 
annatod o awtistiaeth ac ond yn adlewyrchu heriau a rhwystrau a osodir gan eraill. Mae’r 
arddangosfa, sy'n rhedeg o 9 i 13 Ebrill, yn gobeithio annog pobl i feddwl am fewnwelediad yr 
artistiaid a sut y mae hyn yn dylanwadu ar eu gwaith. Mae AART 2018 yn cael ei drefnu ar y cyd 
â Dawns Awtistiaeth Cymru. 
 
7 TIM RHYS - QUIET HANDS   
Rhoddodd y dramodydd Tim Rhys wybod i’r grŵp am ei ddrama ddiweddaraf, Quiet Hands, yn 
dilyn llwyddiant ei gynhyrchiad blaenorol, Touch Blue, Touch Yellow. Mae Quiet Hands yn 
canolbwyntio ar y mater o 'droseddau cyfeillio' lle mae pobl sy'n agored i niwed, gan gynnwys y 
rhai ag awtistiaeth, yn cael eu cyfeillio gan bobl sy'n ceisio manteisio arnynt. Dywedodd Tim fod 
hon yn drosedd nad yw llawer o bobl yn gwybod amdani ac roedd am dynnu sylw at y mater. 
Bydd Tim yn cyflwyno cynhyrchiad arbennig o Quiet Hands yn y Cynulliad Cenedlaethol yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn. Cytunwyd y byddai'r grŵp yn cael gwybodaeth bellach wrth iddi 
ddod 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 mynychu'r cyfarfod nesaf. Cytunwyd, 
cyn hynny, y bydd y grŵp yn ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet i godi rhai o'r materion a 
amlygwyd yn y gwerthusiad diweddar o Gynllun Gweithredu Strategol Anhwylderau'r Sbectrwm 
Awtistig a Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Llywodraeth Cymru. Yn benodol, dylai'r llythyr fynd 
i'r afael â'i ganfyddiadau ynglŷn â chyd-gynhyrchu, o gofio'r pryder a fynegwyd gan riant/gofalwr 
a siaradodd yn y cyfarfod, sef oni bai y rhoddir blaenoriaeth i gydgynhyrchu ac ymyrraeth gynnar, 
yr arweinir at gostau uwch ymyriadau mwy acíwt.  
Cyfeiriodd Ryland Doyle, yn cynrychioli Mike Hedges AC yn ogystal â bod yn Gynghorydd Sir 
Abertawe, at gyfraniad Garry Loynes ac awgrymodd y byddai ef a Mike yn hapus i gefnogi 
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 a geir yn yr adroddiad cyn ei gyfraniad i'r Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth ym mis 
Mehefin.  
Dosbarthu manylion am Quiet Hands wrth iddynt ddod ar gael.  
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth ar 20 Mehefin 2018 yn y Pierhead. 
 
 

 


