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Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
  

1 CROESO 
Croesawodd Cadeirydd y Grŵp, Mark Isherwood AC, bawb i'r cyfarfod. Hefyd yn bresennol oedd 
Bethan Sayed AC, Hefin David AC, Mike Hedges AC, Lee Waters AC a David Rees AC.  
 
2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn gywir.  
 
3 DIWEDDARIAD GAN YSGRIFENNYDD Y CABINET DROS IECHYD A 
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL  
Amlinellodd Ysgrifennydd y Cabinet y cynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud wrth 
weithredu'r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig sydd wedi’i 
ddiweddaru, a gyhoeddwyd yn 2016. Er ei fod yn cydnabod y bydd teuluoedd nad ydynt yn 
teimlo eu bod yn cael cefnogaeth ar hyn o bryd, dywedodd fod pethau wedi gwella ers i'r 
strategaeth gyntaf gael ei chyhoeddi yn 2008. 
 
Rhoddodd Ysgrifennydd y Cabinet ddiweddariad ar ddatblygiad y Gwasanaeth Awtistiaeth 
Integredig, y Rhaglen Dysgu gydag Awtistiaeth, y targedau amser ar gyfer asesiadau, a'r Ddeddf 
Anghenion Dysgu Ychwanegol. Er nad oedd wedi’i berswadio gan alwadau am ddeddfwriaeth 
awtistiaeth benodol, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cod Ymarfer i atgyfnerthu hawliau 
cyfredol pobl awtistig yng Nghymru. 
  
Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet gwestiynau gan Aelodau, gan gynnwys rhai mewn perthynas â: 

 trafnidiaeth hygyrch a nifer y cymheiriaid sydd eu hangen i sicrhau diogelwch teithio, yn 
enwedig o fewn y rhwydwaith rheilffyrdd;  

 diffyg cyfathrebu ac anghysondeb o ran y gweithwyr proffesiynol sy'n mynychu 
cyfarfodydd allweddol;  

 mynediad i addysg bellach ôl-16 a hyblygrwydd dewis;  

 grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r anghysonderau yn ei ddosbarthiad gan awdurdodau 
lleol yng Nghymru; 

 gwell dealltwriaeth o awtistiaeth gan weithwyr proffesiynol o fewn y system cyfiawnder 
troseddol; a 

 chynnig arloesol ar gyfer dyfais rhybudd i'w ddefnyddio gan aelodau o'r gwasanaethau 
brys sy'n mynychu digwyddiad sy’n ymwneud â phobl awtistig (ac, o bosibl, unrhyw 
gyflwr arall hefyd), a fyddai'n cael ei gynhyrchu gan fenter gymdeithasol sy'n cyflogi pobl 
ag anghenion addysgol arbennig.  

  
Gofynnodd Ysgrifennydd y Cabinet i'r grŵp ysgrifennu ato ef a'i swyddogion gyda'r pryderon hyn 
fel y gallai geisio mynd i'r afael â hwy, ynghyd â chydweithwyr ar draws y Llywodraeth, a monitro 
cynnydd. Cytunodd y grŵp i ysgrifennu at ei swyddogion yn dilyn y cyfarfod i godi'r materion a 
drafodwyd.  
 



Fe wnaeth Fforwm Cymru Gyfan a Shared Lives Cymru hefyd sôn am waith sy'n cael ei wneud i 
roi gwell cefnogaeth i bobl ag awtistiaeth neu anabledd dysgu sy'n datblygu cyflyrau iechyd 
pellach, fel dementia, wrth iddynt fynd yn hŷn. Awgrymodd Ysgrifennydd y Cabinet i’r rhai sy'n 
gysylltiedig â'r prosiect hwn gysylltu â'r swyddogion perthnasol ledled y Llywodraeth wrth iddo 
ddatblygu.  
 
4 UNRHYW FATER ARALL 
Ni chodwyd unrhyw fater arall.  
 
5 CAMAU GWEITHREDU 
Bydd y grŵp yn ysgrifennu at swyddogion Ysgrifennydd y Cabinet yn amlinellu'r materion a 
godwyd yn ystod y cyfarfod.    
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol Awtistiaeth yng ngogledd Cymru ym mis Medi. 
Cynhelir y cyfarfod nesaf yng Nghaerdydd ar 5 Rhagfyr 2018 yn adeilad y Pierhead. 


