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

Adroddiad Blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol 

28/06/2019 

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, Mandy Jones AC (Aelodau) 

 

Meleri Thomas, Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru (Ysgrifenyddiaeth)  

Aelodau eraill: Canghennau Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru 

 

2. Cyfarfodydd blaenorol y Grŵp ers y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 

diwethaf. 

 

Cyfarfod 1.Dyddiad y cyfarfod: 20/06/18  

Yn bresennol a chrynodeb o'r materion a drafodwyd: gweler y cofnodion atodedig 

 

Cyfarfod 2. Dyddiad y cyfarfod: 14/09/18  

Yn bresennol a chrynodeb o'r materion a drafodwyd: gweler y cofnodion atodedig 

 

Cyfarfod 3. Dyddiad y cyfarfod: 05/12/18  

 

Yn bresennol a chrynodeb o'r materion a drafodwyd: gweler y cofnodion atodedig 

 

Cyfarfod 4.Dyddiad y cyfarfod: 20/03/19  

 

Yn bresennol a chrynodeb o'r materion a drafodwyd: gweler y cofnodion atodedig 

 

Cyfarfod 5. Dyddiad y cyfarfod : 26/12/2019 

 

Yn bresennol a chrynodeb o'r materion a drafodwyd: gweler y cofnodion atodedig 

 

 

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

wedi cyfarfod â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol. 

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

 

Lisa Morgan/Gareth Tarrant - Y Cyfeiriadur Awtistiaeth 

Joe Allen - Wales TUC Cymru 



2 
 

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

Andrew Misell - Alcohol Change UK Cymru 

Hazel Lim - Grŵp Cymorth Awtistiaeth Tsieineaidd  

  

 

 



3 
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Datganiad Ariannol Blynyddol 

28/06/19 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

Cadeirydd: Mark Isherwood AC 

Ysgrifenyddiaeth: Meleri Thomas, Cymdeithas Genedlaethol 

Awtistiaeth Cymru 

Treuliau’r Grŵp 
[talwyd gan NAS Cymru]  
 
 
20/06/18 
 
 
14/09/2018 
 
 
 
5/12/2018 
 
 
20/03/2019 
 
 
26/06/2019 
 

 
 
 
Lluniaeth: Charlton House 
 
 
Llogi lleoliad/lluniaeth: 
Prifysgol Glyndŵr  
 
 
Lluniaeth: Charlton House 
 
Lluniaeth: Charlton House 
 
Lluniaeth: Charlton House 

 

 
£44.46 

 
 
 

£333.60 
 
 
 

£46.80 
 
 

£50.40 
 

£50.40 

Cost yr holl nwyddau 

 

Ni phrynwyd nwyddau £0.00 

Buddiannau a gafodd y 

grŵp neu Aelodau unigol 

gan gyrff allanol 

 

Ni chafwyd buddiannau £0.00 

Unrhyw gymorth 

ysgrifenyddol neu gymorth 

arall 

 

Ni chafwyd cymorth ariannol £0.00 

Gwasanaethau a ddarparwyd i’r Grŵp, megis lletygarwch 
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Dyddiad Disgrifiad o’r darparwr a’i 

enw 

 

Cost 

   

 

Cyfanswm y gost 

 

£525.66 
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Cofnodion 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

20 Mehefin 2018  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

  

1 CROESO 

Croesawodd Mark Isherwood AC, Cadeirydd y Grŵp, bawb i'r cyfarfod, a fynychwyd hefyd 

gan 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 y cofnodion yn gyfrif cywir o'r cyfarfod blaenorol.  

 

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 ei Chynllun Gweithredu Strategol ar Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth ar ei 

newydd wedd, a gyhoeddwyd yn 2016. Tra'n cydnabod y bydd teuluoedd nad ydynt yn 

teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ar hyn o bryd, dywedodd ein bod wedi symud ymlaen ers 

i'r strategaeth gyntaf gael ei chyhoeddi yn 2008.  

 

Rhoddodd Ysgrifennydd y Cabinet y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad y 

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig, y Rhaglen Dysgu ag Awtistiaeth, targedau o ran amser 

aros am asesiad a'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol. Er na chaiff Llywodraeth Cymru 

ei darbwyllo gan alwadau am ddeddfwriaeth awtistiaeth benodol, bydd yn cyhoeddi Cod 

Ymarfer i atgyfnerthu hawliau presennol pobl awtistig yng Nghymru.  

