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"...Mae’n datblygu eu dealltwriaeth ein bod i
gyd yn wahanol ac y dylid parchu a dathlu’r

rhinweddau hynny.’

"...Iawn o ran codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth
a darparu dealltwriaeth a mewnwelediad

dyfnach i’r heriau dyddiol a wynebir gan bobl
awtistig."

“Er fy mod wedi gweithio ers blynyddoedd
lawer gyda phlant awtistig, rwy’n teimlo bod

gen i well dealltwriaeth erbyn hyn o sut mae’r
byd yn edrych o’u safbwynt nhw.”
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Diolchwn i Lywodraeth Cymru am y cyllid craidd sydd yn parhau i gefnogi gweithrediad
llwyddiannus y Cynllun Gweithredu Strategol Adnewyddedig Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth
Llywodraeth Cymru a’r Cynllun Cyflawni cysylltiedig.

Mae Adroddiad Blynyddol y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol (TAC) ar gyfer 2020/21 yn darparu
adroddiad atodol i’r ddogfen wirioneddol a gynhyrchwyd yn 2018/19. Bu 2020/21 yn flwyddyn
anodd iawn gan y bu’n rhaid i’r tîm addasu i ffordd newydd o weithio a bu’n rhaid addasu neu
ohirio rhai prosiectau. Fodd bynnag, fel mae’r adroddiad blynyddol yn dangos, fe barhaodd y
TAC a’u partneriaid i ddatblygu a darparu ystod eang o adnoddau, hyfforddiant a gwybodaeth
allweddol drwy gydol y cyfnod. Gwnaeth symud ar-lein hefyd gynnig cyfleoedd mawr i gysylltu
â chynulleidfaoedd ehangach a bod yn rhagweithiol wrth i anghenion ddod i’r amlwg.

Daeth Tîm Awtistiaeth Rithwir Cymru Gyfan at ei gilydd i gynhyrchu gwybodaeth ac arweiniad
allweddol ar adeg dyngedfennol i danlinellu’r cyfoeth o brofiad ac arbenigedd sydd gennym
yng Nghymru. Roedd y gwaith hwn yn heriol mewn hinsawdd a oedd yn newid yn gyson, fodd
bynnag, fel y dangoswyd ar adran Covid 19 y wefan, cododd Tîm Awtistiaeth Rhithwir Cymru
Gydan i’r her honno’n effeithiol. Diolch i bawb a gyfrannodd ac a roddodd o’u hamser a’u
harbenigedd.

Mae’r wefan newydd, sydd wedi ei datblygu a’i llywio gan lais y gymuned awtistig, wedi bod yn
ddatblygiad allweddol arall yn ystod y cyfnod hwn. Mae’r wefan yn parhau i fod yn un o’n
cynigion allweddol i’r gymuned awtistig a gweithwyr proffesiynol ledled Cymru. 

Fel y gwelwch yn adroddiad 2020/21, cynigiwyd y cyfle i ddatblygu a chyflwyno hyfforddiant a
digwyddiadau ar-lein i ystod eang o gynulleidfaoedd. O gydweithwyr yn yr Adran Gwaith a
Pensiynau, lleoliadau addysg, cyflogwyr, Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig, Arweinwyr
Awtistiaeth, partneriaid trydydd sector, Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd a’r gymuned
awtistig eu hunain, roeddem i gyd yn gallu addasu, cadw mewn cysylltiad a chydweithio mewn
ffyrdd newydd ac arloesol. 

Gobeithiwn y bydd yr adroddiad yn addysgiadol ac o ddiddordeb i chi. Mae llawer i’w wneud o
hyd ar gyfer pobl awtistig a’u teuluoedd ond mae llawer i’w ddathlu hefyd.

- Y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol



Er bod gwefan ASDinfoWales yn wefan adnabyddus a sefydledig, nododd adborth gan y
gymuned awtistig fod angen ei hadnewyddu gan fod iaith a syniadau wedi newid. 

Cafwyd hyd i ddarparwr gwefan newydd yn 2020 a sefydlwyd grwpiau rhanddeiliaid i ddatblygu
a phrofi cynnwys a defnyddioldeb. Roedd y broses hon yn sicrhau bod datblygiad y wefan
newydd yn seiliedig ar farn a lleisiau pobl awtistig, rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol a
oedd yn gyfarwydd iawn â’r hen wefan a thueddiadau a materion cyfredol.

