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1. Ers dechrau’r ymgyrch dros ddeddfwriaeth awtistiaeth, mae Llywodraeth

Cymru wedi ystyried yn ofalus a allai Deddf Awtistiaeth wella gwasanaethau

yng Nghymru.  Rydym wedi dod i’r casgliad mai ychydig iawn o dystiolaeth

sydd i awgrymu y bydd y Bil hwn yn ychwanegu unrhyw fudd i’r gwelliannau i

wasanaethau sy’n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd. Mae gan Lywodraeth

Cymru’r holl bwerau sydd eu hangen i wella gwasanaethau awtistiaeth mewn

deddfau presennol fel Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

2014, Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

2018 a Deddf (GIG) Cymru 2006.

2. Rydym wedi craffu ar y Bil ac wedi ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd gan

gyfranwyr eraill. Mae wedi dod yn amlwg bod y Bil yn codi disgwyliadau

afrealistig o wasanaethau mwy ffafriol ar gyfer pobl ag awtistiaeth a fydd yn

cael eu hystyried yn annheg ac yn anfanteisiol i bobl eraill sydd ag anghenion

cymorth sylweddol ond nad oes ganddynt ddiagnosis o awtistiaeth. Mae’r

posibilrwydd o ymestyn y Bil i gynnwys cyflyrau niwrolegol eraill yn gyfyngedig

hefyd gan fod hyn yn debygol o fod y tu hwnt i’w ddiben. Yr hyn sy’n peri’r

pryder mwyaf yw’r posibilrwydd y bydd y Bil yn cynyddu nifer yr atgyfeiriadau

am asesiad wrth i ddiagnosis gael ei ystyried yn docyn aur i gael mynediad at

wasanaethau.

3. Rydym yn cydnabod pryderon gwirioneddol pobl ag awtistiaeth bod angen

parhau i wneud cynnydd ar fyrder. Mae’n hanfodol bwysig ein bod yn mynd ati

i roi ein hymrwymiadau ar waith a datblygu’r maes lle mae cynnydd sylweddol

yn cael ei wneud. Byddwn yn cyflawni hyn trwy gyhoeddi Cod Ymarfer ar

Gyflawni Gwasanaethau Awtistiaeth o dan ddeddfwriaeth bresennol fel

sylfaen i ddarpariaeth yn y dyfodol. Bydd y Cod hwn yn cynnwys mwy o

bwerau i Weinidogion Cymru ymyrryd yn uniongyrchol mewn gwasanaethau

gwael na’r hyn a gynigir gan y Bil hwn ar hyn o bryd.

Cefndir 

4. Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon wedi gofyn i

Weinidogion Llywodraeth Cymru gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig ynglŷn â

manteision Bil Awtistiaeth Cymru, a gyflwynwyd gan Aelod Cynulliad. Yn unol

â’r cais, cyflwyniad ar y cyd yw hwn gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a

Pwyllgor Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Chwaraeon 
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Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal 

Cymdeithasol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg. Bydd Ysgrifennydd y 

Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn mynychu cyfarfod y 

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar 15 Hydref a chyfarfod 

y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar 25 Hydref.   

 

5. Mae’r dystiolaeth yn ymateb i ganllawiau ysgrifenedig a ddarparwyd gan y 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ac mae’n adlewyrchu 

tystiolaeth a gyflwynwyd gan gyfranwyr eraill i’r ymgynghoriadau ar y Bil neu’r 

rhai sydd wedi darparu tystiolaeth i’r pwyllgor ac a allai fynychu’r Pwyllgor cyn 

Ysgrifennydd y Cabinet.  

Cyflwyniad 

 

6. Mae’r ymgyrch dros ddeddfwriaeth ar awtistiaeth a’r broses o gyflwyno Bil 

Awtistiaeth Cymru o dan arweiniad Aelod Cynulliad wedi bod yn gyfle 

gwerthfawr i drafod gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru. Dros y 

blynyddoedd diwethaf, cydnabyddir bod cynnydd sylweddol wedi’i wneud i 

fynd i’r afael â bylchau cymorth dynodedig, ond serch hynny mae pawb yn 

cytuno bod angen gwneud mwy.  Mae gwelliannau’n cael eu harwain gan y 

Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig a 

ddiweddarwyd yn 2016. Mae’r broses o gyflwyno’r gwelliannau yn cael ei 

chefnogi gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a 

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. 

 

7. Fodd bynnag, mae’r ddadl hon wedi ein galluogi i ailystyried ein cynlluniau yn 

ymwneud â’r hyn sydd angen ei wneud i ddatblygu a diogelu gwasanaethau 

awtistiaeth ar gyfer y dyfodol. Mae’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer 

Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig wedi derbyn £13 miliwn ac mae’n llwyddo i 

gyflwyno gwelliannau eang. Mae’r broses o gyflwyno’r Gwasanaeth 

Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol yn ganolog i’r Cynllun. Mae’r Gwasanaeth 

ar gael mewn pum rhanbarth ar hyn o bryd, a bydd ar gael ledled Cymru yn 

ystod y flwyddyn ariannol hon. Hefyd, ers 2015 rydym wedi sicrhau 

gwelliannau i wasanaethau niwroddatblygiadol plant, gan fuddsoddi £2 filiwn 

bob blwyddyn. Rydym wedi cyflwyno trefn sy’n pennu na ddylai plant a phobl 

ifanc aros mwy na 26 wythnos rhwng eu hatgyfeiriad a’u hasesiad diagnostig 

cyntaf,  yn unol ag amseroedd aros pediatrig eraill. Mae llwybrau atgyfeirio 

cyhoeddedig ar gael ar gyfer gwasanaethau asesu plant ac oedolion. Rydym 

wrthi’n ystyried sut y gallwn ddod â’r ddau wasanaeth yn nes at ei gilydd, ac 

yn edrych yn ofalus ar y rhwystrau cymhleth i leihau amseroedd aros.  
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8. Er mwyn gwella cymorth addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 25 oed, 

mae’r broses o ddiwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol, sy’n seiliedig ar 

Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, 

yn cyflwyno system newydd sy’n canolbwyntio ar sicrhau bod y cymorth sydd 

ei angen ar blant a phobl ifanc o bob math, gan gynnwys y rhai ag awtistiaeth, 

yn cael ei gynllunio a’i ddiogelu yn briodol, ac y bydd yn cynnwys cynllun 

statudol â hawliau apelio cyfartal. Mae’r Ddeddf yn sicrhau mai dysgwyr sy’n 

ganolog i’r broses o wneud penderfyniadau. Er ei bod yn ymestyn i ddiwallu 

anghenion plant a phobl ifanc ag awtistiaeth, nid yw’n gwahaniaethu rhwng 

anghenion dysgu ychwanegol gwahanol gan ei bod yn ceisio sicrhau bod 

anghenion o bob math yn cael eu diwallu mewn ffordd deg a chynhwysfawr.    

