
 

Cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion Pobl Fyddar – 17 Hydref 2017 

Yn bresennol: 

MH - Cadeirydd – Mike Hedges 
MW Matthew Watts 
MI Mark Isherwood 
R Ryland 
AT Andrew Tate 
SA Sarah O’ Sullivan Adams 
SM Sarah Matthews 
JD Jayne Dulson 
PR Paul Redfern 
OR Olivia Retter 
SW Sue Williams 
LLWP Llyr Wilson-Price  
 
MH: Agorodd y cyfarfod drwy groesawu pawb, a nododd mai’r eitem gyntaf o dan sylw oedd ethol 
cadeirydd, ysgrifenyddiaeth ac ysgrifennydd i gadw cofnodion y grŵp. 
LLWP: Gwirfoddolodd fel unigolyn ac ar ran Action on Hearing Loss i fod yn gyfrifol am yr 
ysgrifenyddiaeth. 
MH: Gofynnodd pwy yw’r ysgrifennydd sy’n gyfrifol am gadw cofnodion ar hyn o bryd.  
LLWP:  Nododd mai cynrychiolydd Cyngor Pobl Fyddar Cymru sydd yn gwneud hynny ar hyn o bryd 
(a chadarnhaodd y person hwnnw yn hwyrach y byddent yn parhau i wneud hynny). 
 
Yna trafodwyd y cofnodion a phwy/sut y byddent yn cael eu cofnodi. 
 
MH: Trafododd y cyfrifon yn fyr, a nododd y dylid eu rhoi, ynghyd â’r adroddiad blynyddol, i 
Gomisiwn y Cynulliad unwaith y byddant wedi’u derbyn drwy e-bost.  
 
Cyflwynodd y rhai a oedd yn bresennol eu hunain. 
 
SA: Rhoddodd grynodeb o’r fframwaith gweithredu ar gyfer pobl sy’n fyddar neu sy’n byw â nam ar y 
clyw. Disgrifiodd sut y cynhaliwyd, yn ystod y ddwy flynedd a hanner diwethaf, dau weithdy lle’r 
oedd hi wedi cyfarfod â nifer o randdeiliaid er mwyn ystyried sut i ddatblygu fframwaith gweithredu 
ar gyfer pobl fyddar neu bobl sydd â nam ar eu clyw yng Nghymru. Nododd nad oedd dim o'r fath 
wedi’i wneud yng Nghymru o’r blaen. Sicrhawyd bod y rhanddeiliaid priodol ar gael, fel cleifion, 
defnyddwyr gwasanaethau a chynrychiolaeth o wasanaethau cymdeithasol ac iechyd y cyhoedd. 
Lansiwyd y fframwaith ym mis Mai gan Ysgrifennydd y Cabinet. Nodwyd nad oedd angen sefydlu 
grwpiau newydd gan fod llawer o’r gwaith eisoes yn cael ei wneud ar draws y meysydd addysg a 
gofal cymdeithasol, ac felly byddai’r gwaith a’r awgrymiadau yn addas i’w gweithredu trwy grwpiau a 
sefydliadau sydd eisoes yn bodoli. Fodd bynnag, roedd angen i rywun reoli’r prosiect, ac felly, ym mis 
Gorffennaf, cyfarfu’r grŵp newydd o randdeiliaid allweddol a thrafodwyd y cylch gorchwyl, y 
llwyddiannau hyd yma, a’r hyn a gynlluniwyd ar gyfer y cyfarfod nesaf. 
Bydd y cyfarfod hwnnw yn digwydd ym mis Tachwedd, lle y bwriedir cytuno ar flaenoriaethau a 
lleihau nifer y bobl sydd ar y bwrdd i lefel realistig, gydag uchafswm o 25 aelod. Fodd bynnag, 
caniateir i eraill fynychu’r cyfarfodydd i drafod eitemau penodol o ran yr agenda. Nodwyd hefyd y 
byddai’r grŵp yn fodlon ystyried unrhyw argymhellion a newidiadau er mwyn sicrhau bod popeth yn 
dryloyw. 



