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CRYNODEB GWEITHREDOL  

Er mwyn cefnogi Cynllun Cyfleu Interim ASA Llywodraeth Cymru a’i weith-lif, 

cynhaliwyd nifer o arolygon barn a grwpiau ffocws er mwyn sefydlu’n union pa 

faterion oedd yn rhan o brofiad unigolion ag ASA, eu cynhalwyr a’u teuluoedd ar 

hyn o bryd. Yn ogystal, defnyddiwyd data gan Brosiectau Monitro Cymunedau a 

Chefnogaeth ASA o fewn yr adroddiad hwn. Caiff y wybodaeth hon ei defnyddio 

fel ffynhonnell ar gyfer pwyllgorau gwaith Llywodraeth Cymru (yn cynnwys y grŵp 

Gloywi Strategaeth ASA a’r grŵp Asesu, Tasg a Chyfleu ASA), gwaith y Tîm 

Datblygu ASA, ac i gyfrannu at ddatblygiadau ar lefelau lleol a rhanbarthol. 

Mae rhieni, cynhalwyr ac unigolion ag ASA’n dweud wrthym yn aml nad yw eu 

hanghenion cefnogaeth yn cael eu diwallu, a phwrpas y gweithgareddau yma 

oedd gweld ym mha feysydd y mae bylchau yn y ddarpariaeth yn dal i fodoli.  

Rhoddodd nifer o rieni, cynhalwyr ac unigolion ag ASA o’u hamser i fynegi eu 

barn i ni. Mae’n werth nodi, fodd bynnag, ei bod yn hollol amlwg bod unigolion yn 

teimlo’n hynod rwystredig ar ôl cyfrannu at ymgynghoriadau ac arolygon barn 

niferus, a pheidio â gweld pa ganlyniadau sy’n deillio ohonynt. Mae rhieni / 

cynhalwyr ac unigolion ag ASA wedi bod yn rhan o nifer o gynlluniau ymgynghori 

a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru, grwpiau llywio ASA lleol, sefydliadau 

gwirfoddol ac ymchwilwyr dros y blynyddoedd diwethaf. Erbyn hyn, mae gennym 

wybodaeth sylweddol am anghenion unigolion ag ASA a’r bobl sy’n gofalu 

amdanynt, a rhaid ystyried o ddifrif a oes gwirioneddol angen cynnal 

ymgynghoriadau pellach o’r fath yn y dyfodol.  

Mae’r bylchau yn y ddarpariaeth a’r materion sy’n codi’n gyffredinol fwy neu lai’r 

un fath i blant ac oedolion, ac mae patrwm tebyg o anghenion heb eu diwallu ar 

draws yr holl weithgareddau yn y maes.  

Mae asesiadau a diagnosis (i blant) yn bryder amlwg mewn nifer o ardaloedd, a 

llawer o deuluoedd yn profi anhawster wrth geisio cael mynediad i asesiad 

diagnostig. Mae sawl mater i fynd i’r afael â nhw o ran darpariaeth asesiadau 

diagnostig, ond ymddengys mai’r prif drafferthion sy’n effeithio ar y teuluoedd yw: 

 Cyfnod aros hir 

 Diffyg gwybodaeth cyn, yn ystod ac ar ôl yr asesiad diagnostig 

 Ychydig neu ddim cyngor na chefnogaeth ar yr adeg y gwneir y 

diagnosis, ac yn dilyn hynny. 

O ran cefnogaeth a darpariaeth mwy tymor hir, y meysydd lle nad yw anghenion 

yn cael eu diwallu’n gan amlaf yw:  

 Cefnogaeth ar gyfer materion emosiynol / ymddygiad 

 Cefnogaeth ar gyfer materion penodol i ASA a sgiliau bywyd 

 Mynediad i gyfleoedd cymdeithasol a hamdden o fewn y gymuned leol. 
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Yn ogystal, roedd diffyg mewn darpariaeth addysg sy’n ymwybodol o ASA’n 

gyffredin ymhlith plant ag ASA, a diffyg cefnogaeth ym maes cyflogaeth yn aml 

yn angen heb ei ddiwallu ymhlith oedolion. 

Nododd rhieni a chynhalwyr fod ganddynt anghenion nad oedd yn cael eu diwallu 

hefyd. Eto, mae’r rhain yn gyffredin ymhlith pobl sy’n gofalu am blant ac oedolion, 

a’r rhai a nodwyd amlaf oedd: 

 Methu dod o hyd i gyngor ar yr adeg pan fo’i angen 

 Diffyg gweithgareddau cymdeithasol, sy’n arwain at unigedd 

cymdeithasol  

 Diffyg hyfforddiant, gwybodaeth a chefnogaeth i reoli problemau ac 

ymddygiad. 

Mae’n amlwg hefyd bod rhieni / cynhalwyr yn profi anhawster difrifol pan maent 

yn derbyn gwybodaeth, amserlenni a chyngor amwys.  

Ar draws pob maes angen a phob oed, ymddengys bod tair thema’n dod yn 

amlwg: 

 Nid yw staff o fewn gwasanaethau cyffredinol a chymunedol yn meddu ar 

y sgiliau a’r wybodaeth i gefnogi unigolion ag ASA. 

 Mae meini prawf cymhwyso ar gyfer gwasanaethau lefel 2 a 3 yn golygu 

bod unigolion ag ASA sy’n gweithredu ar lefel uwch (a’u cynhalwyr) yn 

syrthio rhwng dwy stôl o fewn y gwasanaethau iechyd meddwl ac 

anableddau dysgu, ac o’r herwydd, yn methu cael mynediad i 

gefnogaeth emosiynol, ymddygiadol, iechyd meddwl lefel isel na sgiliau 

bywyd. 

 Mae angen addasu cefnogaeth a gwasanaethau cymunedol a 

chyffredinol er mwyn iddynt fod yn addas i lawer o unigolion ag ASA yn 

unol â’u hanghenion penodol. 

Dylid nodi bod datblygiadau ar waith i fynd i’r afael â nifer o’r materion sy’n codi o 

fewn yr ymgynghoriad hwn, dan gyfarwyddyd y Cynllun Cyfleu Interim ASA. 
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METHODOLEG 

DIGWYDDIADAU YMGYNGHORI 

Cymerodd rieni a chynhalwyr pobl ag anhwylder sbectrwm awtistiaeth ran mewn 

chwe grŵp ffocws ledled Cymru. Cynhaliwyd digwyddiadau yn Hwlffordd, 

Cwmbrân, Castell-nedd, Pontypridd, Caerffili a Shotton. Ni chynhaliwyd 

chweched digwyddiad arfaethedig ym Mhowys oherwydd niferoedd isel. 

Ystyriodd y grwpiau ffocws yn y tri digwyddiad cyntaf ddwy thema: asesiadau 

diagnostig a darpariaeth cefnogaeth tymor hir. Yr ail thema yn unig a ystyriwyd 

yn y ddau ddigwyddiad olaf.  

O fewn thema asesiadau diagnostig, gofynnwyd i’r grŵp rannu eu profiadau o 

asesiad diagnostig, ac yna ystyried syniadau ar gyfer ‘Cynllun Llwybr Diagnostig 

ASA Cefnogol’ addas. Rhannwyd y thema hon i’r is-themâu isod: 

 

 Y cyfnod rhwng yr adeg mae pryderon am ASA’n cael eu trafod gyntaf â 
rhywun proffesiynol ym maes iechyd a’r adeg y gwneir yr atgyfeiriad 

 Y cyfnod rhwng gwneud yr atgyfeiriad a’r apwyntiad cyntaf 

 Y cyfnod rhwng yr apwyntiad cyntaf a chynnal asesiadau diagnostig 

 Y broses ddiagnostig 

 Adborth am yr asesiad a’r gefnogaeth sydd ar gael yn syth ar ôl i’r 
diagnosis gael ei wneud. 

