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Croeso 

Croesawodd Mike Hedges AC bawb i’r cyfarfod ac esboniodd na fydd Ann Jones yn gallu 

parhau i fod yn gadeirydd oherwydd ei chyfrifoldebau fel Dirprwy Lywydd. Gofynnodd Ann 

Jones i Mike Hedges ddirprwyo ar ei rhan heddiw, a bydd yn parhau fel cadeirydd yn y 

sesiwn nesaf os yw pobl yn dymuno iddo wneud hynny. Fel arall, bydd rhywun arall yn 

cymryd yr awenau. 
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Materion yn codi 

Categorïau Gwasanaethau Cymdeithasol 

Yr eitem gyntaf ar yr agenda oedd Jacqui Bond yn trafod y Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant, cofrestru pobl fyddar a’r diffyg gweithwyr cymdeithasol cymwys. 

Esboniodd Jacqui fod y gwasanaethau cymdeithasol yn dal i weithio o dan gategorïau'r 

ddeddf cymorth gwladol, sef ‘byddar gyda lleferydd’, ‘byddar heb leferydd’ a ‘thrwm o glyw’. 

Nododd Jacqui mai ‘nam ar eu clyw’ neu ‘nam difrifol ar eu clyw’ yw’r categorïau yn y ddeddf 

newydd, sy’n adlewyrchu'r rheini a ddefnyddir ar gyfer nam ar y golwg. Dywedodd Jacqui eu 

bod nhw’n dal i ddefnyddio’r categorïau hynny, bod awdurdod RCT yn dal i wneud hefyd, a'i 

bod hi’n ansicr beth a ddefnyddir ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Aeth Jacqui ymlaen wedyn i 

ddweud nad oeddent wedi derbyn unrhyw ffurflenni gwybodaeth. Dylid casglu’r wybodaeth 

am nifer y boblogaeth sy’n fyddar erbyn 1 Mawrth bob blwyddyn, ond ni chasglwyd y 

wybodaeth eleni. Rhoddwyd blwyddyn o faddeuant i’r awdurdodau lleol, ond ni thrafodwyd 

beth fydd y categorïau. Maent yn dal i aros i weld a fyddant yn newid. Yna nododd Jacqui 

mai’r broblem arall gyda’r ffurflen yw eu bod yn manteisio ar y ffaith mai dim ond un iaith 

maent am ei chael oherwydd bod rhaid cofnodi dewis iaith. Wrth anfon ffurflenni yn ôl i 

Lywodraeth Cymru maent yn gofyn pa iaith rydych yn ei defnyddio, ac mae modd dewis 

Saesneg, Cymraeg neu Iaith Arwyddion Prydain, ond nid oes cydnabyddiaeth o’r 

gwahaniaeth rhwng gallu gweithredol a gallu goddefol. Esboniodd Jacqui ei bod hi, fel 

gweithiwr cymdeithasol, yn cael trafferth gyda hyn ac esboniodd nad oedd hi’n meddwl bod 

digon o wybodaeth ar gael i Lywodraeth Cymru. Yna gofynnodd hi a oedd gan unrhyw un 

sylwadau i’w rhannu. 

Gofynnodd Jayne a oedd cofrestru yn dal i fod yn rhywbeth gwirfoddol ac yn ddibynnol ar i’r 

cyhoedd ddod i gofrestru. Dywedodd Jacqui fod hyn yn wir. Pan fyddant yn derbyn gofal a 

chymorth unigol, gofynnir iddynt yn y man asesu a hoffent gofrestru ond nid esbonnir iddynt 

fod yna fanteision yn sgil bod ar y gofrestr. 

Cynhaliwyd trafodaethau pellach ynglŷn â: a yw’r cofrestru yn wirfoddol, a yw’n dibynnu ar 

bobl yn dod i gael eu cofrestru a’r effaith ar y bobl y mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn 

eu cefnogi. Os nad oes gan y bobl fyddar gynlluniau gofal a chymorth, nid ydynt yn cael eu 

canfod. Nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn gwybodaeth am y bobl sy’n cael eu cyfeirio at 

y gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer asesiadau offer arbennig. 

Soniodd Michelle am y broblem gyda’r wefan. Ni fyddai person byddar yn deall yr angen i 

gofrestru oherwydd ei bod yn Saesneg; rhaid iddi fod ar gael drwy gyfrwng Iaith Arwyddion 

Prydain er mwyn iddynt ddeall y manteision. 

