
  Y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd 

 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Gwener 30 Mehefin 2017, Clwb Pêl-droed 

Alexander yr Wyddgrug, Parc Alyn, Ffordd Dinbych, yr Wyddgrug. 

 

Yn bresennol: Mark Isherwood AC (Cadeirydd), Zoe Richards (Anabledd Dysgu Cymru - 

Ysgrifennydd), Owen Williams (Cyngor y Deillion Cymru), Janette Williams (Vision 

Support), Jan Thomas (Canolfan FDF ar gyfer Byw'n Annibynnol), Amanda Aldridge (yr 

Adran Gwaith a Phensiynau), Nathan Davies (Actifydd Anabl), Sarah Matthews (Canolfan 

Sign-Sight-Sound), Tricia Roberts, Cynghorydd Eric Owen, Vicky Holberry (Canolfan 

FDF ar gyfer Byw'n Annibynnol), Gaynor Roberts, Chesleigh Kearney.  

 

Ymddiheuriadau: Rebecca Phillips (Cyngor y Deillion Cymru - Cofnodion), Joy Smith 

(Vision Support), Rhian Davies (Anabledd Cymru), Jim Crowe, (Anabledd Dysgu Cymru), 

Lynne Neagle AC, Michelle Brown AC, Sian Gwenllian AC, Jan Underwood, Vin West.   

 

1. Croeso a chyflwyniadau. 

 

Croesawodd Mark Isherwood AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd, bawb i’r 

cyfarfod yng ngogledd Cymru. 

 

2. Materion yn codi. 

 

Roedd cywiriad i’r cofnodion. O dan eitem 2, Ethol Swyddogion, nodwyd enw Zoe 

Richards yn lle Mark Isherwood ar gyfer enwebu Cadeirydd.  

 

Cymeradwywyd y cofnodion yn amodol ar y newid uchod. 

 

Cynigiwyd gan: Jan Thomas 

Eiliwyd gan: Owen Williams 

 

3. Beth mae Byw'n Annibynnol yn ei olygu yn ymarferol? - Sgwrs gan Jan Thomas o 

Ganolfan FDF ar gyfer Byw'n Annibynnol. 

 



Daeth Fforwm Anabledd Sir y Fflint yn Ganolfan ar gyfer Byw'n Annibynnol ar 1 Mawrth, 

ar ôl bod yn Fforwm Anabledd Sir y Fflint am 19 mlynedd ac yn ddiweddar enillodd y 

wobr 'Sefydliad Anabledd Gorau yn Sir y Fflint'. Ar hyn o bryd, dim ond un Canolfan 

arall ar gyfer Byw'n Annibynnol sydd ac mae wedi'i lleoli ym Mhontypridd. Yn 

ddelfrydol, byddai'n hoffi gweld un ym mhob sir yng Nghymru. Mae'r Fforwm wedi 

cyfrannu'n ddiweddar at ysgrifennu'r 'Pecyn Cymorth Galluogi Cymru', sy'n ganllaw 

arfer da ar gyfer datblygu Canolfannau ar gyfer Byw'n Annibynnol.  

Bydd atgyfeiriadau i'r Ganolfan newydd yn cael eu trin mewn modd amserol drwy 

ganolfan a fydd yn cael ei lleoli yn Swyddfa Fforwm Anabledd Sir y Fflint yn Neuadd y 

Dref y Wyddgrug gyda gwasanaethau lloeren yn gweithredu ledled Wrecsam, Sir y Fflint 

a Sir Ddinbych. Bydd yn llunio cylchlythyr chwarterol a fydd ar gael yn Gymraeg ac yn 

Saesneg ac mewn fformatau hygyrch.  

 

Yn ystod y misoedd nesaf, bydd yn cynnal ymgynghoriad ar Droseddau Casineb sy'n 

ymwneud ag Anabledd, ar ran Anabledd Cymru. 

 

Cwestiynau: 

 

 Holodd JW am yr ymgynghoriad ar y Fframwaith Gweithredu ar Fyw'n Annibynnol. 