  

Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet ystod o gwestiynau gan aelodau, gan gynnwys y rhai 

mewn perthynas â: 

• thrafnidiaeth hygyrch a nifer y cyfeillion sy'n ofynnol i sicrhau diogelwch teithio, yn 

enwedig o fewn y rhwydwaith reilffyrdd;  

• diffyg cyfathrebu ac anghysondeb o ran gweithwyr proffesiynol yn mynychu 

cyfarfodydd allweddol;  

• mynediad at addysg bellach ar ôl 16 oed a hyblygrwydd dewis;  

• Grant Byw'n Annibynnol Cymru ac anghysondebau yn ei ddosbarthiad gan 

awdurdodau lleol yng Nghymru; 

• gwell dealltwriaeth o awtistiaeth gan weithwyr proffesiynol yn y system cyfiawnder 

troseddol; a 

• chynnig arloesol ar gyfer dyfais rybuddio i'w defnyddio gan aelodau o'r 

gwasanaethau brys sy'n mynychu digwyddiad sy'n cynnwys pobl 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 ddarparu’r pryderon hyn iddo ef a’i swyddogion 

yn ysgrifenedig 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.  

 

Cododd Fforwm Cymru Gyfan a Shared Lives Cymru waith sy'n cael ei wneud i gefnogi'n well 

y rheini ag awtistiaeth neu anabledd dysgu sy'n datblygu cyflyrau iechyd pellach, fel 

dementia, wrth iddynt heneiddio. Awgrymodd Ysgrifennydd y Cabinet y dylai'r rhai sy'n 

ymwneud â'r prosiect hwn gysylltu â'r swyddogion perthnasol ar draws y llywodraeth wrth 

iddo ddatblygu.  

 

4 UNRHYW FATER ARALL 
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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 ar Awtistiaeth yng ngogledd Cymru ym mis 

Medi. Y cyfarfod nesaf yng Nghaerdydd fydd 5 Rhagfyr 2018 yn y Pierhead 

 

Cofnodion 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

14 Medi 2018  

Prifysgol Glyndŵr 

  

1 CROESO 

Croesawodd Mark Isherwood AC, Cadeirydd y Grŵp, bawb i'r cyfarfod. Nodwyd 

ymddiheuriadau gan Mike Hedges AC a David Rees AC, Sharon Bateman o Creatasmile a'r 

Cynghorydd Elin Walker Jones. 

 

2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 

Cytunwyd bod y cofnodion yn gyfrif cywir o'r cyfarfod blaenorol.  

 

3 DIWEDDARIAD AR DDATBLYGU GWASANAETH AWTISTIAETH INTEGREDIG GOGLEDD CYMRU 

Rhoddodd Mel Hough a Sioned Thomas fanylion am sut y datblygwyd Gwasanaeth 

Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru (IAS) a gwybodaeth am flaenoriaethau a recriwtio 

parhaus.  

Trafodwyd nad oedd yr IAS yn disodli'r gwasanaethau presennol ac mai maes gwaith 

allweddol fydd sicrhau bod y gwasanaethau presennol yn cael eu huwchsgilio i'w helpu i 

gydnabod a chefnogi anghenion pobl awtistig.  

Gofynnwyd cwestiynau gan fynychwyr a oedd yn ceisio dealltwriaeth fanwl o rôl y 

gwasanaeth o ran darparu cefnogaeth uniongyrchol i unigolion. Hysbyswyd y mynychwyr y 

gellid darparu cefnogaeth, ar ôl atgyfeiriad, ar ffurf gwybodaeth a chyngor ac, mewn rhai 

achosion, cefnogaeth uniongyrchol. Pwysleisiodd y mynychwyr hefyd y gall methiant y rhai 

sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus i bobl awtistig i roi ystyriaeth ofalus i'r amgylchedd 

cyfathrebu ac anghenion cyfathrebu'r unigolyn awtistig achosi dryswch i'r unigolyn awtistig a 

dwysáu ei bryder. 