 

9. Rydym yn gweithredu ar adborth sy’n gofyn am gysondeb wrth ddarparu 

gwasanaethau, gan gyflwyno’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig mewn 

fframwaith cenedlaethol, sy’n dwyn ynghyd gwasanaethau iechyd ac 

awdurdodau lleol i gydweithio er mwyn cynllunio a darparu gwasanaethau.  

Wrth i’r gwasanaeth ddatblygu, mae rhanbarthau’n cydweithio er mwyn 

rhannu ymarfer a mynd i’r afael â bylchau mewn cymorth. Hefyd, rydym yn 

cydnabod bod angen gwneud mwy er mwyn ailgysylltu â grwpiau gwirfoddol 

sy’n gallu darparu gwasanaethau hanfodol i gefnogi’r Gwasanaeth Awtistiaeth 

Integredig, ac rydym yn archwilio beth arall y gellir ei wneud i gynorthwyo’r 

sector gwirfoddol i ddarparu gwasanaethau ychwanegol gofynnol.  

 

  

10. Hefyd, rydym wedi ymrwymo i gyhoeddi Cod Ymarfer ar ddarparu 
gwasanaethau awtistiaeth o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant Cymru 2014 a Deddf GIG 2006, sy’n gallu mynd i’r afael â’r holl 
faterion a nodir yn y Bil a phryderon ychwanegol rhanddeiliaid. Mae’r 
datganiad llafar a wnaed ar 25 Medi ar y Cynllun Cyflawni wedi’i Ddiweddaru 
a’r Cod Ymarfer yn crynhoi’r prif ddarpariaethau yn y Cod ac mae’n cynllunio 
ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Tachwedd 2018.   

 

Mae prif feysydd y Cod yn cyfateb i’r penodau yn y Cynllun Gweithredu 

Strategol ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig, sef: 

 asesu a diagnosis;  

 dod o hyd i ofal a chymorth;   

 hyfforddiant staff; 

 cynllunio;  

 cyfraniad rhanddeiliaid at gynllunio a darparu gwasanaethau.  
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11. Mae gan Lywodraeth Cymru fecanweithiau cyflenwi cadarn a thrywydd 

gwelliant wedi’i brofi. Felly, ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, gan gynnwys 

tystiolaeth gan rannau eraill o’r DU sydd â deddfwriaeth ar awtistiaeth, nid 

ydym yn cytuno y bydd cyflwyno deddfwriaeth ychwanegol sy’n seiliedig ar 

amodau penodol yn ychwanegu gwerth at y gwelliannau sydd ar waith 

bellach. Bydd ein cynlluniau i gyflwyno Cod Ymarfer ar Gyflawni 

Gwasanaethau Awtistiaeth o dan ddeddfwriaeth bresennol yn sicrhau bod 

cyrff statudol yn deall eu dyletswyddau i ddarparu gwasanaethau i ddiwallu 

anghenion pobl ag awtistiaeth. Bydd y gwaith hwn yn cyd-fynd â Chod 

Ymarfer y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg a fydd 

yn destun ymgynghoriad yn fuan cyn bod copi yn cael ei osod gerbron 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2019.  

 

12. Er gwaethaf prinder tystiolaeth i gefnogi ei heffeithiolrwydd tebygol, mae 

deddfwriaeth sy’n addo gwella gwasanaethau yn ddeniadol i lawer o bobl 

sydd wedi wynebu anawsterau wrth geisio derbyn y cymorth sydd ei angen 

arnynt. Gall pobl eraill gredu na fydd y ddeddfwriaeth yn arwain at fanteision 

sylweddol, ond na fydd yn gwneud unrhyw niwed, felly gallai haeddu eu 

cefnogaeth. Yn y papur tystiolaeth hwn rydym yn ceisio egluro’r rhesymau 

pam mae deddfwriaeth sy’n seiliedig ar amodau penodol yn gam yn ôl - ni 

fydd yn creu gwerth ychwanegol neu wasanaethau newydd, ac mae’n debygol 

o gael effeithiau negyddol anfwriadol ar bobl ag awtistiaeth ac unigolion ag 

anghenion cymorth tebyg.     

 

13. Mae ein cynlluniau ar gyfer Cod Ymarfer ar Gyflawni Gwasanaethau 

Awtistiaeth o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 a Deddf GIG (Cymru) 2006 yn fwy priodol, a byddant yn cael mwy o 

effaith. Bydd y Cod yn cyfarwyddo cyrff statudol i weithredu ac yn galluogi 

Gweinidogion Cymru i ymyrryd yn uniongyrchol mewn darpariaeth 

gwasanaeth os oes angen. 

 

Cymhariaeth â phwerau presennol 

 

 
14. Mae’r Bil yn darparu ar gyfer paratoi strategaeth awtistiaeth a’i gosod gerbron 

y Cynulliad (Adran 10). Hefyd, mae’n darparu ar gyfer cyflwyno canllawiau i 

“gyrff perthnasol” ynghylch eu swyddogaethau at ddiben sicrhau bod y 

strategaeth awtistiaeth yn cael ei gweithredu a’i chyflenwi, a chyhoeddi’r 

canllawiau hynny (Adran 4). Mae Adran 5 yn nodi bod yn rhaid i “gyrff 

perthnasol” gydymffurfio â’r strategaeth awtistiaeth a’r canllawiau.   
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15. Mae’r Bil yn nodi bod angen i’r strategaeth awtistiaeth gael ei ‘gosod gerbron 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru’ (adran 1(4)) ond nad oes angen iddi fynd trwy 

unrhyw brosesau craffu’r Cynulliad. Nid oes unrhyw ofyniad i’r canllawiau sy’n 

cael eu paratoi o dan adran 4 gael eu gosod gerbron y Cynulliad neu fod yn 

destun craffu ganddo. Felly, bydd mwy o graffu ar y Cod nag ar y canllawiau y 

darperir ar eu cyfer o dan y Bil.  