Roedd yn siomedig mai dim ond ar-lein y gellid cwblhau holiadur Llywodraeth 

Cymru ac nid oedd yn holi am anabledd(au) y person, sy'n llesteirio'r broses o 

gasglu data ystadegol. Ychwanegodd OW fod Cyngor y Deillion Cymru wedi 

dosbarthu fersiwn hygyrch i'w cysylltiadau sydd wedi colli eu golwg a derbyniodd 

dros 80 o ymatebion, ond ni fyddai anableddau eraill yn cael eu nodi o fewn yr 

ymatebion cyffredinol. Teimla JW fod yr un cwestiynau wedi cael eu gofyn am y 

15-20 mlynedd diwethaf heb gyrraedd y cam o gyflawni rhywbeth yn dilyn yr 

ymatebion. Mae symiau enfawr o arian wedi cael eu gwario ar ymgynghori pan 

fo'r atebion eisoes yn hysbys ac roedd rhai aelodau yn teimlo eu bod yn cael eu 

llethu gan ddogfennau ymgynghori pan nad oes ganddynt y capasiti i ymateb i 

bob un.  

 

Ymatebodd MI drwy ychwanegu bod y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) yn ymwneud â symud o ymgynghori i ddylunio a chyflwyno gyda'i gilydd. Y 

cysylltiadau sydd ar goll yw'r gweithredu a'r monitro. Ceir bwlch hefyd rhwng yr angen 

i bob  awdurdod lleol gael uned fynediad pob anabledd integredig ac i wasanaethau 



arbenigol gael eu llywio gan ymwybyddiaeth o gyflyrau  penodol, neu weithio gyda 

phobl sydd ag ymwybyddiaeth o gyflyrau penodol fel y gall y gwasanaeth generig 

nodi'r angen a chyfeirio. Gwybodaeth am y capasiti sydd gan y sefydliadau hynny yna 

mae angen darparu'r gwasanaethau arbenigol hynny oherwydd os bydd hynny'n mynd 

o'i le, bydd yn arwain at gost i'r Awdurdod Lleol  a'r Bwrdd Iechyd wrth ymdrin ag 

argyfwng, damweiniau ac achosion brys ac ati. 

 

 Mynegwyd pryderon nad oes neb yn plismona'r Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ac i sicrhau bod yr Awdurdodau Lleol yn 

gweithredu'r Ddeddf.  

 

 O ran gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth, nid yw gwasanaethau cymdeithasol ond 

ar gael dros y ffôn neu ar-lein. Nid oes darpariaeth ar gyfer defnyddwyr Iaith 

Arwyddion Prydain. 

 

 Ychwanegodd MI ei fod yn gweithio gyda Chymdeithas Pobl Fyddar Prydain sy'n 

cynrychioli'r glymblaid o elusennau ar gyfer pobl fyddar a phobl sy'n drwm eu 

clyw ledled Cymru i ddatblygu cynigion ar gyfer deddfwriaeth Iaith Arwyddion 

Prydain. Bydd Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain yn lansio ymgynghoriad cyn y 

broses ddeddfu i gasglu data a thystiolaeth am yr hyn y mae'r gymuned yn galw 

amdano.  

 

 Mae MI wedi ysgrifennu at y Gweinidog sy'n gyfrifol am y Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant yn ceisio eglurder ynghylch y Fframwaith Gweithredu ar 

Fyw'n Annibynnol oherwydd bod y Ddeddf yn ymwneud â gofal a chymorth tra 

bod y Fframwaith yn mynd llawer ymhellach ac yn cynnwys pethau megis 

cyflogaeth, a ddylai, os yw'n defnyddio dull model cymdeithasol, fod yn rhan o'r 

faner ehangach, ond nid yw pawb yn dehongli hyn yn y ffordd honno. Er nad yw 

yn wyneb y Ddeddf, mae'r cod rheoliadau yn croesawu Confensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl ac yn dyfynnu'r Fframwaith 

Gweithredu ar Fyw'n Annibynnol fel safon y dylai cyrff y sector cyhoeddus ei 

fodloni.  

 

 Gofynnwyd cwestiwn ynghylch a oes unrhyw ystadegau ar gael am nifer y bobl 

anabl a gyflogir gan gwmnïau preifat. 



 

Ychwanegodd MI fod Llywodraeth Cymru wedi datganoli cyfrifoldeb am ddyletswydd 

cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Mae'r ddeddfwriaeth, sy'n gymwys i fusnesau a'r 

sectorau annibynnol a phreifat  yn dod o dan ddeddfwriaeth y DU, yn enwedig Deddf 

Cydraddoldeb 2010. Awgrymodd MI  fod y grŵp yn ysgrifennu at y Gweinidog, Ken 

Skates.  

