
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18fed Hydref 2017 am 12 canol dydd, 
Ystafell Briffio'r Cyfryngau, Y Senedd. 

 
Yn bresennol: Mark Isherwood AC (Aelod Cynulliad Gogledd Cymru a 
Chadeirydd Y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd), Zoe Richards (Anabledd Dysgu 
Cymru ac Ysgrifennydd Y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd), Owen Williams 
(Cyngor Cymru'r Deillion), Rebecca Phillips (Cyngor Cymru'r Deillion - Cofnodion 
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd), Jan Thomas (Canolfan FDF ar gyfer Byw'n 
Annibynnol), Rhun ap Iorwerth AC (Plaid Cymru), Miranda Evans (Anabledd 
Cymru), Rhian Davies (Anabledd Cymru), Andy Harper (Family Fund), Martin 
Lewis (Caplaniaeth Chwaraeon), Helen Northmore (Remploy Cymru), Andrea 
Gordon (Cŵn Tywys Cymru), Andrew Gordon (Cŵn Tywys Cymru) Martyn Jones 
(Tai Pawb), Beth Evans (Gofalwyr Cymru), Jamie Westcombe (EHRC), Jim 
Stewart (Caplaniaeth Chwaraeon), Fiona Reid (Chwaraeon Anabledd Cymru), 
Karen Warner (LDW), Danni Richards (Plant yng Nghymru), Paula Foley (Staff 
Jenny Rathbone, AC), Andy Harper, Sally Robinson, Robert Dymott, Lucy 
Williams (Family Fund), Jan Thomas (FDF), Joe Powell, Kelly Stuart (AWPF)  
 
Ymddiheuriadau: Simon Thomas AC, Huw Irranca Davies AC  
 
1. Croeso a chyflwyniadau. 
Croesawodd Mark Isherwood AC bawb i'r cyfarfod. Cyhoeddodd fod y 
Gymdeithas Siopau Cyfleuster wedi ymddiheuro ac nad oeddent yn gallu cyflwyno 
eu sgwrs. Awgrymwyd eu bod yn cael eu gwahodd i gyfarfod yn y dyfodol.  
 
2. Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ddydd Gwener, 30 Mehefin 
2017. 
Roedd y cofnodion ar gael ar dudalen we y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd ac 
fe'u cymeradwywyd fel cofnod gwir a chywir. 
 
Cynigiwyd gan: Owen Williams 
Eiliwyd gan: Jan Thomas 
 
2. Materion yn codi. 
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth y grŵp fod copïau o gyflwyniad yr Adran Gwaith a 
Phensiynau a gyflwynwyd yng nghyfarfod mis Mawrth ar gael bellach gan yr 
Ysgrifennydd. 
 
3. Cyflwyniadau. 
 
a) Cael pethau'n iawn i blant anabl yng Nghymru - Andy Harper, 
Cyfarwyddwr Datblygu ac Ymgysylltu, Family Fund. 
 



Dechreuodd Andy trwy ddiolch i'r grŵp am y cyfle i siarad a hefyd diolch i 
sefydliadau eraill yn y sector sydd wedi helpu i godi'r problemau sy'n wynebu pobl 
sy'n magu plant a phobl ifanc anabl neu ddifrifol wael.  
 
Rhoddodd gyflwyniad byr i'r sefydliad. Mae'r Family Fund yn gweithredu ledled y 
DU i wella bywydau teuluoedd ar incwm isel sy'n magu plant a phobl ifanc anabl 
neu ddifrifol wael trwy ddarparu gwybodaeth a chymorth ariannol. 
 
Darperir grantiau ar gyfer ystod eang o eitemau o nwyddau cartref megis 
peiriannau golchi i deganau synhwyraidd a gwyliau gyda'r nod o leihau'r pwysau 
dyddiol ychwanegol a gwella ansawdd eu bywyd. 
 
Yng Nghymru, mae cyllid ar gyfer teuluoedd wedi lleihau'n sylweddol. Hyd at 
2015/16, derbyniodd y Family Fund £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru, ond mae 
hyn bellach wedi'i ostwng ac eleni byddant yn derbyn £499,000 ac yna £475,000 y 
flwyddyn nesaf, gan ddod â'r cyfnod cyllido at ddiwedd ei dair blynedd. 
 
Yng ngoleuni hyn, gall y gronfa ond cefnogi teuluoedd nad ydynt wedi hawlio yn 
ystod y tair blynedd diwethaf. 
  
