
     
 

Cofnodion  
 Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

 16 Medi 2016 
Venue Cymru, Llandudno 

 
1 CROESO 
Croesawodd Mark Isherwood AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth, 
bawb i gyfarfod cyntaf tymor y Cynulliad hwn. Hysbysodd Mark y grŵp o’i lawenydd y 
bydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth yn parhau yn nhymor y pumed Cynulliad ac 
o gael ei ail-ethol yn Gadeirydd. Mae swyddogion newydd y grŵp yn cynnwys Dr Dai 
Lloyd, AC Gorllewin De Cymru; Hefin David, AC Caerffili; a Jayne Bryant, AC 
Gorllewin Casnewydd. Maent i gyd wedi anfon eu hymddiheuriadau. 
 
2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn gywir. Rhoddodd Mark Isherwood 
ddiweddariad byr ar gynnydd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol, Deddf Awtistiaeth 
arfaethedig ar gyfer Cymru, y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig arfaethedig a 
Strategaeth Awtistiaeth Llywodraeth Cymru. Cytunwyd bod y rhain yn flaenoriaeth i 
waith y grŵp yn y dyfodol.  
 
 3 Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM YMGYRCH YMWYBYDDIAETH Y 
GYMDEITHAS AWTISTIAETH GENEDLAETHOL - TOO MUCH INFORMATION   
Hysbysodd Jess Leigh, Uwch Swyddog Ymgyrchoedd yr NAS, y grŵp o lwyddiant yr 
ymgyrch ymwybyddiaeth, Too Much Information, hyd yn hyn. Mae'r ymgyrch yn 
ymateb i arolwg cenedlaethol ar agweddau tuag at awtistiaeth a’i nod yw helpu’r 
cyhoedd  i ddeall pobl awtistig yn well. Mae ffilm a grëwyd ar gyfer yr ymgyrch wedi 
cael ei gweld 56 miliwn o weithiau. Mae'r ymateb cyntaf wedi bod yn dda, gydag 
ymchwil dilynol yn dangos cynnydd mewn dealltwriaeth. Bydd yr ymgyrch yn rhedeg 
am dair blynedd. Er bod ymgyrch o'r fath yn cael ei chroesawu, awgrymodd 
cyfraniadau gan y grŵp mai rhai o'r rhwystrau mwyaf a wynebir wrth gael gafael ar 
gymorth yw gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau cyhoeddus sydd ag ychydig o 
ddealltwriaeth o awtistiaeth. Nododd Mark Isherwood y gellid mynd i'r afael â rhai o'r 
pryderon hyn yng Nghymru drwy ddiwygio deddfwriaeth Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a'r cynnig o Ddeddf Awtistiaeth ar gyfer Cymru.  

 
 4 ANDREW EDWARDS, AWDUR -  I’VE GOT A STAT FOR YOU:MY LIFE WITH 
AUTISM  
Yn seiliedig ar bennod o'i lyfr, trafododd Andrew’r broses o gael gafael ar gymorth. Er 
bod Andrew yn cofio profiadau cadarnhaol, siaradodd hefyd am adegau pan gafodd 
ei siomi a’i adael heb y cymorth yr oedd ei angen arno. Awgrymodd Andrew y gallai 
ei lyfr roi mewnwelediad da i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant ac 
oedolion awtistig.  
 
 
5 YSGOL PLAS BRONDYFFRYN. 
Rhoddodd Claire Peel, y Pennaeth Cynorthwyol drosolwg o'r ysgol a'r cymorth y 
mae'n ei roi i ddisgyblion ag awtistiaeth. Trafododd Claire athroniaeth o gydweithio, a 
siaradodd am bwysigrwydd gweithio’n agos gyda disgyblion, teuluoedd, ysgolion 
eraill a chydag asiantaethau eraill. Mae effaith cydweithio yn golygu bod dysgwyr a 
theuluoedd yn teimlo'u bod yn cael mwy o gefnogaeth i gyflawni’r heriau sy'n eu 
hwynebu.  
 
 



6 GWOBRAU CREATASMILE. 
Rhoddodd Sharon Bateman fanylion am y Gwobrau Creatasmile cyntaf, cyfle i 
gydnabod cyfraniadau eithriadol pobl ag awtistiaeth, eu teuluoedd, gwirfoddolwyr a 
gweithwyr proffesiynol. Cynhelir y seremoni ar 12 Tachwedd yn Llanelwy. Trafododd 
Sharon hefyd rai o'r prosiectau sydd ar y gweill gan Creatasmile, gan ganolbwyntio 
ar gymorth cyflogaeth a rhwydwaith cyfeillio. Cyfeiriodd Mark Isherwood at waith 
parhaus yn yr ardal gan Remploy Cymru i gyflwyno prentisiaethau awtistiaeth.  
I gael manylion am sut i enwebu ar gyfer Gwobrau Creatasmile, anfonwch e-bost at  
asd.smiles@yahoo.co.uk  
 
7 Y PROSIECT GRYMUSO MENYWOD AG AWTISTIAETH.  
Ar ran y Prosiect Grymuso Menywod ag Awtistiaeth, trafododd Tracey Brees waith 
parhaus y grŵp o ran rhoi cymorth i fenywod a merched gael gafael ar y wybodaeth 
a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt. Cyfeiriodd Tracey at ddiffyg diagnosis o 
fenywod ag awtistiaeth a sut y mae'r grŵp am geisio codi ymwybyddiaeth o 
awtistiaeth mewn menywod a merched ymhlith gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd yn 
ehangach. Soniodd Tracey hefyd am ei gwaith yn annog mynediad at weithgareddau 
awyr agored. Cyfeiriodd Mark Isherwood at y Gynhadledd ar 7 Hydref ym Mhrifysgol 
Glyndŵr yn Wrecsam, y mae’r Prosiect Grymuso Menywod ag Awtistiaeth wedi helpu 
i’w threfnu. Mae manylion ar gael yn:  
http://conferencevenues.glyndwr.ac.uk/WhatsOnEvents/AutismConference  
<http://conferencevenues.glyndwr.ac.uk/WhatsOnEvents/AutismConference> 
 
8 UNRHYW FATER ARALL 
Rhoddodd Sharon Bateman fanylion am grŵp newydd i oedolion, a redir gan Alex 
Lowery ac a fydd yn cael ei gynnal yn Creatasmiles.  
Nodwyd diffyg cynrychiolaeth o Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru hefyd, er bod staff 
o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bresennol.   
Cynigiodd cynrychiolydd o Gymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain roi cymorth 
i gyrraedd ei aelodau er mwyn codi ymwybyddiaeth o gyfarfodydd yn y dyfodol. 
 
9 AWGRYMIADAU  
Awgrymwyd gan aelodau unigol o'r grŵp fod cyfarfodydd y dyfodol yn edrych ar 
gyfleoedd cyflogaeth a sut mae gweithwyr cymdeithasol yn cefnogi'r rhai sydd ag 
awtistiaeth. Awgrymwyd hefyd y dylid cael gwell presenoldeb gan randdeiliaid 
allweddol mewn Awdurdodau Lleol yn y cyfarfodydd. 
 
 
Dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth: 14 Rhagfyr 
2016 yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru  
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