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1 CROESO 
Croesawodd y Cadeirydd Mark Isherwood AC bawb i'r cyfarfod, a hysbysodd y grŵp 
am ymddiheuriadau a gafwyd gan Hefin David AC, Mike Hedges AC, Jeremy Miles 
AC, Neil McEvoy AC, Simon Thomas AC, Llyr Gruffydd AC, Bethan Jenkins AC a 
Paul Davies AC  
 
2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn gywir.  
 
3 WILLOW HOLLOWAY: Y DIWEDDARAF AM WAITH Y PROSIECT GRYMUSO 
MENYWOD AWTISTIG AC AUTISTIC UK CYMRU. 
Rhoddodd Willow y diweddaraf i'r grŵp am y gwaith parhaus i ddatblygu'r rhwydwaith 
cymheiriaid a hunan-eiriolaeth, y Prosiect Grymuso Menywod Awtistig a'i gwaith yn 
ehangu rôl Autistic UK Cymru i fod yn llais cryf ar gyfer pobl awtistig yng Nghymru. 
Siaradodd Willow am y cyfle y mae'r ymgynghoriad presennol ar Fil Awtistiaeth 
arfaethedig yn ei gynnig i bobl awtistig i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed. 
Hefyd, bu Willow yn hyrwyddo Cynhadledd Awtistiaeth Gogledd Cymru, a gynhelir ar 
29 Medi, yn ogystal â digwyddiad i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 
Mawrth 2018 yn edrych ar yr heriau unigryw y mae menywod awtistig yn eu 
hwynebu.  

 
4 DELYTH LLOYD WILLIAMS: ‘ACHUB EIN CRONFA BYW'N ANNIBYNNOL’  
Hysbysodd Delyth y grŵp am newidiadau i'r Gronfa Byw'n Annibynnol yng Nghymru. 
Roedd y gronfa'n cael ei gweinyddu gan Lywodraeth y DU yn wreiddiol tan 2015, yna 
trosglwyddwyd cyfrifoldeb amdani i Lywodraeth Cymru, a gyflwynodd Grant Byw'n 
Annibynnol Cymru yn ei lle, gyda'r derbynwyr presennol yn cael eu taliadau gan yr 
awdurdod lleol. Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu yn y cyfamser y bydd cyllid 
a chyfrifoldeb llawn yn cael eu trosglwyddo i awdurdodau lleol o 2018-19. Bydd Grant 
Byw'n Annibynnol Cymru yn parhau yn ei fformat presennol yn 2017-18. Yn ystod y 
cyfnod hwn, bydd awdurdodau lleol yn cwrdd â'r derbynwyr i gytuno ar becyn 
cymorth i ddiwallu eu hanghenion.  
Cafodd Delyth ei hysbrydoli gan yr ymgyrchydd Nathan Davies sydd wedi lansio 
ymgyrch 'Achub Ein Cronfa Byw'n Annibynnol' i geisio cadw'r trefniant presennol lle 
mae'r gronfa wedi'i neilltuo. Yr ofn yw y gallai cynghorau ddefnyddio'r arian i lenwi 
bylchau ariannol mewn meysydd eraill.    
Bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn trafod y mater hwn ym mis Hydref ac anogodd 
Delyth y grŵp i gymryd rhan yn yr ymgyrch drwy lofnodi'r ddeiseb.  
Nododd Mark Isherwood fod y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd yn ystyried y mater 
hwn ac awgrymodd y gellid cysylltu ag aelodau'r grŵp hwnnw. Hefyd, nododd Mark 



gyd-destun ehangach y Gronfa Byw'n Annibynnol ar draws y DU, gan awgrymu bod 
y sector anabledd yng Nghymru fwy o blaid y modelau cyd-gynhyrchu sydd ar waith 
yn yr Alban a Gogledd Iwerddon a neilltuo'r cyllid. Roedd sylwadau pellach gan y 
grŵp yn cynnwys eglurhad bod y gronfa ar gau i hawlwyr newydd ers dwy flynedd a 
bod llawer o bobl iau o dan anfantais o ganlyniad i hyn. 
 
 
5 YR AWR AWTISTIAETH GAN GYMDEITHAS GENEDLAETHOL AWTISTIAETH 
CYMRU 
Soniodd Samuel Stone o Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru wrth y grŵp 
am Awr Awtistiaeth yr elusen, sef ymgyrch i ymgysylltu â siopau a busnesau lleol a'u 
hannog i fod yn fwy hygyrch i bobl awtistig. Dywedodd Sam y bydd yr Awr Awtistiaeth 
yn digwydd am 10am ar 2 Hydref, a bod siopau'n cael eu hannog i gymryd rhan 
unrhyw bryd yr wythnos honno. Y gobaith yw, wedi i fusnesau sylweddoli sut gall y 
fath gamau bach wneud gwahaniaeth mawr, y byddant yn ystyried mabwysiadu rhai 
o'r newidiadau hyn yn barhaol. Trafododd y grŵp sut y byddai hyn o fudd i'r siopau 
eu hunain, yn ogystal ag i bobl awtistig. Hefyd, mynegodd aelodau bryderon am 
hygyrchedd mannau eraill fel ysbytai.  
 
6 TRAFODAETH AM YMGYNGHORIAD Y BIL AWTISTIAETH 
Rhoddodd Mark Isherwood y diweddaraf i'r grŵp am hynt y Bil Awtistiaeth 
arfaethedig, a gyflwynwyd gan Paul Davies AC, a hysbysodd y grŵp fod 
ymgynghoriad cyhoeddus wedi cychwyn ar 30 Awst am yr hyn a ddylai fod yn y Bil. 
Cyflwynodd Meleri Thomas o Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru drosolwg 
o'r themâu allweddol y mae'r ymgynghoriad yn ymdrin â nhw, gan gynnwys 
diagnosis, darparu gwasanaethau, hyfforddiant a chostau, ac anogodd bobl i gymryd 
rhan yn yr ymgynghoriad. Cododd y grŵp nifer o syniadau eraill yr oedd yn credu y 
dylai'r Bil ymdrin â nhw, gan gynnwys mynediad at ofal iechyd, dysgu gydol oes a 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 20 Tachwedd. 
 
8 UNRHYW FATER ARALL 
Hysbyswyd y grŵp am grŵp awtistiaeth yoga sy'n awyddus i ddechrau yn yr ardal. 
 
7 CAMAU GWEITHREDU 
Bydd y grŵp yn cysylltu â'r Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd i ddysgu rhagor am ei 
waith ar newidiadau i'r Gronfa Byw'n Annibynnol.  
 
Bydd cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth yng Nghynulliad 
Cenedlaethol Cymru ar 6 Rhagfyr 2017 rhwng 12:15pm a 1:15pm, gyda'r union 
leoliad i'w gadarnhau.  


