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Strategaeth Ymgysylltu a Chyfranogi 
 

Gweithio gyda’n gilydd i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer pobl 
awtistig, eu teuluoedd a’u gofalwyr.  
 
Sefydlwyd y Tîm Datblygu Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig (ASA) Cenedlaethol i 
gynorthwyo Llywodraeth Cymru â chyflwyno eu Strategaeth Awtistiaeth ar draws Cymru. Yn 
y rôl hon, mae’r tîm wedi cynhyrchu ystod o adnoddau am ddim ar gyfer pobl awtistig, eu 
teuluoedd a'u gofalwyr, gweithwyr proffesiynol a'r gymuned ehangach. Mae’r adnoddau, yr 
hyfforddiant a’r arweiniad yn anelu at gynyddu dealltwriaeth ehangach o awtistiaeth gan 
gynnig offer, hyfforddiant a chyngor ymarferol ar gyfer pobl awtistig, eu teuluoedd a'u 
gofalwyr.  Nod cyffredinol y tîm yw helpu i wella bywydau pobl awtistig er mwyn sicrhau 
bod ganddynt yr un cyfleoedd mewn bywyd â phobl niwro-nodweddiadol.  Er mwyn 
adlewyrchu hyn yn well, mae’r tîm bellach yn cael eu hadnabod fel y Tîm Awtistiaeth 
Cenedlaethol.  
 
 

1. Cefndir 
 
Ers sefydlu’r tîm, mae trefniadau ad-hoc ac anffurfiol wedi bod ar waith er mwyn ceisio barn 
pobl awtistig, eu rhieni a’u gofalwyr. Mae eu barn wedi llywio’r datblygiad ac wedi helpu i 
gyflwyno adnoddau a hyfforddiant. Fodd bynnag, mae’n amlwg bod angen ffurfioli’r 
trefniadau wrth symud ymlaen â hyn, ac mae'r Tîm yn ymgysylltu'n weithredol ag ystod 
ehangach o bobl o gymuned awtistig ar sail reolaidd a pharhaus. Bydd y broses hon o 
ymgysylltu a chyfranogi’n ategu at waith y tîm. Mae’r strategaeth hon wedi’i hanelu at bobl 
awtistig, eu teuluoedd a’u gofalwyr, gweithwyr proffesiynol, sefydliadau a’r gymuned 
ehangach.  

 
Mae sawl mantais o ymgysylltu a chyfranogi ystyrlon, gan gynnwys: 

1) Mae’n rhoi llais i bobl awtistig  
2) Mae’n rhoi llais i rieni a gofalwyr bobl awtistig 
3) Mae’n helpu pobl i deimlo eu bod nhw’n cael eu gwerthfawrogi a’u clywed  
4) Mae gwasanaethau’n ymateb yn well i angen ac yn ateb y gofyn 
5) Mae pobl awtistig (a’u teuluoedd/gofalwyr) yn rhan o ddatblygiad adnoddau 

newydd ac yn helpu i gyflwyno rhai presennol  
6) Caiff pobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth eu hystyried yn asedau â sgiliau  
7) Mae’n chwalu’r rhwystrau rhwng defnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr 

proffesiynol  
8) Mae’n gwella galluoedd 
9) Rhannu parch 
10) Gweithio â chydweithwyr a rhwydweithiau cymorth personol a’r rhwydwaith 

proffesiynol  
11) Mae’n gwella ansawdd ymchwil a darpariaeth gwasanaeth.  
12) Mae partneriaid o'r trydydd sector a'r sector statudol yn chwarae rhan 

weithredol.  
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13) Arfer orau – gweithio gyda phobl yn fwy cynhyrchiol a llwyddo i sicrhau fod 
unigolion yn cyflawni’r canlyniadau gorau. “Dim amdanom ni, hebom ni.’ 

14) Mae’n gwella’r proffil. Caiff awtistiaeth ei hyrwyddo i raddau helaeth ac mae 
pobl yn ei ddeall a’i dderbyn yn well yn y gymuned.  