 

4. Gwella Bywydau: Papur Gwyrdd Gwaith, Iechyd ac Anabledd - Amanda Aldridge, yr 

Adran Gwaith a Phensiynau. 

 

Mae Amanda yn gyfrifol am 22 o Ganolfannau Gwaith ar draws gogledd a chanolbarth 

Cymru. Mae Amanda yn disgrifio eu hethos fel un sy'n trin pob cwsmer fel unigolyn. 

Maent yn canfod eu sefyllfa, eu sgiliau a'u dyheadau. Er mwyn galluogi hyn, maent 

wedi recriwtio Partneriaid Cymunedol Arweiniol, un yng ngogledd a chanolbarth Cymru 

ac eraill ledled y wlad. At hynny, maent yn recriwtio Partneriaid Cymunedol a fydd yn 

gweithio gyda'r Arweinwyr ac yn ymdrin â meysydd penodol megis pob anabledd, pobl 

ifanc, iechyd meddwl ac ati. Eu rôl yw cefnogi'r Hyfforddwyr Gwaith yn y Canolfannau 

Gwaith er mwyn helpu pobl i symud ymlaen ar eu taith i mewn i waith.  

 

Un maen prawf hanfodol i ddod yn Bartner Cymunedol yw 'profiad byw', gan fod rhan 

allweddol o'u rôl yn cynnwys datblygu rhwydwaith mentora i gefnogi unigolion.  

 

Maent hefyd yn sefydlu Cynllun Hyder Anabledd i feithrin cydberthynas gyda 

chyflogwyr er mwyn eu hannog i gyflogi pobl ag anableddau. Mae gan yr Adran Gwaith 

a Phensiynau rôl i weithio gyda chyflogwyr, sy'n cynnwys gwrando ar eu pryderon a 

chael gwybod beth sy'n eu hatal rhag cyflogi pobl anabl. Maent yn awyddus i 

Ganolfannau Gwaith fod yn ganolbwynt y gymuned ac i bobl roi'r gorau i feddwl 

amdanynt fel asiantaethau budd-daliadau ond yn hytrach fel lleoedd i fynd am 

gymorth. 

 

Ar hyn o bryd mae 71 o glybiau gwaith peilot ledled y DU ac os byddant yn fuddiol, 

byddant yn cael eu cyflwyno ledled y wlad. Bydd pobl anabl yn cael eu cefnogi gan yr 

Hyfforddwr Gwaith i gael mynediad i'r clybiau swyddi sy'n cynnwys cefnogaeth gyda 

thrafnidiaeth.  

 



Sylwadau a chwestiynau: 

 

 Teimla ZR y byddai'n ddefnyddiol i gwsmeriaid ag anabledd dysgu wybod a deall 

rolau staff gwahanol o fewn yr Adran Gwaith a Phensiynau oherwydd yn aml mae 

teimlad o anesmwythdra os yw'r Adran yn cysylltu â pherson oherwydd profiadau 

mewn perthynas â hawliadau budd-daliadau.  

 

 Ychwanegodd MI fod Llywodraeth Cymru wrthi'n datblygu cyfres o bolisïau ar 

gyfer hyfforddiant yn y gweithle, yn enwedig prentisiaethau ac mae wedi bod yn 

awyddus iddynt fynd i'r afael â'r rhwystrau a drafodwyd. 

 

 Hysbysodd MI y grŵp fod y Cynlluniau Cymorth Cyflogadwyedd yn newid. Mae 

Llywodraeth y DU wedi mynd allan i dendr yng Nghymru ar yr elfen sy'n weddill 

o'r tair elfen a arferai ddod o dan y Rhaglen Waith, a fydd yn cynnwys pobl anabl, 

pobl sydd â chyflyrau iechyd, neu'r rhai sydd allan o waith am fwy na dwy 

flynedd. Y rhestr fer yw Remploy, Ymddiriedolaeth Shaw a Working Links. Caiff y 

penderfyniad ei wneud erbyn diwedd y flwyddyn. Mae Llywodraeth Cymru yn 

nodi bod disgwyl i'w Rhaglen Cyflogadwyedd newydd ei hun ddechrau darparu 

ym mis Ebrill 2019. 

 

 5. Dyddiadau a themâu ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol. 

 

 Cynhelir y cyfarfod nesaf ymhen tri mis, yn ne Cymru. Dyddiad i’w gadarnhau.  