 

4 ‘A VISION OF EXERCISE’, ANDREW EDWARDS, AWDUR 

Rhoddodd Andrew drosolwg o'i brofiadau personol, fel person awtistig, gan nodi effaith 

gadarnhaol ymarfer corff ar ei iechyd meddwl ac wrth leihau straen. Nododd Andrew fod ei 

drefn ymarfer corff wedi arwain at strwythur a disgyblaeth. Awgrymodd Andrew hefyd nad 

oedd llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar gael am gynnal deiet iach a bwyta'n iach ond 

roedd yn ddiolchgar o ddod o hyd i gefnogaeth wych yn ei hyfforddwr personol newydd, 

Geraint Llyr Roberts. Mae profiadau Andrews yn llywio ei lyfr newydd, 'A Vision of Exercise'.  

 

5 DIWEDDARIAD AR BARTNERIAID CYMUNEDOL YR ADRAN GWAITH A PHENSIYNAU  
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Arweiniodd Sandra Morgan gyflwyniad ar y gwaith y mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn ei 

wneud ar hyn o bryd drwy ei Bartneriaid Cymunedol. Mae Sandra yn gweithio ar draws 19 o 

Ganolfannau Gwaith yn darparu cyngor a hyfforddiant i hyfforddwyr swyddi, gan eu 

galluogi i gefnogi pobl awtistig yn well i ddod o hyd i waith. Roedd yr adborth gan fynychwyr 

yn cynnwys awgrymiadau bod angen gwneud gwaith o amgylch amgylchedd ffisegol 

Canolfannau Gwaith i sicrhau eu bod yn ystyriol o awtistiaeth. Ariennir strwythurau cyfredol 

partneriaid cymunedol yng Nghymru ar gyfer 2018/19. Cytunodd y Grŵp i ysgrifennu at y 

Gweinidog sy'n gyfrifol am y cynllun hwn yn Llywodraeth y DU i gydnabod gwaith 

cadarnhaol Partneriaid Cymunedol wrth gefnogi pobl awtistig i ddod o hyd i waith a galw 

am ymestyn y rolau hyn y tu hwnt i 2018/19.  

 

6 STORI BERSONOL AM AWTISTIAETH A HENEIDDIO, GWEN WILLIAMS 

Trafododd Gwen Williams brofiadau ei chyfnither, sy'n 73 oed ac yn awtistig. Ar ôl bod mewn 

ysbyty am 45 mlynedd, mae cyfnither Gwen bellach yn byw yn y gymuned. Siaradodd 

Gwen am nifer o heriau y mae ei chyfnither wedi'u hwynebu i gael gafael ar y gefnogaeth 

gywir. Gwnaeth Gwen gais llwyddiannus i fod yn ddirprwy cyfreithiol, gan ganiatáu iddi eiriol 

dros ei chyfnither a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd ei bywyd.  

 

7 TÎM ALLGYMORTH CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU / BIL AWTISTIAETH  

Siaradodd y Tîm Allgymorth am y gwaith a wneir ganddo i roi gwybod i bobl ledled Cymru 

am waith y Cynulliad Cenedlaethol. Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol 

a Chwaraeon y Cynulliad yn gweithio ar graffu ar y Bil Awtistiaeth (Cymru) arfaethedig ac 

roedd am i'r mynychwyr fod yn ymwybodol o'r cyfle i ddweud eu dweud. Bydd y tîm yn 

cyflwyno'r safbwyntiau a gesglir yn y cyfnod ymgynghori i'r Pwyllgor i gefnogi eu gwaith 

craffu.  

 

8 UNRHYW FATER ARALL 

Darparodd Angie Atherton wybodaeth am Gynhadledd Awtistiaeth Gogledd Cymru a 

gynhelir ar 19 Hydref ym Mhrifysgol Glyndŵr.  

 

9 CAMAU GWEITHREDU 

Cytunodd y Grŵp i ysgrifennu at y Gweinidog perthnasol yn Llywodraeth y DU i gydnabod 

gwaith cadarnhaol Partneriaid Cymunedol yr Adran Gwaith a Phensiynau wrth gefnogi pobl 

awtistig i ddod o hyd i waith a galw am ymestyn y rolau hyn y tu hwnt i 2018/19.     

 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Awtistiaeth Trawsbleidiol yng Nghaerdydd, ar 5 Rhagfyr 2018, 

yn y Pierhead. 