Yna trafodwyd dogfen arall, sef adroddiad ystadegol a ddatblygwyd oddeutu 2012 gan SA. 
Rhoddwyd hanes yr adroddiad, gyda sôn am sut yr oedd yn ymwneud â golwg i ddechrau cyn 
cynnwys clyw o fewn iechyd. Bydd yr ystadegau hyn yn cael eu cyhoeddi bob dwy flynedd gan nad 
oes digon o newid i’w rhyddhau’n flynyddol. 
 
MH: gofynnodd a oedd unrhyw gwestiynau. 
 
AT: Nododd nad oedd unrhyw gyfeiriad at bobl sydd â dau nam ar eu synhwyrau yn y ddogfen 
honno, a gofynnodd a oedd wedi’i gynnwys yn y dadansoddiad ystadegol o gwbl. 
SA: Atebodd bod y ddogfen wreiddiol yn cynnwys 64 tudalen a chafodd ei chwtogi i 25 tudalen, ac 
felly, er efallai nad yw’n cyfeirio’n benodol at bobl sydd â dau nam ar eu synhwyrau, fe’i cynhwysir i 
raddau. Ychwanegodd y byddai’n trosglwyddo’r wybodaeth hon i’r bwrdd prosiect i sicrhau bod hyn 
yn cael ei ystyried. 
 
OR: Ychwanegodd fod ganddynt ystadegau o ran addysg ac athrawon pobl fyddar, gan gynnwys 
manylion y cymwysterau sydd eu hangen er mwyn addysgu plant byddar, ond nododd nad oes 
angen unrhyw allu iaith arwyddion arnynt er mwyn addysgu. 
SA: Wedi synnu, gofynnodd a ellid anfon yr ystadegau iddi drwy e-bost. 
 
MI: Gofynnodd am ymgysylltiad y panel—faint o’r rhai dan sylw oedd yn bersonol yn fyddar neu’n 
byw â nam ar eu clyw. 
SA: Nododd er nad oedd yr union ffigur gyda hi i law, roedd o leiaf 6 unigolyn. Yn nodedig, mae yna 
ferch 15 mlwydd oed a’i thad-cu, sydd yn ôl y sôn yn ei saithdegau. Yna nododd pwysigrwydd casglu 
gwybodaeth o’r fath, a dywedodd y gellid darparu rhestr. 
 
MI: Gofynnodd a allai drafod materion lleol o ran darparu gwasanaethau Iaith Arwyddion Prydain. 
Caniatawyd hyn gan SA. Yna soniodd am sut y mae’r sefyllfa yng Nghonwy wedi newid, gan nodi bod 
y gymuned fyddar wedi mynegi eu pryderon mewn cyfarfodydd ar sawl achlysur, yn dweud eu bod 
nhw’n teimlo’n ddi-rym ac yn teimlo bod eu hannibyniaeth wedi’i chymryd oddi wrthynt. Roeddent 
yn methu apwyntiadau meddyg neu hyd yn oed yn methu â thalu biliau oherwydd diffyg mynediad 
sylfaenol drwy gyfrwng eu hiaith gyntaf, sef Iaith Arwyddion Prydain. 
SA: Nododd fod y Gweinidog wedi derbyn tua 4 llythyr cwyn yn y flwyddyn ddiwethaf o ran 
defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Yna cymharodd hyn â’r agenda iaith Gymraeg, sy’n cael ei 
ystyried yn fater o flaenoriaeth uchel, a nododd y dylid trin Iaith Arwyddion Prydain gyda’r un lefel o 
bwysigrwydd. 
 
