
 
Cofnodion/Minutes 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth/Cross-Party Autism Group 
Mawrth 20 March 2019 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru/National Assembly for Wales 
  

1 CROESO/WELCOME 
Croesawodd Mark Isherwood AC, Cadeirydd y Grŵp, bawb i'r cyfarfod. Yn bresennol hefyd 
yr oedd Hefin David AC, Swyddog y grŵp, a staff yn cynrychioli Mike Hedges AC a Lee 
Waters AC.   
 
2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF A MATERION YN CODI/MINUTES OF THE 
LAST MEETING AND MATTERS ARISING 
Cytunwyd bod y cofnodion yn adlewyrchiad cywir o'r cyfarfod blaenorol. Darparodd y 
Cadeirydd, Mark Isherwood AC, ddiweddariad byr ynghylch y Bil Awtistiaeth (Cymru), a 
gafodd ei wrthod gan y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Ionawr 2019, a'r ymrwymiadau 
dilynol a wnaed gan Lywodraeth Cymru i wella gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru.  
Dywedodd Mark wrth y grŵp hefyd fod Llywodraeth Cymru wrthi'n cynnal ymgynghoriad ar y 
Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft ar gyfer Cymru, a fydd yn cau ar 22 Mawrth 2019.  
 
Datganodd Hefin David AC fuddiant personol.  
 
3 Y TîM AWTISTIAETH CENEDLAETHOL: Y WYBODAETH DDIWEDDARAF A 
CHYNLLUNIO I’R DYFODOL/NATIONAL AUTISM TEAM UPDATE AND FUTURE 
PLANNING 
Cafwyd y wybodaeth ddiweddaraf am y pedwar maes gwaith a ganlyn gan Sara Harvey, 
Arweinydd Strategol Cenedlaethol y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, a Wendy Thomas, yr 
Arweinydd Proffesiynol Cenedlaethol:  

• Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am awtistiaeth,  

• Adnoddau,   

• Hyfforddiant, a  

• Datblygu'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig  
Dywedwyd wrth y grŵp fod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi cwblhau cynllun 
achredu cyflogwyr y Tîm Awtistiaeth yn ddiweddar. Maent yn bwriadu lansio ffilm am rieni a 
gofalwyr a chynnal cynhadledd genedlaethol yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth 
y Byd. Maent hefyd yn gobeithio lansio cynllun gwasanaethau brys a rhaglen dysgu seiliedig 
ar waith. Mae cynlluniau'r Tîm Awtistiaeth ar gyfer y dyfodol yn cynnwys cyflwyno 
strategaeth cyfranogi ac ymgysylltu, a hynny gan gefnogi'r broses o ddatblygu'r Cod Ymarfer 
ar Ddarparu Gwasanaethau Awtistiaeth a diweddaru a chyflwyno adnoddau pwysig mewn 
ffordd strategol.  
 
Gofynnodd Hefin David AC a rhai eraill a oedd yn bresennol gwestiynau am argaeledd 
adnoddau ôl-ddiagnostig. Gwnaeth Wendy Thomas ymrwymiad i fwydo'r wybodaeth hon yn 
ôl i'r timau cyfrifol. Roedd y rhai a oedd yn bresennol hefyd yn awyddus bod pobl awtistig yn 



cael eu cynnwys yn y broses o ddatblygu gwasanaethau a chymorth, a hynny yn sgil 
pryderon a fynegwyd nad oedd y gwasanaeth a'r cymorth a ddarperir gan y Gwasanaeth 
Awtistiaeth Integredig, mewn rhai achosion, yn cael eu nodi'n glir nac yn hygyrch. Cytunodd 
y Tîm Awtistiaeth, a dywedodd y byddai hyn yn rhan o'i strategaeth cyfranogi ac ymgysylltu. 
Awgrymwyd hefyd y dylai'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ddatblygu hyfforddiant pellach ar 
gyfer Canolfannau Gwaith er mwyn rhoi cefnogaeth well i bobl awtistig, yn enwedig yn dilyn 
cadarnhau na fydd rolau Partneriaid Cymorth Cymunedol yr Adran Gwaith a Phensiynau yn 
parhau.    
 