Pennod 1:
Tîm Awtistiaeth 
Cenedlaethol 

Ar Ddydd Mawrth 29ain Medi 2020, lansiwyd y wefan newydd AwtistiaethCymru.org /
AutismWales.org a oedd yn cynnwys gwefan ac enw parth ar ei newydd wedd a gwelliannau i
lywio a hygyrchedd defnyddwyr. 
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Gwefan a darparwr gwefan newydd 



Rheolir AwtistiaethCymru.org gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol. Mae’r wefan yn cael ei
ddiweddaru ac mae’n gweithredu fel canolbwynt ar gyfer pob datblygiad awtistiaeth cenedlaethol.
Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni ei nod o wella bywydau pobl awtistig yng
Nghymru.

Yn ystod y cyfnod symud i’r wefan newydd collwyd gwerth un mis o ddata na chafodd ei gipio drwy
Google Analytics, a adlewyrchwyd yn ystadegau 2020. Er bod y rhifau yn dangos bod y defnyddwyr
wedi gostwng 34% ac ymweliadau â thudalennau 13% (559,967 ymweliad â thudalennau yn
2020), cynyddodd y cyfartaledd amser y treuliodd defnyddwyr ar y wefan bron i funud a
chynyddodd nifer y tudalennau a welwyd fesul sesiwn 21% hefyd.
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Fersiynau rhyngweithiol ac adrodd o lyfrau comig a stori’r Archarwyr Awtistiaeth. 
‘Dangosfwrdd defnyddiwr’ i bersonoli’r safle ar gyfer y defnyddiwr. 
Gwell adnoddau cyflogaeth a llyfr gwaith ar gyfer gweithwyr awtistig.

Ers y lansiad, mae’r tîm wedi gweithio gyda darparwyr y wefan ac wedi datblygu ymhellach rai o’u
hadnoddau presennol: 

Ystadegau ASDinfoWales / AwtistiaethCymru 

Beth sydd nesaf?

Cyfrifon defnyddwyr unigryw wedi eu creu ar gyfer Ysgolion Cynradd ac Uwchradd Cymreig. 
Fersiynau Hawdd eu Deall o adnoddau a dogfennau.
‘Parth Plant a Phobl Ifanc’. 
Compendiwm Astudiaethau Achos Rhyngweithiol i gasglu’r arfer da sy’n digwydd mewn
gwasanaethau awtistiaeth ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru. 

Yn ystod 2020/21 bydd y tîm yn parhau i wella’r cynnwys a’r adnoddau sydd ar gael ar draws y
wefan, megis: 

https://autismwales.org/cy/


Sefydlodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol y Tîm Awtistiaeth
Rithwir Cymru Gyfan mewn ymateb i’r pandemig Covid-19 a’r
byd yn symud ar-lein. Roedd y Tîm yn cynnwys aelodau o’r
Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, pobl awtistig a gweithwyr
proffesiynol o bob rhan o Gymru sydd wedi gweithio ym maes
awtistiaeth ers blynyddoedd lawer. Sefydlwyd Tîm Awtistiaeth
Rithwir Cymru i ddarparu gwybodaeth gywir, defnyddiol a
chyfredol, cyngor ac arweiniad i bobl awtistig yng Nghymru,
eu rhieni a’u gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn ystod
argyfwng COVID-19. 
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Ymateb Tîm Awtistiaeth Rithwir Cymru Gyfan a Thîm
Awtistiaeth Cenedlaethol i Bandemig Covid-19  

Cyfarfu’r grŵp yn rithwir i nodi themâu allweddol, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad o
amrywiaeth o ffynonellau. Yna defnyddiwyd y rhain i goladu a lledaenu gwybodaeth am y
materion ‘pwysicaf’ mewn ffordd hawdd ei defnyddio a hygyrch. Roedd yr adnoddau a
ddarparwyd gan y Tîm yn ymdrin â themâu megis Gwybodaeth Gyffredinol, Pontio, Asesiadau
Rhithwir, Iechyd Meddwl, Lles a Phrofiadau Awtistig. Darparodd y Tîm adnoddau penodol ar
gyfer oedolion awtistig a rhieni/gofalwyr, e.e. taflen gyngor Profi, Olrhain a Diogelu, i’w helpu i
lywio’r hyn a oedd yn gyfnod hynod ddigynsail, llawn straen a dryslyd i lawer o bobl awtistig a’u
teuluoedd.