 

16. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 eisoes yn 

rhoi’r pŵer i Weinidogion Cymru gyhoeddi cod mewn perthynas ag arfer 

swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Mae cod wrthi’n cael ei baratoi 

o dan adran 145 o Ddeddf 2014 a Deddf GIG 2006.   

 

17. Mae’n rhaid i’r cod drafft hwn gael ei osod gerbron y Cynulliad am 40 diwrnod 

ac ni ellir ei gyhoeddi os yw’r Cynulliad yn penderfynu peidio â’i gymeradwyo. 

Yn unol ag adran 145(3) mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol weithredu yn unol â’r 

gofynion perthnasol yn y Cod. Mae Llywodraeth Cymru yn gallu cyhoeddi 

cyfarwyddiadau i Fyrddau Iechyd. Mae gan Fyrddau Iechyd ddyletswydd i 

gydymffurfio â chyfarwyddiadau. Felly, nid yw’r Bil Awtistiaeth yn mynd yn 

bellach o safbwynt gosod dyletswyddau ar fyrddau GIG neu awdurdodau lleol.  

 

18. Mae’r Bil Awtistiaeth yn canolbwyntio ar ddarpariaeth i ddiwallu anghenion 

plant ac oedolion ag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig. Mae hyn yn seiliedig 

ar ddiagnosis yn hytrach nag ar anghenion. Heb ddiagnosis penodol, mae yna 

berygl na fydd unigolyn sydd â nodweddion Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig 

yn gallu manteisio ar y cymorth a’r gefnogaeth a nodir yn y ddeddfwriaeth.  

 

Priodoldeb y pwerau yn y Bil i Weinidogion Cymru lunio is-ddeddfwriaeth.   

 

Mae’r Bil yn cynnwys tri phŵer llunio rheoliadau penodol.  
 
Mae Adran 6(6)(j) yn darparu ar gyfer Gweinidogion Cymru i ragnodi categorïau 
eraill o ddata y mae’n rhaid i gyrff y GIG ei gasglu i’w helpu i wneud diagnosis a  
darparu gwasanaethau ar gyfer personau ag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig.   
 
- Adran 9 – Dehongli 

 

ystyr “anhwylder sbectrwm awtistiaeth” yw — 

 

(a) anhwylder sbectrwm awtistiaeth fel y'i diffinnir o bryd i'w gilydd yn y Dosbarthiad 

Rhyngwladol o Glefydau gan Sefydliadau Iechyd y Byd; ac 
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b) at ddiben y Ddeddf hon, unrhyw anhwylder niwroddatblygiadol arall a ragnodir gan 

Weinidogion Cymru; 

 

ystyr “corff perthnasol” yw awdurdod lleol, corff GIG a chyrff eraill a ragnodir; 

 

19.  Byddai cyfyngiadau ar waith ynglŷn â sut y gellid arfer y pŵer i lunio rheoliad er 

mwyn ymestyn diffiniad “anhwylderau’r sbectrwm awtistig” i unrhyw anhwylder 

niwroddatblygiadol arall fel y’i rhagnodir gan Weinidogion Cymru. Diben y Bil yw 

“darparu ar gyfer diwallu anghenion plant ac oedolion sydd â chyflyrau ar y 

sbectrwm awtistig”. Felly, os yw Gweinidogion Cymru yn defnyddio’r pŵer llunio 

rheoliad i gynnwys cyflyrau anhwylderau niwroddatblygiadol eraill yn y diffiniad, a 

fyddai wedi’u cynnwys yn y diffiniad o awtistiaeth fel arfer, mae’n yn debygol o 

fod y tu allan i gwmpas diben y Bil.  

Rhwymedïau 

20. Byddai angen Adolygiad Barnwrol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Bil 

Awtistiaeth, ond mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant eisoes 

yn cynnwys mecanweithiau ymyrryd a gorfodi Awdurdodau Lleol i 

gydymffurfio â’r Cod. Mae Adran 150 yn nodi bod Gweinidogion Cymru yn 

gallu ymyrryd os yw Awdurdodau Lleol yn methu cydymffurfio â dyletswydd 

sy’n swyddogaeth gwasanaethau cymdeithasol, yn gweithredu’n afresymol 

wrth arfer swyddogaeth gwasanaethau cymdeithasol, neu’n methu â chyflawni 

swyddogaeth gwasanaethau cymdeithasol yn unol â safon ddigonol. Darperir 

ar gyfer cyflwyno hysbysiad rhybuddio ac i Weinidogion Cymru roi camau 

pellach ar waith ar ffurf camau gorfodi yn erbyn Awdurdod Lleol.  

 

21. Yn yr un modd, mae Deddf GIG (Cymru) 2006 yn cynnwys darpariaeth i 

wneud gorchymyn ymyrryd a rhoi camau pellach ar waith os nad yw bwrdd 

iechyd lleol yn cyflawni un neu fwy o’i swyddogaethau yn foddhaol, os o gwbl, 

neu os oes diffygion sylweddol yn y broses o reoli’r corff, a bod Gweinidogion 

Cymru yn fodlon ei bod yn briodol iddynt ymyrryd.   

 

Hawliau Dynol a Chonfensiynau’r Cenhedloedd Unedig 

22. Mae’r Bil Awtistiaeth yn gosod dyletswydd ar gyrff perthnasol a Gweinidogion 

Cymru wrth arfer eu swyddogaethau o dan y Ddeddf i roi sylw dyledus i 

egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer pobl hŷn ac i Gonfensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau. Hefyd, mae’n gosod 

dyletswydd ar gyrff perthnasol i roi sylw dyledus i Gonfensiwn y Cenhedloedd 

Unedig ar Hawliau’r Plentyn.   

  



7 
 

7 
 

23. Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 

2018 (‘Deddf 2018’) yn gosod dyletswyddau ar gyrff perthnasol i roi sylw 

dyledus i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a 

Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau. 

Fodd bynnag, mae Deddf 2018 yn datgan nad yw ystyriaeth benodol o’r 

confensiynau yn ofynnol bob tro y caiff swyddogaeth ei harfer. Mae’r 

ddarpariaeth hon yn lleihau biwrocratiaeth trwy sicrhau nad oes angen 

ystyried y confensiynau bob tro y caiff penderfyniad ei wneud ar gyfer 

unigolyn. Nid oes unrhyw ddarpariaeth debyg yn y Bil Awtistiaeth.  

