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1 CROESO 
Croesawodd Cadeirydd y grŵp, Mark Isherwood AC, bawb i'r cyfarfod. Roedd David Rees 
AC yno hefyd a staff yn cynrychioli Mike Hedges AC.  
 
2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd bod y cofnodion yn gyfrif cywir o'r cyfarfod blaenorol. Darparodd y Cadeirydd, 
Mark Isherwood AC, ddiweddariad byr ar Fil Awtistiaeth (Cymru), y bydd nifer o bwyllgorau'r 
Cynulliad yn adrodd arnynt erbyn 7 Rhagfyr. Ychwanegodd Mark y bydd dadl yn y Senedd 
ar 16 Ionawr 2019 ynghylch a ddylai'r Bil barhau i'r cam nesaf o graffu, a galwodd ar bobl 
sydd am i'r Bil fynd yn ei flaen gysylltu â'u pum AC a'u hannog i bleidleisio drosto, gan 
esbonio pam ei fod yn bwysig i'w hetholwyr. 
Dywedodd Mark hefyd wrth y grŵp fod Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar God 
Ymarfer newydd ar Ddarparu Gwasanaethau Awtistiaeth sy'n cau ar 1 Mawrth 2019.  
 
3 DARPARIAETH AWTISTIAETH ARBENIGOL Y TRYDYDD SECTOR GAN AUTISM 
SPECTRUM CONNECTIONS CYMRU. 
Trafododd Aled Thomas y ddarpariaeth o wasanaethau ar gyfer oedolion awtistig yn One 
Stop Shop yng Nghaerdydd. Mae'r gwasanaeth hwn wedi darparu cymorth gyda budd-
daliadau a chyflogaeth yn ogystal â gwasanaethau arbenigol eraill ar gyfer pobl awtistig. 
Mynegodd Aled bryderon, oherwydd diffyg cyllid, bod gwasanaethau'n cael eu lleihau yn 
One Stop Shop. Awgrymodd hefyd, er gwaethaf datblygu gwasanaethau awtistiaeth 
integredig lleol, sy'n darparu’r gefnogaeth sydd wir ei hangen, gallai colli gwasanaethau a 
ddarperir gan One Stop Shop fod yn niweidiol i bobl fel ef sydd wedi cael budd sylweddol 
ohonynt. Trafododd Aled ei ymgyrch barhaus i helpu i gynnal darpariaeth One Stop Shop, 
gan gynnwys cyflwyno deiseb i Bwyllgor Deisebau'r Cynulliad Cenedlaethol. Cytunwyd i 
ysgrifennu at Autism Spectrum Connection Cymru, sy'n rhedeg y gwasanaeth hwn, am 
ddiweddariad ar y materion a godwyd. 
 
4  DIWEDDARIAD GAN THE AUTISM DIRECTORY 
Trafododd Gareth Tarrant a Lisa Morgan y gwaith a wneir ar hyn o bryd gan The Autisim 
Directory, sy'n cynnwys gwasanaeth llinell gymorth, cyngor a chymorth cyflogaeth a budd-
daliadau, a hyfforddiant. Mae'r gwasanaethau hyn yn ariannu eu hunain. Maent yn cyflogi 
tîm sy'n cynnwys 60% o staff awtistig, ac mae'r staff hyn yn cymryd arweiniad strategol wrth 
gynllunio a llywio gwaith yr elusen.  
 

 
5 Y RHWYSTRAU A'R BYGYTHIADAU SY'N WYNEBU'R GYMDEITHAS AWTISTIAETH 



Mae Sara Jane Harvey (Agony Autie) yn vlogger awtistig ac yn eiriolwr. Cyrhaeddodd ei 
llwyfannau ar-lein 8 miliwn o bobl fis diwethaf, ac mae hi'n defnyddio'r sianeli hyn i drafod ei 
phrofiadau yn ogystal ag ystod eang o faterion, yn enwedig y rhai sy'n cael effaith sylweddol 
ar fywydau pobl awtistig. Gan drafod y mater penodol o fygythiadau a rhwystrau i'r gymuned 
awtistig, siaradodd Sara am ei phrofiadau ei hun o gyflyrau sy’n cyd-ddigwydd, stigma, a 
gwneud cais am PIP. Dywedodd Sara fod llawer o bobl awtistig yn cael eu diystyru 
oherwydd canfyddiadau ynghylch eu hymddygiad a greddf eraill i addysgu cydymffurfiaeth 
yn hytrach na deall yr hyn sy'n cael ei gyfathrebu. Mae Sara yn credu bod angen chwyldro 
mewn agweddau i sicrhau bod profiadau awtistig yn cael eu deall yn well. 

 
 
6 UNRHYW FATER ARALL 
Roedd gohebiaeth gan Sarah Newton AS, y Gweinidog Gwladol dros Bobl Anabl, Iechyd a 
Gwaith, yn cadarnhau y bydd swyddi Partneriaid Cymunedol yn yr Adran Gwaith a 
Phensiynau, sy'n darparu cymorth ar gyflogaeth a chymorth yn gysylltiedig â budd-daliadau i 
bobl awtistig, yn dod i ben fis Ebrill 2019. Yn wreiddiol, ysgrifennodd y grŵp at Lywodraeth y 
DU yn cefnogi bod y swyddi hyn yn parhau, ac yn dilyn diweddariad pellach gan Rhian 
Lloyd-Protheroe ar ganlyniadau cadarnhaol y swyddi hyn, cytunwyd y byddai'r grŵp yn 
ysgrifennu eto at y Gweinidog i amlinellu ein siom o’r penderfyniad hwn a gofyn am gyfarfod 
i drafod y mater ymhellach.    
 
Cododd un person bryder arbennig ynghylch ei merch a oedd yn cael trafferth i gael 
mynediad i addysg ers iddi symud i Gaerdydd, a chodwyd mater pellach ynglŷn â diffyg 
cerbydau motability yn ardal Caerffili, yn rhoi’r rheini sydd yn defnyddio’r ddarpariaeth ac 
sy’n gorfod teithio i wasanaeth penodol dan anfantais. Awgrymwyd y dylid codi'r pryderon 
hynny gyda chynghorwyr lleol ac Aelodau'r Cynulliad yn gyntaf i geisio dod o hyd i atebion 
yn y lle cyntaf. Gofynnwyd cwestiwn arall ynghylch yr effaith y gallai Brexit ei chael ar gyllid y 
trydydd sector ac os gwnaed digon o waith i gynllunio ar gyfer gwahanol ganlyniadau. 
Nododd Mark Isherwood AC waith sylweddol a wnaed ledled y DU ond, yn arbennig, y 
gwaith a wnaed gan Bwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad.  
 
 
7 CAMAU GWEITHREDU 
Ysgrifennu at ASC Cymru i ofyn am wybodaeth am eu capasiti presennol i ddarparu cymorth 
gwerthfawr trwy'r gwasanaeth One Stop Shop.  
Ysgrifennu at Sarah Newton AS i fynegi siom ynghylch y penderfyniad i roi'r gorau i 
swyddogaethau partneriaid cymunedol a gofyn am gyfarfod i drafod y mater ymhellach.  
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y grŵp trawsbleidiol ar awtistiaeth yng Nghaerdydd fis Mawrth 2019.  
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