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Y Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion yn ymwneud â Phobl Fyddar 

12 Chwefror 2019  

Yn bresennol yn y Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion yn ymwneud â Phobl Fyddar - 

Chwefror 2019  

Dai Lloyd AC - Cadeirydd  

Callum Mclean - Cyngor Cymru i Bobl Fyddar (Ysgrifenyddiaeth, Cofnodydd)  

Louise McGrath - Cyngor Cymru i Bobl Fyddar  

Daisy Cole - Action on Hearing Loss  

Debbie Thomas – Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar  

Jayne Dulson -  Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar,  

Jonathan Joseph – Awdiolegydd, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg  

Nigel Williams - Grŵp Cymorth Mewnblaniad yn y Cochlea De Cymru  

Anthony Evans  

Cymorth cyfathrebu  

Hilary Maclean - Palanteipydd  

Rachel Williams - Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain  

Ymddiheuriadau  

Michelle Fowler - Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain  

Susan Williams - Dehonglydd ASLI  

Sami Thorpe – Dehonglydd ASLI   

Sarah Thomas – Y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain  

Andrew Tait - Deafblind Cymru  

Matthew Watts - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  

Tracey Good - Canolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG   

  

Eitem Sefydlog 'Mynediad at Iechyd' wedi ei gohirio tan y cyfarfod nesaf oherwydd 

diffyg argaeledd  

  

Cyflwyniad gan Daisy Cole  

Croesawodd y Cadeirydd bawb a gwahoddodd Daisy i gyflwyno’r eitem gyntaf.  

Cyflwynodd Daisy ei hun fel cyfarwyddwr newydd Action on Hearing Loss Cymru, a soniodd 

am brosiect yr oeddent yn gweithio arno ar y cyd â’r Gymdeithas Genedlaethol i Blant 

Byddar. Mae’n ymwneud â chanllawiau gofal cymdeithasol a gallant roi’r wybodaeth 

ddiweddaraf amdano i'r grŵp wrth i'r prosiect barhau. Ychwanegodd eu bod wedi gwneud 

adolygiad o’r llenyddiaeth hyd yn hyn, yn ogystal â chynnal grwpiau ffocws a gweithio gyda 

chyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.  
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Dywedodd Jayne eu bod yn edrych ymlaen at gydweithio a'u bod yn teimlo y bydd cefndir 

Daisy ym maes hawliau dynol a materion  cydraddoldeb yn ddefnyddiol.  

  

Gofynnodd y Cadeirydd am unrhyw gwestiynau/sylwadau ond nid oedd dim.  

  

Cod ymarfer Anghenion Dysgu Ychwanegol 
  

Rhannodd Debbie gopïau a oedd yn crynhoi'r wybodaeth am y Diwygiadau Dysgu 

Ychwanegol yng Nghymru a dywedodd y bydd yn dod i rym ym mis Medi 2020. Nodwyd ei 

bwysigrwydd oherwydd bydd y Ddeddf yn newid y ffordd y caiff cymorth ei gynllunio o ran 

anghenion dysgu ychwanegol o 0 i 25 oed.   

Wedyn, trafododd y cod ar gyfer Cymru, ac fe'i disgrifiodd fel canllaw i ymarferwyr ar sut i 

greu cynlluniau cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc byddar yn y dyfodol yn ogystal â bod yn 

ganllaw i ymarferwyr ar sut i weithredu’r Ddeddf dan sylw.   

Tynnwyd sylw hefyd at y ffaith bod rhai o'r materion y lobïwyd amdanynt wedi cael sylw ac y 

gwrandawwyd ar eu barn yn eu cylch. Fodd bynnag, credant fod newidiadau i’w gwneud o 

hyd yn seiliedig ar ddrafft presennol y cod ymarfer Anghenion Dysgu Ychwanegol, a 

gwahoddwyd y grŵp fel unigolion/sefydliadau i ymateb i'r materion dan sylw.  

Credent y gellid gwella adran 'bontio' y cod yn aruthrol, gan nad oes llawer o ganllawiau 

ynddi ar hyn o bryd o ran plant a phobl ifanc sy'n trosglwyddo o'r system addysg i'r gweithle. 

Dywedir fod hyn yn enghraifft o sefyllfa lle nad yw pobl ifanc yn teimlo'n hyderus. Fel rhagor 

o wybodaeth ynglŷn â 'Mynediad at Waith' o ran lwfans i fyfyrwyr anabl.   