 

24. Hefyd, mae gofyniad Deddf 2018 i roi sylw dyledus i’r confensiynau wedi’i 

gyfyngu i awdurdodau lleol, ysgolion, sefydliadau addysg bellach a chyrff 

GIG sy’n gweithredu ar raddfa ac sydd â strwythurau digonol ar waith i 

gyflawni’r dyletswyddau hyn yn effeithiol. Mae’r Bil Awtistiaeth yn darparu 

ar gyfer Gweinidogion Cymru yn gallu rhagnodi cyrff ychwanegol o fewn 

diffiniad ‘cyrff perthnasol’. O ganlyniad, byddai angen i’r cyrff ychwanegol 

hyn roi sylw dyledus i’r confensiynau wrth arfer eu swyddogaethau. Gallai 

hyn roi dyletswyddau sylweddol ar gyrff nad oes ganddynt y fframwaith i’w 

hymgorffori.  

 

25. Mae’r Bil Awtistiaeth a Deddf 2018 yn gwneud darpariaeth i’r canllawiau 

(yn y Bil) a’r Cod (yn Neddf 2018) nodi’r hyn sydd angen ei wneud er 

mwyn cyflawni’r ddyletswydd i roi sylw dyledus i’r confensiynau, a dylid 

dehongli’r gofyniad i roi sylw dyledus yn unol ag unrhyw ddarpariaethau yn 

y canllawiau/cod.   

 

26. Gan fod y Bil yn mynd ymhellach na Deddf 2018, byddai anghysondebau’n 

codi oherwydd gallai Deddf Awtistiaeth a Deddf 2018 fod yn berthnasol i’r 

un unigolyn. Byddai hyn yn creu anawsterau dehongli ar gyfer cyrff sy’n 

rhoi’r Deddfau ar waith. 

 

Egwyddorion Cyffredinol y Bil 

 

27. Os mai diben y Bil yw gwella cymorth ar gyfer pobl ag awtistiaeth, rydym 

yn rhannu ei uchelgais. Ond rydym yn dadlau ein bod eisoes yn meddu ar 

yr holl bwerau cyfreithiol sydd eu hangen i gyflwyno’r gwelliannau a nodir 

yn y Bil a mwy. Dylem fod yn datblygu pwerau presennol mewn 

deddfwriaeth ddiweddar er mwyn cefnogi’r gwelliannau sy’n cael eu rhoi ar 

waith.    

 

28. Er bod Strategaeth Awtistiaeth wedi bod ar waith ers peth amser, rydym 

yn cydnabod ei bod yn anodd iawn ar adegau i rai pobl gael gafael ar 
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wasanaethau. Fel y cydnabu Paul Davies AC yn ei dystiolaeth i’r Pwyllgor 

Materion Cyfansoddiadol, ac yn y Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Bil, 

mae cynnydd sylweddol wedi’i wneud dros y 12-18 mis diwethaf. Rydym 

wedi ystyried safbwyntiau pawb sydd wedi cyfrannu at y ddadl hon – pob 

un ohonynt yn awyddus i weld gwasanaethau gwell. Y prif gasgliad ar sail 

y ffeithiau yw nad oes unrhyw dystiolaeth i gefnogi’r gred y bydd 

deddfwriaeth awtistiaeth yn ychwanegu unrhyw werth i’r gwelliant sy’n cael 

ei sicrhau gennym, ac nad yw’n gallu gwarantu mynediad i wasanaethau 

penodol ar hyn o bryd neu yn y dyfodol.    

 

29. Mae’r Bil yn ceisio sicrhau bod y Strategaeth Awtistiaeth yn strategaeth 

statudol sy’n cynnwys llwybrau diagnostig. Diweddarwyd y Strategaeth yn 

2016 a chyhoeddwyd Cynllun Cyflawni newydd ym mis Medi 2018, gan 

gadarnhau ein hymrwymiad i God Ymarfer statudol ar Gyflawni 

Gwasanaethau Awtistiaeth. Mae’r Bil yn ceisio gwella mynediad at 

wasanaethau gofal cymdeithasol, ond mae’n rhaid i ni sicrhau gwelliannau 

o’r fath ar gyfer pawb, waeth beth fo’u cyflwr neu i ba grŵp bynnag y maen 

nhw’n perthyn.    

 

30. Byddwn yn parhau i gyflawni ein hymrwymiadau awtistiaeth trwy 

ddeddfwriaeth bresennol, sef Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 

Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 yn benodol. Mae angen amser i gyflwyno 

a sefydlu deddfwriaeth a gwasanaethau newydd sydd wrthi’n cael eu 

datblygu, ac mae angen i ni ddysgu gwersi o’u gwerthusiad cyn ystyried a 

oes angen rhagor o ddeddfwriaeth. 

 

31. Mae tystiolaeth ysgrifenedig y Comisiynydd Plant yn cyfeirio at ei 

hadroddiad Peidiwch â dal yn ôl yn 2018, gan nodi bod fframwaith 

deddfwriaethol cadarn ar waith i gynllunio a darparu gwasanaethau 

cymorth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan gynnwys pobl ag 

awtistiaeth. Rydym yn cytuno â’i barn y gellid defnyddio deddfwriaeth 

bresennol yn fwy effeithiol, a dyna pam rydym wedi ymrwymo i gyflwyno 

Cod Ymarfer.  

 

32. O safbwynt dyletswyddau eraill yn y Bil, mae’n ceisio hyrwyddo 

hyfforddiant staff ymysg gweithwyr proffesiynol; rydym eisoes yn gwella 

ymwybyddiaeth trwy hyrwyddo’r defnydd o’r Fframwaith Hyfforddiant 

Awtistiaeth ar gyfer Cymru er mwyn asesu anghenion hyfforddiant a fydd 

yn cael eu hyrwyddo trwy’r Cod Ymarfer ar Awtistiaeth. Nid yw’r Bil yn 

gwneud hyfforddiant proffesiynol yn orfodol.   
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33. Mae Tîm Datblygu Cenedlaethol Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig wedi 

creu amrywiaeth eang o adnoddau a deunyddiau hyfforddi llwyddiannus.  