Mae'r Family Fund wedi bod yn gweithio'n galed i ddod o hyd i ffynonellau cyllid 
eraill ac roedden nhw'n falch o ddweud eu bod wedi sicrhau £100,000 am 
flwyddyn gan Sefydliad Great Western a fydd yn cefnogi tua 200 o deuluoedd nad 
ydynt bellach yn gymwys i gael cymorth gan y Family Fund.  
 
Dangosodd arolwg diweddar fod llawer o deuluoedd wedi mynd i ddyled heb 
fynediad at arian o'r fath, roedd amser pwysig gyda'r teulu wedi dirywio ac roedd 
iechyd meddwl y plentyn wedi gwaethygu. 
 
Clywodd y grŵp hefyd gan Rob Dymont, rhiant i fachgen 12 oed gydag 
Awtistiaeth, anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) ac Osgoi 
Galw Patholegol (PDA). Mae'n rhiant sengl ac roedd wedi derbyn grant gan y 
Family Fund. Dywedodd fod y cymorth yn amhrisiadwy gan ei fod wedi ei alluogi i 
fynd â'i fab ar wyliau, rhywbeth na fyddai'n gallu fforddio fel arall. Tynnodd sylw 
hefyd at symlrwydd y broses ymgeisio, y gellid ei chwblhau ar-lein neu ei 
hysgrifennu â llaw.  
 
Gwnaeth Lucy, ymddiriedolwr y Family Fund a rhiant bachgen â chyflwr yr 
ymennydd hefyd ganmol eu gwaith a siarad am ei phrofiad fel rhiant i blentyn ag 
anableddau sy'n cael mynediad i'r gronfa. Tynnodd sylw at y nifer o eitemau y 
mae ei mab eu hangen, megis cotiau wedi'u gwneud yn arbennig, gorchuddion 
cadair olwyn a gwisg nofio, yr oedd pob un ohonynt yn golygu costau ychwanegol.  
 
Sylwadau a chwestiynau 
Hysbysodd cynrychiolydd o Blant yng Nghymru y grŵp eu bod yn datblygu pecyn 
cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc o gwmpas eu hawliau o dan y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Maent wedi bod yn gweithio 



gyda rhieni i ddarganfod a fyddai'r pecyn cymorth yn ddefnyddiol. Mae'r adborth 
cyffredinol a dderbyniwyd wedi datgelu bod y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) wedi gwneud y trothwy yn uwch ar gyfer y sawl 
sy'n dymuno cael mynediad at wasanaethau. Yn ogystal, efallai na fydd y rhai sy'n 
derbyn pecyn cymorth yn gallu cael mynediad i'r cymorth pan fydd ei angen 
arnynt oherwydd rhestrau aros. 
 
Gofynnodd MI am eglurhad ynghylch a oes unrhyw ffynonellau cyllid cyfatebol 
eraill ar gael yng Nghymru.  
Dywedodd Andy, er eu bod yn cyfeirio pobl at gronfeydd eraill o arian, mae'r meini 
prawf cymhwyster yn wahanol iawn i'r Family Fund ac ni fydd llawer yn bodloni'r 
gofynion angenrheidiol.  
  
Rhoddodd Rhun Ap Iorwerth AC gefnogaeth gref i'r Family Fund. Dywedodd fod y 
Gronfa wedi helpu pobl yn ei etholaeth. Ailadroddodd y sylw cynharach hefyd 
ynghylch symlrwydd y broses ymgeisio fel rhan o'i apêl. Ychwanegodd fod y swm 
byd-eang yn fach iawn o'i gymharu â gwariant arall Llywodraeth Cymru. 
Pwysleisiodd nad oes dim arall sy'n debyg i'r Family Fund ac na ddylai 
Llywodraeth Cymru guddio y tu ôl i'r ddadl bod yna gronfeydd eraill ar gael. 
 
Awgrymodd MI y dylid siarad â Sefydliad Steve Morgan gan eu bod wedi derbyn 
arian yn ddiweddar.  
 
Mae Andy eisoes wedi archwilio hyn ond mae cryn wahaniaeth rhwng y ddau 
sefydliad, ond maent yn gobeithio gweithio gyda nhw yn y dyfodol.  
 