Wrth iddynt ystyried darpariaeth cefnogaeth tymor hir, gofynnwyd i’r bobl yn y 

grŵp rannu eu profiadau hyd yn hyn, ac yna ystyried elfennau ‘Cynllun 

Gwasanaeth ASA Cyfunol, Cefnogol’ delfrydol. Rhannwyd thema cefnogaeth i’r 

israniadau isod: 

 

 Addysg 

 Trawsnewidiadau 

 Materion Emosiynol / Ymddygiad 

 Sgiliau Bywyd 

 Gweithgareddau Hamdden / Cymdeithasol  

 Cefnogaeth, Cyngor a Gwybodaeth i Rieni / Cynhalwyr  

 Unrhyw fater arall 

Rhannwyd y sylwadau gan rieni a chynhalwyr rhwng y sawl oedd yn gofalu am 

blentyn neu oedolyn. Yn ymarferol fodd bynnag, roedd yr adborth gan y ddau 

grŵp yn weddol o debyg. 
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AROLYGON BARN 

Cynhaliwyd arolwg barn ar-lein i rieni a chynhalwyr plant ac oedolion ag ASA. 

Edrychodd yr arolwg ar faterion cyffredinol ac anghenion heb eu diwallu. 

Derbyniwyd ymateb gan 857 o bobl i’r arolwg hwn.  

Cynhaliwyd arolwg barn arall oedd yn targedu rhieni a chynhalwyr plant ac 

oedolion ag ASA unwaith eto, ond y tro hwn, roedd yn gofyn am brofiadau o 

asesiadau diagnostig yn benodol. Derbyniwyd ymateb gan 192 o bobl i’r arolwg 

hwn.  

Yn y trydydd arolwg barn a gynhaliwyd, holwyd oedolion ag ASA, a gofynnwyd 

iddynt am y gefnogaeth maent yn ei derbyn, a’u hanghenion cefnogaeth 

ehangach. Derbyniwyd ymateb gan 130 o bol i’r arolwg hwn, ond nid atebodd 

pawb bob cwestiwn.  

DATA MONITRO CYMUNEDOL A PHROSIECT CHEFNOGI  

Yn ystod 2014 gofynnwyd i weithwyr prosiect o fewn y cynlluniau monitro 

cymunedol a phrosiectau cefnogi gasglu data gan unigolion ag ASA, eu rhieni, 

cynhalwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol oedd yn defnyddio’r monitro 

cymdeithasol a phrosiectau cefnogi.  

Casglwyd y data dros ddau chwarter o brosiectau oedd yn cynnwys 14 ardal 

awdurdod lleol. Fel rhan o’r gweithrediad, gofynnwyd i’r gweithwyr prosiect 

gofnodi ‘prif angen’ pob defnyddiwr y gwasanaeth o blith dewis o themâu. Bydd 

gwybodaeth fanylach am y gweithgaredd hwn yn cael ei darparu mewn 

adroddiad ar wahân. At bwrpas yr adroddiad hwn, defnyddiwyd manylion am ‘brif 

angen’ unigolion sy’n defnyddio’r gwasanaeth i ddarparu gwybodaeth bellach. 
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1 – ASESIADAU A DIAGNOSIS 

Trafodwyd y broses asesiadau diagnostig yn ystod pedwar o’r digwyddiadau 

ymgynghori. Yn ogystal, dosbarthwyd arolwg barn i rieni a chynhalwyr. 

Derbyniwyd ymateb gan 192 o bobl oedd yn gofalu am unigolion rhwng dwy a 60 

oed. Nid oedd cynrychiolwyr yn y digwyddiadau ymgynghori, a dim ond 6% o’r 

bobl a ymatebodd oedd yn gynhalwyr i unigolion oedd wedi derbyn diagnosis fel 

oedolion. O’r herwydd, mae’r adran hon yn trafod asesiadau diagnostig i blant a 

phobl ifanc yn unig.  

Dywedodd tua 50% o’r bobl a ymatebodd i’r arolwg fod eu plentyn wedi derbyn 

diagnsosi o gyflwr arall yn ogystal ag ASA. Mae gan 17.5% ADHD, 17.5% 

anhwylder pryder, 9.2% iselder, 2.7% ODD a 2.7% PDAS.  

Rhannwyd y profiadau i gamau’r broses asesu diagnostig er mwyn eu trafod 

isod.  

CYN ATGYFEIRIAD 

Mae diffyg amlwg yn y ddealltwriaeth o’r gofynion am dderbyn atgyfeiriad ar gyfer 

asesiad diagnostig ymhlith rhieni / cynhalwyr a darpar atgyfeirwyr. Disgrifiodd 

nifer o rieni a chynhalwyr brofiadau poenus cyn derbyn atgyfeiriad, a theimlai 

sawl un fod y plentyn wedi cael ei glustnodi fel un ‘drwg’ neu’r oedolion fel ‘rhieni 

gwael’ neu eu bod yn ‘niwrotig’. O blith y bobl a gyflawnodd yr arolwg, roedd 19% 

wedi derbyn atgyfeiriad am asesiad o fewn chwe mis i fynegi eu pryderon gyntaf, 

ac arhosodd 22% am 4 blynedd. Diffyg dealltwriaeth ymhlith gweithwyr iechyd 

proffesiynol oedd y rheswm a bennwyd am hynny. 

Cafodd 64% o’r bobl a ymatebodd drafferth cael atgyfeiriad a disgrifiodd 42% 

ohonynt y trafferthion fel rhai ‘difrifol’.  

Roedd rhieni a chynhalwyr yn teimlo bod angen mwy o gefnogaeth arnynt ar y 

pwynt hwn yn y broses, a phwysleisiwyd pwysigrwydd empathi a dealltwriaeth 

gan weithwyr iechyd proffesiynol. Sylw a glywyd yn aml oedd ‘pam nad ydyn 

nhw’n fodlon gwrando arnon ni?’. Roeddent yn teimlo hefyd ei bod yn bwysig 

sicrhau hyfforddiant i weithwyr proffesiynol yn y maes (yn enwedig athrawon) 

adnabod symptomau a gwybod sut i atgyfeirio. 

AR ÔL ATGYFEIRIO, CYN YR APWYNTIAD CYNTAF 

Y prif fater a godwyd yn y digwyddiadau ymgynghori oedd y cyfnod aros hir a 

brofwyd, yn aml ar ôl cyfnod hir o ddisgwyl am atgyfeiriad. Dyw hyn ddim yn 

broblem i bawb. Arhosodd 30% o’r cyfranwyr llai na chwe mis am yr apwyntiad 

cyntaf, ac arhosodd 23% rhwng chwe mis a blwyddyn. Fodd bynnag, roedd hi’n 

amlwg yn broblem i rai pobl - 23% yn aros rhwng blwyddyn a dwy flynedd a 9% 

yn aros dros dair blynedd. Teimlodd fwyafrif y rhieni a’r cynhalwyr ddiffyg 

cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn, ac ni ddywedwyd wrth lawer ohonynt pa mor 
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hir y byddent yn aros. Eglurodd nifer o rieni fod eu cyfnod aros wedi cael ei estyn 

tra oedd atgyfeiriadau’n cael eu trosglwyddo’n ddibwrpas rhwng CAMHS a 

Phediatreg, a’r naill wasanaeth na’r llall ddim yn deall yn glir pa wasanaeth oedd 

yn gyfrifol am ymgymryd â’r asesiadau diagnostig. Ar yr adeg hon, does dim 

cefnogaeth i rieni a chynhalwyr ar faterion sy’n eu poeni, does ganddynt ddim 

dealltwriaeth o’r broses a’r cyfnodau aros, ac nid oes pwynt cyswllt ganddynt i 

godi ymholiadau. 