Er enghraifft, mae’r fideo Weli Di Fi? yn ceisio codi ymwybyddiaeth ymysg 

gweithwyr iechyd ac addysg proffesiynol. Yn dilyn gwaith mewn 

partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, mae’r adnodd hwn wedi’i gyfieithu 

mewn pedair gwlad Ewropeaidd arall - Sbaen, yr Eidal, Lithwania a Latfia.  

Mae’r adnodd hwn ac adnoddau eraill ar gael ar y wefan bwrpasol ar gyfer 

cyflawni’r Strategaeth Awtistiaeth -  www.asdinfowales.co.uk.   

 

34. Mae’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig wedi denu amrywiaeth eang o 

staff profiadol ac arbenigol, gan gynnig hyfforddiant ar gyfer meysydd 

arbenigol eraill fel iechyd meddwl ac anableddau dysgu er mwyn sicrhau 

bod eu gwybodaeth arbenigol yn cael ei rhannu. Hefyd, mae datblygu’r 

gweithlu yn rhan hanfodol o’r Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu 

Ychwanegol. Rydym yn gweithio gyda 5 arweinydd Trawsnewid 

Anghenion Dysgu Ychwanegol er mwyn cyflwyno pecyn cynhwysfawr i 

ddatblygu hyfforddiant a sgiliau craidd pob ymarferydd, gan gynnwys 

hyfforddiant awtistiaeth.   

 

Deddfwriaeth mewn rhannau eraill o’r DU  

 

35. Yn ei dystiolaeth, mae Paul Davies AC yn cyfeirio at adroddiad gan  

Lemmi, Knappe a Ragan (2017) – The Autism Dividend, gan nodi bod 

angen deddfwriaeth i roi grym statudol i strategaeth awtistiaeth. Mae 

tystiolaeth o wledydd eraill yn y DU sydd â Deddf Awtistiaeth yn dangos yn 

glir nad yw deddfwriaeth wedi arwain at y manteision a gafodd eu 

rhagweld, hyd yn oed os yw canllawiau statudol ychwanegol ar waith. 

Mae’n bwysig nodi bod deddfwriaeth awtistiaeth debyg mewn rhannau 

eraill o’r DU wedi’i chyflwyno bron i ddegawd yn ôl, cyn cyflwyno 

deddfwriaeth fodern sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, yn rhoi blaenoriaeth 

i’r unigolyn wrth wneud penderfyniadau, ac yn bwysicaf oll, yn nodi bod 

angen darparu gwasanaethau ar sail angen.   

 

36. Fel mae cyfranwyr eraill wedi’i nodi hefyd, ychydig iawn o dystiolaeth sydd 

i ddangos bod cynnydd wedi’i wneud yn Lloegr bron i ddegawd ar ôl 

cyflwyno Deddf Awtistiaeth 2009. Mae Cymdeithas Genedlaethol 

Awtistiaeth yn honni bod argyfwng diagnosis cenedlaethol yn bodoli, ac 

mae tystiolaeth a gyhoeddwyd gan Public Health England yn dangos mai 

dim ond 22% o awdurdodau lleol yn Lloegr sy’n llwyddo i gyrraedd yr 

amseroedd aros a argymhellir. Honnir bod pobl yn aros am hyd at ddwy 

flynedd mewn rhai ardaloedd. 
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37. Yn yr un modd, mae adroddiad diweddaraf yr Adran Iechyd, 

Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd yng Ngogledd 

Iwerddon ar gyflwyno’r Ddeddf wedi nodi’r canlynol: “it is not currently 

possible to guarantee early intervention as outlined in the Autism Strategy 

without additional funding to further develop autism-specific assessment 

services, and to extend the portfolio of available family support.” 

 

38. Fe aeth Senedd yr Alban ati i ystyried yr angen am ddeddfwriaeth 

awtistiaeth yn 2010. Daeth i’r casgliad na fyddai Bil yn goresgyn y 

rhwystrau i ddarparu gwasanaethau nac yn bodloni disgwyliadau pobl ag 

awtistiaeth. Nododd nad yw cyflwyno rhagor o ddeddfwriaeth yn ymateb 

priodol i’r ffaith fod deddfwriaeth sydd eisoes yn bodoli yn cael ei 

chyflwyno’n wael, a bod angen mwy o amser i werthuso effaith 

deddfwriaeth berthnasol a gyflwynwyd yn ddiweddar. Hefyd, mynegwyd 

pryderon ynglŷn â chreu ‘dwy haen’ o strategaethau. 

 

 

Yr Effaith ar Ddeddfwriaeth Bresennol ac ar Ddatblygu Polisi Llywodraeth Cymru   

 

39. Rydym yn rhannu barn llawer o gyfranwyr eraill bod modd sicrhau 

gwelliannau i wasanaethau awtistiaeth trwy ddefnyddio deddfwriaeth 

bresennol. Mae Paul Davies AC yn datgan y bydd y Bil yn ategu 

deddfwriaeth bresennol ac yn sylfaen iddi. Fodd bynnag, rydym yn 

dadlau’n gryf y byddai deddf sy’n seiliedig ar ddiagnosis neu gyflwr yn 

mynd yn gwbl groes i’r broses o gyflwyno deddfwriaeth fodern, sy’n 

defnyddio angen asesedig unigol yn sylfaen i ddarparu gwasanaethau yn 

hytrach na diagnosis penodol.    

 

40. Yn ôl y Memorandwm Esboniadol, un o brif swyddogaethau’r Bil yw  

sicrhau bod gwasanaethau awtistiaeth cyson a pharhaus yn cael eu 

darparu ledled Cymru. Fel y nododd y Comisiynydd Plant yn ei thystiolaeth 

hi, os mai’r nod yw sicrhau gwasanaethau awtistiaeth parhaus, bydd modd 

gwneud hynny trwy ddefnyddio cynlluniau i gyhoeddi Cod Ymarfer ar 

Gyflawni Gwasanaethau Awtistiaeth o dan ddeddfwriaeth bresennol. 

 

Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth 

 

41. Mae’r Bil yn codi mater pwysig yn ymwneud â gwybodaeth a chodi 

ymwybyddiaeth am hawliau a gwasanaethau presennol. Mae Tîm 

Datblygu Cenedlaethol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi gwneud 

gwaith da yn codi ymwybyddiaeth, fel y nodwyd yn ei adroddiad blynyddol 

a gyhoeddwyd ym mis Mehefin. Eleni mae’n cyflwyno rhaglenni pwrpasol i 
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godi ymwybyddiaeth, ac yn cynnal cynhadledd awtistiaeth genedlaethol ar 

gyfer pobl ag awtistiaeth fis Ebrill nesaf.  