Adolygodd ac addasodd TAC ei gynllun gwaith i ymateb yn fwy rhagweithiol i anghenion pobl
awtistig a’u teuluoedd a chreu canolbwynt gwybodaeth Covid-19 ar
https://autismwales.org/cy/news/gwybodaeth-ddiweddaraf-y-coronafeirws-covid-19-
2/. Cynyddodd y Tîm weithgarwch cyfryngau cymdeithasol hefyd, fel rhan o’r ymateb hwn drwy
eu cyfrifon  Facebook a Twitter.

https://autismwales.org/cy/news/gwybodaeth-ddiweddaraf-y-coronafeirws-covid-19-2/
http://www.facebook.com/AutismWales
https://twitter.com/AutismWales


Gweithio gyda’r gymuned awtistig 

Gweithio gyda Willow 

Mae pobl awtistig yn wreiddiol i gweithgorau’r Tîm
Awtistiaeth Cenedlaethol, ac yn helpu i lunio a llywio ein
gwaith, ein hadnoddau, ein hyfforddiant a’n digwyddiadau.
Comisiynwyd Autistic UK Cymru i brawfddarllen holl
ddogfennau a hyfforddiant Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol i
sicrhau eu bod iw yn addas i’r diben ac yn hygyrch i’r
gymuned awtistig. Yn gwerthfawrogi cyfraniad y bobl
awtistig sy’n gweithio â ni ac yn cydnabod yr amser y maent
yn ei roi i’n prosiectau, yr egni, arbenigedd a’r ymroddiad.
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Pennod 2:
Cydweithio

Ffilmiodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol
astudiaeth achos digidol gyda Willow
Holloway o’r enw 'Gweithio gyda Willow’,
eiriolwr awtistig ysbrydoledig a
chynghorydd profiad bywyd. Willow yw
Cadeirydd Gweithredol ac Arweinydd
Strategol Autistic UK yng Ngogledd Cymru,
lle mae hi bellach wedi ei lleoli, ac mae
wedi bod yn Is-gadeirydd Bwrdd Anabledd
Cymru ers 2016. Cafodd Willow ddiagnosis 

Beth sydd nesaf?
Mae’r TAC yn bwriadu parhau i greu straeon digidol eleni, i ddathlu llwyddiannau unigolion
awtistig ledled Cymru. Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol hefyd yn bwriadu ehangu’r gyfres i
gynnwys straeon digidol gyda ffocws proffesiynol, er mwyn cryfhau lleisiau unigolion awtistig a’u
rhieni/gofalwyr a’u helpu i gyfleu eu hanghenion i ymarferwyr.

hwyr o awtistiaeth yn 44 oed, ac yn yr astudiaeth achos mae’n sôn am yr effaith y mae derbyn ei
diagnosis wedi cael ar ei bywyd. 

https://autismwales.org/cy/adnoddau/gweithio-gyda-willow/


Symposiwm cyflogaeth ar-lein 
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Ar 4ydd Rhagfyr 2020, hwylusodd y
Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol
Weminar Symposiwm Cyflogaeth Am
Ddim mewn partneriaeth â Phrifysgol
Abertawe, Y Ganolfan Genedlaethol
ar gyfer Iechyd Meddwl (Prifysgol
Caerdydd) ac Anabledd Dysgu
Cymru. Ariannwyd y symposiwm gan
Lywodraeth Cymru ac fe’i cefnogwyd

Beth sydd nesaf?
Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn y camau cyntaf o ddatblygu digwyddiad cyflogaeth ar
gyfer y gymuned awtistig sy’n cael ei gyd-gynhyrchu gyda phobl awtistig er mwyn sicrhau ei fod
yn cael ei lywio gan anghenion a safbwyntiau’r gymuned awtistig.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar gyfer cyflogwyr,
darparwyr cyflogaeth gefnogol a staff cyflogaeth
allweddol a darparodd y digwyddiad  ganllawiau
ar y cymorth sydd ar gael i gyflogwyr â
gweithwyr awtistig. Cynhaliwyd y digwyddiad
mewn cydweithrediad ag Anabledd Dysgu
Cymru er mwyn sicrhau bod anghenion
unigolion awtistig ag anabledd dysgu sy’n cyd-
ddigwydd hefyd yn cael eu cynrychioli. Roedd y 

Dangosodd adborth o’r digwyddiad fod
mynychwyr wedi datblygu gwell dealltwriaeth
o brofiad pobl awtistig o’r gweithle a
chyflogaeth. Ymhellach, nododd mynychwyr
well gwybodaeth a dealltwriaeth o’r
addasiadau rhesymol y mae angen eu rhoi ar
waith er mwyn i bobl awtistig ffynnu yn y
gweithle.

gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

digwyddiad yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr, yn niwroamrywiol ac yn niwronodweddiadol, a
darparwyd adnoddau i’r mynychwyr i gefnogi gweithwyr awtistig yn well.



