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Yn bresennol: Carol Gardener, Jo Woodward, Tom Hall, Mark Davies, Eric Owen, 

Sorrel Taylor, Maureen Lee, Sharon O'Connor, Chris Roberts, Jayne Goodrick, Paul 

Johnson, Lynne Jones, Lynne Davies, Nathan Davies, Sandra Morgan, Bill Fawcett, 

Vince West, Laura Seddon, Lisa Pollard, Simon Green, Michelle Brown AC, Eluned 

Plack, gofalwr Eluned, Jacqui Hurst, Kathryn Shaw, Brian Harrison, Rhian Davies, 

Martyn Jones, Zoe Richards, Mark Isherwood AC, Gareth Davies, Rebecca Phillips. 

 

Ymddiheuriadau: Llŷr Gruffydd AC, Jan Thomas, Helen Mary Jones AC, Rob 

Williams, Kathryn Jellings, Andrea Wayman, Stephen Ben Morris, Louise (WCD), 

Owen Williams, Glenn Page. 

 

1. Croeso a chyflwyniadau 

Croesawodd Mark Isherwood AC bawb i'r cyfarfod. 

 

2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf. 

Cytunwyd bod y cofnodion yn gywir. 

 

3. Cyflwyniadau: 

 

Rhian Davies - Fframwaith Drafft ar gyfer Gweithredu ar Anabledd  

 

Rhoddodd Rhian drosolwg o Fframwaith Drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 

Gweithredu ar Anabledd. Crëwyd y ddogfen yn dilyn adolygiad o'r Fframwaith ar gyfer 

Gweithredu ar Fyw'n Annibynnol, a gynhyrchwyd yn 2013 i ddarparu dull strategol ar 

gyfer byw'n annibynnol ar draws Cymru, ac i hyrwyddo'r model cymdeithasol o 

anabledd. 

 

Mae Anabledd Cymru'n credu'n gryf y dylai'r Fframwaith ar gyfer Gweithredu ar 

Anabledd gael ei ddanategu gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl 

ag Anableddau. Gweithiodd Anabledd Cymru gyda'i bartneriaid yn yr Alban a Gogledd 

Iwerddon i lunio Maniffesto ar gyfer byw'n annibynnol, gan nodi chwe galwad i 

weithredu arnynt:  

 

1. Mynediad gwell at wybodaeth, cyngor, eiriolaeth annibynnol a gwasanaethau 

cefnogaeth gan gymheiriaid. 



2. Argaeledd tai hygyrch a thai â chymorth i fodloni gofynion unigol. 

3. Ystod gynhwysfawr o opsiynau a dewis a rheolaeth wirioneddol o ran sut mae gofal 

cymdeithasol a chymorth yn cael eu darparu. 

4. Mynediad gwell at dechnoleg sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. 

5. System drafnidiaeth ddi-rwystr sy'n cynnwys pob math o drafnidiaeth. 

6. Galluogi mynediad, cyfranogiad a chynhwysiant economaidd a diwylliannol 

cymdeithasol pob person anabl. 

 

Roedd cytundeb gweinidogol i adolygu'r Fframwaith ar gyfer Gweithredu ar Fyw'n 

Annibynnol, tair blynedd yn ddiweddarach. Arweiniodd hyn at ailymgynnull y grŵp 

Llywio ar Fyw'n Annibynnol, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau anabledd ledled 

Cymru, ac sy'n cael ei gadeirio gan Rhian. Ystyriodd y grŵp yr hyn a gyflawnwyd ers 

2013. Gwnaethant gydnabod, er bod cyflwyno'r Fframwaith wedi torri tir newydd, fod y 

cynnydd ar lawr gwlad yn araf iawn, ac nad oedd y polisi cenedlaethol a bennwyd gan 

Lywodraeth Cymru wedi arwain at weithredu lleol. Roedd tystiolaeth brin o ran y newid 

i ddiwylliant, yn enwedig gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol mewn perthynas 

â rhoi sylw i ddull yn fwy seiliedig ar hawliau i bobl anabl a mynd i'r afael â rhwystrau i 

fyw'n annibynnol.  

