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Mae’r cynllun gwaith canlynol ar gyfer 2018/19 yn cynnwys y blaenoriaethau lefel uchel ar gyfer y Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol 
a gynhyrchwyd gan y tîm ar gyfer adolygiad a chytundeb Llywodraeth Cymru.  Mae’n cael ei atodi gyda rhaglen waith 
gweithgaredd mwy manwl a chrynodeb cyllideb. 
 
Mae’r Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol yn cefnogi darpariaeth y Cynllun Strategol ASA a Chynllun Darparu mewn cydweithrediad â 
phrif fudd-ddeiliaid.  Mae’r tîm wedi gweithio gyda phartneriaid ar draws Cymru mewn ymateb i ymgysylltu ag unigolion awtistig a 
rhieni a gofalwyr, ynghyd â gweithwyr proffesiynol, i gynhyrchu ystod eang o adnoddau i gynyddu ymwybyddiaeth o awtistiaeth ac 
i gefnogi oedolion a phlant awtistig, gweithwyr proffesiynol a darparwyr gwasanaeth.   Mae cynllun gwaith a rhaglen waith 2018/19 
yn gyfuniad o’r gwaith hwn ac yn cynnwys yr uchelgais i gyflwyno’r adnoddau ar draws Cymru mewn modd effeithiol gyda 
chefnogaeth partneriaid a budd-ddeiliaid.  Mae’r cynllun gwaith yn adeiladu ar nifer o flynyddoedd o waith ymhlith partneriaid 
gydag ymrwymiad i gefnogi ac ymateb i anghenion unigolion awtistig a phlant a’u rhieni a’u gofalwyr.   
 
Mae gweithredu’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ar draws Cymru yn flaenoriaeth allweddol arall a bydd y tîm yn gweithio 
gyda’r 7 Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (Gofal Cymdeithasol ac Iechyd) i gefnogi sefydlu a darparu’r gwasanaethau hyn yn 
effeithiol er budd unigolion awtistig, plant ag awtistiaeth a’u rhieni a’u gofalwyr yng nghyd-destun gwasanaethau presennol.   Mae’r 
adnoddau y cyfeiriwyd atynt uchod yn sail bwysig i ddarpariaeth y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig.   Mae’r blaenoriaethau yn y 
cynllun gwaith yn seiliedig ar gyfuniad o flaenoriaethau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru; trafodaethau parhaus ac adborth 
anffurfiol gan fudd-ddeiliaid; gwerthuso Adroddiad Interim1  Cynllun Gweithredu Strategol y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ac 
ASA a gwybodaeth a phrofiad y Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol, gan adeiladu ar waith blaenorol a phresennol.   
 
Bydd y cynllun gwaith yn cynnwys adolygiad anffurfiol o rôl a strwythur y Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol a bydd CLlLC yn 
gweithredu argymhellion/newidiadau gofynnol.    
 
 

 
 

                                                           
1 Gwerthusiad o’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig a’r Cynllun Gweithredu Strategol ASA: Adroddiad Interim: Dr Duncan Holtom a Dr Sarah Lloyd Jones, People & Work, 
©Crown, 01/03/2018 



2 
 

1. Cynyddu’r defnydd o ddeunyddiau ac adnoddau hyfforddiant presennol  
1.1 I gefnogi’r defnydd cynyddol o ddeunydd hyfforddiant a chefnogaeth ASA a ddatblygwyd gan y Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol 

mewn partneriaeth e.e.  Dysgu gydag Awtistiaeth, Gweithio gydag Awtistiaeth ac Allwch Chi fy Ngweld i? 
1.2 Gwneud addasiadau angenrheidiol i adnoddau a deunyddiau gan gymryd i ystyriaeth adborth gan fudd-ddeiliaid a’r sawl sydd 

wedi defnyddio'r adnoddau  
1.3 Parhau i gynnal a datblygu gwefan gwybodaeth ASA Cymru fel adnodd annatod ar gyfer plant awtistig, unigolion awtistig, rhieni 

a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.   
1.4 Cefnogi rhoi’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar waith fesul cam 
1.5 Cwblhau pecyn adnoddau Gwasanaethau Brys 
1.6 Cefnogi Hyfforddiant Iechyd Meddwl i Oedolion  
1.7 Cwmpasu gwerthusiad o’r cynllun Dysgu gydag Awtistiaeth  

