
  
 

Cofnodion  
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

 8 Chwefror 2017 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

 
1 CROESO 
Croesawodd Mark Isherwood AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 
bawb i'r cyfarfod. Roedd y swyddogion Hefin David AC a Dai Lloyd AC yn bresennol, 
ynghyd â Lee Waters AC, Jeremy Miles AC a David Rees AC. 
 
2 CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 
Ail-gadarnhawyd Mark Isherwood yn ffurfiol fel Cadeirydd a chyhoeddwyd bod Hefin 
David, Dai Lloyd a Jayne Bryant yn Swyddogion grŵp.  
 
3 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI  
Cytunwyd fod y cofnodion yn gofnod cywir o'r cyfarfod blaenorol. Yn dilyn gohebiaeth 
o’r cyfarfod blaenorol, cytunwyd hefyd y byddai Alun Davies AC, Gweinidog y 
Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn cael ei wahodd i gyfrannu at gyfarfod o'r grŵp yn y 
dyfodol i drafod y ddarpariaeth Addysg Bellach ar gyfer dysgwyr awtistig.  

4 CYFLWYNIAD GAN BASW CYMRU 
Rhoddodd Carol Davies o Gymdeithas Brydeinig Gweithwyr Cymdeithasol Cymru 
(BASW Cymru) wybodaeth i’r grŵp am waith y sefydliad yng Nghymru ac, yn fwy 
cyffredinol, sut y gall gweithwyr cymdeithasol gefnogi pobl awtistig a'u teuluoedd. 
Mynegodd y grŵp bryderon ynghylch hyfforddiant awtistiaeth, mynediad at gymorth 
mewn gwahanol rannau o Gymru, straen yn y gweithlu, eiriolaeth rhiant / gofalwr ar 
gyfer unigolion dieiriau a phwysau gan awdurdodau lleol i gyfyngu’r gwasanaethau 
sydd ar gael. Roedd Carol yn gyfarwydd â llawer o'r materion a godwyd a dywedodd 
fod BASW Cymru yno i gefnogi gweithwyr cymdeithasol o ran sicrhau bod pawb yn 
cael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt i ddiwallu eu hanghenion.   

 
5 AWTISTIAETH A CHYFLOGAETH 
Trafododd Christine Trevett, merch, a rhiant i rywun ar y sbectrwm awtistiaeth sut y 
mae ei phrofiadau personol hi wedi achosi iddi ddod i’r casgliad bod angen llawer 
rhagor o waith ymchwil wedi’i dargedu, ac ymyriadau penodol i wella rhagolygon 
cyflogaeth pobl awtistig yng Nghymru. Nododd Christine fod amcangyfrif y 
Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth o ddim ond 16% o oedolion awtistig mewn 
gwaith llawn amser yn y DU yn debygol o fod yn optimistaidd ar gyfer Cymru. 
Dywedodd hefyd nad yw prosiectau mawr eu hangen, fel Engage to Change, yn 
benodol ar gyfer awtistiaeth. Awgrymodd Christine fod gan gyflogwyr ran i'w chwarae 
o ran gwneud gwaith yn hygyrch hefyd a thrafodwyd sut y mae 'jargon 
cyflogadwyedd' a ddefnyddir yn aml mewn cyfweliadau a hysbysebion, yn aml yn rhoi 
pobl awtistig o dan anfantais. Trafodwyd rôl llysgennad cyflogaeth awtistiaeth 
Llywodraeth Cymru hefyd ac awgrymodd Christine y dylai’r rôl hon gael ei hehangu 
yn hytrach na’i diddymu. 
 
6 Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN LYWODRAETH CYMRU AM Y 
STRATEGAETH AWTISTIAETH A’R GWASANAETH AWTISTIAETH 
INTEGREDIG 
Rhoddodd Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol y wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp ynglŷn â sut y mae Llywodraeth 
Cymru yn cefnogi pobl awtistig a'u teuluoedd yng Nghymru. Nododd y Gweinidog brif 
flaenoriaethau’r Strategaeth Awtistiaeth newydd sef asesu a diagnosis, diwallu 
anghenion cymorth a gwybodaeth a hyfforddiant. Nod y Llywodraeth yw mynd i'r 



