
 
 

Cofnodion  
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth 

 6 Rhagfyr 2017 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 
1 CROESO 
Croesawodd Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth, Mark Isherwood AC, 
bawb i'r cyfarfod, a fynychwyd gan Dai Lloyd AC a Paul Davies AC hefyd.   
 
2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd fod y cofnodion yn gyfrif cywir o'r cyfarfod blaenorol, gydag un aelod yn 
gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am y camau gweithredu mewn perthynas â 
gwaith y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd ar y Gronfa Byw'n Annibynnol.  

3 Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DDATBLYGU'R BIL AWTISTIAETH 
[CYMRU] 
Diolchodd Paul Davies AC i'r grŵp am eu cefnogaeth yn ystod yr ymgynghoriad 
diweddar ar y Bil Awtistiaeth [Cymru], a dderbyniodd 90 o ymatebion. Bydd Paul, 
dros y misoedd nesaf, yn datblygu Bil drafft ar gyfer ymgynghoriad pellach. Mae 
ganddo hyd at 13 Gorffennaf i gyflwyno Bil i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 
Dywedodd Paul ei fod wedi bod yn ymgysylltu â Llywodraeth Cymru i weld a yw 
cynnydd sylweddol yn cael ei wneud o ganlyniad i'w diwygiadau ei hun, ac mae'n 
gobeithio cwrdd yn fuan ag Ysgrifennydd newydd y Cabinet, Vaughan Gething. 
Gofynnodd y grŵp i Paul ystyried casglu data, diagnosis, mynediad at wasanaethau 
a hyfforddiant gweithwyr proffesiynol wrth ddatblygu'r Bil. Awgrymwyd hefyd y gallai 
ymgynghoriad pellach ar-lein fod yn effeithiol.  

4 ADRODDIAD AR Y PROSIECT 'LLEISIAU COLL' 
Rhoddodd Mat Mathias, o Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru, y wybodaeth 
ddiweddaraf i'r grŵp am ei brosiect cyfredol, 'Lleisiau Coll', lle maent yn gobeithio 
nodi'r rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu i ymgysylltu â gwleidyddiaeth, 
democratiaeth ac etholiadau. Y prif themâu sy'n codi o'r arolwg a'r grwpiau ffocws yw 
dryswch, rhwystredigaeth a gobaith. Roedd gan lawer o bobl a gymerodd ran yn yr 
ymgynghoriad syniadau ar sut i wella ymgysylltiad a gwneud gwleidyddiaeth yn fwy 
hygyrch. Caiff yr adroddiad ei lansio ar 11 Rhagfyr.  
 
5 Y DIWEDDARAF AR GYNNYDD GWASANAETH AWTISTIAETH INTEGREDIG 
CAERDYDD A BRO MORGANNWG 
Rhoddodd Keith Ingram, rheolwr gwasanaeth y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig 
yng Nghaerdydd a'r Fro, drosolwg o'r hyn y gall y gwasanaeth ei gynnig a'i gynlluniau 
datblygu yn y dyfodol. Dywedodd Keith fod y gwasanaeth yn bwriadu gwella'r 
gwasanaethau presennol yn hytrach na'u disodli. Dywedodd hefyd fod y gwasanaeth 
yn gweithio gyda gwasanaethau presennol, megis iechyd meddwl, i sicrhau bod 
arbenigedd awtistiaeth yn cael ei ddarparu pan fo angen. Gofynnwyd cwestiynau 
ynghylch sut y gall pobl gael mynediad at y gwasanaeth, er enghraifft, os nad oedd 



ganddynt ddiagnosis neu os oes ganddynt gyflwr sy'n cyd-ddigwydd. Ychwanegodd 
Keith fod Llywodraeth Cymru yn rhagnodi natur y gwasanaeth yn fanwl, ac er bod 
rhywfaint o hyblygrwydd lleol, y byddai'r gweithdrefnau adrodd yr un fath ym mhob 
gwasanaeth ledled Cymru, er mwyn osgoi 'loteri cod post'. Nodwyd y byddai croeso i 
gynrychiolaeth o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ddarparu'r wybodaeth 
ddiweddaraf am y gwasanaethau ledled Cymru.   
 
6 UNRHYW FATER ARALL 
Nododd Mark Isherwood AC fod Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymryd cyfrifoldeb am bolisi awtistiaeth. 
Cynigiwyd a chytunwyd i'w wahodd i gyfarfod yn y dyfodol i ddarparu'r wybodaeth 
ddiweddaraf am gynnydd ar weithredu Cynllun Gweithredu Strategol Llywodraeth 
Cymru a chlywed barn a phryderon y grŵp.   
 
7 CAMAU GWEITHREDU 
Ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 
gan ei wahodd i gyfarfod o'r Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth i ddarparu'r wybodaeth 
ddiwedddaraf am gynnydd ar Gynllun Gweithredu Strategol Llywodraeth Cymru.  
Ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, gan ei gwahodd i fynychu 
cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth i ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am 
ddatblygiad y gwasanaeth awtistiaeth integredig ledled Cymru.  

 