 

Cymeradwywyd hyn yn 2017 yn ystod ymgynghoriad Llywodraeth Cymru. Roedd yr 

adborth cyffredinol yn nodi mai dim ond ychydig oedd wedi newid ym mywydau llawer 

o bobl anabl, a bod hyn wedi gwaethygu hyd yn oed. Dyma hefyd oedd un o 

ganfyddiadau allweddol Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag 

Anableddau. Roedd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa yn feirniadol iawn o 

Lywodraeth y DU o ran y ffaith ei bod wedi cymryd cam yn ôl yn ei pholisïau lleol. 

 

Dyheadau'r grŵp llywio ar gyfer y fersiwn ddiwygiedig yw y dylai fod yn llawer cryfach 

o ran telerau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau. 

Dylai'r Confensiwn fod wrth wraidd y Fframwaith newydd, gan ymrwymo'n gryfach i 

weithredu'r model cymdeithasol o anabledd, a gweithredu'n fwy cadarn o ran sut y 

mae pobl yn deall hynny.  

 

Dywedodd Rhian fod y grŵp llywio wedi gwneud penderfyniad strategol i'w alinio â 

chynllun strategol Llywodraeth Cymru, 'Ffyniant i Bawb' sy'n cynnwys pedair thema 

allweddol:  

 

1. Ffyniannus a Diogel 

2. Iach ac Egnïol 

3. Uchelgeisiol ac yn Dysgu 

4. Unedig a Chysylltiedig 

 



Roedd y grŵp llywio o'r farn y dylid llunio dwy ddogfen. Yn gyntaf, y brif ddogfen sy'n 

amlinellu'r ymrwymiadau a'r egwyddorion allweddol i Lywodraeth Cymru lynu wrthynt, 

ynghyd â chynllun gweithredu ar wahân y gellid ei ddiweddaru a'i fonitro'n rheolaidd 

gyda manylion mwy penodol ynghylch yr hyn y byddai adrannau gwahanol 

Llywodraeth Cymru yn ei wneud o ran cyflawni. 

 

Mae'r cynllun gweithredu, sy'n destun ymgynghori ar hyn o bryd, yn cysylltu'n agosach 

ag erthyglau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig. Er mwyn llunio ymateb i'r 

ymgynghoriad, cynhaliodd Anabledd Cymru ddau ddigwyddiad, ynghyd ag arolwg ar-

lein i gasglu barn pobl anabl. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 18 

Ionawr ond gallai hyn gael ei estyn. Ychwanegodd Rhian fod Alison Tarrant o Brifysgol 

Caerdydd wedi paratoi papur diddorol sy'n edrych ar bolisi byw'n annibynnol. 

Anfonwyd y papur at yr aelodau cyn y cyfarfod. Mae'r papur yn beirniadu'r Fframwaith 

ar gyfer Gweithredu ar Anabledd a chafodd nifer o broblemau eu nodi.   

 

Mae Anabledd Cymru ac aelodau eraill y grŵp llywio wedi bod yn galw am ymgorffori i 

Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau, gan roi statws 

tebyg iddo i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Mae Helen 

Mary-Jones AC yn edrych ar sut y gellir ymgorffori hawliau dynol yng Nghymru.  

 

Nododd Rhian fod diffyg cysylltiad rhwng egwyddorion a dyheadau Llywodraeth Cymru 

mewn perthynas â gwella byw'n annibynnol ar gyfer pobl anabl a'r sefyllfa wirioneddol 

o ran cael mynediad at wasanaethau a sicrhau eu hawliau.  

 

Tynnodd Rhian sylw at y ffaith ei fod yn bwysig i'r Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd 

gyflwyno ymateb cadarn i'r ymgynghoriad, gyda'r nod o gryfhau'r Fframwaith newydd i 

sicrhau ei fod yn mynd ati i ddatblygu hawliau pobl anabl yng Nghymru. 

 

Tynnodd MI sylw at rai o ganfyddiadau'r astudiaeth yn seiliedig ar y Fframwaith Drafft 

ar gyfer Gweithredu ar Anabledd a luniwyd gan Alison Tarrant o Brifysgol Caerdydd. 

Roedd y rhain yn cynnwys diffyg 'Eiriolaeth', a nodwyd hyn yn flaenorol yn Fframwaith 

2013 fel un o'r blaenoriaethau pennaf. Yn ogystal, seiliwyd Fframwaith 2013 o amgylch 

cyfres o flaenoriaethau a nodwyd gan bobl anabl. Mae pwysleisio blaenoriaethau ac 

arbenigedd pobl anabl wedi cael ei ddileu. Awgrymodd MI y dylid ystyried y rhain wrth 

gyflwyno ymateb.  