Arweinwyr Awtistiaeth 
Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn gweithio’n agos gyda’r 29 Arweinydd Awtistiaeth mewn
awdurdodau lleol ledled Cymru. Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi parhau i hwyluso
cyfarfodydd chwarterol y rhwydwaith Arweinwyr Awtistiaeth Cenedlaethol yn rhithwir, ac wedi
cyflwyno cyfarfodydd “Hwb” rhanbarthol, i annog ymgysylltiad cryf ar draws yr arbenigedd ac i
roi cyfle i rannu arfer da ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol. Mae’r lefelau presenoldeb wedi
bod yn uwch nag erioed wrth i fwy o Arweinwyr allu mynychu heb amser teithio. 

Chwaraeodd yr Arweinwyr Awtistiaeth rôl hanfodol wrth ledaenu gwybodaeth gan y Tîm
Awtistiaeth Cenedlaethol yn lleol a llywio polisi a chanllawiau cenedlaethol drwy rwydweithiau
lleol ac ymgysylltu mewn dull gweithredu ar lawr gwlad. ‘Arwyddodd’ y rhwydwaith y bobl maent
yn eu cefnogi a chydweithwyr proffesiynol i dudalen we Gwybodaeth Covid-19 y Tîm Awtistiaeth
Cenedlaethol, a thudalennau Facebook a Twitter.

Cymorth ‘rhithwir’ un i un parhaol i oedolion sy’n agored i niwed, neu’r rhai ag anghenion 
uchel iawn ym Mlaenau Gwent.
Parti Diwrnod VE i gadw’r gymuned mewn cysylltiad a’i gilydd yn Wrecsam.
Llyfrau stori yn esbonio Covid-19 i blant ifanc, gan gynnwys plant awtistig, a ddarparwyd yn 
Sir y Fflint.
“Cerdyn” a ddatblygwyd i roi gwell mecanwaith cyfathrebu i bobl awtistig gyda’r 
gwasanaethau brys yn ystod y cyfyngiadau symud yn Sir Ddinbych.
“Fforwm” rhithwir i oedolion awtistig ifanc sy’n datblygu sgiliau bywyd yng Nghaerdydd a’r 
Fro.
Gwerthusiad “gwersi a ddysgwyd” trylwyr drwy gydol cyfnod y cyfyngiadau symud, gan 
arwain at ailgynllunio ac ail-lunio rhai gwasanaethau yn Nhorfaen.
Agorwyd deg “hwb” yn ystod y cyfyngiadau symud i gefnogi teuluoedd yn Sir Benfro. 
Ymgysylltu ag oedolion awtistig a’r rhai ag anabledd dysgu drwy’r cyfnod cyfyngiadau symud 
yng Ngwynedd.

Dyma enghreifftiau o arfer arloesol a ddangoswyd gan Arweinwyr Awtistiaeth yn ystod y
cyfnod hwn:

Gweithdy Teleiechyd 
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Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi gweithio’n agos gyda
datblygwyr gwasanaethau teleiechyd, sydd wedi bod o bwys cynyddol gyda llawer o’r byd yn
symud ar-lein oherwydd pandemig Covid-19. Ym mis Medi 2020, cynhaliodd y Tîm Awtistiaeth
Cenedlaethol weithdy yn canolbwyntio ar ddefnydd teleiechyd mewn gwasanaethau, a oedd yn
dwyn ynghyd y rhai sy’n gweithio yn y Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig a’r gwasanaethau
niwroddatblygiadol i nodi’r materion a’r manteision allweddol.
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Roedd siaradwyr y gweithdai yn cynnwys yr Athro Alka Ahuja, a ddarparodd wybodaeth am
gyflwyno Attend Anywhere ledled Cymru; Dr. Catherine Norton, a ystyriodd y ffordd orau o
ddefnyddio offer ar-lein o safbwynt gwasanaethau niwroddatblygiadol; a Simon Moseley,
seicolegydd clinigol yng Ngwasanaethau Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru a Bethan
Roberts, seicolegydd clinigol yng Ngwasanaethau Awtistiaeth Integredig Gorllewin Cymru, a
ystyriodd gryfderau a heriau defnyddio offer digidol yn eu rhanbarthau, gan gyfeirio’n benodol
at asesiadau diagnostig a chymorth rhithwir.  

Rhoddodd y gweithdy gyfle i’r rhai a oedd yn bresennol rannu arfer gorau ac ystyried y
cyfleoedd a’r heriau sy’n gysylltiedig â defnyddio gwasanaethau teleiechyd i gefnogi unigolion
awtistig, ac i nodi’r hyn y mae angen ei wneud i oresgyn yr heriau hyn wrth symud ymlaen.

Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol 
Parhaodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, Arweinwyr Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig a
chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru i fynychu’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol ledled
Cymru i godi ymwybyddiaeth o awtistiaeth, a’r gwaith sy’n cael ei wneud yn lleol, yn rhanbarthol
ac yn genedlaethol. Roedd pwyslais arbennig ar rôl gynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol,
a amlinellir yn y Côd Ymarfer ar gyfer awtistiaeth, a fydd yn cael effaith sylweddol ar sut y caiff
gwasanaethau awtistiaeth eu monitro a’u darparu.



Asesiadau diagnostig a chymorth ar-lein  
Mae 2020/21 wedi bod yn flwyddyn anodd i lawer ac
mae’r pandemig wedi cael effaith ddigynsail ar lawer o
wasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys pob un o’r
saith Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yng
Nghymru. Fodd bynnag, mae pob un o’r saith
Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig wedi dangos
gwydnwch ac arloesedd drwy ddiwygio polisïau a
gweithdrefnau er mwyn darparu gwasanaeth i’r rhai
sy’n ceisio asesiad diagnostig a chymorth mewn
amgylchiadau anodd. 

Ymateb Covid-19: Cyfarfodydd Hwb Ar-lein  
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Pennod 3:
Gwasanaethau 
Awtistiaeth 
Integredig

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi parhau i hwyluso cyfarfodydd rhithwir rheolaidd
rhwng aelodau staff Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig i rannu enghreifftiau o arfer da ac
atebion cadarnhaol i fodloni gofynion cyfyngiadau Covid-19. Mae’r cyfarfodydd wedi
canolbwyntio ar faterion fel asesiadau diagnostig ar-lein a chynnig cymorth rhithwir. 

Yn ystod 2020-21 addasodd y rhan fwyaf o ddarparwyr hyfforddiant eu cyrsiau i allu eu cyflwyno
o bell. Addaswyd cyrsiau asesu diagnostig Cyfweliad Diagnostig Awtistiaeth, wedi ei Ddiwygio
(ADIR) a Rhaglen Arsylwi Diagnostig Awtistiaeth (ADOS) a’u cyflwyno i staff y Gwasanaethau
Awtistiaeth Integredig drwy gydol y cyfnod hwn er mwyn sicrhau bod gan y staff y wybodaeth a’r
sgiliau i barhau i ddarparu asesiadau o bell.
  
Yn ogystal, addasodd nifer o’r Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig eu cyrsiau a’u
gwasanaethau cymorth fel y gellid eu darparu o bell i bobl awtistig a’u teuluoedd, e.e. cwrs
cymorth ôl-ddiagnostig rhithwir a chanolfannau cymorth rhithwir. Roedd y rhain yn boblogaidd
iawn ac yn sicrhau y gallai llawer o bobl barhau i gael eu cefnogi’n effeithiol drwy gydol y
pandemig.



Casglu data  
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Caiff data ei fewnbynnu gan bob Gwasanaeth
Awtistiaeth Integredig bob chwarter a’i anfon drwy
Emyr, safle cyfnewid ffeiliau diogel Data Cymru, yn
seiliedig ar dri chategori: Data Oedolion, Data Rhiant
Ofalwr a Data Proffesiynol. Er mwyn cyfoethogi’r data,
mae data pellach yn cael ei gasglu drwy’r Seren
Canlyniadau, offeryn mesur canlyniadau, a data
ansoddol drwy astudiaethau achos.

Gwnaed 7,032 o ryngweithiadau gydag oedolion
Gwnaed 2,344 o gyfeiriadau i’r gwasanaeth ar gyfer oedolion gyda 43% o’r rhain yn
hunanatgyfeiriadau   
Roedd 50% o gyfeiriadau ar gyfer oedolion yn gofyn am asesiadau diagnostig awtistiaeth ac
roedd 50% yn gofyn am gymorth  
Derbyniodd 662 oedolyn asesiad diagnostig
Cafodd 479 oedolyn ddiagnosis cadarnhaol o awtistiaeth (72%)
275 o sesiynau grŵp cymorth ar gyfer oedolion awtistig 
Gwnaed 1,258 o ryngweithiadau gyda rhieni / gofalwyr
Gwnaed 324 o gyfeiriadau i’r gwasanaeth ar gyfer rhieni/gofalwyr gydag 83% o’r rhain yn
hunanatgyfeiriadau
Roedd 63% o gyfeiriadau ar gyfer rheini/gofalwyr oedolion awtistig ac roedd 33% ar gyfer
rhieni/gofalwyr plant awtistig 
36 sesiwn grŵp cymorth i rieni/gofalwyr 
Gwnaed 6,364 o ryngweithiadau gyda gweithwyr proffesiynol  
2,500 o gysylltiadau newydd gyda gweithwyr proffesiynol  
Roedd 54% o’r cysylltiadau gan weithwyr iechyd proffesiynol, roedd 27% yn weithwyr
proffesiynol o awdurdodau lleol ac roedd 7% yn weithwyr proffesiynol o’r sector gwirfoddol

Gwelwyd y penawdau data canlynol eleni: 

Ar gyfer adroddiad data 2020/21 llawn y Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig, gweler Atodiad
1.