Derbyniodd 16% o’r ymatebwyr i’r arolwg eu bod wedi derbyn gwybodaeth am y 

broses ar adeg yr atgyfeiriad, roedd gan 49% gyswllt proffesiynol i gael 

diweddariadau, a chafodd 37% fynediad i gefnogaeth ar yr adeg hon.  

Roedd rhieni a chynhalwyr yn teimlo y dylid clustnodi gweithiwr allweddol / pwynt 

cyswllt ar adeg yr atgyfeiriad ynghyd â gwybodaeth am y croses. Roeddent yn 

teimlo y dylid rhoi dyddiad ar gyfer apwyntiad, hyd yn oed os oedd e fisoedd i 

ffwrss, er mwyn bod ganddynt syniad clir am ba hyd y buasent yn aros. Roedd y 

rhieni / cynhalwyr yn teimlo na ddylai hyn fod yn gyfnod hirach na chwe mis. Yn 

goystal, cytunwyd y dylai’r broses fod yn un gyson oedd yr un fath i bawb.  

ASESIADAU 

Mae hyd asesiad diagnostig yn amrywio’n fawr, a 30% o’r cyfranwyr at yr arolwg 

yn dweud bod y broses wedi cymryd llai na chwe mis, 23% chwe mis i flywddyn, 

23% blwyddyn i ddwy flynedd ac 14 dros ddwy flynedd. 

Mae 19% ohonynt yn dweud bod eu plentyn wedi derbyn diagnosis gan un 

gweithiwr iechyd proffesiynol tra oedd 28% wedi cael eu gweld gan bump neu 

ragor o bobl fel rhan o’r broses asesu. Dywedodd 43% o’r bobl eu bod wedi 

ailadrodd yr un wybodaeth wrth nifer o weithwyr iechyd proffesiynol. 

Er gwaethaf y ffaith fod canllawiau NICE yn argymell i’r gwrthwyneb, canfyddiad 

nifer o rieni a chynhalwyr yw bod derbyn y diagnosis gan glinigwr unigol yn 

gynllun defnyddiol, gan ddatgan bod trafferthion â chyfnodau aros am weithwyr 

iechyd proffesiynol penodol o fewn y broses, adroddiadau coll neu anghytuno 

ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol yn achosi estyn diangen wrth ddisgwyl am 

ddiagnosis. Disgrifiwyd profiadau sy’n destun pryder, fel ‘derbyn diagnosis o fewn 

20 munud pan welodd y doctor y plentyn yn gosod clipiau papur mewn rhes’, a 

‘dywedodd y meddyg fod fy mhlentyn yn awtistig gynted aethon ni i mewn i’r 

ystafell’. Ymddengys fod rhieni / cynhalwyr yn cael eu camarwain yn anfwriadol 

gan y gweithiwr iechyd proffesiynol sy’n darparu’r atgyfeiriad, ac un profiad oedd 

ganddynt yn gyffredin oedd ‘dywedodd [yr atgyfeiriwr] wrtha i fod fy mhlentyn yn 

awtistig, ond bod angen atgyfeiriad i gadarnhau hynny’n swyddogol’. 

Mynegodd rieni a chynhalwyr bryderon am ddisgrifio ymddygiad y plentyn tra 

oedd e yn yr ystafell, am eu bod yn teimlo bod angen dweud wrth y gweithiwr 

iechyd proffesiynol am eu pryderon, ond nad oeddent yn dymuno bod yn 

negyddol yng ngŵydd y plentyn. Roedd rhai pobl yn teimlo bod ‘gogwydd 
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gwrywaidd’ i’r broses asesu a’u bod wedi gorfod ‘brwydro’ i gael diagnosis ar 

gyfer merch.  

Ym marn y rhieni, dylid anfon gwybodaeth atynt cyn yr apwyntiad cyntaf (ni 

dderbyniodd 56% ohonynt ddim gwybodaeth am y broses ar unrhyw adeg). 

Roeddent yn credu y dylai’r apwyntiadau fod yn hirach er mwyn caniatáu amser i 

rieni / cynhalwyr drafod eu pryderon. Ym marn rhai pobl, dylai’r apwyntiad cyntaf 

fod i rieni / cynhalwyr yn unig, ac na ddylai’r plentyn fod yno. Roedd dealltwriaeth 

gyffredinol o’r ffaith y dylai asesiadau gynnwys sawl maes, ond amrywiol oedd y 

farn am rôl y seicolegydd addysgiadol (yn seiliedig ar brofiadau unigol 

cadarnhaol neu negyddol yn ôl y dystiolaeth). Yn ôl rhai pobl, dylid rhoi mwy o 

flaenoriaeth i’r elfen hon o fewn y broses asesu, ond roedd pobl eraill yn credu y 

dyali’r rôl gael ei gyfyngu i asesiadau addysgiadol yn hytrach na chlinigol.  

Pwysleisiodd rhai o aelodau’r grŵp yr angen i darfu ar bresenoldeb yn yr ysgol 

cyn lleied â phosibl. Awgrymwyd y gellid cynnal asesiad ar draws sawl maes ar 

yr un diwrnod yn yr un lleoliad.  

Ymhlith y bobl a atebodd yr arolwg, cafwyd gradd o ‘da / da iawn’ gan 25%, 

‘gweddol’ gan 27% a ‘gwael / gwael iawn’ gan 44%. 

CYFNOD Y DIAGNOSIS 

Codwyd sawl mater parthed y ffordd mae’r diagnosis yn cael ei gyflwyno gan 

weithwyr iechyd proffesiynol. Yn gyntaf, ymddengys fod nifer o rieni’n cyrraedd yr 

apwyntiad heb fod yn ymwybodol fod yr asesiad yn gyflawn a’u bod ar fin derbyn 

diagnosis. Roedd rhieni / cynhalwyr yn datgan bod hyn y golygu nad oeddent 

wedi cael amser i baratoi’n emosiynol ar gyfer y diagnosis, nac i baratoi 

cwestiynau etc. Yn nalgylch un Bwrdd Iechyd, ni dderbyniodd y rhieni / cynhalwyr 

apwyntiad, a derbynion nhw’r diagnosis trwy lythyr, heb gyfle i ofyn cwestiynau 

na derbyn gwybodaeth bellach.  

Yn achos y rhan fwyaf o’r rhieni / cynhalwyr, rhoddwyd diagnosis heb ddim 

cefnogaeth na chyswllt pellach. Bathwyd y term ‘ diagnosis a siglad llaw’ gan un 

rhiant ar ei gyfer. Yn amlwg, gall hyn achosi pryder i’r rhieni / cynhalwyr, a hawdd 

iddynt deimlo nad oes cefnogaeth iddynt, ac yn sicr, nid yw’n darparu’r cyngor a’r 

gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i ymwneud â’u plentyn.  

Er bod rhai rhieni / cynhalwyr wedi derbyn cyngor a gwybodaeth yn ystod yr 

apwyntiad i dderbyn y diagnosis, yn aml iawn, ni ddaeth gwybodaeth 

ysgrifenedig atynt wedi hynny iddyn nhw gael ei phrosesu neu ei rhannu gyda 

phobl eraill.  