Adroddodd Andrea Gordon fod dros 2000 o blant sydd wedi colli'u golwg yng 
Nghymru gyda thua 20% ag anableddau ychwanegol. Roedd hi'n bryderus nad 
oedd y sgiliau yn cael eu haddysgu iddynt i'w helpu i ddod yn annibynnol, megis 
hyfforddiant symudedd a gallai Taliadau Uniongyrchol fod yn fodd i brynu cymorth 
o'r fath. Fodd bynnag, mae darpariaeth awdurdodau lleol ar gyfer taliadau 
uniongyrchol yn anghyson ac mae yna ardaloedd lle nad yw plant yn derbyn 
unrhyw gymorth. 
 
Gofynnodd Owen Williams a oedd Andy wedi gweld cynnydd yn y nifer sy'n 
manteisio ar Daliadau Uniongyrchol gan y teuluoedd nad ydynt bellach yn 
gymwys ar gyfer y Family Fund. 
 
Nid oedd gan Andy unrhyw dystiolaeth o hyn ond mae teuluoedd yn cael eu 
cyfeirio at gyfleoedd ariannu eraill, gan gynnwys Taliadau Uniongyrchol. 
  
Adroddodd MI, mewn grŵp Trawsbleidiol diweddar ar faterion Byddar, daeth i'r 
amlwg bod awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru yn hysbysu pobl yn y gymuned 
fyddar sydd angen dehongliad Iaith Arwyddion Prydain y byddai'n rhaid iddynt 
ddefnyddio eu Taliadau Uniongyrchol i dalu amdano, sy'n torri'r Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru.  
 



O ran cysylltu â Llywodraeth Cymru, awgrymodd Mark Isherwood fod y Family 
Fund yn paratoi ffigwr sy'n seiliedig ar dystiolaeth i ddangos sut y bydd y 
buddsoddiad yn arbed arian. 
 
b) Caplaniaeth Chwaraeon - Martin Lewis, Cyfarwyddwr Caplaniaeth 
Chwaraeon y DU i Gymru. 
Mae'r Gaplaniaeth Chwaraeon yn sefydliad y DU, sy'n darparu gofal ysbrydol a 
bugeiliol i atheltwyr proffesiynol ac amatur. Yng Nghymru, mae ganddynt 42 o 
Gaplaniaid sy'n gwirfoddoli eu hamser i gynnig clust i wrando pan fo angen. 
 
Maent yn gweithio gyda chyrff llywodraethu chwaraeon megis Chwaraeon 
Anabledd Cymru.  
 
Maent wedi dod ar draws athletwyr sydd wedi teimlo'n hunanddinistriol, yn ynysig 
ac yn rhwystredig gyda'r ail-ddosbarthiadau cyson. 
 
Roeddent yn falch o gael gwahoddiad i roi sgwrs fel y gellir rhannu a 
gwerthfawrogi eu gwaith yn ehangach ac efallai annog cyfraniadau ariannol i'w 
galluogi i gynyddu'r gefnogaeth a ddarparant.  
 
Cam i’w gymryd: Awgrymodd MI fod y grŵp yn ymgysylltu â'r Arglwydd Dafydd 
Elis Thomas fel Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon i dynnu 
sylw at bwyntiau allweddol.   
 
Sylwadau a chwestiynau 
Mae Andrea Gordon yn ymwybodol o bobl â nam ar eu golwg sydd eisiau rhedeg 
yng Nghymru ond mae diffyg cymorth i gynyddu sgiliau rhedwyr arweiniol. 
 
Teimlai Miranda Evans mai'r agenda fwy oedd mynd i'r afael â thlodi anabledd yn 
gyffredinol a'r angen am ymrwymiad cryfach gan adrannau'r llywodraeth. 
 
c) Rhaglen Gwaith ac Iechyd Remploy - Helen Northmore, Cyfarwyddwr 
Datblygu Busnes, Remploy Cymru. 
 
Mae Remploy yn cyflwyno'r Rhaglen Waith a Dewis Gwaith ar gyfer DWP. Dyma'r 
ddwy raglen gyflogadwyedd fawr. 
 
Bwriad y Rhaglen Waith yw gweithio gyda phobl sydd wedi bod yn ddi-waith yn y 
tymor hir (dros 2 flynedd) a chynlluniwyd Dewis Gwaith i gefnogi pobl sydd â 
chyflwr iechyd neu anabledd i ymuno â'r gweithle. 
 