Adolygiad o’r Galw a’r Capasiti 
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Roedd Llywodraeth Cymru yn bwriadu comisiynu adolygiad galw a chapasiti o wasanaethau
niwroddatblygiadol yng Nghymru ym mis Ebrill 2020. Fodd bynnag, oherwydd galwadau Covid-
19 gohiriwyd y gwaith hwn. Roedd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ac Arweinwyr Gwasanaethau
Awtistiaeth Integredig wedi cael hyfforddiant i’w paratoi ar gyfer yr adolygiad. Felly,
penderfynwyd y byddai rhywfaint o waith cychwynnol yn cael ei wneud i ategu’r wybodaeth a
oedd eisoes ar gael drwy set ddata adrodd y Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig. Cafodd y
gwaith hwn ei wneud rhwng mis Ebrill a mis Medi 2020.

Crëwyd adroddiadau unigol ar gyfer pob Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ar y cyd rhwng y
Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol a Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig ac roeddent yn cynnwys
penodau ar y broses atgyfeirio, y galw, data am wasanaethau, strwythur y tîm a’r rhwystrau i
wasanaethau cyfredol a disgwyliedig.



Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd 2021  
Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd yn ddigwyddiad allweddol ar gyfer cynyddu
ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a derbyniad awtistiaeth ac fe’i dethlir yn ystod wythnos olaf mis
Mawrth. Fel y llynedd, dathlwyd Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd 2021 yn rhithwir yn
unol â rheoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru. Ymatebodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn
greadigol i’r sefyllfa, er mwyn sicrhau bod yr wythnos yn cael ei defnyddio i godi
ymwybyddiaeth o’r materion pennaf sy’n wynebu pobl awtistig a’u rhieni/gofalwr ledled Cymru.
Fe gynyddodd y tîm ei bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol sydd eisoes yn rhagweithiol ar
Facebook a Twitter, a gyflwynwyd mewn ymateb i Covid-19, a rhannu nifer o negeseuon
dwyieithog y dydd yn rhannu dolenni i adnoddau yn ymwneud ag ymwybyddiaeth awtistiaeth
ar wefan Awtistiaeth Cymru.

Weli Di Fi? II
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Pennod 4:
Cyfathrebu

Roedd Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth
y Byd 2021 hefyd yn rhan o ymgyrch pedair
wythnos ‘Weli Di FI? II’ y Tîm Awtistiaeth
Cenedlaethol, a ddechreuodd ar 10fed
Mawrth 2021. Cefnogwyd yr ymgyrch gan y
cwmni marchnata allanol Cowshed ltd. ac
roedd yn ail-lansio’r ymgyrch Weli Di Fi?
gwreiddiol o 2017.

Canolbwyntiodd ymgyrch Weli Di Fi II ar gyflogaeth a’i nod oedd annog busnesau i weld
potensial pobl awtistig yn y gweithle. Roedd yr ymgyrch yn cyffwrdd â mater hynod berthnasol,
gyda dim ond 15% o bobl awtistig mewn cyflogaeth amser llawn. Mae’r ffigwr hwn yn debygol o
fod hyn yn oed yn is wrth gynnwys y rhai sydd heb ddiagnosis, neu’r rhai sydd wedi colli
cyflogaeth o ganlyniad i bandemig Covid-19.  