Mae'r arfer newydd yn wannach na'r cod presennol o ran cyngor ar yrfaoedd (gan fod y cod 

presennol yn nodi'n glir bod yn rhaid gwahodd cynghorydd gyrfaoedd i gyfarfod adolygu 

unrhyw unigolyn sydd â datganiad. Fodd bynnag, nid oes rhwymedigaeth statudol o'r fath 

yn bodoli yn y cod newydd, lle mae pobl ifanc fyddar wedi gofyn i’r Gymdeithas 

Genedlaethol i Blant Byddar ei gwneud yn flaenoriaeth i'r ymgyrch oherwydd eu pryder.  

  

Ychwanegodd Debbie ei fod yn rhoi’r hawl i deuluoedd plant gael cynllun cymorth o 

enedigaeth, nad oedd ar waith yn y gorffennol. Yn flaenorol, roedd datganiadau a 

chynlluniau cymorth yn yr ysgol. Trafodwyd rôl y Swyddog Arweiniol ADY hefyd - gan 

ychwanegu y byddai un ym mhob awdurdod, yn gyfrifol am gydlynu cynlluniau cymorth yn y 

blynyddoedd cynnar. Fodd bynnag, nid oes pwyslais ar hyn o bryd i’r bobl yn y swydd orfod 

gweithio gydag arbenigwyr; dywedodd Debbie fod hyn yn hanfodol oherwydd bod 

byddardod yn arbenigedd yn broffesiynol.   

  

Nodwyd gwahaniaeth hefyd rhwng y Codau Ymarfer yng Nghymru a Lloegr o ran cyfeiriadau 

yn cynnwys athrawon plant byddar lle mae cod Lloegr yn nodi'n glir os yw plentyn yn fyddar, 

mae’n rhaid i ymarferwyr gynnwys athro/athrawes plant byddar yn ei asesiadau. Cred  y 
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Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar fod hyn yn hanfodol ac nad yw mor glir yng nghod 

Cymru.   

  

Trafodwyd materion ym ymwneud a chludiant hefyd, fel y lobïwyd amdanynt gan y 

Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar o'r blaen gan eu bod yn credu nad aethpwyd i’r 

afael â rhai materion eto, er bod hynny’n adran glir o'r Cynllun Datblygu Unigol ar 

drafnidiaeth. Enghraifft a roddwyd oedd lle mae unigolyn yn cael ei roi mewn ysgol/coleg 

oddi cartref a bod y gost a sydd ynghlwm wrth hynny yn ogystal â sicrhau darpariaeth 

arbenigol ar waith.   

Dywedodd Debbie eu bod am weld cyfrifoldeb cryfach o ran awdurdodau lleol a chludiant 

yn y cod.  

  

Tynnwyd sylw at faterion yn ymwneud ag iechyd ac addysg hefyd. Dywedwyd os oes 

problem yn ymwneud â Chynllun Datblygu Unigol (Cynllun Cymorth) ar hyn o bryd, gellir ei 

chyfeirio at dribiwnlys addysg Cymru, neu therapi lleferydd neu iaith os yw'n ymwneud â 

darpariaeth iechyd. Gellid ei chyflwyno wedyn i dribiwnlys addysg Cymru. Fodd bynnag, 

mae'n debygol y caiff pobl eu hannog i fynd drwy broses gwynion y GIG, ond dywedodd 

Debbie eu bod wedi bod mewn cyfarfodydd gyda gweithwyr iechyd proffesiynol a 

Llywodraeth Cymru, sy'n aneglur ynghylch lle y dylai rhai enghreifftiau fynd yn y system. 

Mae hyn yn creu anhawster pellach i unrhyw unigolyn byddar sy'n gobeithio cyflawni'r un 

peth. Nodwyd fod angen eglurder ynghylch y mater dan sylw gan y gall rhieni gael eu 

hannog i ddefnyddio rhai opsiynau pan fydd angen iddynt gwyno a gall hyn achosi iddynt 

gamddeall/peidio â gwybod ym mha le maent ar eu colled.  

  

Trafodwyd gwella mewnbwn iechyd hefyd, gan fod ffurflen yn y cod sydd i'w defnyddio gan 

weithwyr iechyd proffesiynol wrth roi cyngor ar ddatblygu cynlluniau cymorth. Cred Debbie 

y gellid ei gwella, gan nad yw ond yn rhoi cyfle ar hyn o bryd i dynnu sylw at y cymorth y 

maent yn barod i'w ariannu, lle dylent gael y dewis i roi cyngor ar faterion fel cymhorthion 

clyw ac ati.  