 
 

2. Diffinio ymgysylltu a chyfranogi 
 
Mae Cyfranogaeth Cymru yn hyrwyddo’r diffiniadau canlynol: 

1) Mae Ymgysylltu yn ‘broses weithredol a chyfranogol y gall pobl ei ddefnyddio i 
ddylanwadu a ffurfio polisi a gwasanaethau sy’n cynnwys ystod eang o ddulliau a 
thechnegau gwahanol’ 

2) Mae Ymgynghoriad yn ‘broses ffurfiol lle mae’r rhai sy’n llunio polisïau a 
darparwyr gwasanaethau yn gofyn am farn grwpiau ac unigolion â diddordeb.’ 

3) Cyfranogiad yw 'Pobl yn ymgysylltu’n weithredol â’r rhai sy’n llunio polisïau a 
chynllunwyr gwasanaethau o gyfnod cynnar polisi ac adolygiad cynllunio 
gwasanaeth.’ 

4) Cyd-gynhyrchu.  Mae SCIE yn diffinio cyd-gynhyrchu fel ‘perthynas lle mae 
gweithwyr     proffesiynol a dinasyddion yn rhannu pŵer i gynllunio a chyflwyno 
cefnogaeth gyda'i gilydd, gan gydnabod bod gan y ddau gyfraniad hanfodol i'w 
wneud i wella ansawdd bywyd pobl a chymunedau.’ (Grŵp Cyfeillion Beirniadol 
Cyd-gynhyrchu Cenedlaethol) a 'bydd ymagwedd cyd-gynhyrchu llawn yn 
pwysleisio gwerth ymgysylltu ystyrlon â phobl ar bob cam, drwy ddylunio, 
darparu a gwerthuso, yn hytrach na fel ‘adborth.’  

 
 

3. Lefelau ymgysylltu 
 
‘Dull system gyfan’ 

• Daw cyfranogiad yn rhan o arfer dyddiol 
• Rhaid i’r sefydliad fabwysiadu’r newid ar bob lefel  
• Gwahanol lefelau - nifer o ffyrdd i gynnwys pobl.  
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4. Dulliau ymgysylltu 
 
Sicrhau fod gan bobl y cyfle i ymgysylltu ar y lefel mwyaf addas iddyn nhw a thrwy eu dull 
dewisol, defnyddir ystod o ddulliau gan gynnwys: 

• Wyneb yn wyneb 

• Cyfarfodydd rhwydweithio 

• Gweithdai 

• Cynrychiolaeth ar grŵp rheoli 

• Cysylltiadau cadarn â grwpiau, fforymau, grwpiau llywio presennol ac ati.  

• Y Cyfryngau 

• Y wefan 

• E-bost 

• Testun  

• Rhif Ffôn 

• Arolygon 

• Digwyddiadau 
 
Er mwyn i’r gweithgareddau hyn fod yn ystyrlon, mae’n rhaid iddynt gael eu cynllunio, eu 
trefnu a'u cydlynu'n effeithiol. Mae’r tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi ymrwymo i sicrhau 
fod y broses hon yn gweithio ac yn cynnwys gymaint o bobl â phosibl ar draws yr ystod 
oedran, lefelau gallu a’r wlad.  Felly, er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd, byddwn yn 
gweithio â phartneriaid i ddatblygu cynllun gwaith 3 blynedd a fydd yn llywio datblygiad 
unrhyw adnoddau newydd, yn gwerthuso a diweddaru adnoddau presennol, cyflwyno 
hyfforddiant ac adnoddau, gweithgareddau ac ymgyrchoedd ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth, a llywio ein gwaith â Llywodraeth Cymru ac asiantaethau eraill.  
 