MW: Gofynnodd a fyddai’r gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio gyda phobl fyddar yn cael eu 
cynnwys yn natblygiad y llwybr gofal cymdeithasol, o ran y ddogfennaeth a drafodir. 
SA: Cadarnhaodd fod cynrychiolaeth o’r awdurdod lleol ar y bwrdd, a bod cyfarwyddwyr y 
gwasanaethau cymdeithasol lleol yn cael adborth, copi o’r cofnodion ac unrhyw bwyntiau 
gweithredu. 
Nododd hefyd bwysigrwydd y rheini sy’n gweithio’n uniongyrchol â phobl fyddar, a chynigiodd rannu 
ei chyfeiriad e-bost â’r rhai sy’n dymuno rhoi adborth 
MW: Ychwanegodd fod cyfarfodydd ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio gyda phobl 
fyddar yn cael eu cynnal sawl gwaith y flwyddyn, ac estynnodd wahoddiad i SA. Dywedodd hithau y 
byddai hi neu un o’i chydweithwyr yn mynychu’r cyfarfod nesaf, unwaith y byddant yn cael gwybod y 
dyddiadau. 
 
PR: Trafododd y safonau hygyrchedd a nododd fod Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain wedi llunio 
rhestr wirio i’r holl wasanaethau iechyd yng Nghymru er mwyn sicrhau chwarae teg i bawb. Nododd 
fod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, yn arbennig, yn gwneud yn dda oherwydd y gwasanaethau a 



ddarperir gan y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain. Fodd bynnag, nododd mewn cymhariaeth fod 
Caerdydd a’r Fro yn wannach o ran gwasanaethau. 
SA: Gofynnodd pam mae’n ymddangos i fod yn gweithio mor dda yn Betsi Cadwaladr. 
SM: Atebodd trwy ddweud bod Betsi yn eu comisiynu nhw yn uniongyrchol i ddarparu gwasanaeth 
iechyd hygyrch. Soniodd am ei chost isel ond hefyd ei harwyddocâd, gan ei bod hi’n caniatáu i’r 
defnyddwyr byddar gael mwy o reolaeth dros eu hapwyntiadau drwy negeseuon testun, drwy Skype 
neu drwy drafod unrhyw lythyron y maent wedi’u cael sy’n gofyn am alwad ffôn i gadarnhau 
rhywbeth ac ati. Soniodd hefyd am sut y mae llawer o’r gweithwyr iechyd proffesiynol bellach yn 
ymwybodol o’r broses ledled y bwrdd iechyd sydd, yn ei dro, yn arwain at ddarpariaeth Iaith 
Arwyddion Prydain uwch na byrddau iechyd eraill. 
SA: Gofynnodd a ellid anfon nodyn o’r hyn sy’n cael ei wneud ynghyd â manylion yr arweinydd 
cyfrifol ym mwrdd iechyd Betsi, gan y byddai hyn yn ddefnyddiol i’r bwrdd prosiect, sydd yn cynnwys 
cynrychiolwyr o’r byrddau iechyd. Byddai hyn yn rhoi’r cyfle i holi pam nad yw’r broses/canlyniadau 
yr un peth mewn ardaloedd eraill. 
 
JD: Nododd y byddai’n dymuno cefnogi sylwadau Andrew ac Olivia, a thrafododd eu pwysigrwydd 
nid yn unig ym maes cyfathrebu drwy gyfrwng Iaith Arwyddion Prydain ond hefyd o ran unrhyw 
anghenion dysgu ychwanegol. Soniwyd hefyd y byddai Bil anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei 
drafod gan bob Aelod Cynulliad ddechrau mis Tachwedd. 
Trafodwyd y Bil newydd mewn mwy o fanylder. Tynnwyd sylw at y ffaith os yw’r darpariaeth o fewn 
y maes iechyd, yna byddai unrhyw anghydfod sy’n deillio ohoni yn cael ei gyfeirio drwy system datrys 
anghydfodau’r GIG. Fodd bynnag, nid oes gan y tribiwnlys addysg, er ei fod yn cwmpasu Cymru 
gyfan, gylch gorchwyl ar gyfer Cymru gyfan. Gan fod gan y byrddau iechyd systemau gwahanol, 
disgwylir y bydd llai o gysondeb. Byddai hyn i gyd yn creu set ddryslyd o systemau i rieni. 
 