 

Nathan Davies - Grant Byw'n Annibynnol Cymru 

 

Rhannodd Nathan fideo gyda'r grŵp, o'r enw 'Save WILG Campaign'. Tynnodd y fideo 

sylw at y materion a wynebir gan fwy na 1300 o bobl sy'n derbyn y grant. Ar 31 

Mawrth, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cau Grant Byw'n Annibynnol Cymru a 

throsglwyddo'r arian i'r awdurdodau lleol. Ni chaiff yr arian ei neilltuo. Mae'r fideo yn 



cynnwys cipolwg ar gyflwr Nathan, Friedreich Ataxia, afiechyd cynyddol y system 

nerfol. Mae Nathan yn esbonio, er mwyn bod yn aelod cynhyrchiol o'r gymdeithas, 

mae angen help a chymorth arno gan gynorthwywyr personol, a ariennir gan Grant 

Byw'n Annibynnol Cymru. Heb y grant, bydd ei ofal yn cael ei ostwng o 86.5 awr yr 

wythnos i 31 awr yr wythnos. Yn ôl ym mis Ebrill 2018, yn ystod cynhadledd Llafur 

Cymru, pasiwyd cynnig i achub Grant Byw'n Annibynnol Cymru. Fodd bynnag, ni 

weithredwyd ar hyn eto. Mae'r ymgyrch wedi denu cefnogaeth wleidyddol o bob cwr o'r 

sbectrwm ac mae Gweinidogion Cymru a rhai gweision sifil yn gwrthod o hyd i wrando 

ar y dystiolaeth a gasglwyd. Mae Nathan yn arbennig o bryderus nad yw'r arian sy'n 

cael ei roi i awdurdodau lleol wedi ei neilltuo. 

 

Mae cryfder a gwaith ymgyrchu Nathan wedi cael eu cydnabod gan Brifysgol Glyndŵr 

Wrecsam, sydd wedi ei gydnabod yn gymrawd er anrhydedd.  

 

Er mwyn tynnu sylw at y materion sy'n ymwneud â Grant Byw'n Annibynnol Cymru, 

mae Nathan yn cynnal cyfres o ymgyrchoedd ar draws y cyfryngau cymdeithasol i 

ddylanwadu ar benderfyniad cadarnhaol.  

 

Gwahoddodd Mark Isherwood AC gwestiynau a sylwadau. 

 

Cwestiynau a Sylwadau: 
 

Mewn perthynas â Grant Byw'n Annibynnol Cymru, rhoddodd Rhian wybod i'r grŵp fod 

Nathan a'r BBC wedi gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth. Daeth i'r amlwg mai dim ond 

dwy ran o dair o bobl sydd wedi cael eu hasesu ac er bod rhai wedi cadw eu pecynnau 

a rhai wedi cynyddu, mae nifer sylweddol wedi cael toriadau i'w horiau. Roedd oddeutu 

17 achos o gleientiaid yn cymryd camau cyfreithiol yn erbyn eu hawdurdod lleol. Mewn 

ymateb i'r canlyniad Rhyddid Gwybodaeth, cytunodd Huw Irranca-Davies AC i 

archwilio hyn ymhellach i gadarnhau a oedd y materion yn ymwneud â Wrecsam yn 

unig neu a oedd y broblem yn fwy eang. Awgrymodd Rhian y dylai'r Grŵp 

Trawsbleidiol ar Anabledd ysgrifennu at Julie Morgan AC, y Gweinidog newydd, i gael 

y wybodaeth ddiweddaraf. 

  

Nodwyd pwysigrwydd y ffaith bod angen mynediad gwell at gyfreithwyr ar bobl anabl. 

 

Dywedodd Mark Isherwood AC fod y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn 

mynd ag achosion i'r llys o bryd i'w gilydd er mwyn gosod cynsail. Gallai'r Grŵp 

Trawsbleidiol ar Anabledd gyflwyno cais pe bai mater penodol y byddai angen ei brofi 

yn y llys. Dywedodd hefyd nad oes gan Lywodraeth Cymru reolaeth dros Gymorth 

Cyfreithiol ond mae'n dal yn werth tynnu sylw at unrhyw bryderon a gofyn pa gymorth y 

gellir ei gynnig i gael cyngor cyfreithiol gwell.  