 

42. Fel rhan o’r ymgynghoriad arfaethedig ar y Cod Ymarfer ar Gyflawni 

Gwasanaethau Awtistiaeth, byddwn yn holi pobl ag awtistiaeth, eu rhieni 

a’u gofalwyr sut y gellir gwella mynediad at wybodaeth a chyngor priodol.  

 

Casglu Data 

 

43. Ers cyflwyno’r Strategaeth Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig gyntaf, rydym 

wedi ystyried gwerth a manteision casglu data o safbwynt yr adnoddau 

sydd eu hangen i sicrhau bod data dibynadwy  yn cael ei gasglu’n gyson.  

 

44. Bydd y gofyniad manwl am ddata ar unigolion penodol yn y Bil hwn yn 

darparu gwybodaeth am nodweddion unigol y rhai sydd â diagnosis, ond 

ni fydd yn dweud unrhyw beth am effaith gwasanaethau. Fel mae clinigwyr 

y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig a’r Gymuned Ymarfer ar gyfer 

Diagnosis Oedolion yn ei nodi yn eu tystiolaeth, mae lefel y data sydd ei 

angen gan y Bil yn feichus, ac ni fydd yn ychwanegu llawer o wybodaeth 

berthnasol at feysydd cynllunio a chomisiynu. Ceir yr argraff mai casglu 

data er ei fwyn ei hun y mae’r gofyniad hwn, ac mae angen sicrhau y bydd 

yn cydymffurfio â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.  

 

44.Roedd rhai o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Bil yn mynegi pryder am lefel y 

wybodaeth berthnasol sydd angen ei chasglu. Efallai y bydd casglu a dadansoddi 

gwybodaeth bersonol fanwl trwy rif y GIG yn ddefnyddiol at ddibenion ymchwil, 

ond rydym yn cwestiynu a yw hyn yn angenrheidiol ac a fydd yn darparu’r 

wybodaeth sydd ei hangen i gynllunio gwasanaethau.   

 

45. Mae tystiolaeth yr Uned Pobl mewn Gwaith, sy’n gwerthuso ein Strategaeth 

Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig, yn nodi bod cyfraddau achosion cydnabyddedig 

yn fesur digonol o nifer y bobl ag awtistiaeth. Mae’n nodi bod yna ddadl gref o 

blaid casglu data ansoddol sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau yn ymwneud â 

phrofiadau o awtistiaeth a defnyddio gwasanaethau, a bod y dull hwn yn cael ei 

ddatblygu ar hyn o bryd. 

 

46. Er mwyn darparu gwybodaeth fanylach am nifer y bobl sydd ag awtistiaeth a 

chodi ymwybyddiaeth o’u hanghenion, rydym yn cyflwyno cofrestr awtistiaeth i 

feddygon teulu sy’n nodi nifer y cleifion sydd â diagnosis. Hefyd, trwy’r 

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig a Gwasanaeth Niwroddatblygiadol Plant 

rydym yn gweithio mewn partneriaeth i sefydlu mesurau seiliedig ar ansawdd 

sy’n gallu darparu tystiolaeth am bellteroedd teithio a manteision gwasanaethau i 

unigolion.   
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47. O dan ddyletswyddau presennol Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru), rydym yn ymestyn y themâu craidd ar gyfer Asesiadau Gorfodol o 

Anghenion y Boblogaeth i gynnwys awtistiaeth fel thema annibynnol. Mae’r 

asesiadau hyn yn cael eu cwblhau ar y cyd gan awdurdodau iechyd ac 

awdurdodau lleol trwy Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol.  

 

48. Mae cyflwyno proses newydd o gasglu data yn fater cymhleth gan fod angen 

sicrhau bod modd cymharu data ar draws gwasanaethau, a’i fod yn ddibynadwy 

ac yn gyson. Rydym wrthi’n treialu safon amser aros diagnostig 26 wythnos, a 

bu’r dull gweithredu hwn yn destun trafodaeth ac adolygu sylweddol er mwyn 

sicrhau bod ansawdd y data sy’n cael ei gasglu yn ddigon da i’w gyhoeddi. Fel 

rhan o’r cynllun peilot, bydd y data hwn ar gael ar wefan Stats Cymru os yw’r 

ansawdd yn ddigon da.    

 

 

Canlyniadau Anfwriadol 

 

49. Ein pryder mwyaf yw’r ffaith y gall y Bil barhau i godi disgwyliadau uchel ymysg 

pobl ag awtistiaeth ar gyfer mynediad ffafriol at wasanaethau a’r posibilrwydd y 

bydd mwy o wasanaethau ar gael diolch i’r ddeddfwriaeth. Fel mae’r 

Comisiynydd Plant wedi’i nodi, mae’n bosibl na fydd y Bil yn arwain at unrhyw 

beth mwy na’r ddarpariaeth bresennol.  

 

50. Gall y posibilrwydd o gyflwyno deddfwriaeth fod yn ddeniadol i lawer o bobl. Ond 

yn ogystal â’r dystiolaeth gan gyrff statudol a Cholegau Brenhinol yn ymwneud â 

gwendidau’r ddeddfwriaeth, roedd ymatebion rhai grwpiau o rieni a phobl ag 

awtistiaeth i’r ymgynghoriad yn amau a fydd y Bil yn cyflawni ei fwriad mewn 

gwirionedd.  

 

 

51. Rydym yn deall bod ymarferwyr Gofal Sylfaenol yn rhwystredig na allant 

atgyfeirio cleifion i wasanaethau awdurdodau lleol, a byddwn yn ystyried sut 

mae’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yn pontio’r bwlch ymddangosiadol hwn 

rhwng iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n rhaid pwysleisio eto na all Bil 

Awtistiaeth ei gwneud yn ofynnol i ddarparu gwasanaethau penodol. 