 
SA: Holwyd a oedd hyn eisoes wedi’i gytuno. 
JD: Ymatebodd fod y gweinidogion yn gyndyn.  
 
JD:  Dywedodd ei bod wedi manteisio ar y cyfle i’w drafod gan fod dau Aelod Cynulliad yn bresennol. 
Gofynnwyd wedyn a fyddai’n cael ei drafod ymhellach y tu allan i’r cyfarfod oherwydd ei 
bwysigrwydd. Yna holwyd ynglŷn â hynny o ran yr ystadegau—yn fwy penodol, y safonau ansawdd 
awdioleg, ac a yw’r rhai ar gyfer oedolion a phlant wedi’u cynnwys yn y data. 
SA: Trafododd beth yw’r safonau, a'r ffaith bod fersiwn hawdd i’w ddarllen wedi ei greu ar gyfer y 
rheini nad ydynt yn glinigwyr. Trafodwyd hefyd fod disgwyl lleihau’r ddogfennaeth i oddeutu 4 
tudalen ar y mwyaf. 
 
JD: Trafododd y Gymdeithas Genedlaethol Plant Byddar a’u hymchwil i addysg fyddar, a sut y mae’n 
cysylltu â’r holl ddefnyddwyr gwasanaethau i sicrhau canlyniadau a thueddiadau a allai fod yn 
ddefnyddiol. 
 
MH: Gofynnodd a oedd unrhyw sylwadau neu gwestiynau pellach.  
 
MI: Soniodd am gyngor gwahanol yng ngogledd Cymru y bu’n rhaid ymyrryd ag ef yn ddiweddar, gan 
gynnwys cysylltu â’r Gymdeithas Genedlaethol Plant Byddar gan ei bod wedi torri’r Ddeddf 
cydraddoldeb. Roedd hyn yn ymwneud â phlentyn byddar a oedd yn cael cymorth Iaith Arwyddion 
Prydain yn yr ystafell ddosbarth. Dywedwyd wrth y plentyn na fyddai’r un cymorth ar gael ar drip 
ysgol. Nododd, er bod yr ymyriad wedi helpu, na ddylai hyn fod wedi bod yn angenrheidiol. Yna, 
pwysleisiodd pa mor bwysig ydyw bod y rheini ar y rheng flaen yn gwybod ac yn deall eu 
rhwymedigaethau’n well. 
 JD: Dywedodd ei bod hi’n ei chael hi’n anodd gweld y sefyllfa yn codi o gwbl. 



MI: Ymatebodd gan nodi’r anawsterau a gododd gyda’r fam gwbl fyddar, ac ansicrwydd o ran popeth 
‘yn mynd ar goll yn y gadwyn’. 
PR: Gofynnodd a oedd gan y fam gyfieithwyr o’r ysgol wrth gyfathrebu â nhw. 
MI: Ymatebodd yn nodi bod yn rhaid i’r fam ofyn am gyfieithydd mewn cyfarfodydd ysgol neu 
gyfarfodydd gyda’r awdurdod lleol, gyda graddau amrywiol o lwyddiant. 
 
SA: Dywedodd ei bod hi’n ddiolchgar iawn am y sylwadau a'i bod hi eisoes wedi rhannu ei chyfeiriad 
e-bost. Nododd hefyd ei bod hi’n hapus i ateb unrhyw gwestiynau ar ôl y cyfarfod. 
 
MH: Diolchodd i Sarah am fynychu’r cyfarfod ar ran y grŵp. Nododd mai’r eitem nesaf i’w drafod 
oedd cofrestru pobl fyddar o fewn y gwasanaethau cymdeithasol. 
 