O blith y bobl a lewnodd ein harolwg barn, derbyniodd 62% ohonynt lythyr / 

adroddiad yn crybwyll y diagnosis. Yn achos 24% ohonynt, roedd hwn yn 

cynnwys crynodeb o gryfderau ac anawsterau’r plentyn. Derbyniodd 27% 

ohonynt gyngor / gwybodaeth am ASA, ac 18%, atgyfeiriad i wasanaethau eraill.  
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Yn achos 87% o’n cyfranwyr, ni dderbyiwyd cyngor ar sut i gael mynediad i 

gefnogaeth yn y dyfodol. Atgyfeiriwyd 13% i gynlluniau hyfforddi rhieni. 

Ni roddwyd gwybodaeth ysgrifenedig am ASA i 73% o’r rhieni / cynhalwyr er bod 

canllawiau a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru yn cael eu datblygu a’u 

dosbarthu i arweinwyr tîm yr ardal leol, a dim ond dau o’r rhain dderbyniodd y 

DVD a ariannwyd gan LC i rieni a chynhalwyr yn dilyn diagnosis. 

Dywedodd 72 % o rieni / cynhalwyr nad oedden nhw wedi derbyn cefnogaeth 

ddigonol pan roddwyd y diagnosis, ac yn ôl 68% ohonynt, doedd y plentyn yn ei 

gofal ddim yn derbyn cefnogaeth ddigonol.  

Er bod nifer o weithwyr iechyd proffesiynol yn credu nad oes angen diagnosis er 

mwyn i blentyn gael mynediad i gefnogaeth, mae rhieni / cynhalwyr yn 

anghytuno, a 91% ohonynt yn hollol grediniol bod diagnosis yn hanfodol. O fewn 

y digwyddiad ymgynghori, roedd pob rhiant / cynhaliwr yn teimlo bod y diagnosis 

yn hanfodol i gael mynediad i wasanaethau, a darpariaeth addysg a thimau plant 

ag anabledd yn enghreifftiau cyffredin o’r angen hwn. 

Dywedodd rhieni / cynhalwyr wrthon ni fod derbyn diagnosis yn arwain at fuddion 

sylweddol eraill oedd wëid effeithio ar eu bywyd bobo dydd mewn ffordd 

gadarnhaol. Yn aml, roedd derbyn diagnosis yn golygu nad oedd y plentyn yn 

cael ei ystyried yn ‘ddrwg’ bellach, ac roedd y gymuned iechyd broffesiynol ac 

aelodau’r teulu estynedig yn medru deall nad ‘rhieni gwae’ oedd ar fai. 

Galluogodd rai pobl i hawlio budd-daliadau a roddodd sail ariannol gadarnach i’r 

teulu. Yn achos llawer o rieni / cynhalwyr, roedd gwybod bod ASA gan eu plentyn 

yn fodd iddynt ddysgu ei ddeall yn well ac ymateb i’w ymddygiad mewn ffordd 

fwy addas. Dywedodd 77% o’r bobl a atebodd yr arolwg fod y diagnosis wedi bod 

o help iddyn nhw ddod i ddeall eu plentyn yn well. 

Roedd nifer o rieni / cynhalwyr yn teimlo bod rhai gweithwyr proffesiynol yn 

amau, ar gam, eu bod yn gofyn am ddiagnosis i’w plentyn oherwydd y budd 

ariannol. Un dyfyniad torcalonnus oedd: ‘ydyn nhw wir yn credu y bydden i eisiau 

i ’mhlentyn fod â’r cyflwr yma er mwyn i fi gael punt neu ddwy yn fwy yn fy mudd-

dal?’ 

Roedd deall bod eu plentyn yn awtistig yn brofiad ysgytwol, ond mewn achosion 

eraill, roedd elfen o ryddhad wrth gyrraedd pwynt terfyn y broses asesu.  

Ym marn rhieni / cynhalwyr, mae nifer o bethau a allai hwyluso’r cam hwn yn y 

broses. Cyntunodd pawb fod derbyn diagnosis drwy lythyr yn annerbyniol, ac 

roedd pawb hefyd yn meddwl ei bod yn hanfodol ei dderbyn drwy apwyntiad â’r 

gweithwyr iechyd proffesiynol oedd wedi cyfrannu at y diagnosis. Cytunwyd y 

buasai’n ddefnyddiol iddynt gael gwybod pwrpas yr apwyntiad ymlaen llaw er 

mwyn iddynt sicrhau presenoldeb pawb perthnasol, ac i baratoi eu hunain yn 

emosiynol a rhestru unrhyw gwestiynau sydd ganddynt.  

Yn ogystal, y farn oedd bod darparu gwybodaeth o safon yn hanfodol, a rhieni / 

cynhalwyr yn dweud y buasai ‘proffil’ o’u plentyn o werth mawr iddyn nhw ac i’w 
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rhannu â phobl eraill. Dylid darparu pob gwybodaeth ar roddir ar lafar ar ffurf 

ysgrifenedig hefyd, i roi amser iddynt ei hailddarllen neu ei rhannu â phobl eraill. 

Roedd rhieni / cynhalwyr yn teimlo y dylid cynnig apwyntiad dilynol iddynt (tua 

chwe mis yn ddiweddarach), er mwyn rhoi cyfle iddynt drafod y diagnosis eto ar 

ôl iddynt gael amser i brosesu a derbyn y diagnosis. 

Ym marn rhai o’r rhieni / cynhalwyr, dylent gael cynnig apwyntiad blynyddol ar ôl 

diagnosis er mwyn i gynnydd y plentyn gael ei adolygu’n rheolaidd, ac y gallai’r 

rhieni / cynhalwyr dderbyn cyngor am eu plentyn wrth iddo dyfu ac i’w anghenion 

newid. 
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CRYNODEB ASESIADAU A DIAGNOSIS 

Mae profiadau rhieni . cynhalwyr o asesiadau diagnostig yn amrywio’n fawr, ac er 

bod rhai profiadaun bositif, disgrifiodd 44% o’r bobl a ymatebodd i’r arolwg barn 

eu profiad o’r broses ddiagnostig fel gwael neu wael iawn. 

A barnu o’r digwyddiadau ymgynghori, ymddengys bod cysylltiad rhwng oed y 

pentyn a’r profiad, a‘r bobl roedd eu plentyn wedi derbyn diagnosis o dan bump 

oed wedi cael profiad mwy cadarnhaol. Yn ein harolwg, dywedodd tua 30% o 

bobl bod y plentyn dan eu gofal wedi derbyn diagnosis yn bumo oed neu’n iau, a 

25% ohonynt yn rhoi gradd da neu dda iawn i’w profiad.  

O blith y materion niferus a godwyd, ymddengys mai’r materion craidd sy’n 

achosi’r mwyaf o bryder i rieni a chynhalwyr yw: 

 Cyfnod aros hir 

 Diffyg gwybodaeth cyn, yn ystod ac ar ôl yr asesiad diagnostig 

 Ychydig neu ddim cyngor na chefnogaeth ar yr adeg y gwneir y 

diagnosis, ac yn dilyn hynny. 

Dylid ystyried anghenion rhieni a chynhalwyr a drafodir yn adran 3 yr adroddiad 

hwn hefyd, yng nghyd-destun y broses asesu diagnostig.  

 

 

 

 

 

 

  



 
12 

2 – CEFNOGAETH TYMOR HIR 

Trafodwyd profiadau ac anghenion heb eu diwallu yng nghyd-destun cefnogaeth 

i blant ac oedolion ag ASA yn y digwyddiadau ymgynghori. Yn ogystal, 

gofynnwyd i rieni / cynhalwyr beth ddylai gwasanaethau (yn cynnwys rhai 

newydd) ei ddarparu er mwyn cefnogi unigolion ag ASA. 