  

Tynnwyd sylw at y Ddeddf Cydraddoldebau hefyd, a’r ffordd na chafodd ei chrybwyll o gwbl 

bron yn y Cod ADY a fyddai'n ddefnyddiol pe bai mwy yn cael ei ychwanegu.    

  

Gofynnodd y Cadeirydd am unrhyw gwestiynau, a gofynnodd Jonathan a ellid anfon y papur 

ar y cod ADY a ddosbarthwyd yn y cyfarfod at yr aelodau trawsbleidiol drwy e-bost a 

chytunodd Debbie i wneud hyn.  

  

Ychwanegodd y Cadeirydd nad yw'r broses yn ddelfrydol, gan nodi y craffwyd ar hynt y Bil 

a'i fod wedi cael ei wthio i bleidlais. Fodd bynnag, collwyd y bleidlais ac felly cafodd ei wthio 

ymlaen gan y Llywodraeth. Nodwyd hefyd fod y ddwy system gwyno wedi bod yn 

drafferthus ers blynyddoedd o safbwynt meddyg teulu ac Aelod Cynulliad. Maent wedi bod 
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mewn tribiwnlysoedd ynglŷn â hyn lle yr ystyrir bod y sefyllfa gwynion yn anfoddhaol ac nad 

yw’r broses yn ddelfrydol.   

  

Ychwanegodd Jayne eu bod yn falch o gael cefnogaeth y cadeirydd yn y mater o ran ei 

gefndir mewn iechyd. Nododd y mater arall yn ymwneud â chludiant hefyd lle mae 

awdurdodau lleol wedi bod yn dileu cymorth ar gyfer cludiant i blant sydd o fewn y 

ddeddfwriaeth bresennol.   

Soniodd Debbie fod tri awdurdod lleol ar wahân wedi torri cludiant i ddysgwyr hyd yma. 

Credant fod hyn oherwydd nad yw'n rhwymedigaeth statudol ac felly maent yn arbed 

costau lle mae hynny'n bosibl.   

  

Gofynnodd Jayne a fyddai'r grŵp yn barod i gefnogi eu hymateb gan nad oes ganddynt 

unrhyw hyder i aros am ddeddfwriaeth amgen ond maent yn gweld hyn fel cyfle i'w 

gynnwys yn y cod. Cytunodd y grŵp a'r cadeirydd i hyn.  

  

Nododd Anthony y syniad ynghylch teuluoedd yn dysgu Iaith Arwyddion Prydain a'r niwed y 

gellir ei achosi i blant byddar yn feddyliol, gan gynnwys amddifadedd iaith, lle nad oes 

darpariaethau gorfodol yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer dysgu Iaith Arwyddion Prydain.  

Awgrymodd y Cadeirydd y gellid gwneud ymgyrch answyddogol, iawn, fel sefydliadau ac 

unigolion. Nodwyd y dylid cyfleu’r pwyntiau angenrheidiol. Fodd bynnag, dylai'r ymatebion 

eu hunain fod yn amrywiol, oherwydd pe bai nifer o ymatebion yn defnyddio fformat / 

templed tebyg, byddai'r ymatebion hynny ond yn cael eu cyfrif fel un gan y llywodraeth.  

  

Ychwanegodd Debbie y byddent yn anfon y cod ADY at Callum drwy e-bost i’w rannu â'r 

grŵp. Gellid ei addasu, ei newid ac ychwanegu pwyntiau ychwanegol a fyddai'n bwysig i 

anghenion y gwahanol sefydliadau yn unigol. Roeddent hefyd yn cytuno ag Anthony a 

thynnwyd sylw at y ffaith y bu dadl yr wythnos flaenorol ynglŷn ag iaith arwyddion lle 

dywedodd y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar wrth rai o Aelodau'r Cynulliad eu bod 

yn eu cefnogi am godi'r pwynt. Fodd bynnag, o ran y Bil ADY, dylid dadlau y dylai'r math o 

gefnogaeth fod ar gael drwy'r Ddeddf a’r cod dilynol, ond credir nad yw'r awdurdodau lleol 

yn paratoi ar gyfer yr achos hwnnw. Dywedodd Debbie hefyd wrth y grŵp eu bod wedi 

cysylltu â'r arweinwyr trawsnewid rhanbarthol ynglŷn â phwysigrwydd cymorth o'r fath ac a 

ellir sicrhau eu bod yn paratoi ar ei gyfer mewn gwirionedd, ond ni chafwyd unrhyw 

ymatebion eto.  

Ychwanegodd y Cadeirydd y gellid llunio llythyr ymateb yn eu henw, ac mae Callum yn 

mynd i’w lunio.   