MW: Datgelodd fod y drafodaeth yn dilyn yr hyn a godwyd gan ei gydweithiwr, Jacqui, yn y cyfarfod 
cyn y diwethaf, gan nad ydynt eto wedi derbyn eglurhad o ran y categorïau cofrestru. Mae’r rhai sy’n 
bodoli eisoes yn dyddio’n ôl i 1948, ac felly byddai’n hoffi cael eglurhad o ran y dyddiad pan ddylid 
defnyddio’r categorïau newydd. 
MH: Trefnodd gyda MW i e-bostio’r hyn a drafodwyd ac unrhyw gwestiynau pellach fel bod modd ei 
drafod gyda’r Gweinidog dros wasanaethau cymdeithasol. 
 
PR: Dywedodd, yn ôl beth roedd e’n deall, fod gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
gategorïau newydd sydd yn crybwyll namau ar y clyw a phobl sydd â nam ar eu clyw—rhywbeth 
roedd nifer wedi protestio yn erbyn ei gynnwys yn y lle cyntaf, gan gynnwys yr anghytundeb o ran y 
derminoleg a ddefnyddiwyd. Nododd hefyd fod y gweinidog wedi ymateb yn dweud bod pobl yn 
rhydd i osod eu hunain o fewn y categorïau hynny. 
MW: Nododd ei fod yn credu bod y cofnodion o’r cyfarfod diwethaf yn cynnwys y Gweinidog yn 
cysylltu ag Action on Hearing Loss i archwilio hyn ymhellach, ond mae’n ansicr pa gynnydd sydd 
wedi’i wneud hyd yn hyn. Cytunodd hefyd o ran y categorïau a sut nad ydynt yn adlewyrchu’r 
amrywiaeth fawr sydd yn bodoli ymysg y bobl fyddar o dan sylw, ond cydnabuwyd hynny eisoes. 
 
LLWP: Ychwanegodd ei fod, er nad yw’n gwybod llawer iawn am y peth, yn ymwybodol eu bod wedi 
anfon llythyron at ddau Weinidog gwahanol a oedd â chyfrifoldeb dros y portffolio gwasanaethau 
cymdeithasol. Ymatebodd y ddau yn yr un modd, yn dweud nad oes unrhyw beth yn atal pobl fyddar 
rhag cofrestru eu hunain yn rhywun sydd â nam ar ei glyw neu â nam difrifol ar ei glyw pan gynigir y 
darn o bapur iddynt. Anwybyddwyd y llythyron pellach am yr iaith dyrys. 
MH: Dywedodd ei fod yn gobeithio am gyfle i holi’r Gweinidog yn y cyfarfod nesaf os yn bosib.  
PR: Gofynnodd a fyddai’n bosib gofyn i’r sawl sy’n cynghori’r Gweinidog i fod yn bresennol hefyd. 
Atebodd y cadeirydd ei fod yn disgwyl y byddai swyddog yn bresennol ynghyd â’r Gweinidog, 
 
MH: Gofynnodd a oedd unrhyw fusnes ar ôl i’w drafod.  
 
JD: Gofynnodd a allent drafod y fframwaith gweithredu ymhellach, a gofynnodd a ellid dwyn y 
Gweinidog i gyfrif, neu, gofynnodd a allai Sarah adrodd yn ôl ar ôl gosod y blaenoriaethau. 
Gofynnodd hefyd a ddylid rhyngweithio â Sarah neu’r Gweinidog ymhellach ac yn fwy rheolaidd, gan 
ei fod yn fenter mor fawr. 
LLWP: Nododd gan y byddai’r Gweinidog dros wasanaethau cyhoeddus efallai yn bresennol yn y 
cyfarfod nesaf, y dylid cysylltu â hi ac efallai y byddai hi’n dod i’r cyfarfod ym mis Ebrill. 
 