 

 

Cofnodion 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

5 Rhagfyr 2018  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

  

1 CROESO 

Croesawodd Mark Isherwood AC, Cadeirydd y Grŵp, bawb i'r cyfarfod, a fynychwyd hefyd 

gan David Rees AC 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 Mark Isherwood 

AC, y Cadeirydd, ddiweddariad byr ar y Bil Awtistiaeth (Cymru), y bydd nifer o Bwyllgorau'r 



8 
 

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

Cynulliad yn adrodd arno erbyn 7 Rhagfyr. Ychwanegodd Mark y bydd dadl yn y Senedd ar 

16 Ionawr 2019 ynghylch a ddylai’r Bil barhau i gam nesaf y gwaith craffu a galwodd ar bobl 

sydd am i’r Bil fynd ymlaen i gysylltu â’u pum Aelod Cynulliad eu hunain a’u hannog i 

bleidleisio am hyn, gan egluro pam ei bod yn bwysig i'w hetholwyr. 

Rhoddodd Mark wybod i'r Grŵp hefyd fod Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar 

God Ymarfer newydd ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth sy'n cau ar 1 Mawrth 2019.  

 

3 DARPARIAETH AWTISTIAETH ARBENIGOL Y TRYDYDD SECTOR GAN AUTISM SPECTRUM 

CONNECTIONS CYMRU  

Trafododd Aled Thomas ddarpariaeth gwasanaethau i oedolion awtistig yn y Siop Un Stop 

yng Nghaerdydd. Mae'r gwasanaeth hwn wedi darparu cefnogaeth gyda budd-daliadau, 

cyflogaeth yn ogystal ag ystod o wasanaethau arbenigol eraill ar gyfer pobl awtistig. 

Mynegodd Aled bryderon fod gwasanaethau, oherwydd diffyg cyllid, yn cael eu lleihau yn y 

Siop Un Stop. Awgrymodd hefyd, er gwaethaf datblygiad y gwasanaethau awtistiaeth 

integredig lleol, sy'n darparu rhywfaint o gefnogaeth y mae mawr ei hangen, gallai colli'r 

gwasanaethau a ddarperir gan y Siop Un Stop fod yn niweidiol i'r rhai fel ef sydd wedi elwa'n 

sylweddol ohonynt. Trafododd Aled ei ymgyrch barhaus i helpu i gynnal y ddarpariaeth Siop 

Un Stop, gan gynnwys cyflwyno deiseb i Bwyllgor Deisebau’r Cynulliad Cenedlaethol. 

Cytunwyd i ysgrifennu at Autism Spectrum Connections Cymru, sy'n rhedeg y gwasanaeth 

hwn, i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y materion a godwyd.  

 

4 DIWEDDARIAD GAN Y CYFEIRIADUR AWTISTIAETH 

Trafododd Gareth Tarrant a Lisa Morgan y gwaith a wneir ar hyn o bryd gan y Cyfeiriadur 

Awtistiaeth, sy'n cynnwys gwasanaeth llinell gymorth, cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant o 

ran cyflogaeth a budd-daliadau. Mae'r gwasanaethau hyn yn hunangyllidol. Maent yn 

cyflogi tîm sy'n cynnwys 60 y cant o staff awtistig, ac mae'r staff hyn yn arwain yn strategol 

wrth gynllunio a llywio gwaith yr elusen.  

 

 

5 Y RHWYSTRAU A'R BYGYTHIADAU SY'N WYNEBU'R GYMUNED AWTISTIG  

Mae Sara Jane Harvey (Agony Autie) yn flogiwr fideo ac eiriolwr awtistig. Cyrhaeddodd ei 

llwyfannau 8 miliwn o bobl y mis diwethaf ac mae'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. Wrth drafod y mater penodol o ran bygythiadau a rhwystrau i'r 

gymuned awtistig, siaradodd Sara o'i phrofiadau ei hun am gyflyrau sy'n cyd-ddigwydd, 

stigma a gwneud cais am Daliad Annibyniaeth Personol. Dywedodd Sara fod llawer o bobl 

awtistig yn cael eu hanwybyddu oherwydd canfyddiadau ynghylch eu hymddygiad a 

greddf eraill i ddysgu cydymffurfiad yn hytrach na deall yr hyn sy'n cael ei gyfleu. Mae Sara 

o'r farn bod angen chwyldro mewn agweddau i sicrhau bod profiadau awtistig yn cael eu 

deall yn well.  
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6 UNRHYW FATER ARALL 