Mae'r Rhaglenni wedi bod yn eu lle ers tua 5 mlynedd yng Nghymru. Caeodd y 
Rhaglen Waith i atgyfeiriadau newydd ym mis Mawrth 2017 a bydd y Dewis 
Gwaith yn cau i atgyfeiriadau ddiwedd mis Hydref 2017. 
 
Yn eu profiad hwy, y prif rwystr i gyflogaeth yw hyder, nid eu cyflwr iechyd neu 
anabledd ynghyd â straen y broses gyfweld. 



 
Mae Remploy yn gweithio gydag ymgeiswyr i feithrin eu sgiliau a'u hyder i'w 
galluogi i wneud hyn. Maent yn derbyn oddeutu 400 o atgyfeiriadau y mis i Ddewis 
Gwaith. 
 
Mae'r ddwy raglen yn cau ac fe'u disodlir gan y Rhaglen Gwaith ac Iechyd, 
rhaglen cymorth cyflogadwyedd newydd a gynlluniwyd gan DWP. 
 
Remploy yw'r prif gontract yng Nghymru ar gyfer y Rhaglen Gwaith ac Iechyd sy'n 
dechrau ar 1 Rhagfyr 2017. 
 
Amlygodd Helen y sawl peth positif gyda'r cynllun newydd fel: dim cyfyngiad ar 
weithio 16 awr yr wythnos, nid oes angen cyflogi ymgeiswyr am gyfnodau 
sylweddol a gall pobl gael mwy nag un swydd. 
 
Mae'r Rhaglen yn cynnig mwy o hyblygrwydd ond mae bellach yn agored i grŵp 
ehangach. Bydd gan 80% o'r rhai sy'n cael eu hatgyfeirio gyflwr iechyd neu 
anabledd, bydd 11% yn ddi-waith yn y tymor hir a daw 8% o grwpiau difreintiedig 
mynediad cynnar fel gofalwyr, cyn-filwyr, troseddwyr, ffoaduriaid a all gael 
mynediad i'r Rhaglen yn gynharach oherwydd y gallant elwa o'r gefnogaeth. 
 
Bydd oddeutu 3,500 o bobl y flwyddyn yn dod drwy'r system sydd yn nifer llai na'r 
nifer presennol oherwydd toriadau yn y gyllideb. Fodd bynnag, cefnogir y rhai â 
chyflwr iechyd neu anabledd. Mae'r gostyngiad yn y ddarpariaeth yn bennaf ar 
gyfer y rhai sy'n ddi-waith yn y tymor hir. 
 
Mae DWP yn gwneud ymdrechion i ddatrys hyn trwy sicrhau bod y Ganolfan Byd 
Gwaith yn darparu mwy o gymorth cyflogadwyedd. Yn ogystal, mae amrywiaeth o 
raglenni ledled Cymru y gall pobl eu defnyddio cyn iddynt ddod yn ddi-waith yn y 
tymor hir.  
 
Bydd Remploy nawr yn canolbwyntio ar gael pobl i mewn i waith yn gyntaf gan fod 
hyn yn ffordd i gael mwy o oriau a chyfnodau hwy o gyflogaeth.  
 
Byddant hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill sy'n darparu 
ymyriadau a chymorth arbenigol megis Cyngor Ffoaduriaid Cymru a llawer mwy. 
  
Bydd Remploy hefyd yn ymgysylltu â chyflogwyr. Mae ganddynt sawl perthynas â 
sefydliadau mawr y DU. Bydd ganddynt 11 aelod o staff yng Nghymru y mae eu 
hunig waith fydd i weithio gyda chyflogwyr i dynnu sylw at y manteision o weithio 
gyda phobl â chyflwr iechyd neu anabledd. 
 
d) Rhian Davies, Anabledd Cymru, Archwiliad CDUHP o ddiweddariad 
Llywodraeth y DU. 
 
Rhoddodd Rhian y wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp ar Archwiliad Llywodraeth y 
DU o dan y Confensiwn ar Hawliau Pobl Anabl. 



 
Drwy gymeradwyo'r Confensiwn yn 2009, ymrwymodd y DU i hybu hawliau dynol 
llawn ar gyfer pobl anabl, a diogelu'r hawliau hynny, gan sicrhau cydraddoldeb 
llawn yn unol â'r gyfraith. O ganlyniad, mae'n ofynnol iddynt gael archwiliad gan 
Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, a gynhaliwyd ym mis 
Awst. 
 