Gweithiodd y Tîm yn agos gyda chwmni cyfathrebu a marchnata o Gaerdydd, Cowshed Ltd.
Gyda’i gilydd, cynhyrchodd tîm y prosiect fideo ymgyrchu, wedi ei adrodd gan Amara Tamblyn,
menyw ifanc awtistig sydd newydd gwblhau gradd yn y gyfraith. Cynhyrchodd tîm y prosiect
becyn cymorth dwyieithog i randdeiliaid hefyd, a oedd yn darparu graffeg cyfryngau
cymdeithasol a oedd yn amlinellu neges allweddol yr ymgyrch a rannwyd yn eang ar y cyfryngau
cymdeithasol.

https://www.wearecowshed.co.uk/
https://autismwales.org/cy/rwyn-awtistig/adnoddau-i-chi/weli-di-fi/
https://autismwales.org/cy/rwyn-awtistig/adnoddau-i-chi/weli-di-fi/


Gwelodd 8,050 o bobl fideo’r Ymgyrch ar
draws Facebook a Twitter a rhannodd 53 o
sefydliadau o ledled Cymru negeseuon yr
ymgyrch, gan gynnwys Heddlu Gwent,
Trafnidiaeth Cymru, National Theatre
Wales, Stadiwm Principality a 13 awdurdod
lleol. Cafodd yr ymgyrch 5 darllediad hefyd
ar y teledu, radio ac ar-lein, gan gynnwys
cyfweliad teledu gydag Amara Tamblyn ar
ITV Cymru ac eitemau ar BBC Radio Cymru, The National, News From Wales, Business Live a’r
Western Mail. 

Cymerodd Cowshed reolaeth dros sianeli cyfryngau cymdeithasol Twitter a Facebook Awtistiaeth
Cymru drwy gydol yr ymgyrch. Ysgrifennwyd cyfanswm o 125 o negeseuon yn ymwneud â’r
ymgyrch ar Twitter ac 82 ar Facebook dros gyfnod yr ymgyrch. Roedd Weli Di Fi II yn gyfraniad
pwysig i’r sgwrs ynghylch awtistiaeth a chyflogaeth, a bwriad presenoldeb yr ymgyrch ar y
cyfryngau cymdeithasol oedd cyfleu i’r gymuned awtistig eu bod yn cael eu gwerthfawrogi gan
gyflogwyr.

Un o nodau canolog yr ymgyrch oedd annog sefydliadau i gwblhau’r Cynllun Tystysgrif
Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth, sydd ar gael ar AwtistiaethCymru.org, sy’n darparu
hyfforddiant cyffredinol am yr hyn ydyw awtistiaeth. Hyd yma mae dros 3,500 o bobl wedi
cymryd y cam cyntaf ac wedi cwblhau’r holiadur Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, ac mae 9 busnes
wedi dod yn ymwybodol o awtistiaeth. Mae’r nifer hwn yn cynyddu bob dydd, gyda’r Tîm
Awtistiaeth Cenedlaethol yn cefnogi nifer o awdurdodau lleol i ddod yn ymwybodol o awtistiaeth
ac felly mewn sefyllfa well i gefnogi gweithwyr awtistig.
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https://www.thenational.wales/news/19147272.welsh-law-student-fears-job-prospects-autistic-graduate/
https://newsfromwales.co.uk/news/council-backs-autism-wales-campaign/
https://www.business-live.co.uk/economic-development/new-campaign-encouraging-welsh-employers-20053741
https://www.pressreader.com/uk/western-mail/20210313/282222308510333
https://autismwales.org/cy/rhieni-a-gofalwyr/beth-yw-awtistiaeth/


Mewn ymateb i bandemig Covid-19 a thimau ledled Cymru yn
gweithio gartref, roedd datblygu pecynnau hyfforddi
pwrpasol, defnyddio llwyfannau digidol, a chreu rhaglenni
hyfforddi rhithwir, yn flaenoriaethau allweddol i’r Tîm
Awtistiaeth Cenedlaethol yn 2020/21. Adlewyrchir y
blaenoriaethau hyn yn y rhaglenni hyfforddi a amlinellir isod.
Cydweithiodd y Tîm hefyd gyda Autism Wellbeing i ariannu
cyrsiau ar-lein ar gyfer pobl awtistig, rhieni/sy’n gofalawyr a
gweithwyr proffesiynol.
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Pennod 5:
Hyfforddiant

Datblygu hyfforddiant rhithwir  

Addasodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol eu hadnoddau Hyfforddi’r Hyfforddwr presennol i
ffurfio pecyn hyfforddi ar-lein, gan gynnal sesiynau rhithwir ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru.
Hefyd, cynhaliwyd sesiynau Ymwybyddiaeth Awtistiaeth wyneb yn wyneb fel rhan o’r
hyfforddiant Iechyd Meddwl ac Atal Hunanladdiad. Bydd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn
parhau i weithio gyda Heddlu Gogledd Cymru eleni i gyflwyno pecyn hyfforddi’r Gwasanaethau
Brys Hyfforddi’r Hyfforddwr ymhellach.

Heddlu Gogledd Cymru
Hyfforddiant Gwasanaethau Brys 

“Roedd yr hyfforddiant yn fanwl ac yn ddiddorol”. 