Roedd gohebiaeth gan Sarah Newton AS, Gweinidog Gwladol ar gyfer Pobl Anabl, Iechyd a 

Gwaith, yn cadarnhau y bydd rolau Partneriaid Cymunedol o fewn yr Adran Gwaith a 

Phensiynau, sy'n darparu cefnogaeth o ran cyflogaeth a budd-daliadau i bobl awtistig, yn 

dod i ben ym mis Ebrill 2019. Roedd y Grŵp wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU i ddechrau i 

gefnogi parhad y rolau hyn ac yn dilyn diweddariad pellach gan Rhian Lloyd-Protheroe ar y 

canlyniadau cadarnhaol y mae'r rolau hyn yn parhau i'w cael, cytunwyd y byddai'r Grŵp yn 

ysgrifennu eto at y Gweinidog i amlinellu ein siom yn y penderfyniad hwn a gofyn am 

gyfarfod i drafod y mater hwn ymhellach.    

 

Mynegodd y mynychwr bryder arbennig ynghylch ei merch yn cael trafferth cael mynediad 

at addysg ers symud i Gaerdydd a chodwyd mater arall ynghylch colli cerbydau symudedd 

yn ardal Caerffili, gan roi'r rhai sy'n defnyddio darpariaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt 

deithio i wasanaeth penodol dan anfantais. Awgrymwyd y dylid mynegi'r pryderon hyn i 

ddechrau gyda chynghorwyr lleol ac Aelodau'r Cynulliad i geisio dod o hyd i atebion yn y lle 

cyntaf. Gofynnwyd cwestiwn arall am yr effaith y gallai Brexit ei chael ar gyllid y trydydd 

sector ac a oedd digon o waith wedi'i wneud i gynllunio ar gyfer gwahanol ganlyniadau. 

Nododd Mark Isherwood AC waith sylweddol a wnaed ledled y DU ond, yn benodol, 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 ei gapasiti cyfredol i ddarparu 

cefnogaeth werthfawr drwy'r gwasanaeth Siop Un Stop.  

Ysgrifennu at Sarah Newton AS i fynegi siom ynghylch y penderfyniad i roi’r gorau i rolau’r 

Partneriaid Cymunedol a gofyn am gyfarfod i drafod y mater ymhellach.  

 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth yng Nghaerdydd ym mis Mawrth 

2019.  

 

 

Cofnodion 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

20 Mawrth 2019  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

  

1 CROESO 

Croesawodd Mark Isherwood AC, Cadeirydd y Grŵp, bawb i'r cyfarfod, a fynychwyd hefyd 

gan Swyddog y Grŵp, Hefin David AC, a staff yn cynrychioli Mike Hedges AC a Lee Waters 

AC.   

 

2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 

Cytunwyd bod y cofnodion yn gyfrif cywir o'r cyfarfod blaenorol. Rhoddodd y Cadeirydd, 

Mark Isherwood AC, ddiweddariad byr ar y Bil Awtistiaeth (Cymru), a wrthodwyd gan y 

Cynulliad Cenedlaethol ym mis Ionawr 2019, ac ymrwymiadau dilynol a wnaed gan 

Lywodraeth Cymru i wella gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru.  

Rhoddodd Mark wybod i'r grŵp hefyd fod Llywodraeth Cymru wrthi'n ymgynghori ar y Cod 

Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft ar gyfer Cymru, sy'n cau ar 22 Mawrth 2019.  

 

Cyhoeddodd Hefin David AC fuddiant personol.  
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3 DIWEDDARIAD Y TÎM AWTISTIAETH CENEDLAETHOL A CHYNLLUNIO AR GYFER Y DYFODOL 

Rhoddodd Sara Harvey, Arweinydd Strategol Cenedlaethol y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, 

a Wendy Thomas, Arweinydd Proffesiynol Cenedlaethol, ddiweddariad ar eu pedwar maes 

gwaith:  

• Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth;  

• Adnoddau;  

• Hyfforddiant; a  

• Datblygiad y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig.  