Yna trafodwyd y rheswm dros y diffyg fideos a chanllawiau drwy gyfrwng Iaith Arwyddion 

Prydain: nid oes unrhyw safonau ar waith i ddiogelu defnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr 

proffesiynol. Mae’r safonau sydd yn bodoli yn dyddio’n ôl i 2001 ac yn cyfeirio at offer ac 

arferion sydd bellach wedi dyddio. Trafodwyd ymhellach y problemau mae’r gwasanaethau 

cymdeithasol yn eu nodi ar hyn o bryd o ran casglu data, ac awgrymodd Richard y gallai fod 

yn ddefnyddiol anfon llythyr at y Gweinidog yn gofyn iddo beth yw’r safonau y mae’n ofynnol 

i wasanaethau cymdeithasol eu bodloni wrth ddarparu gwasanaethau yn y maes hwn. 

Soniodd Richard a Sarah am y problemau mae pobl fyddar yn eu hwynebu o ran sicrhau 

cyfarpar ac asesiadau. Mae yna anghysondeb yn y ffordd y mae’r gwahanol awdurdodau 
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lleol yn dehongli’r ddeddf a pha mor anodd yw hi i bobl fyddar yn gael gafael ar 

wasanaethau. Awgrymwyd y gellid ymgynghori â’r gymuned fyddar ynghylch sut yr hoffent 

wella hygyrchedd. Awgrymodd Mike y dylid llunio rhestr o bethau i’w codi gyda’r gweinidog 

iechyd a’i wahodd i gyfarfod. 

Gwasanaeth Cyfieithu a Dehongli Cymru  

Cododd Jayne y broblem gyda’r gwasanaeth hwn a’r diffyg dehonglwyr drwyddynt oherwydd 

newid yn strwythur y gyflogres o fewn y sefydliad. Trafodwyd ymhellach y problemau 

oherwydd bod dehonglwyr yn gwrthod derbyn archebion drwy’r gwasanaeth. Mae nifer o’r 

rhanddeiliaid yn rhai sector preifat ac maent wedi cymhwyso’r rheolau IR35 yn ddiwahân i’r 

holl ddehonglwyr. 

Dywedodd Sarah y dylai’r annhegwch o ran archebu dehonglwyr ar draws Cymru gael ei 

gynnwys ar y rhestr i’w hanfon at y gweinidog iechyd. 

Trafodwyd ymhellach a chytunodd Mike i gysylltu â Chyngor Caerdydd ynghylch 

Gwasanaeth Cyfieithu a Dehongli Cymru. 

Gweinyddu’r Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion Pobl Fyddar 

I wella hygyrchedd cyfarfodydd y Grŵp Trawsbleidiol, nododd Llyr fod cytundeb ynglŷn â 

chreu crynodeb byr yn Iaith Arwyddion Prydain gyda dolen ato ar wefan y Cynulliad. 

Yna trafodwyd lleoliad y cyfarfodydd. Gan fod mwyafrif Aelodau’r Cynulliad yn mynd i’r 

Eisteddfodau, awgrymwyd y byddai’n syniad da i gynnal cyfarfodydd ym mha le bynnag 

mae’r Eisteddfod ar y pryd. Gellid croesawu’r cyhoedd i’r cyfarfodydd hefyd. Mae’r 

Eisteddfod yn Ynys Môn ym mis Awst, felly awgrymwyd cynnal y cyfarfod nesaf ym Mangor. 

Nododd Mark y dylid cynnal etholiad a rhoi hysbysiad ffurfiol i’r comisiwn os oes newid o ran 

cadeirydd. Mae hwn yn fater i'w drafod yn y cyfarfod nesaf, sef y Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol. 

Mynediad at Iaith Arwyddion Prydain 

Dywedodd Mark ei fod wedi ysgrifennu at y gweinidog addysg i ofyn am gyllid i gynnal 

dosbarthiadau Iaith Arwyddion Prydain hyd at lefel 2 heb ffioedd, er budd darparwyr 

gwasanaethau a rhieni plant byddar. Bydd Mark yn rhannu’r ymateb gyda’r aelodau. 

Dywedodd Sue fod yna bellach 6 o gyfieithwyr cofrestredig yng Nghymru, felly dylai fod 

digon ar gael os oes angen unrhyw glipiau Iaith Arwyddion Prydain ar bobl. 

Mae’r cyfarfod nesaf yng Nghaerdydd wedi’i drefnu ar gyfer 17 Hydref, ond awgrymodd Mike 

newid diwrnod y cyfarfod i ddydd Mercher er mwyn osgoi cyfarfodydd yn dechrau’n hwyr neu 

yn cael eu canslo. 

Bydd cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol yn digwydd ym mis Awst os ym Mae Colwyn. 

Daeth y cyfarfod i ben.  
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