 

52. Mae cefnogwyr y Bil yn credu bod angen deddfwriaeth er mwyn gorfodi 

awdurdodau i ddarparu’r gwasanaethau sy’n cael eu ffafrio gan bobl ag 

awtistiaeth a’u teuluoedd. Mae’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol eisoes wedi clywed tystiolaeth gan Paul Davies AC ynglŷn â 

rhwymedïau o dan y ddeddfwriaeth arfaethedig. Nid oes unrhyw rwymedïau 

penodol wedi’u cynnig ac eithrio’r cyfle i ofyn am adolygiad barnwrol, fel sy’n wir 

am ddeddfau eraill Cymru. Nid wyddom am unrhyw dystiolaeth sy’n awgrymu 
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bod deddfwriaeth awtistiaeth wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn 

adolygiadau barnwrol yn Lloegr, er gwaetha’r diffyg cynnydd sydd i’w weld. Mae 

hyn yn wahanol i’r rhwymedïau sydd ar gael trwy God Ymarfer ar Awtistiaeth, 

sy’n gryfach am eu bod yn galluogi Gweinidogion Cymru i ymyrryd mewn 

darpariaeth gwasanaethau. Hefyd, mae’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol 

a’r Tribiwnlys Addysg yn cynnwys hawl i apelio i dribiwnlys addysg. 

 

Gwasanaethau Seiliedig ar Anghenion 

 

53. Pryder cyffredin arall rydym yn ei rannu â llawer o’n partneriaid cyflenwi ac 

ymarferwyr yw’r ffaith fod ysbryd y ddeddfwriaeth hon yn gwbl groes i’n dull 

deddfwriaethol modern fel y’i nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018. Gall y ddeddfwriaeth hon danseilio ein rhaglen diwygio 

Anghenion Dysgu Ychwanegol, sy’n seiliedig ar anghenion ac sydd i’w chyflwyno 

o 2020 ymlaen, trwy greu amgylchedd lle y gall diagnosis o awtistiaeth arwain at 

driniaeth ffafriol o safbwynt cymorth a gwasanaethau.  

 

54. Yn ôl tystiolaeth a gyflwynwyd gan Gonffederasiwn y GIG a Cholegau Brenhinol  

Seiciatreg, Therapi Lleferydd ac Iaith a Therapyddion Galwedigaethol, byddai 

system sy’n seiliedig ar ddiagnosis yn cynyddu nifer yr atgyfeiriadau a’r pwysau i 

ddarparu diagnosis o awtistiaeth, wrth i ddiagnosis gael ei weld fel y llwybr gorau 

i gael mynediad at wasanaethau. Mae’r angen am ddiagnosis er mwyn cael 

gafael ar adnodd yn debygol o gynyddu cyfraddau diagnosis mewn ffordd 

artiffisial am y rhesymau anghywir. Hefyd, mae’r Comisiynydd Plant yn cyfeirio at 

y posibilrwydd y bydd awtistiaeth yn cael ei ystyried yn ‘docyn aur’ ar gyfer 

mynediad at wasanaethau, ond mewn gwirionedd mae grwpiau o blant eraill, fel 

y rhai ag anghenion iechyd meddwl ac anawsterau dysgu, hefyd yn wynebu 

heriau wrth gael gafael ar wasanaethau priodol. 

 

55. Bydd y Bil yn tanseilio’r cynnydd sylweddol sydd wedi’i wneud wrth ddatblygu 

gwasanaethau asesu a diagnostig niwroddatblygiadol. Bydd y broses o wahanu 

awtistiaeth oddi wrth gyflyrau niwroddatblygiadol eraill yn rhwystro llawer o bobl 

rhag cael mynediad at wasanaethau. Hefyd, bydd yn rhwystro gwasanaethau 

seiliedig ar anghenion, yn enwedig os oes gan unigolion gyflyrau sy’n cydfodoli 

neu gyflyrau na ellir darparu diagnosis ar eu cyfer yn hawdd. Bydd yn arwain at 

fylchau mewn darpariaeth i rai pobl nad ydynt yn bodloni’r meini prawf 

diagnostig. Canlyniad anfwriadol arall sy’n deillio o bwysau ychwanegol i wneud 

diagnosis yw’r posibilrwydd o wneud diagnosis amhriodol, yn enwedig yn achos 

plant. Mae’n bosibl na fyddant yn dymuno bod â diagnosis o’r fath yn 

ddiweddarach mewn bywyd os nad oedd yn ddiagnosis priodol ar y pryd.    

 

56. Mae adborth gan ymarferwyr a thystiolaeth gan werthuswyr annibynnol 

Strategaeth Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig yn ymwneud â’r targedau amser aros 
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13 wythnos arfaethedig yn nodi bod y ddyletswydd hon yn debygol o orfodi 

gwasanaethau i ganolbwyntio adnoddau prin ar gyflawni dyletswyddau’r Bil. 

Bydd hynny’n golygu cynnal mwy o asesiadau diagnostig ar draul darparu 

cymorth pwysig cyn ac ar ôl asesiadau diagnostig. Mae’r gwerthusiad wedi nodi 

bod darparwyr gwasanaethau eisoes yn pryderu am gapasiti yn y dyfodol i 

fodloni’r galw am ddiagnosis. Bydd deddfwriaeth sy’n canolbwyntio 

gwasanaethau ar un diagnosis yn cynyddu’r galw hyd yn oed yn fwy.  

 

57. Ni fydd cyflwyno targedau ar gyfer amseroedd aros heb sail resymegol neu fodd 

o wneud hynny yn sicrhau’r canlyniadau dymunol. O dan y dyletswyddau 

newydd arfaethedig, byddai angen i fyrddau iechyd nodi bod asesiad plentyn 

wedi cychwyn ar ôl 13 wythnos, ond nid oes unrhyw esboniad ynglŷn ag ystyr 

hyn yn ymarferol. Gallai olygu dim byd mwy na derbyn atgyfeiriad neu anfon 

llythyr yn nodi hynny. Rydym yn ymestyn gwerthusiad presennol y cynllun 

gweithredu awtistiaeth er mwyn ymchwilio i’r rhwystrau sy’n parhau i leihau 

amseroedd aros diagnostig, er gwaethaf buddsoddiad ychwanegol sylweddol ers 

2015. Byddwn yn ceisio nodi camau gweithredu pellach.  

 

58. Mae’r Bil yn creu’r argraff y bydd pobl ag awtistiaeth yn derbyn gwasanaethau 

ffafriol. O reidrwydd, mae hyn yn golygu y bydd adnoddau’n cael eu dargyfeirio o 

wasanaethau eraill, gan greu cymorth anghyfartal ar gyfer unigolion eraill sydd 

ag anghenion cymorth sylweddol eraill, fel pobl ag anableddau dysgu neu 

namau ar y synhwyrau. Hefyd, mae’n bosibl y bydd angen i ddarparwyr 

gwasanaethau awtistiaeth ddargyfeirio adnoddau o ymyraethau sy’n seiliedig ar 

dystiolaeth er mwyn bodloni gofynion deddfwriaeth, gan symud adnoddau o 

wasanaethau ar ôl gwneud diagnosis i wasanaethau cyn gwneud diagnosis.  