 

2. Hyfforddiant gan gynnwys datblygu adnoddau newydd  
2.1 Datblygu adnoddau newydd sy’n ymwneud â hyfforddiant rheoli ymddygiad i rieni/gweithwyr proffesiynol   
2.2 Datblygu adnoddau newydd mewn perthynas â chynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o iechyd meddwl ac awtistiaeth yn 

digwydd yr un pryd ymhlith Plant a Phobl Ifanc (o fewn Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc / timau Addysg – 
gwaith Powys)  

2.3 Datblygu rhaglen mynediad i hamdden – oedolion  

2.4 Datblygu cefnogaeth ôl-ddiagnostig i rieni / gofalwyr plant awtistig/pobl ifanc ymhellach   
2.5 Datblygu rhaglen Addysg Bellach a Dysgu Seiliedig ar Waith  
2.6 Adolygu a datblygu cefnogaeth ôl-ddiagnostig priodol i Oedolion   
2.7 Datblygu adnoddau blynyddoedd pellach ymhellach gydag ymgyrch “Ble Mae Teifi?” . 

 

3. Cefnogi datblygiad pellach ac ymgorffori Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig 
3.1 Cefnogi gweithrediad effeithiol y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ar draws Cymru ymhellach   
3.2 Adolygu a diweddaru’r canllawiau ar gyfer Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig  
3.3 Datblygu a chefnogi gweithrediad system monitro data / perfformiad  
3.4 Adolygu’r Fframwaith Adrodd ar ICF 
3.5 Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ar draws Cymru  
 
 
 



3 
 

4. Hwyluso Rhwydweithiau   
4.1 Hwyluso Fforwm Arweinwyr ASA Cenedlaethol  
4.2 Hwyluso Rhwydwaith Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol  
4.3 Datblygu a sefydlu cymuned ymarfer ar gyfer diagnosis oedolion a gweithredu Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig  
4.4 Datblygu ymgysylltiad gyda darparwyr tai er mwyn amlygu materion penodol i’w hystyried wrth ddarparu tai ar gyfer pobl 

awtistig (sector tai cymdeithasol a PRS) a sicrhau bod darparwyr tai yn gallu diwallu unrhyw anghenion penodol gan bobl 
awtistig. 
 

5. Gweithio gyda phartneriaid a budd-ddeiliaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru  
5.1 Datblygu strategaeth ymgysylltu, gyda ffocws ar gyd-gynhyrchu   
5.2 a. Cefnogi datblygiad Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth awtistiaeth yng Nghymru a gweithio gydag awdurdodau 

lleol, byrddau iechyd a phartneriaid eraill i weithredu gofynion y Cod pan fydd yn cael ei gyhoeddi  
Cynnal trosolwg ar gynnydd y Bil Awtistiaeth a chefnogi ei ddatblygiad, os yn briodol, drwy amlygu’r gwaith parhaus cadarnhaol 
ar awtistiaeth ar draws Cymru.   

5.3 Sefydlu a hwyluso trefniadau llywodraethu newydd/bwrdd ymgynghori i oruchwylio darpariaeth gwaith y Tîm Datblygu ASA 
Cenedlaethol a chymell gwelliannau i nodi meysydd blaenoriaeth ar gyfer ASA  

5.4 Datblygu ymgyrch codi ymwybyddiaeth ar gyfer awtistiaeth yng Nghymru  
5.5 Cefnogi a galluogi datblygiad cysylltiadau cryfach rhwng Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a gwaith parhaus ar lefelau lleol a 

rhanbarthol ar awtistiaeth  
5.6 Datblygu cyswllt pellach gyda sectorau eraill i godi ymwybyddiaeth o Wasanaethau Awtistiaeth Integredig a chyflawni prynu i 

mewn lefel uwch ac ymrwymiad i weithio ar awtistiaeth fel bo’n briodol. 
5.7 Cydlynu Cynhadledd Awtistiaeth yng Nghymru mewn partneriaeth gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru, 

Gwasanaeth Awtistiaeth Cenedlaethol a budd-ddeiliaid allweddol eraill.  
Cefnogi cyfnewid arfer da cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol.  
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