  

Gofynnodd y Cadeirydd am unrhyw gwestiynau / sylwadau pellach ond nid oedd dim.  

  

Y Defnydd o Dechnoleg a Chyfarfodydd 'Agored'  
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Yn y cyfarfod blaenorol ym mis Tachwedd 2018, tynnodd Callum sylw at y posibilrwydd o 

agor cyfarfodydd yn y dyfodol i unigolion byddar nad ydynt yn cynrychioli sefydliadau. 

Trafodwyd sut yr ymchwiliwyd ar opsiynau o'r fath ers y cyfarfod hwnnw, o 'hysbysebu' y 

grŵp trwy gynyddu ei bresenoldeb ar-lein yn ogystal â dewisiadau technolegol a allai 

gynyddu cynhwysiant, megis telegynadledda. Fodd bynnag, nodwyd yr anawsterau hefyd 

gan y byddai angen i bawb sy'n mynd i'r cyfarfod roi ei enw ymlaen llaw at ddibenion 

cofrestru a diogelwch yn adeiladau'r Llywodraeth. Gallai hyn fod yn anodd o ran creu 

cyfarfod 'agored'. Nodwyd mai un ffordd o ddatrys hyn fyddai nodi pawb y cysylltwyd â hwy 

drwy rwydweithiau neu'r rhai y cysylltwyd â hwy yn unigol a rhoi eu henwau i'r Cynulliad 

rhag ofn iddynt ddod i’r cyfarfod. Gofynnodd Callum am unrhyw sylwadau neu 

ychwanegiadau o'r llawr ar sut y gellid cyflawni hyn.  

Nododd Jayne gymhlethdod y mater, ac ychwanegodd fod cyfarfodydd 'agored' blaenorol 

wedi cael eu cynnal yng Nghlwb y Byddar Llanelli yn ogystal ag un cyfarfod yn adeiladau 

Llywodraeth Cymru.   

Nododd Callum y byddai angen cael ffordd o sicrhau'r un canlyniad, fodd bynnag, a’i fod yn 

llai penagored na'r cyfarfod yng Nghlwb y Byddar Llanelli, ac a ellid lledaenu'r wybodaeth 

am y cyfarfod drwy ein cysylltiadau er mwyn gwneud paratoadau ar gyfer y cyfarfod nesaf.   

Holodd Anthony a oedd gwahaniaeth rhwng cynnal cyfarfodydd agored yn flynyddol a bod 

pob cyfarfod yn agored. Atebodd Callum drwy ddweud, o'u dealltwriaeth hwy, y gofynnwyd 

yng nghyfarfod mis Tachwedd 2018 am i bwyntiau agenda caeth barhau i gael eu gwneud er 

mwyn i'r cyfarfodydd weithredu'n effeithlon. Fodd bynnag, y sylw a wnaed oedd y dylid cael 

cynrychiolaeth gan unigolion ac mai ar y sail honno y dylid gweithredu o ran cyfarfodydd yn 

y dyfodol.  

Nododd Anthony eu bod yn credu, oherwydd yr anhawster sy'n ymwneud â thechnolegau, 

cymorth cyfathrebu a gwahoddiadau, y gallem fel grŵp ystyried dau gyfarfod agored y 

flwyddyn - un yn ne Cymru ac un yn y gogledd. Gallai pob cyfarfod arall yn ystod y flwyddyn 

fod yn agored i raddau os rhoddir gwybodaeth ymlaen llaw am unigolion sydd am fod yn 

bresennol. Fodd bynnag, gallai'r ddau gyfarfod mawr fod ar gyfer rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf i unigolion am yr hyn y mae'r grŵp wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn 

ddiwethaf ac a oes unrhyw bynciau neilltuol yr hoffent eu cyflwyno ar gyfer y flwyddyn 

nesaf. Dywedodd y Cadeirydd fod hyn yn swnio’n rhesymol ac yn gyraeddadwy.   

  

Ychwanegodd y Cadeirydd hefyd fod enwau’n hanfodol o safbwynt diogelwch oherwydd 

bod yn rhaid i Aelodau'r Cynulliad fod yn bresennol ac felly byddai angen ystyried strwythur 

i’r perwyl hwnnw. Wedyn, gofynnodd y cadeirydd am unrhyw gwestiynau/sylwadau pellach  

Gofynnodd Jayne a fyddai agenda yn cael ei gosod ar gyfer cyfarfodydd o'r fath ac a fyddai 

fforymau agored o fewn y cyfarfodydd a fyddai'n caniatáu i’r unigolion dan sylw siarad y tu 

allan i'r agenda. Eglurodd Callum y byddai'r cyfarfodydd arferol yn dal i ganiatáu i unigolion 

fod yn bresennol lle mae hynny’n bosibl lle byddid yn cadw’n llym at yr agenda, a byddai'r 

cyfarfodydd unwaith y flwyddyn yn neilltuo cyfran o’r amser i drafodaeth agored y byddai 

angen ei roi ar waith ymlaen llaw.  
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Ymunodd PM Mark Russell George â'r cyfarfod yma.   