Cynhaliwyd dau arolwg barn hefyd, yn ymwneud â darpariaeth gwasanaethau ac 

anghenion cefnogi. Cafwyd 857 o ymatebion i’r arolwg cyntaf, oedd wedi’i anelu 

at rieni a chynhalwyr, a 195 o’r rhain yn gofalu am oedolion. Cafwyd 130 o 

ymatebion i’r arolwg oedd yn anelu at oedolion ag ASA, a 92 yn ateb o’r ail 

gwestiwn ymlaen, a 72 yn cwblhau’r arolwg yn ei gyfanrwydd. 

Yn ystod 2014, cynhaliwyd gweithgaredd casglu data o fewn y prosiectau 

Monitro a Chefnogi Cymunedol. Fel rhan o hyn, cofnodwyd prif anghenion 

defnyddwyr y gwasanaeth dros gyfnod o chwe mis. Defnyddir y wybodaeth hon o 

fewn yr adroddiad hwn.  

At bwrpas yr adroddiad, mae’n wybodaeth wedi cael ei rhannu rhwng y meysydd 

penodol a archwiliwyd yn ystod y digwyddiadau ymgynghori.  

ADDYSG 

PLANT 

Mynegwyd pryderon ym mhob digwyddiad parthed lefel gwybodaeth a sgiliau 

ymhlith staff ysgolion. Teimlai nifer o rieni nad oedd gan athrawon, SENCOs nac 

LSAs lefel ddigonol o wybodaeth na dealltwriaeth i gefnogi plant ag ASA. Yn 

ogystal, mynegwyd pryder ynglŷn â gallu athrawon i adnabod symptomau ASA 

ac ymateb mewn ffordd addas cyn diagnosis. Yn yr arolwg, nododd 38% o rieni / 

cynhalwyr fod staff dysgu mewn ysgolion cynradd ‘ddim yn hyddysg o gwbl yn y 

maes’, 19% eu bod yn ‘hynod hyddysg’ a 27% yn ‘weddol hyddysg’. Staff dysgu 

oedd un o’r grwpiau a sgoriodd uchaf ar y raddfa ‘ddim yn hyddysg o gwbl’ yn yr 

arolwg. 

Soniodd rheini / cynhalwyr hefyd eu bod wedi cael trafferth cyd-weithio ag 

athrawon mewn ysgolion. Roedd nifer ohonynt yn teimlo eu bod yn cael eu barnu 

neu eu trin yn nawddoglyd gan staff dysgu, a chafodd lawer ohonynt yr argraff 

fod yr athrawon yn credu eu bod yn ‘rhieni gwael’. Dywedodd y rhan fwyaf o’r 

rheini wrthon ni nad oedd staff yr ysgol fel petaent yn gwrando arnynt, ac o 

ganlyniad, cafwyd trafferthion yn yr ysgol y gellid bod wedi’u hosgoi. Roedd 

llawer o rieni / cynhalwyr wedi cael profiad o drafod trafferthion yn y cartref gydag 

athrawon, a derbyn ymateb bod pethau’n wahanol yn yr ysgol, ond wedi 

darganfod yn nes ymlaen nad oedd hyn yn gywir.  

Ym marn rhieni / cynhalwyr, dydy’r dull traddodiadol o ysgrifennu adroddiadau 

ysgol sy’n unffurf gadarnhaol ddim yn ddefnyddiol am eu bod yn creu darlun 

anghywir o’r plentyn. Yn ôl rhieni, gall hyn eu rhwystro rhag medru derbyn DLA a 
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gwasanaethau cefnogi oherwydd bod yr adroddiadau’n awgrymu nad yw’r 

trafferthion yn hollbresennol.  

Roedd rhieni a chynhalwyr yn credu y dylai holl staff ysgolion dderbyn 

hyfforddiant penodol am ASA, ac y dylai’r staff gydnabod nad yw’r ymddygiad yn 

cael ei achosi gan ‘rieni gwael’. Teimlai rai rhieni y dylai athrawon wrando’n fwy 

gofalus ar y rhieni. Yn eu barn nhw, dylai fod mwy o lefydd ar gael mewn unedau 

arbenigol, ac y dylai ysgolion fod yn fwy hyblyg a lliniaru rhai materion penodol 

sy’n effeithio ar blant ag ASA, fel materion synhwyraidd. Roedd y rhieni’n canmol 

dulliau fel y ‘system gyfeillio’ a grwpiau cefnogi, ac yn teimlo y dylai fod therapi 

seicolegol ar gael o fewn yr ysgol hefyd.  

OEDOLION 

Mynegwyd pryder yn ystod y digwyddiadau ynglŷn â gallu colegau lleol i ddeall a 

chefnogi oedolion ag ASA mewn ffordd briodol. Fodd bynnag, dim ond 19% o’r 

rhieni / cynhalwyr a atebodd yr arolwg (oedolion yn unig) a nododd fod addysg 

uwch yn angen heb ei ddiwallu. Yn yr arolwg gan oedolion ag ASA, dywedodd 

22% o bobl eu bod mewn addysg llawn amser neu ran amser, a 46% yn nodi yr 

hoffent gael mynediad i addysg. O blith defnyddwyr y CMSP (Prosiectau Monitro 

a Chefnogaeth Cymunedol) roedd addysg / hyfforddiant wedi’i nodi fel prif angen 

i 5% o bobl. 

Yn ôl y data a gasglwyd, roedd mynediad i addysg i oedolion ag ASA’n un o’r 

‘anghenion heb eu diwallu’ lleiaf arwyddocaol i oedolion.  

Ym marn rhieni a chynhalwyr, roedd angen gwell hyfforddiant a dealltwriaeth ym 

maes ASA, ond ymddengys mai yn y maes cefnogi wrth geisio cael mynediad i 

addysg yn y lle cyntaf y mae’r bwlch mwyaf yn y gwasanaeth.  

CERRIG MILLTIR 

Cymysg oedd y profiadau o gerrig milltir yn ystod y digwyddiadau. Roedd dwy 

garreg filltir oedd yn anodd iawn i rai – symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol 

uwchradd, ac o’r ysgol uwchradd i wasanaethau oedolion.  

Dywedodd rhai rhieni bod eu profiadau o symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol 

uwchradd wedi’u cynllunio’n wael, a bod materion yn ymwneud â 

phenderfyniadau funud olaf parthed darpariaeth uwchradd yn ffactor achosol. 

Yng nghyd-destun y newid i wasanaethau oedolion, disgrifiodd un rhiant y cyfnod 

fel ‘uffern i rieni’, a dywedodd llawer ohonynt mai ychydig iawn o gymorth oedd ar 

gael. Cafodd pobl eraill brofiad mwy cadarnhaol.  

Yn yr arolwg, dywedodd 40% o rieni / cynhalwyr fod yr unigolion dan eu gofal 

wedi derbyn cefngaeth yn ystod cyfnod y camau newid.  
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O ran y camau newid i wasanaethau i oedolion, ym marn llawer o rieni / 

cynhalwyr, nid diffyg cefnogaeth oedd wrth wraidd y mater, ond y ffaith nad oes 

gwasanaethau i oedolion ag ASA symud ymlaen iddynt. 

CYFLOGAETH 

O blith yr oedolio ag ASA a atebodd yr arolwg, mae 25% mewn cyflogaeth ar hyn 

o bryd, ac mae 16% o’r rhain yn derbyn cefnogaeth, ond roedd 56% yn dymuno 

derbyn cefnogaeth yn eu cyflogaeth.  

Dywedodd 50% o bobl a atebodd nad ydynt erioed wedi bod mewn cyflogaeth. 