 

5. Ei roi ar waith 
 
Byddwn yn lansio'r strategaeth ddrafft yn Nigwyddiad Mynd yn  Aur 2019 ac yn annog pobl 
awtistig, eu rhieni a’u gofalwyr a sefydliadau i gymryd rhan yn natblygiad y gwaith. Mewn 
partneriaeth, rydym yn awyddus i gwblhau'r camau gweithredu canlynol i lywio, datblygu a 
gweithredu cynllun gwaith ymgysylltu a chyfranogi. Byddwn yn sefydlu gweithgor i: 

1) Fudd-ddeiliaid a nodwyd 

• pobl awtistig 

• Rhieni a gofalwyr 

• Cymunedau 

• Sefydliadau 

• Partneriaid eraill fel sy’n addas i’r pwnc e.e. darparwyr tai os yw’n ymwneud â 
thai 

2) Nodi'r hyn yr ydym yn awyddus i'w wneud 
3) Nodi pam ein bod ni’n awyddus i wneud hyn 
4) Sut a ble rydym ni’n awyddus i wneud hyn  
5) Datblygu a goruchwylio datblygiad y cynllun gwaith a fydd yn corffori'r amcanion 

ymgysylltu isod.  
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Amcanion ymgysylltu  

Pam 1 Gweithgaredd  Beth yw pwrpas y gweithgaredd? 

Pwy? 2 Budd-ddeiliaid Pwy yw'r budd-ddeiliaid allweddol? 

Sut? 3 Lefelau ymgysylltu  Pa lefel sy’n ofynnol? 

 4 Dull ymgysylltu 
arfaethedig 

Amlinellwch sut rydych yn bwriadu ymgymryd 
â’r broses 

Pryd 5 Amseru Pryd ydych chi eisiau i’r broses ddigwydd – yn 
ysbeidiol, proses ac ati.   

Beth 6 Adnoddau Beth sydd ei angen arnom er mwyn cwblhau’r 
broses 

Pwy 7 Cyfrifoldeb Pwy sy’n gyfrifol am bob agwedd 

Sut 8 Cyfathrebu Sut fyddwn ni’n cyfathrebu trwy gydol y broses 

 

6. Y Camau Nesaf 
1. Lansio’r strategaeth ddrafft yn y digwyddiad Mynd yn  Aur ym mis Ebrill 2019 
2. Sefydlu’r gweithgor, a fydd yn cynnwys oedolion awtistig, eu rhieni a'u gofalwyr, i 

oruchwylio'r gwaith 
3. Datblygu cynllun gwaith a thempled rhwydweithio i gorffori rhestr wirio egwyddorion 

cyfranogiad Cyfranogaeth Cymru (Atodiad 1) 
4. Defnyddio ystod o ddulliau i gasglu barn a sefydlu ardaloedd cynllun gwaith ar gyfer y 3 

blynedd nesaf.  
5. Datblygu prosesau i hwyluso ymgysylltiad a chyfranogiad. 
6. Cyflwyno cynllun gwaith â budd-ddeiliaid.  
7. Gweithredu cynllun gwaith i gynnwys cynlluniau manylach am bob ardal waith a 

nodwyd e.e. diweddaru’r canllawiau i ofalwyr a rhieni, diweddaru’r canllawiau i 
oedolion.  

8. Bydd cynllun cyswllt ar gyfer pob ardal waith er mwyn sicrhau ein bod yn casglu gymaint 
o farn â phosibl.  

9. Bydd y gweithgor yn cyfarfod yn rheolaidd er mwyn adolygu’r cynnydd ac addasu’r 
gweithgor fel sy’n addas.  

 
 

7. Beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn cymryd rhan? 
 
Cysylltwch â’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ar www.ASDinfoWales.co.uk / 
ASDinfo@WLGA.GOV.UK er mwyn darganfod sut i gymryd rhan.  

 
 
 
 
 
 
  

http://www.asdinfowales.co.uk/
http://www.asdinfowales.co.uk/
mailto:ASDinfo@WLGA.GOV.UK
mailto:ASDinfo@WLGA.GOV.UK
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