Hysbyswyd y grŵp fod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi cwblhau cynllun achredu 

cyflogwyr y Tîm Awtistiaeth yn ddiweddar. Mae'n bwriadu lansio ffilm rhieni a gofalwyr a 

chynnal cynhadledd genedlaethol yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth y Byd. 

Mae hefyd yn gobeithio lansio cynllun gwasanaethau brys a rhaglen ddysgu yn y gwaith. 

Mae cynlluniau'r Tîm Awtistiaeth ar gyfer y dyfodol yn cynnwys strategaeth cyfranogi ac 

ymgysylltu, cefnogi datblygiad y Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth a 

diweddaru a chyflwyno adnoddau allweddol mewn ffordd strategol.  

 

Gofynnwyd cwestiynau ynghylch argaeledd adnoddau ôl-ddiagnostig gan Hefin David AC 

a mynychwyr eraill. Ymrwymodd Wendy Thomas i fwydo hyn yn ôl i dimau cyfrifol. Anogodd 

mynychwyr hefyd fod pobl awtistig yn cael eu cynnwys yn y gwaith o ddatblygu 

gwasanaethau a chefnogaeth gan fod rhai pryderon wedi'u mynegi ynghylch y ffaith nad 

oedd y gwasanaeth a'r gefnogaeth a ddarperir gan y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig 

wedi'u nodi'n glir nac yn hygyrch mewn rhai achosion. Cytunodd y Tîm Awtistiaeth gan 

ddweud y bydd hyn yn rhan o'i strategaeth cyfranogi ac ymgysylltu. Awgrymwyd hefyd y 

dylai'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ddatblygu hyfforddiant pellach ar gyfer Canolfannau 

Swyddi i gefnogi pobl awtistig yn well, yn enwedig yn dilyn cadarnhad na fydd rolau 

Partneriaid Cymorth Cymunedol yr Adran Gwaith a Phensiynau yn parhau.    

 

4 DIWEDDARIAD AR HYGYRCHEDD GAN TRC TRENAU 

Trafododd Barry Lloyd a Sarah Rennie o TrC Trenau eu datblygiad parhaus o gynlluniau sy'n 

anelu at wneud y rheilffordd yn hygyrch i bawb, saith diwrnod yr wythnos. Amlinellodd Barry 

a Sarah y gwaith y mae eu panel hygyrchedd yn ei wneud, megis ymweld â gorsafoedd a 

datblygu hyfforddiant. Cyhoeddwyd hefyd y bydd gan y panel hygyrchedd gyllideb i 

wneud gwelliannau wrth i faterion godi, fel y gellir ymdrin â hwy'n gyflym. Ymhlith y mentrau 

eraill y mae TrC Trenau yn eu datblygu mae'r Cynllun Waled Oren, siopa dirgel a theithiau 

ymgyfarwyddo.  

 

Gofynnwyd cwestiynau mewn perthynas â'r corff rheoleiddio y mae TrC Trenau yn atebol 

iddo. Mae'r Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd yn gosod polisi yn y maes hwn. Awgrymwyd bod 

gwella prydlondeb yn allweddol i wella profiad pobl awtistig ar drenau, a thrafnidiaeth 

gyhoeddus yn ehangach. Dywedodd Barry Lloyd y bydd gwelliannau ehangach a 

gynlluniwyd i'r rhwydwaith yn gwneud gwasanaethau'n fwy effeithlon a dibynadwy. 

Gofynnwyd hefyd a fyddai contractwyr TrC Trenau, fel arolygwyr diogelu refeniw, yn destun 
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yr un hyfforddiant â'r rhai a gyflogir yn uniongyrchol. Cadarnhawyd y byddai hyn yn 

digwydd.  

 

 

5 UNRHYW FATER ARALL 

Rhoddodd Lisa Morgan, o'r Cyfeiriadur Awtistiaeth, wybod i'r Grŵp am y gynhadledd sydd ar 

ddod, a fydd yn canolbwyntio ar gyflogaeth ac yn helpu sefydliadau i ddeall sut i ddod yn 

gyflogwyr sy'n hyderus o ran anabledd.  

