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14 Medi 2018: 

Prifysgol Glyndŵr 
  

1 CROESO 
Croesawodd Cadeirydd y Grŵp, Mark Isherwood AC, bawb i'r cyfarfod. Nodwyd 
ymddiheuriadau gan Mike Hedges AC a David Rees AC, Sharon Bateman o Creatasmile a'r 
Cyngh. Elin Walker Jones. 
 
2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI 
Cytunwyd fod y cofnodion yn gyfrif cywir o'r cyfarfod blaenorol.  
 
3 DIWEDDARIAD AR DDATBLYGIAD GWASANAETH INTEGREDIG AWTISTIAETH 
GOGLEDD CYMRU 
Darparodd Mel Hough a Sioned Thomas fanylion sut y datblygwyd Gwasanaeth Awtistiaeth 
Integredig Gogledd Cymru a gwybodaeth am recriwtio a blaenoriaethau parhaus.  
Trafodwyd nad oedd y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yn disodli'r gwasanaethau 
presennol ac y bydd sicrhau bod y gwasanaethau presennol yn cael eu huwchsgilio i'w 
helpu i adnabod a chefnogi anghenion pobl awtistig yn faes gwaith allweddol.  
Gofynnwyd cwestiynau gan y rhai a oedd yn bresennol i geisio deall yn fanwl beth fyddai rôl 
y gwasanaeth o ran rhoi cymorth uniongyrchol i unigolion. Hysbyswyd y rhai a oedd yn 
bresennol y gallai cymorth gael ei roi, yn dilyn atgyfeiriad, ar ffurf gwybodaeth a chyngor ac, 
mewn rhai achosion, cymorth uniongyrchol. Pwysleisiodd y rhai a oedd yn bresennol hefyd 
fod methiant gan y rhai sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer pobl awtistig i roi 
ystyriaeth ofalus i'r amgylchedd cyfathrebu ac anghenion cyfathrebu'r person awtistig yn 
gyntaf yn gallu achosi dryswch i'r person awtistig a chynyddu ei orbryder. 
 
4 'A VISION OF EXERCISE', ANDREW EDWARDS, AWDUR 
Rhoddodd Andrew drosolwg o'i brofiadau personol, fel person awtistig, gan roi manylion 
effaith gadarnhaol ymarfer corff ar ei iechyd meddwl ac o ran lleihau straen. Nododd Andrew 
fod ei drefn ymarfer corff wedi dod â strwythur a disgyblaeth. Awgrymodd Andrew hefyd nad 
oedd fawr ddim gwybodaeth ddefnyddiol ar gael ynglŷn â chynnal diet iach a bwyta’n iach 
ond roedd yn ddiolchgar ei fod wedi canfod cymorth gwych gan ei hyfforddwr personol 
newydd, Geraint Llyr Roberts. Profiadau Andrew yw’r sail i’w lyfr diweddaraf, A Vision of 
Exercise'.  
 
5 DIWEDDARIAD PARTNERIAID CYMUNEDOL YR ADRAN GWAITH A PHENSIYNAU  
Arweiniodd Sandra Morgan gyflwyniad ar y gwaith y mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn ei 
wneud ar hyn o bryd trwy eu Partneriaid Cymunedol. Mae Sandra yn gweithio ar draws 19 o 
Ganolfannau Gwaith yn rhoi cyngor a hyfforddiant i hyfforddwyr swyddi, gan eu galluogi i 
gynorthwyo pobl awtistig yn well i gael gwaith waith. Roedd adborth gan y rhai a oedd yn 
bresennol yn cynnwys awgrymiadau bod angen gweithio ar amgylchedd ffisegol 
Canolfannau Gwaith i sicrhau eu bod addas ar gyfer pobl awtistig. Mae strwythurau 



presennol partneriaid cymunedol yng Nghymru yn cael eu hariannu ar gyfer 2018/19. 
Cytunodd y grŵp y byddai’n ysgrifennu at y Gweinidog sy'n gyfrifol am y cynllun hwn yn 
Llywodraeth y DU i gydnabod gwaith cadarnhaol Partneriaid Cymunedol i gynorthwyo pobl 
awtistig i gael gwaith ac i alw am estyn y rolau hyn y tu hwnt i 2018/19.  
 
6 STORI BERSONOL AM AWTISTIAETH A HENEIDDIO, GWEN WILLIAMS 
Bu Gwen Williams yn trafod profiadau ei chyfnither, sy'n 73 oed ac yn awtistig. Ar ôl bod 
mewn ysbyty am 45 mlynedd, mae cyfnither Gwen bellach yn byw yn y gymuned. Siaradodd 
Gwen am nifer o heriau y mae ei chyfnither wedi eu hwynebu wrth geisio cael y cymorth 
cywir. Gwnaeth Gwen gais llwyddiannus i fod yn ddirprwy cyfreithiol, gan ei galluogi i eirioli 
dros ei chyfnither a chael effaith gadarnhaol ar ei hansawdd bywyd.  
 
7 TÎM ALLGYMORTH CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU / BIL AWTISTIAETH 
Siaradodd y Tîm Allgymorth am y gwaith y maent yn ei wneud i hysbysu pobl ledled Cymru 
am waith y Cynulliad Cenedlaethol. Mae Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
y Cynulliad wrthi ar hyn o bryd yn gweithio ar graffu ar y Bil Awtistiaeth (Cymru) arfaethedig 
ac roedd am wneud y rhai a oedd yn bresennol yn ymwybodol o'r cyfle i ddweud eu dweud. 
Bydd y tîm yn cyflwyno'r safbwyntiau y maent yn eu casglu trwy gydol y cyfnod ymgynghori 
i'r Pwyllgor i ategu ei waith craffu.  
 
6 UNRHYW FATER ARALL 
Darparodd Angie Atherton wybodaeth am Gynhadledd Awtistiaeth Gogledd Cymru a 
gynhelir ar 19 Hydref ym Mhrifysgol Glyndŵr.  
 
7 CAMAU GWEITHREDU 
Bydd y grŵp yn ysgrifennu at y Gweinidog perthnasol yn Llywodraeth y DU, i gydnabod 
gwaith cadarnhaol partneriaid cymunedol yr Adran Gwaith a Phensiynau o ran cynorthwyo 
pobl awtistig i gael gwaith ac i alw am estyn y rolau hyn y tu hwnt i 2018/19.     
 
Bydd cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol Awtistiaeth yng Nghaerdydd, ar 5 Rhagfyr 2018, 
yn adeilad y Pierhead. 