 

59. Nid ydym yn derbyn y ddadl y bydd gofyniad am wasanaethau ar gyfer un cyflwr 

yn gwella gwasanaethau ar gyfer cyflyrau eraill yn awtomatig. Yn ogystal â 

phryderon ariannu, mae yna brinder staff â’r cymwysterau priodol i ddarparu 

cymorth. Os yw cymorth ar gyfer awtistiaeth yn orfodol, bydd angen i 

wasanaethau ganolbwyntio ar y cyflwr hwnnw.  

 

60. Hefyd, rydym yn cwestiynu a oes modd ymestyn y Bil i gynnwys cyflyrau 

niwroddatblygiadol eraill yn unol â’r cynnig. Fel y nodwyd yn gynharach, mae 

hyn yn debygol o fod y tu allan i ddibenion y ddeddfwriaeth. Yn ei dystiolaeth, 

mae Paul Davies AC yn nodi’n glir mai Bil ar gyfer pobl ag awtistiaeth yn unig yw 

hwn. Bydd hyn yn rhoi pobl eraill o dan anfantais yn syth, gan gynnwys pobl â 

chyflyrau niwroddatblygiadol eraill, y rhai nad ydynt yn perthyn i gategorïau 

diagnostig clir a phobl sydd ag anghenion cymorth arwyddocaol eraill ond nad 

ydynt yn bodloni meini prawf diagnostig.   

 

Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
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61. Mae’n amlwg bod goblygiadau economaidd a chymdeithasol gwirioneddol 

ynghlwm wrth Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig ar gyfer unigolion, eu rhiant/rhieni 

neu eu gofalwr/gofalwyr ac ar gyfer cymdeithas yn ehangach.  

 

62. Fel sy’n wir am bob Asesiad Effaith Rheoleiddiol, mae’r dadansoddiad yn 

cynnwys elfen o ansicrwydd, ond ymddengys bod y dull methodolegol cyffredinol yn 

debyg i’r hyn sy’n cael ei ddilyn gan Lywodraeth Cymru wrth ddatblygu Asesiad 

Effaith Rheoleiddiol. Fodd bynnag, mae angen egluro rhai elfennau o’r Asesiad 

Effaith Rheoleiddiol yn fanylach er mwyn gallu profi dibynadwyedd y cyfrifiadau a 

nodi meysydd lle y byddai tystiolaeth ychwanegol i ategu dadansoddiad yn 

ddefnyddiol.  

 

63. Mae nifer o ddarpariaethau’r Bil yn rhoi dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i 

wneud pethau sydd eisoes yn cael eu gwneud. Er enghraifft, mae gan Lywodraeth 

Cymru strategaeth awtistiaeth ar waith eisoes, mae Cod Ymarfer yn cael ei 

ddatblygu, mae ymgyrch codi ymwybyddiaeth eisoes wedi’i lansio ac mae rhaglen 

hyfforddiant ar waith ar gyfer gweithwyr gofal iechyd ac addysg proffesiynol. Felly, 

gellir cwestiynu a yw’r costau a nodwyd yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y 

gweithgareddau hyn yn gostau ychwanegol i’r llinell sylfaen.   

 

64. Mae’n anodd penderfynu beth fydd costau a manteision ychwanegol y Bil. Mae’r 

dystiolaeth yn ymwneud â manteision posibl y Bil yn gymharol wan. Awgrymir y bydd 

gostyngiad o 1% yn y costau uniongyrchol ac anuniongyrchol sy’n gysylltiedig ag 

Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig yn arbed £1 miliwn y flwyddyn, ond ychydig iawn o 

dystiolaeth sydd ar gael i ddangos sut fydd y Bil yn arbed yr arian hwn. O ystyried yr 

amcangyfrifir mai tua £1.1 biliwn y flwyddyn yw cost uniongyrchol ac anuniongyrchol 

Anhwylderau’r  Sbectrwm Awtistig yng Nghymru, byddai gostyngiad o 1% yn y gost 

yn arwain at arbedion gwerth £11 miliwn ac nid £1m fel y nodir yn yr Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol.     

 

 

Cyfeiriadau 

 

Comisiynydd Plant Cymru – Ymateb i’r Ymgynghoriad ar Fil Awtistiaeth (Cymru) 

 

Community of Practice for Adult Diagnosis and IAS Practitioners (2018) – ymateb i’r 

Bil Awtistiaeth arfaethedig 

 

Lemi, Knapp a Ragan (2017) The Autism Dividend. Reaping the rewards of better 

investment.  

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) 19 Medi – Trawsgrifiad y Pwyllgor Iechyd, 

Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

 



16 
 

16 
 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 24 Medi – y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Chyfreithiol  

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Bil Awtistiaeth (Cymru) – ymatebion i’r 

ymgynghoriad 

 

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth – www.bbc.co.uk/news/uk-england-norfolk- 

41112597 

 

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth -www.autism.org/get-involved/media-

centre/news/2017—7-05-autism-support-report-england.aspx 

 

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth – Tystiolaeth Ysgrifenedig i’r Pwyllgor Iechyd, 

Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, Medi 2018 

 

Ymateb ysgrifenedig Conffederasiwn GIG Cymru i waith craffu ar Fil Awtistiaeth 

(Cymru) gan Gonffederasiwn GIG Cymru. 

 

Uned Pobl a Gwaith (2018) Cyflwyniad Ysgrifenedig i’r Pwyllgor Iechyd, Gofal 

Cymdeithasol a Chwaraeon  

 

Bil Awtistiaeth (Cymru) Arfaethedig (Bil wedi’i Gynnig gan Aelod Cynulliad): Papur 
Briffio ar gyfer Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, Coleg Brenhinol y Therapyddion 
Lleferydd ac Iaith, Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH), Coleg 
Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol (RCOT), Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr 
Cyffredinol a Chonffederasiwn GIG Cymru.  
 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (2018) Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor 

Iechyd, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd i Fil Awtistiaeth Cymru.  

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-norfolk-%2041112597
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-norfolk-%2041112597