4 Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM HYGYRCHEDD GAN WASANAETH 
RHEILFFYRDD TRAFNIDIAETH CYMRU/ACCESSIBILITY UPDATE FROM TRANSPORT 
FOR WALES RAIL 
Bu Barry Lloyd a Sarah Rennie o wasanaeth rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn sôn am eu 
gweithgarwch parhaus i ddatblygu cynlluniau sydd â'r nod o wneud y rheilffyrdd yn hygyrch i 
bawb, a hynny ar sail saith diwrnod yr wythnos. Amlinellodd Barry a Sarah y gwaith y mae 
eu panel hygyrchedd yn ei wneud, fel cynnal ymweliadau â gorsafoedd a datblygu 
hyfforddiant. Yn ogystal, cyhoeddodd Barry a Sarah y bydd gan y panel hygyrchedd gyllideb 
i wneud gwelliannau wrth i faterion godi, er mwyn sicrhau y gellir ymdrin â'r materion hyn yn 
gyflym. Mae'r mentrau eraill y mae gwasanaeth rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn eu 
datblygu yn cynnwys y Cynllun Waled Oren, ymarferion cwsmer cudd a theithiau 
ymgyfarwyddo.  
 
Codwyd cwestiynau mewn perthynas â'r corff rheoleiddio y mae gwasanaeth rheilffyrdd 
Trafnidiaeth Cymru yn atebol iddo. Y Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd sy'n pennu polisïau yn y 
maes hwn. Awgrymwyd bod gwella prydlondeb yn fater hynod bwysig o ran gwella profiad 
pobl awtistig ar drenau, ac ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ehangach. Dywedodd Barry Lloyd y 
bydd gwelliannau ehangach arfaethedig i'r rhwydwaith yn sicrhau bod gwasanaethau yn fwy 
effeithlon a dibynadwy. Gofynnwyd hefyd a fyddai contractwyr gwasanaeth rheilffyrdd 
Trafnidiaeth Cymru, gan gynnwys arolygwyr diogelu refeniw, yn cael yr un hyfforddiant â'r 
rhai a gyflogir yn uniongyrchol. Cadarnhawyd mai dyma fyddai'r drefn.  
 

 
5 UNRHYW FATER ARALL/ANY OTHER BUSINESS 
Soniodd Lisa Morgan o'r Cyfeiriadur Awtistiaeth (Autism Directory) wrth y grŵp am 
gynhadledd y sefydliad sydd ar y gweill, a fydd yn canolbwyntio ar gyflogaeth a helpu 
sefydliadau i ddeall sut i ddod yn gyflogwyr hyderus o ran anabledd. 
Roedd Ian Cutler yn awyddus i rannu gwybodaeth gyda'r grŵp am Autism Injustice, sef grŵp 
cymorth ac ymgyrchu sy'n ceisio sicrhau bod gweithwyr proffesiynol ym maes cyfiawnder 
troseddol a gofal yn ymwybodol o ganllawiau a pholisïau sy'n ymwneud â phobl awtistig ac 
yn eu dilyn mewn ffordd sy'n eu diogelu'n briodol. Cytunwyd y byddai manylion y grŵp hwn 
yn cael eu dosbarthu gyda'r cofnodion hyn. Gan fod diogelwch cymunedol yn fater sydd 
wedi'i ddatganoli, awgrymwyd y gallai Mark Isherwood AC ystyried codi cwestiynau ar y 
mater hwn gyda'r Gweinidog cyfrifol yn Llywodraeth Cymru.     
Rhannodd Mark Isherwood AC wybodaeth â'r rhai a oedd yn bresennol am y digwyddiad 
Going Gold for Autistic Acceptance, a drefnwyd gan Autistic UK a'r Prosiect Grymuso 
Menywod Awtistig, ac sy'n cael ei gynnal yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 2 Ebrill.   
 
 
6 CAMAU GWEITHREDU/ ACTIONS 
Rhannu manylion ynghylch ymgyrch Autism Injustice â rhestr bostio'r Grŵp Trawsbleidiol ar 
Awtistiaeth.  
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth yng Nghaerdydd ar 26 Mehefin 
2019.  