MI: Nododd ei fod yn ymwybodol bod y fframwaith gweithredu ar fyw’n annibynnol wedi cymryd 
sawl blwyddyn i gael ei gynnwys yng nghodau a rheoliadau’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant, a gofynnodd sut y byddai Llywodraeth Cymru yn integreiddio’r fframwaith i mewn i 
‘rhywbeth â mwy o rym’. 



 
MH: Mynegodd ei farn, gan ddweud ei fod yn credu y dylai pobl yn y sector ddechrau ymgysylltu â’r 
fframwaith fel y gellid ei wella ac fel bod modd, ar ôl i’r ddogfennaeth gael ei chreu, edrych ar sut y 
gellid ei wneud yn fandadol ac yn orfodol. Nododd hefyd ei fod yn credu, er bod y ddogfennaeth 
honno yn bodoli ar hyn o bryd, y dylai pawb sy’n bresennol fod yn sicr ei bod yn cynnwys popeth y 
maent yn ei ddymuno cyn iddi gael ei gwneud yn orfodol. 
 
MI: Nododd ei fod yn cadeirio’r grŵp trawsbleidiol ar anabledd gydag Anabledd Cymru, lle maen 
nhw’n cynnal cyfarfodydd ar draws Cymru sydd wedyn yn cael eu bwydo’n ôl i Lywodraeth Cymru er 
mwyn sicrhau bod llais y cymunedau eu hunain yn cael ei glywed, ac a fyddai gwneud hyn yn 
ddefnyddiol yn yr achos hwn hefyd. 
MH: Dywedodd y byddai’n fuddiol siarad â chymaint o sefydliadau materion byddar yng Nghymru â 
phosib. 
 
SW: Dymunodd roi adborth ynglŷn â’r sefyllfa gyda’r Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu Cymru 
(WITS), a drafodwyd yn y cyfarfod blaenorol. Nododd bod WITS wedi cytuno â’r sefyllfa trethu IR 35, 
sy’n golygu y byddant yn parhau i ddiffinio cyfieithwyr ar y pryd yn weithwyr llawrydd ac yn talu am 
eu hyswiriant a’u treth. Soniodd hefyd am gyfarfod a gynhaliwyd gyda grŵp o gyfieithwyr i drafod y 
sefyllfa. Bydd cyfarfod arall hefyd yn cael ei gynnal er mwyn trafod telerau, amodau a ffioedd. 
Cytunwyd cynnal dau gyfarfod gyda’r gymuned fyddar hefyd, er mwyn ymgysylltu ymhellach â’r bobl 
y mae hyn yn wirioneddol effeithio arnynt, gan fod y sefyllfa yn Betsi Cadwaladr yn gweithio 
oherwydd y rhyngweithio â’r byrddau iechyd nad yw ar gael yng Nghaerdydd a’r Fro. Nododd hefyd 
na all pobl fyddar fynd â llythyr at rywun er mwyn cael help i ddatrys hyn. 
 
SM: O dan Unrhyw Fater Arall, tynnodd sylw'r grŵp at ddarn o newyddion da o ran un o’r bobl ifanc 
byddar a dall sy’n cael ei chefnogi ar hyn o bryd. Roedd hi’n llwyddiannus yn cwblhau ‘ramble’ 
rhaglen Countryfile, a bydd hi’n ymddangos ar Countryfile ar 29 Hydref am 18:00. Ailadroddir y 
rhaglen ar 5 Tachwedd. 
 
MH: Estynnodd ei longyfarchiadau iddi hi. Gan fod Mark nawr yn bresennol, gofynnwyd a all Mike 
gael ei wneud yn gadeirydd yn ffurfiol. Caniatawyd hyn. 
 
Diolchodd y cadeirydd i bawb am ddod i’r cyfarfod, a nododd y byddai’n gweld pawb eto ym mis 
Ionawr ar gyfer y cyfarfod nesaf, a’r gobaith yw y bydd y Gweinidog yn bresennol bryd hynny. 
 
Daeth y cyfarfod i ben. 
 
 
 
 
 
  

 