Roedd archwiliad y Pwyllgor o gyflawni Llywodraeth y DU o hawliau pobl anabl yn 
ddamniol.  
 
Datganwyd mai Archwiliad Llywodraeth y DU oedd yr ymarfer mwyaf heriol yn 
hanes y Pwyllgor.  
 
Roedd Cadeirydd y Pwyllgor yn condemnio rhaglen toriadau cymdeithasol 
Llywodraeth y DU oherwydd ei bod wedi creu trychineb dynol i bobl anabl.  
Dywedodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, y corff monitro annibynnol, 
ei fod yn asesiad damniol gan arbenigwyr y Cenhedloedd Unedig o'r methiant i 
ddiogelu hawliau pobl anabl ar draws sawl maes o fywyd ar draws y DU. 
 
Nododd rhai o'r sylwadau: 
  

 roedd caledi ariannol wedi arwain at gyfyngiadau economaidd negyddol 
difrifol ymhlith pobl anabl a'u teuluoedd; 

 y diffyg fframwaith polisi yn mynd i'r afael â thlodi ymysg teuluoedd â phlant 
sydd ag anableddau; 

 y bwlch cyflogaeth a thâl parhaus i bobl anabl, yn enwedig menywod anabl; 

 ymgorffori annigonol a gweithredu anwastad y Confensiwn ar draws pob 
maes polisi, lefel a rhanbarth; 

 parhad agweddau, stereoteipiau a rhagfarn negyddol yn erbyn pobl anabl; 

 datganoli'r Cymorth Byw'n Annibynnol heb ddarparu'r dyraniad cyllideb 
priodol a chlustnodedig; 

 toriadau i gyllideb Llywodraeth Cymru wedi cael effaith yng Nghymru gan 
arwain at ostwng neu dorri grantiau; 

 nifer yr achosion o drosedd casineb yn erbyn pobl anabl, a'r diffyg casglu 
data; 

 niferoedd anghymesur o bobl o gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd 
Ethnig mewn cyfleusterau iechyd meddwl. 

 
Aeth Rhian ymlaen i ddweud er bod y sylwadau cloi dim ond yn cyfeirio at Gymru 
mewn ambell achos, mae pryderon cyffredinol y Pwyllgor sy'n ymwneud â thlodi, 
lles a chyflogaeth yn debygol o fod yn arbennig o berthnasol i Gymru. Cafodd 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru ei nodi'n elfen gadarnhaol 
a'i nodi am ddarparu fframwaith ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd. 
 



Mewn perthynas â Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw'n Annibynnol Cymru, 
roedd Rhian yn falch o adrodd bod Gweinidog Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo 
i Fframwaith diwygiedig a chryfach tra'r oedd yng Ngenefa.  
 
Nid yw Llywodraeth y DU wedi ymateb i'r sylwadau hyd yn hyn.  
 
O ran symud ymlaen, ar lefel y DU, bydd clymblaid o sefydliadau pobl fyddar a 
phobl anabl yn ffurfio i fonitro gweithrediad y Confensiwn a'r sylwadau terfynol.  
 
Yng Nghymru, mae'r grŵp Llywio Cenedlaethol yn cynghori ar yr adolygiad o'r 
Fframwaith Byw'n Annibynnol ac yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau 
bod y Fframwaith newydd yn cael ei ddiwygio, ei gryfhau ac yn cyd-fynd â'r 
themâu yn strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru 'Ffyniant i Bawb'.  
 
Dywedodd Rhian wrth y grŵp y bydd Anabledd Cymru yn cynnal ei Gynhadledd 
Flynyddol ar 19eg Hydref a bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a 
Phlant, Carl Sargeant AC, yn rhoi araith yn y Gynhadledd. Mae hi'n edrych 
ymlaen at ei sgwrs a'i ymrwymiadau i hawliau pobl anabl i fyw'n annibynnol. 
 
Ceir diweddariad pellach a thrafodir camau gweithredu posibl mewn cyfarfod o'r 
Grŵp yn y dyfodol. 
 
4. Dyddiadau a themâu ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol 
 
Themâu'r dyfodol: 
Diweddariad UNCRDP 
Tlodi anabledd 
Agenda Plant a Theuluoedd 
Cynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru 
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf  
I'w gadarnhau. 
 
5. Unrhyw fater arall 
Nid oedd mater arall i'w drafod. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 1.30pm 
 