Roedd Ian Cutler eisiau rhannu gwybodaeth gyda’r Grŵp am y grŵp cymorth ac ymgyrchu, 

Autism Injustice, sy’n ceisio sicrhau bod gweithwyr proffesiynol cyfiawnder troseddol a gofal 

yn ymwybodol o ganllawiau a pholisïau presennol sy’n ymwneud â phobl awtistig ac yn eu 

dilyn mewn ffordd sy’n eu diogelu’n iawn. Cytunwyd y byddai manylion am y grŵp hwn yn 

cael eu dosbarthu gyda'r cofnodion hyn. Wrth i ddiogelwch cymunedol gael ei ddatganoli, 

awgrymwyd y gallai Mark Isherwood AC ystyried gofyn cwestiynau ynghylch y mater hwn 

gyda Gweinidog cyfrifol Llywodraeth Cymru.     

Rhoddodd Mark Isherwood AC wybod i'r mynychwyr am y digwyddiad Going Gold for 

Autistic Acceptance, a drefnir gan Autistic UK a Phrosiect Grymuso Menywod Awtistig, a 

gynhelir yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 2 Ebrill.   

 

 

6 CAMAU GWEITHREDU 

Rhannu manylion am yr ymgyrch Autism Injustice â rhestr bostio'r Grŵp Trawsbleidiol ar 

Awtistiaeth.  

 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth yng Nghaerdydd ar 26 Mehefin 

2019.  

 

 

Cofnodion 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth  

26 Mehefin 2019   

Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

   

1 CROESO  

Croesawodd Mark Isherwood AC, Cadeirydd y Grŵp, bawb i gyfarfod olaf tymor cyfredol y 

Cynulliad, a fynychwyd hefyd gan y Swyddog Grŵp, Hefin David AC. Cafwyd 

ymddiheuriadau gan Llyr Gruffydd AC, Helen Mary Jones AC ac Adam Price AC.  

   

2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI  

Cytunwyd bod y cofnodion yn gyfrif cywir o'r cyfarfod blaenorol.  

   

3 YMWYBYDDIAETH O AWTISTIAETH YN Y GWEITHLE 

Trafododd Joe Allen ganllaw 'Ymwybyddiaeth Awtistiaeth yn y Gweithle' Cyngres Undebau 

Llafur Cymru gyda'r mynychwyr. Mae tri phrif nod i'r canllaw, y gofynnodd cynrychiolwyr 

undebau llafur amdano: addysgu cynrychiolwyr undebau llafur i'w helpu i gefnogi 

cydweithwyr awtistig yn well; darparu gwybodaeth gyffredinol am rai o'r agweddau 
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cyfreithiol perthnasol ar gyflogaeth; a darparu arweiniad ymarferol i gyflogwyr fel y gallant 

gefnogi staff awtistig yn well. 

 

Mae'r canllaw yn cynnwys enghreifftiau o ble mae dealltwriaeth dda o awtistiaeth gan 

gyflogwyr a chydweithwyr wedi arwain at ganlyniadau cadarnhaol i gyflogeion awtistig. 

Mae hefyd yn archwilio'r effaith y gall diffyg dealltwriaeth ei chael ar ragolygon cyflogaeth 

gofalwyr.  

 

Nod TUC Cymru yw hyrwyddo'r ddogfen hon ymhellach a darparu hyfforddiant i 

gynrychiolwyr undebau llafur. Cynigiodd Sara Harvey o'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol 

gynnal y canllaw ar wefan ASDinfoWales. Mae Joe yn croesawu sylwadau neu 

awgrymiadau ar sut y gellid gwella'r canllaw, gydag un mynychwr yn ceisio sicrwydd bod y 

canllaw yn cynnwys cyflyrau niwroddatblygiadol ehangach.   