 

Nodwyd ffynhonellau amrywiol o wasanaethau cyfreithiol a chaiff y rhain eu rhannu yn 

dilyn y cyfarfod. Mae gan Anabledd Cymru ganllawiau ar ei wefan hefyd sy'n cynnig 

cyngor a gwybodaeth o'r enw 'Know Your Rights, Use Your Rights, Live Your Rights'.  

 

Codwyd pryderon ynghylch diffyg cynllunio a gwasanaethau priodol ar gyfer y nifer 

cynyddol o blant sydd ag anableddau, sy'n golygu na fydd eu hanghenion yn cael eu 

diwallu. 

 

Gofynnodd aelod pam nad yw Llywodraeth Cymru wedi penderfynu dilyn yr Alban neu 

Gogledd Iwerddon o ran sut maent yn rheoli Grant Byw'n Annibynnol Cymru os oes 

tystiolaeth i brofi bod y system yn gweithio'n dda yn yr ardaloedd hynny.  

 

Awgrymodd Mark Isherwood AC y dylai Anabledd Cymru ofyn am ddata gan Disability 

Scotland er mwyn nodi'r effaith gadarnhaol y mae'r grant wedi'i chael ar y rhai sy'n cael 

y grant.  

Croesawodd y Cadeirydd sylwadau pellach o'r llawr. Rhoddodd Anabledd Dysgu 

Cymru ddiweddariad ynglŷn â'i waith. Ym mis Rhagfyr, cynhaliodd Anabledd Dysgu 

Cymru ei gyfarfod grŵp cynghori'r gweinidog cyntaf, a gadeiriwyd gan Gwenda 

Thomas AC. Y prif ffocws oedd adroddiad 'Dont Hold Back' y Comisiynydd Plant, a 

oedd yn ymchwilio i brofiadau pontio plant a phobl ifanc ar draws gwahanol feysydd 

polisi.  Rhoddodd Martyn wybod i'r aelodau hefyd fod Cymdeithas Llywodraeth Leol 

Cymru wedi bod yn ymgynghori ar ddogfen ynghylch comisiynu gwasanaethau ac 

maent am gynnal cynhadledd genedlaethol yn ei gylch. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru 

yn gweithio gydag Anabledd Dysgu Cymru i drefnu cynhadledd ar leihau arferion 

cyfyngol gyda'r Gweinidog Addysg. Mae'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar 

fin dechrau darn o waith yn ymwneud â mynediad i'r llysoedd er mwyn helpu pobl 

anabl i wneud defnydd llawn o'r system. 

 

Ychwanegodd Rhian fod Anabledd Cymru'n gweithio gyda Chymorth i Fenywod er 
mwyn sicrhau mynediad ar gyfer ffoaduriaid. Mae arolwg wedi cael ei baratoi a chaiff ei 
ddosbarthu. Bydd y canlyniadau'n cael eu casglu'n fuan, a gofynnwyd a fyddai'n bosibl 
cynnal cyfarfod ar y cyd gyda'r Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a 
Phlant er mwyn rhannu'r canfyddiadau. 
 

Croesawodd Mark Isherwood AC gyfarfod ar y cyd gyda'r Grŵp Trawsbleidiol ar Drais 

yn erbyn Menywod a Phlant. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 
 

Bydd Zoe Richards yn rhannu dyddiad y cyfarfod nesaf, i'w gynnal yng Nghaerdydd. 

 



Camau gweithredu i'w cymryd: 
 

1. Y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd i baratoi ymateb i'r ddogfen ymgynghori ar y 

Fframwaith ar gyfer Gweithredu ar Anabledd a gofyn am estyniad i'r dyddiad cau, sef 

31 Ionawr. 

2.  Zoe i rannu'r linc i fideo ymgyrch Nathan Davies gyda'r aelodau. 

3. Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd i ysgrifennu at Julie Morgan i grynhoi'r pryderon a 

gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â'r materion a nodwyd yn dilyn y 

cais Rhyddid Gwybodaeth. 

4. Anabledd Cymru i ofyn am ddata gan Disability Scotland i gefnogi'r dystiolaeth o ran 

effaith gadarnhaol Grant Byw'n Annibynnol Cymru ar y sawl sy'n cael y grant yn yr 

Alban. 

5. Anfon e-bost yn gofyn am ymatebion i'r ymgynghoriad. 

6. Rhannu arolwg Cymorth i Fenywod ac Anabledd Cymru.  

 