afael â’r meysydd hyn drwy'r gwasanaeth awtistiaeth integredig newydd sy'n cael ei 
gyflwyno ar hyn o bryd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Powys.  
Dywedodd y Gweinidog fod cynnydd yn cael ei wneud o ran sefydlu grŵp cynghori i 
fonitro a gwerthuso llwyddiant y gwasanaeth integredig a'i bod yn gobeithio y 
byddant yn cyfarfod am y tro cyntaf y mis nesaf cyn dechrau gweithio ar yr adroddiad 
cynnydd blynyddol cyntaf.  
Cydnabu'r Gweinidog, er bod llawer o’r bobl a oedd yn bresennol yn cefnogi 
deddfwriaeth awtistiaeth benodol, ei bod yn hyderus y bydd y strategaeth awtistiaeth 
a’r ddeddfwriaeth gwasanaethau cymdeithasol bresennol a’r ddeddfwriaeth 
anghenion dysgu ychwanegol arfaethedig yn ddigonol i ddiwallu’r anghenion 
presennol. Dywedodd y Gweinidog y bydd y Llywodraeth yn deddfu os bydd bylchau 
yn parhau i fodoli, ond dywedodd fod cyflwyno deddfwriaeth yn anodd iawn iddynt ei 
wneud a gall gymryd llawer o amser.  
Gofynnwyd cwestiynau ynghylch diffyg gwasanaethau i oedolion yn Sir Benfro. 
Ymatebodd y Gweinidog drwy ddweud bod gan bob Awdurdod Lleol ddyletswydd i 
ddarparu cymorth os oes ei angen ac os nad yw hynny'n digwydd, byddai'n hoffi 
gwybod.  
Amlygodd aelodau’r grŵp hefyd gynnwys pobl awtistig a defnyddwyr gwasanaethau 
ar Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol fel blaenoriaeth. Awgrymwyd y byddai fforymau 
defnyddwyr gwasanaeth o gymorth i lenwi’r bylchau mewn gwybodaeth a phrofiad 
sy'n bodoli ar hyn o bryd. Dywedodd y Gweinidog ei bod yn pwysleisio’n rheolaidd y 
dylai awtistiaeth fod yn flaenoriaeth pan fydd yn cyfarfod â Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol. Nododd Mark Isherwood fod diffyg ymgysylltu â'r gymuned awtistig yn 
parhau i fod yn broblem ar draws Cymru.  
Gofynnwyd cwestiwn arall ynghylch effaith y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol 
arfaethedig ar wasanaethau cymdeithasol. Dywedodd y Gweinidog y bydd yn parhau 
i gael trafodaethau gyda chydweithwyr ar draws y Llywodraeth i sicrhau y rhoddir 
ystyriaeth briodol i effaith deddfwriaeth yn y maes hwn. 
Holodd aelod arall o'r grŵp ynglŷn â’r broses gyfeirio at y gwasanaeth awtistiaeth 
integredig newydd a dywedodd y Gweinidog y byddai hyn fel arfer yn digwydd drwy 
feddyg teulu neu'r Gwasanaethau Cymdeithasol.  
Mynegwyd pryderon mwy cyffredinol am y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
Dywedodd Hefin David fod gwaith craffu ar y gweill gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg a bod y pwyllgor hwnnw’n gyfarwydd â llawer o'r pwyntiau a godwyd.  
 
7 UNRHYW FATER ARALL 
Rhoddodd Willow Holloway, o Autistic UK a'r Prosiect Grymuso Menywod Awtistig 
wybodaeth i’r grŵp am ymgynghoriad parhaus ag oedolion awtistig mewn 
cydweithrediad â Men’s Shed. Daeth themâu cyffredin i’r amlwg a byddant yn parhau 
i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp wrth i’r ymgynghoriadau barhau.  
Rhoddodd Ann Fowler y wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp am fater a godwyd yn y 
cyfarfod blaenorol ynghylch seibiant brys. Gall pobl ddefnyddio cardiau argyfwng 
gofalwyr lle maent ar gael. Ychwanegodd Ann y dylai pobl hefyd fod yn ymwybodol 
o'r rôl y gall nyrsys cyswllt ysbytai ei chwarae yn dilyn derbyn i'r ysbyty.  
Cododd David Malins y mater o wybodaeth am awtistiaeth o fewn y gwasanaethau 
brys ac ymhlith gweithwyr proffesiynol ehangach sydd â chyfrifoldeb i gefnogi pobl 
awtistig. Cefnogwyd hyn gan aelodau eraill o'r grŵp a dywedwyd fod angen gwneud 
rhagor i sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn meddu ar sgiliau a gwybodaeth sy'n 
briodol i'w rôl.  
 
 
 
 



8 CAMAU GWEITHREDU  
Bydd y grŵp yn ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i’w wahodd i 
gyfarfod yn y dyfodol i drafod materion diweddar a godwyd gan y grŵp.  
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth yng Nghynulliad 
Cenedlaethol Cymru ar 14 Mehefin  2017, 12:15 pm-13:15pm, gyda'r union leoliad i'w 
gadarnhau eto.  