 

4 Y DEFNYDD O ALCOHOL AC AWTISTIAETH 

Trafododd Andrew Misell, o Alcohol Change UK Cymru, a Mark Brosnan, o Brifysgol 

Caerfaddon eu gwaith parhaus yn archwilio’r cysylltiadau rhwng y defnydd o alcohol ac 

awtistiaeth, gan ganolbwyntio’n benodol ar sicrhau bod gwasanaethau sy’n cefnogi yfwyr 

dibynnol yn ystyriol o awtistiaeth. Mae rhai astudiaethau wedi awgrymu bod pobl awtistig 

mewn risg uwch o niwed alcohol. Mae gwaith ymchwil hefyd yn dangos bod gan bobl 

awtistig brofiadau negyddol o gael gafael ar gymorth yn y maes hwn oherwydd diffyg 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth. Rhoddodd Andrew a Mark grynodeb y gall 

addasiadau rhesymol i'r ffordd y darperir cefnogaeth i bobl awtistig arwain at ganlyniadau 

llawer gwell. Eu nod nawr yw canolbwyntio ar weithio gyda gwasanaethau cymorth alcohol 

i rannu eu gwybodaeth a darparu hyfforddiant.  

 

Trafodir y rhaglen waith hon yn fanylach yng nghynhadledd Alcohol Change UK Cymru yn 

Wrecsam ym mis Medi. 

 

Trafododd rhai o'r mynychwyr brofiadau personol ac awgrymwyd y gallai'r mater hwn 

waethygu os nad yw oedolion awtistig wedi derbyn diagnosis. Soniodd Mark Isherwood AC 

am yr ymgyrch Yfed Doeth Heneiddio'n Dda. Er bod yr ymgyrch hon yn canolbwyntio'n 

bennaf ar fynd i'r afael â'r cynnydd yn y defnydd o alcohol gan bobl hŷn, gall rhai achosion 

posibl dros y cynnydd hwn, fel arwahanrwydd cymdeithasol a phryder, fod yn berthnasol i 

bobl awtistig hefyd.     

   

5 AWTISTIAETH A'R LLEIAFRIF TSIEINIAIDD 

Dechreuodd Hazel Lim, o Grŵp Cymorth Awtistiaeth Tsieineaidd, drwy rannu ei phrofiadau 

personol fel rhiant plentyn awtistig yn ceisio cymorth gan y gymuned Tsieineaidd. Soniodd 

Hazel am y stigma sydd ynghlwm ag awtistiaeth yn y gymuned Tsieineaidd, a rhannodd stori 

amdani'n gorfod gadael yr ystafell ar ôl gofyn i grŵp Tsieineaidd a oedd unrhyw un o’u plant 

yn awtistig. 

 

Awgrymodd Hazel fod diwylliant yn arbennig o anodd ei newid a bod gwerth negyddol, 

mewn rhai achosion, yn cael ei wreiddio hyd yn oed yn yr iaith ei hun - gellir dehongli 

awtistiaeth i gyfieithu'n llythrennol fel 'afiechyd hunan-gaeëdig'. Mae hyn yn ei gwneud hi'n 

anodd goresgyn y tabŵ canfyddedig.  

 

Roedd Hazel wedi sicrhau cyllid i gynhyrchu canllaw awtistiaeth Tsieineaidd-Saesneg cwbl 

ddwyieithog. Mae'n gobeithio codi ymwybyddiaeth o'r mater hwn a gwella dealltwriaeth o 

awtistiaeth yn y gymuned Tsieineaidd.  

 

 

6 UNRHYW FATER ARALL  

Rhoddodd Mark Isherwood AC wybod i'r Grŵp am ymgynghoriadau agored Llywodraeth 

Cymru ar ganllawiau gofal iechyd parhaus y GIG a gofal parhaus i blant neu bobl ifanc. 
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Hefyd, disgwylir yr adolygiad blynyddol o strategaeth awtistiaeth Llywodraeth Cymru ym mis 

Mehefin.  

 

Rhoddodd Sara Harvey wybod i'r Grŵp y bydd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol hefyd yn 

cyhoeddi adroddiad yr wythnos hon a gofynnodd iddo gael ei ddosbarthu. 

 

Mynegodd mynychwr bryderon ynghylch y canllawiau a ddarperir gan fyrddau arholi i 

oruchwylwyr arholiadau mewn perthynas â darparu cefnogaeth i ddisgyblion awtistig. 

Dywedodd Sara Harvey y bydd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn ymchwilio i hyn ac yn ei 

ddatblygu.  

 

Soniodd Denise Inger o Snap Cymru am sut y gallai newidiadau i'r system anghenion dysgu 

ychwanegol effeithio ar gydnabod a diagnosio awtistiaeth yn gynnar.  

   

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth ym Mhrestatyn ar 18 Hydref 2019.  

 