Roedd 19% yn derbyn cefnogaeth i ddod o hyd i gyflogaeth ar y pryd, ac roedd 

51% yn dymuno derbyn cefnogaeth ychwanegol.  

Ymhlith defnyddwyr y CMSP, cofnodwyd fod 17% o bobl wedi nodi cefnogaeth â 

chyflogaeth fel un o’u prif anghenion.  

Roedd nifer o rieni / cynhalwyr yn teimlo nad oes cefnogaeth ar gael i unigolion 

ag ASA yng nghyd-destun cyflogaeth. Crybwyllwyd fod angen hyfforddiant 

pellach i gyflogwyr, staff canolfannau gwaith a chynghorwyr gyrfaoedd, ond 

roedd yn amlwg fod y rhieni / cynhalwyr yn teimlo y byddai angen cefnogaeth fwy 

dwys a thymor hir ar yr unigolion dan eu gofal er mwyn iddynt gael a chadw 

swydd. Awgrymwyd y dylid ehangu’r cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith ac 

arweiniad i gysylltu cryfderau unigolyn ag ASA â swydd benodol. Ym marn rhai 

rhieni / cynhalwyr, byddai addasu’r gweithle (awr ginio estynedig, mannau gwaith 

tawel etc.) a rheolwyr a chyd-weithwyr cefnogol yn hanfodol er mwyn cynnal 

cyflogaeth. Yn un ardal, roedd rhieni’n credu y dylai oedolion ag ASA gael 

cynorthwyydd cefnogi yn y gweithle fel roedden nhw’n ei gael yn yr ysgol. 

MATERION EMOSIYNOL AC YMDDYGIADOL 

Tynnodd rheini / cynhalwyr sylw at nifer o faterion oedd yn ymwneud â diffyg 

cefnogaeth ar gyfer materion emosiynol ac ymddygiadol. Mae rhwystredigaeth 

barhaol ynglŷn â methiant pobl i gael mynediad i wasanaethau cefnogi fel 

SCAMHS neu wasanaethau iechyd meddwl i oedolion, sy’n gwrthgyferbynnu â 

rhwystredigaeth nad yw SCAMHS na’r gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion 

yn medru darparu cefnogaeth ddigonol i’r sawl sydd wedi llwyddo i gael 

mynediad iddynt. Daeth yn amlwg drwy’r digwyddiadau ymgynghori, yr arolygon 

barn a’r data CMSP mai un o’r bylchau mwyaf ym maes cefnogi yw diffyg 

cymorth i unigolion ag ASA sy’n delio â materion emosiynol a / neu ymddygiadol 

ar lefel isel i ganolig. Ymddengys bod y bwlch yn gyson ar draws ystod pob 

oedran. Gwelwyd yn arolwg y rhieni / cynhalwyr mai’r prif faes lle nad yw 

anghenion yn cael eu diwallu yw ‘anghenion emosiynol’ a nodwyd gan 59% o’r 

rhieni / cynhalwyr. Roedd canran tebyg (60%) o rieni / cynhalwyr oedolion yn 

nodi nad oedd anghenion yn cael eu diwallu yn y maes hefyd. 
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Yn yr arolwg barn i oedolion ag ASA, dywedodd 90% fod pryder yn eu rhwystro 

rhag cyflawni gweithgareddau, ac roedd 73% yn teimlo’n drist neu’n isel. Roedd 

30% o’r oedolion yn medru gadael eu cartref bob dydd, 42% yn ei adael 

ddwywaith yr wythnos neu’n llai (20% llai nag unwaith yr wythnos). Mae 25% o 

bobl yn derbyn cefnogaeth gan CHMT, ond dywedwyd wrth 40% ohonynt nad 

ydynt yn gymwys i dderbyn cefnogaeth gan CMHT. Atgyfeiriwyd 48% o’r bobl a 

ymatebodd at dîm iechyd meddwl rheng flaen, ac roedd 37% wedi derbyn 

cefnogaeth gan dîm iechyd meddwl.  

Roedd 70% o bobl yn cael trafferth ceisio trefnu apwyntiad gyda meddygfa eu 

doctor, a 60% yn cael trafferth cadw’r apwyntiad. Cafodd 54% eu meddyg teulu o 

gymorth, ond dywedodd 49% nad oeddent yn teimlo bod y meddyg yn deall eu 

hanawsterau.  

Gwelwn o weithgareddau casglu data CMSP fod tua 20% o unigolion oedd yn 

cysylltu â’r gwasanaeth wedi nodi mai eu ‘prif angen’ oedd diwallu ‘anghenion 

emosiynol / iechyd meddwl’, a hwn oedd y trydydd rheswm ar y rhestr o’r prif 

resymau dros gysylltu â’r prosiectau.  

A barnu o’r drafodaeth yn y digwyddiadau ymgynghori, ymddengys fod meini 

prawf cymhwyso’n rhwystr i gael mynediad i wasanaethau iechyd meddwl. Mae 

hyn oherwydd bod y meini prawf yn datgan ‘ASA ag anghenion dyrys’ neu 

‘materion iechyd meddwl dwys / parhaol’, ac mae hyn yn golygu nad yw plant ac 

oedolion ag ASA â lefelau is o faterion emosiynol neu ymddygiadol yn gymwys 

am y gwasanaethau. Dywedodd rhai rhieni / cynhalwyr wrthon ni mai’r unig 

gefnogaeth gawson nhw oedd gan rieni / cynhalwyr eraill, a allai gynnig cyngor 

iddynt os oedden nhw wedi bod drwy brofiadau tebyg. 

Mynegwyd pryder gan y sawl oedd wedi llwyddo i gael mynediad i wasanaethau 

iechyd meddwl ynglŷn â diffyg ymwybyddiaeth o ASA ymhlith gweithwyr iechyd 

proffesiynol (nodwyd yn yr arolwg fod 25% o staff timau iechyd meddwl yn ‘hynod 

hyddysg, 50% yn ‘weddol hyddysg’ a 25% ‘ddim yn hyddysg o gwbl’). Dyw cael 

cynnig meddygaeth fel yr unig driniaeth, neu ymyriad therapiwtig ‘rhy gyffredinol’ 

ddim yn dderbyniol ymhlith unigolion ag ASA. 

Yn ystod pedwar o’r digwyddiadau ymgynghori, nodwyd fod bwlch wrth ddiwallu’r 

angen am gefnogaeth emosiynol i blant eraill yn teulu.  

Ym marn y bobl a gymerodd rhan yn y digwyddiadau ymgynghori, dylai fod 

gwasanaethau iechyd meddwl ar gael i ddarparu cefnogaeth mewn argyfwng i 

unigolion ag ASA, ac y dylai’r unigolion rheiny fedru cael mynediad i therapïau 

penodol i ASA / arbenigedd seicolegol. Roeddent hefyd o’r farn y dylai fod mwy o 

arweiniad ar faterion ymddygiadol ar gael i rieni / cynhalwyr. Tynnwyd sylw at 

faterion ymarferol, fel pwysigrwydd cael ystafell dawel mewn ysgolion a 

meddygfeydd, a gwnaethpwyd cais cyson i sicrhau bod therapi synhwyraidd 

cynhwysol ar gael. Mewn un ardal, nodwyd angen i ABA fod ar gael, wedi’i 

ariannu ar lefel leol.   
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Nododd 42% o’r oedolion yn yr arolwg y buasent yn dymuno cael mynediad i 

wasanaethau cynghori / therapi. 