 

 Cynigiodd ZR fod y cyfarfod yn dod yn ôl i ogledd Cymru yn ddiweddarach yn y 

flwyddyn, yn hytrach nag un o bob pedwar yn cael ei gynnal yng ngogledd 

Cymru. 

 

 Croesawodd ZR awgrymiadau ar gyfer siaradwyr/themâu. Roedd un awgrym yn 

cynnwys cynrychiolydd o'r Gwasanaethau Cymdeithasol am y wybodaeth 

ddiweddaraf am y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). 

 

6. Unrhyw fater arall. 

 



 Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Fforwm Anabledd Sir y Fflint ar 22 Awst 

yng Nghlwb Pêl-droed Alexander, Parc Alyn, Ffordd Dinbych, yr Wyddgrug. Bydd 

dyddiadau ac amseroedd yn cael eu dosbarthu. 

 

 Cynhelir cynhadledd Cyd-gynhyrchu Sir y Fflint ar 7 Medi yn Theatr Clwyd. 

 

 Cynhelir y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol a'r Grŵp Trawsbleidiol ar 

Awtistiaeth yng ngogledd Cymru eleni.  

 

 Gofynnodd MI i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â'r rhestr bostio ar 

gyfer unrhyw un o'r grwpiau a restrir, i anfon neges e-bost ato: 

mark.isherwood@cynulliad.cymru. 

 

 Hysbysodd ND y grŵp fod y sawl sy'n cael arian o'r Gronfa Byw'n Annibynnol yn 

cael eu hailasesu gan yr awdurdod lleol ac yn cael eu darbwyllo i dderbyn 

taliadau uniongyrchol yn lle hynny. 

 

 Trafododd y grŵp Daliadau Uniongyrchol ac mae un aelod yn ymdrin ag 

awdurdod lleol sy'n ceisio annog pobl fyddar i ddefnyddio eu taliadau 

uniongyrchol i dalu cost eu gohebiaeth gyda'r awdurdod lleol, a ddylai gael ei 

darparu gan yr awdurdod fel rhan o'i ddyletswyddau statudol. 

 

 Ymatebodd MI drwy ddweud y byddai hyn yn mynd yn groes i'r Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Dylai'r Ddeddf gryfhau'r 

mynediad at Daliadau Uniongyrchol, nid ei wanhau, a dylai gwasanaethau 

cymdeithasol nid yn unig fod yn gwneud taliadau uniongyrchol ar gael yn ôl y 

galw, ond dylent hefyd fod yn hyrwyddo ac yn cefnogi hefyd ar sail hyblyg. 

 

 Ychwanegodd OW y bydd cylchlythyr nesaf Cyngor y Deillion Cymru yn 

canolbwyntio ar Daliadau Uniongyrchol. 

 

 O ran Cronfa Byw'n Annibynnol Cymru, hysbysodd MI y grŵp ei fod wedi galw ar 

Lywodraeth Cymru i barhau â chynllun wedi'i neilltuo. Cytunodd Mark Drakeford 

AC i'w ymestyn i 2018 ond yna cadarnhaodd y caiff y cyllid ei drosglwyddo i'r 

awdurdodau lleol gyda manylion i ddilyn. Nid oes unrhyw fanylion wedi dod i 



law, hyd yma. Mae amharodrwydd gwleidyddol i neilltuo'r awdurdodau lleol, er 

bod cynseiliau fel cyllid Cefnogi Pobl. 

 

 Awgrymodd MI ysgrifennu at Lywodraeth Cymru, gan fynegi'r pryderon hyn a'u 

gwahodd i fynychu'r cyfarfod nesaf i roi diweddariad ac ateb cwestiynau.  

 

 

Camau i’w cymryd: 

 

1. Ysgrifennu at Ken Skates AC i ofyn am ystadegau ar nifer y bobl anabl a gyflogir gan 

gwmnïau preifat yng Nghymru. 

 

2. Ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i fynegi'r pryderon a godwyd ynghylch y Gronfa 

Byw'n Annibynnol a'u gwahodd i'r cyfarfod nesaf i roi diweddariad ac ateb cwestiynau. 

 

3. Gwahodd cynrychiolydd o'r Gwasanaethau Cymdeithasol i'r cyfarfod nesaf i roi 

diweddariad ar y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). 

 

 

 