  

Gofynnodd Daisy a fyddai'r ddau gyfarfod agored blynyddol yn fwy o sesiynau ymgysylltu 

gan eu bod yn credu fel sefydliadau yn y grŵp fod gennym safbwynt strategol iawn, ac mae 

sicrhau na fyddai’r un agenda a gynhwysir yn bwrw i’r cysgod agendau'r unigolyn/eu gallu i 

drafod unrhyw beth yr hoffent ei godi a fyddai o gymorth o ran rhoi safbwynt fel y rhai sy’n 

defnyddio gwasanaethau yn uniongyrchol.   

Ychwanegodd Jayne y gallai'r unigolion yn y cyfarfodydd agored drafod materion penodol yr 

byddant am iddynt gael eu herio a rhoi astudiaethau achos o'u profiadau.    

Dywedodd Louise y dylid ystyried cynnal cyfarfodydd agored gyda'r nos yn hytrach nag yn 

ystod y dydd. Gofynnodd y Cadeirydd yn benodol am gyfarfodydd yn y gogledd ac mae'n 

debygol y byddai angen neilltuo hanner diwrnod ar ddydd Iau.   

Nododd Jayne nad oedd yr un amser yn addas i bawb, a phe byddem yn ymgysylltu â phlant, 

pobl ifanc a rhieni, efallai mai oriau ysgol fyddai rwyddaf oherwydd anghenion gofal plant 

gyda'r nos, ac felly byddai angen inni fod yn hyblyg ond hefyd i ofyn barn y cyhoedd ar y 

mater.  

Gofynnodd Anthony a oedd digon o amser ar ôl yn y cyfarfod i roi’r wybodaeth ddiweddaraf 

am fater a godwyd yn y cyfarfod blaenorol ynghylch rheoleiddio dehonglwyr a chorff 

rheoleiddio sydd newydd ei sefydlu. Roeddent wedi siarad â'r swyddog datblygu o'r NRCPD 

y bore hwnnw, ac mae tîm cyfathrebu Action on Hearing Loss yn Peterborough wedi dweud 

eu bod yn parhau i ganiatáu i ddehonglwyr gael eu rheoleiddio gan y corff newydd dan sylw. 

Nid oedd nodi hyn yn ymwneud ag AoHL Cymru, ond yn hytrach y tîm cyfathrebu yn 

Peterborough. Ychwanegwyd hefyd eu bod wedi cyfleu’r wybodaeth dan sylw i AoHL a'r 

NRCPD gan egluro ein bod, fel grŵp o wahanol elusennau a chyrff llywodraethol, yn 

benderfynol o weld un corff rheoleiddio. Nodwyd na fyddai’n rhaid i hwn o reidrwydd fod yn 

NRCPD, ond ymddengys mai dyma fyddai’r opsiwn gorau ar hyn o bryd o ganlyniad i fod â 

1,300 o unigolion cofrestredig yn hytrach na'r 50 o unigolion cofrestredig gyda'r sefydliad 

newydd.   

Gofynnwyd hefyd a allai unigolyn o'r NRCPD fod yn bresennol yn y cyfarfod nesaf i drafod 

manteision un corff llywodraethu a pham mai’r NRCPD y dylai hwn fod.  

  

Cytunodd pawb y gellid ychwanegu hynny at yr agenda nesaf, ac y byddai Anthony yn anfon 

e-bost at Callum yn gofyn iddo gysylltu â'r unigolyn o NRCPD i wneud y trefniadau.   

  

Ychwanegodd y Cadeirydd mai'r broblem bresennol yw na allant ddod o hyd i ddogfennau 

ysgrifenedig sy'n dadlau'n ddigonol dros un corff rheoleiddio, er y byddai'n gwneud synnwyr 

i wneud hynny yn y modd hwnnw. Cynigiwyd 21 Mai 2019 am 12.00 fel dyddiad ac amser ar 

gyfer y cyfarfod nesaf.  

  

Daeth y cyfarfod i ben. 
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