MATERION PENODOL I ASA / SGILIAU BYWYD 

Nodwyd bod cefnogaeth i faterion penodol i ASA (fel materion yn ymwneud â 

chyfathrebu cymdeithasol, cynllunio a hyfforddiant sgiliau cymdeithasol), ynghyd 

â bywyd bob dydd / sgiliau bywyd yn faes lle’r oedd anghenion heb eu diwallu yn 

fwyaf cyffredin. Yn ystod y digwyddiadau ymgynghori, dywedodd rhieni / 

cynhalwyr wrthon ni fod cefnogaeth yn y maes hwn ddim ar gael ar y cyfan, er 

bod ambell riant wedi nodi bod rhywfaint o gefnogaeth ar gael drwy ysgolion. Yn 

yr arolwg i rieni / cynhalwyr, nodwyd 58% o bobl nad oedd eu hanghenion yn 

cael eu diwallu o ran materion penodol i ASA fel hyfforddiant sgiliau cymdeithasol 

(yr ail fater ar y rhestr o anghenion nad oedd yn cael eu diwallu). Yn achos rhieni 

a chynhalwyr oedolion, roedd yn angen heb ei ddiwallu i 50% o bobl, ac yn ôl 

53% o bobl, nid oedd yr angen am gefnogaeth sgiliau bywyd bob dydd yn cael ei 

ddiwallu. Roedd tua 50% o rieni / cynhalwyr wedi ceisio’n aflwyddiannus i gael 

mynediad i gefnogaeth sgiliau cymdeithasol. 

Y ‘prif angen’ gan ddefnyddwyr y CMSP oedd ‘gwybodaeth / cyngor yn ymwneud 

ag ASA’ (31%), ac yn ail ar y rhestr roedd ‘sgiliau bywyd’ (25%).  

Yn yr arolwg i oedolion, rhoddwyd rhestr o weithgareddau bob dydd fel siopa a 

thalu’r biliau i’r bobl oedd yn cymryd rhan. Dros y cyfan, dywedodd 50% o’r bobl 

yna wrthon ni nad oeddent yn medru cyflawni’r rhain heb gefnogaeth.  

Dywedodd 70% o oedolion ag ASA eu bod yn dymuno derbyn help gyda’u sgiliau 

cymdeithasol.  

Mae rhieni / cynhalwyr o’r farn y dylai fod mwy o hyfforddiant sgiliau ar gael. 

Ymhlith y meysydd penodol y cyfeiriwyd atyn t roedd rheoli arian, sgiliau 

cymdeithasol a sgiliau byw bywyd annibynnol. Yn yr arolwg i oedolion ag ASA, 

pan ofynnwyd iddynt ym mha feysydd yr oeddent yn dymuno derbyn cefnogaeth, 

y pynciau mwyaf poblogaidd cynnal sgwrs ffôn, chwaraeon a thalu’r biliau. Y 

dewisiadau lleiaf poblogaidd oedd mynd i dafarn neu fwyty.  

TAI 

Ni aethpwyd i’r afael â’r pwnc hwn yn fanwl yn ystod y digwyddiadau ymgynghori 

nac yn yr arolygon barn, ac ni chododd fel testun pryder gan y bobl oedd yno. 

Ymhlith unigolion a gysylltodd â’r CMSP, nododd 6% fod ‘trafferthion’ tai yn brif 

angen ganddynt. Yn yr arolwg barn i oedolion ag ASA, dywedodd 7% eu bod 

wedi bod yn ddigartref ar ryw adeg, roedd 51% yn byw gyda’u rhieni a 6% gydag 

aelodau eraill o’r teulu. Roedd 13% yn byw ar eu pen eu hunain a 2% gyda 

thenantiaid eraill. Roedd 26% ohonynt yn rhieni eu hunain.   



 
17 

GWEITHGAREDDAU HAMDDEN / CYMDEITHASOL 

Gwelwyd bwlch mawr arall yn narpariaeth mynediad i weithgareddau hamdden a 

chymdeithasol drwyddi draw yn y gweithgareddau ymgynghori. Nodwyd fod 

unigedd cymdeithasol yn fater cyffredin ac arwyddocaol i blant ac oedolion ag 

ASA a’u cynhalwyr. Nid oedd rhieni / cynhalwyr yn hyderus fod staff o fewn 

darpariaeth hamdden gyffredinol yn ddigon hyddyg ynglŷn ag anghenion 

unigolion ag ASA. Ym marn nifer ohonynt, mae angen cyd-destun addas ar blant 

ag ASA i ddatblygu sgiliau cymdeithasol, ac o’r herwydd, dyw darpariaeth 

generig clybiau ieuenctid / chwarae ddim yn addas iddynt. Nododd 50% o’r rhieni 

/ cynhalwyr yn yr arolwg fod darpariaeth gweithgareddau hamdden / 

cymdeithasol yn angen nad oedd yn cael ei ddiwallu. Roedd 46% ohonynt wedi 

bod yn aflwyddiannus wrth geisio cael mynediad i weithgareddau hamdden ASA 

i’r person dan eu gofal. Yn yr arolwg i oedolion ag ASA, cymorth â chael 

mynediad i weithgareddau chwaraeon / hamdden oedd yn drydydd ar y rhestr o’r 

meysydd y buasent yn dymuno cael help â nhw (45%).   

Mae rhieni a chynhalwyr yn credu’n gryf y buasai cynyddu nifer y grwpiau 

cymdeithasol a chwaraeon sy’n hylaw i bobl ag ASA’n fuddiol tu hwnt. Nodwyd 

fod angen darpariaeth ehangach yn ystod gwyliau’r ysgol, ar benwythnosau ac ar 

ôl oriau’nr ysgol. Yn achos yr oedolion, cafwyd yr argraff y dylid cysylltu oedran a 

diddordebau â gweithgraedd yn hytrach na dilyn patrwm lle mae pawb yn dod o 

dan yr un ymbarél. Ym marn rhieni / cynhalwyr, dyali darpariaeth fod ar gael yn 

eu cymuned leol, yn hytrach na’u bod nhw’n gorfod teithio i ymuno a darpariaeth 

benodol. Y farn oedd y dylai’r rhan fwyaf o’r gweithgareddau gyfateb i’r rhai 

cyffreddinol sydd ar gael (er y dylent gael eu teilwra ar gyfer unigolion ag ASA) er 

enghrafft, defnyddio’r pwll nofio lleol neu adnoddau cymunedol lleol eraill. 

Roedden nhw’n teimlo y buasai hyn yn lliniaru’r teimlad o fod yn ‘wahanol’, ac yn 

eu hannog i fod yn annibynnol yn y dyfodol yn ogystal â darparu saib anffurfiol i 

rieni a chynhalwyr. Awgrymwyd y dylid cynyddu lefel cefnogi’r plant i gymryd 

rhan mewn gweithgareddau ar iard yr ysgol a ac ar wibdeithiau’r ysgol.  

CEFNOGAETH, CYNGOR A GWYBODAETH I RIENI / CYNHALWYR 

Yng nghyd-destun pob maes a drafodwyd, mae cefnogaeth i rieni a chynhalwyr 

yn faes lle mae anghenion dybryd penodol. Yn ôl rhieni a chynhalwyr, maent yn 

profi unigedd cymdeithasol, yn teimlo’i bod yn cael eu camddeall a’u beirniadu, 

ac nad oes cefnogaeth o fath yn y byd ar gael ar eu cyfer, Yn eu geiriau eu 

hunain, maent yn gorfod ‘brwydro’ i gael mynediad u gefnogaeth neu 

wasanaethau i’r bobl dan eu gofal, ac o’r herwydd, maent yn hollol luddedig ac o 

dan straen parhaol. Yn yr arolwg, dywedodd 49% o’r rhieni / cynhalwyr eu bod o 

dan ‘straen anferth’ a 49% o dan ‘dipyn o straen’. Dywedodd lawer o’r rieni / 

cynhalwyr yn y digwyddiadau ymgynghori eu bod yn profi iselder.  

Pan fo problemau’n codi, mae rhieni / cynhalwyr yn dweud wrthon ni nad oes 

modd iddynt gysylltu â gweithiwr iechyd proffesiynol am gyngor, ac mae rhestrau 

aros ar gyfer y gwasanaethau rheiny y gallant gael mynediad iddynt, sy’n golygu 
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bod y broblem yn gwaethygu tra maent yn aros. Er bod nifer o rieni / cynhalwyr 

yn datgan bod cefnogaeth gan rieni / cynhalwyr eraill mewn grwpiau cymorth o 

fudd mawr, ni ddylai hyn gymryd lle cefnogaeth broffesiynol. 

Nid yw llawer o’r rhieni erioed wedi cael mynediad i hyfforddiant ym maes ASA, 

na sut i gefnogi eu plentyn orau. Yn yr arolwg i rieni / cynhalwyr, yr anghenion 

heb eu diwallu mwyaf cyffredin oedd gweithgareddau cymdeithasol (59%), 

hyfforddiant (57%) a mynediad i gyngor amserol (49%). 

Mae 87% o rieni / cynhalwyr yn dymuno cynyddu eu gwybodaeth am ASA a sut i 

gefnogi’r unigolion dan eu gofal, a buasai’n well ganddynt wneud hyn mewn 

grwpiau hyfforddi bach, drwy adnoddau ar-lein neu drwy siarad â rhywun 

proffesiynol yn y maes.  

Nodwyd gan tua 40% o bobl fod ‘darpariaeth saib’ yn angen heb ei ddiwallu, a 

chodwyd y mater yn y digwyddiadau ymgynghori. Er bod rhai rhieni / cynhalwyr 

yn dymuno cael gofal saib ffurfiol, roedd y rhan fwyaf yn mynegi dymuniad i gael 

seibiau byr, mwy anffurfiol (e.e. gweithgareddau yn ystod gwyliau’r haf, rhywun i 

warchod y plant i ganiatáu mynd allan gyda’r nos, clybiau Sadwrn). Dywedodd 

lawer o’r rhieni / cynhalwyr mai dim ond yn ystod oriau’r ysgol roeddent yn cael 

saib, a ddim o gwbl yn ystod y gwyliau nac ar benwythnosau. 

A barnu wrth drafodaethau ehangach yn y digwyddiadau ymgynghori, mae’n 

amlwg fod rhieni / cynhalwyr unigolion ag ASA’n cael cyngor amwys, darpariaeth 

gwasanaethau ac amserlenni’n anodd tu hwnt. Yn sicr, mae angen yr isod ar 

rieni / cynhalwyr::  

 gwybodaeth fwy eglur am ba wasanaethau sydd ar gael, beth sydd 

ganddynt i’w gynnig a beth yw’r meini prawf cymhwyso 

 cynllun gofal wedi’i deilwra ar eu cyfer, y gallant ei ddilyn yn eu bywyd 

bob dydd, ac sy’n cael ei adolygu’n rheolaidd i gynnwys cerrig milltir 

mawr a chamau datblygu 

 darpariaeth ysgrifenedig yn dilyn trafodaethau, cyngor a phrosesau 

 darpariaeth o ddeunyddiau i’w helpu (e.e. cardiau lluniau, dyddiaduron 

ysgol / cartref, proffiliau) yn hytrach na’u bod yn gorfod cael hyd iddynt 

ar eu pen eu hunain 

 sefydlu dull addas o rannu a chael gafael mewn gwybodaeth gan y bobl 

sy’n ymwneud â gofal y plentyn (nodwyd fod dyddiaduron ysgol / cartref 

yn ddefnyddiol, ond nid wrth adrodd elfennau cadarnhaol yn unig) 

 hyfforddiant yn y cyfnod cynnar a phan ddaw cerrig milltir datblygu 

allweddol, waeth ym mha oedran mae’r unigolyn dan eu gofal yn derbyn 

diagnosis 

 medru cael mynediad i gyngor yn amserol, a derbyn gwybodaeth am sut 

a phryd y gallant ei dderbyn.  
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CYFLEU CEFNOGAETH / GWASANAETHAU 

Nododd rhiebni / cynhalwyr yn hollol eglur mai derbyn cefnogaeth gan 

wasanaeth â gwybodaeth ASA arbenigol fuasai orau ganddynt. Dewisodd 63% 

‘gwasanaeth ASA arbenigol’ fel y dull gorau o gyfleu cenfogaeth. Yn achos 

oedolion ag ASA, mae’n bwysig iddyn nhw fod gwasanaethau’n cael eu cyfleu ar 

lefel leol, a 71% ohonynt yn dweud y buasent yn dymuno bod gwasanaethau’n 

cael eu cyfleu o fewn eu cymuned a 68% yn symuno derbyn cefnogaeth yn eu 

cartrefi. Ymhlith yr oedolion, y dewisiadau roeddent yn eu ffarfio leiaf oedd 

‘hyfforddiant grŵp’ a ‘chenfogaeth dros y ffôn’.  

Yn ystod y digwyddiadau ymgynghori, nodwyd fod diffyg gwasanaethau cyfunol a 

rhannu gwybodaeth yn destun pryder, ac mae rhieni / cynhalwyr yn teimlo y dylai 

gwasanaethau cefnogi gyd-weithio â’r bobl eraill sy’n ymwneud â gofal unigolion, 

ac i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu rhwng pawb sy’n rhan o’r broses 

(yn enwedig y rhieni / cynhalwyr eu hunain).  
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CRYNODEB O ANGHENION CEFNOGAETH TYMOR HIR 

Ymddengys fod anghenion heb eu diwallu’n lled debyg i blant ac oedolion, ac i’w 

rhieni a’u cynhalwyr. 

Mae’r meysydd lle nad yw anghenion yn cael eu diwallu’r un fath yn achos plant 

ac oedolion: 

 Cefnogaeth yn achos materion emosiynol / ymddygiadol 

 Cefnogaeth ar gyfer materion penodol i ASA a sgiliau bywyd 

 Mynediad i gyfleoedd cymdeithasol a hamdden o fewn eu cymunedau 

Roedd darpariaeth addysgiadol addas yn angen nad oedd yn cael ei ddiwallu i 

blant, ac i oedolion, cefnogaeth i gael mynediad i gyflogaeth oedd yr angen nad 

oedd yn cael ei ddiwallu.  

Mae themâu amlwg ar draws meysydd yr anghenion – yr angen i ddatblygu 

gwybodaeth a sgiliau o fewn gwasanaethau cyffredinol, a’r bwlch yn narpariaeth 

gwasanaethau i blant ac oedolion ag ASA nad sy’n cyrraedd y meini prawf 

cymhwyso ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl neu anableddau dysgu.  

Mae rhieni a chynhalwyr hefyd yn teimlo bod angen addasu gwasanaethau 

cymunedol cyffredinol er mwyn i unigolion ag ASA fedru eu defnyddio’n 

llwyddiannus.  

Mae anghenion rhieni a chynhalwyr nad sy’n cael eu diwallu’r un fath ar gyfer 

rhieni / cynhalwyr plant ac oedolion fel ei gilydd, ac mae nifer fawr o rieni / 

cynhalwyr yn teimlo dan straen ac yn profi unigedd cymdeithasol. Mae llawer 

ohonynt yn dymuno derbyn cefnogaeth a chyngor er mwyn medru cefnogi’r 

person dan eu gofal yn absenoldeb cefnogaeth broffesiynol.  