“Diolch yn fawr am sesiwn ardderchog, fe’i croesawyd gan bawb”. 

Darparodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol hefyd
hyfforddiant rhithwir Deall Awtistiaeth i Cafcass
Cymru.

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a
Theuluoedd (CAFCASS) Cymru 



“Roedd yn ddefnyddiol iawn gwybod sut i gysylltu â sefydliad ag arbenigedd yn y maes hwn i
gael cyngor/cymorth/asesiad. Roedd yr hyfforddwyr yn dda iawn am gyfleu’r materion ac yn
hapus i ymateb i unrhyw gwestiynau neu ymholiadau”. 
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“Ar ôl gweithio mewn Tîm Plant ag Anableddau, fe wnaeth safon uchel eich gwaith argraff
fawr arnaf, unwaith eto!” 

Eleni, mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi
gweithio’n agos gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau yn
genedlaethol ochr yn ochr â'r Gwasanaethau
Awtistiaeth Integredig. Nod hirdymor y gwaith hwn
yw gwneud y sefydliad yn ymwybodol o awtistiaeth a
chynyddu ei ddealltwriaeth o awtistiaeth, fel bod y
broses o wneud cais am Daliadau Annibyniaeth
Personol (PIP) yn llai beichus a sllawn straenus i bobl
awtistig.

Hyfforddiant Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)  

Crëwyd pecyn hyfforddi pwrpasol ar gyfer y sefydliad. Roedd y pecyn yn cynnwys deunyddiau
cyn y cwrs a phecyn cymorth adnoddau y gall aseswyr gyfeirio ato wrth weithio gyda phobl
awtistig, i’w helpu i ddeall yn well yr amodau cyd-ddigwyddol sylfaenol sy’n effeithio ar gynifer
yn y gymuned awtistig.

Darparwyd yr hyfforddiant i staff Haen 1 a Haen 2 Yr Adran Gwaith a Phensiynau. Rhannodd yr
hyfforddiant yr ystod eang o adnoddau sydd ar gael ar ein gwefan a chynorthwyodd
Hyfforddwyr Swyddi nid yn unig i ddeall awtistiaeth yn well, ond i ddeall yn well yr heriau sy’n
wynebu pobl niwroamrywiol eraill sy’n chwilio am waith.

Haenau 1 Yr Adran Gwaith a Phensiynau  



A D R O D D I A D  B L Y N Y D D O L  A T O D O L
2 0 2 0 / 2 1

1 8

Haenau 2 Yr Adran Gwaith a Phensiynau 

“Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Tîm Ailystyriaeth PIP Yr Adran Gwaith a Phensiynau yng
Nghymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Thîm Awtistiaeth Cenedlaethol Cymru i
godi ymwybyddiaeth a derbyniad o awtistiaeth. Mae hon wedi bod yn bartneriaeth
amhrisiadwy.

Drwy gyflwyno’r sesiynau hyfforddi amlygwyd arbenigedd a phroffesiynoldeb yr hyfforddwyr.
Roedd y sesiynau’n fuddiol iawn o ran codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth a darparu
dealltwriaeth a mewnwelediad dyfnach i’r heriau dyddiol a wynebir gan bobl awtistig.
Mae’r effaith wedi bod yn bwerus, gan agor trafodaeth a rhoi cipolwg trylwyr. Dywed
cydweithwyr fod yr hyfforddiant wedi cael effaith drawsnewidiol y maent wedi ei defnyddio y tu
mewn a’r tu allan i’r gwaith o ran y ffordd orau o gefnogi hawlwyr, gwneud penderfyniadau
gwybodus ar hawl i fudd-daliadau, ac wrth gefnogi cydweithwyr a ffrindiau ac aelodau o’r teulu
sydd ar y sbectrwm awtistig.

Fel adran rydym yn falch bod yr hyfforddiant hwn wedi rhedeg ar draws pob rhan o’r PIP yng
Nghymru; Haen Gyntaf ac Ailystyriaeth. Rydym yn falch iawn o glywed bod y Tîm Awtistiaeth
Cenedlaethol yn gweithio gyda CAPITA ac yn darparu hyfforddiant i aseswyr yng Nghymru yn
ddiweddarach eleni. 

Rwy’n hynod falch fy mod wedi clywed adborth gan hawlwyr a gan Frances bod Yr Adran
Gwaith a Phensiynau yn gwneud pethau’n iawn a’u bod wedi canfod y broses hawlio’n rhwydd
ac yn ddymunol. 

Mae’r hyfforddiant wedi gadael argraff barhaol ac edrychwn ymlaen at barhau â’n partneriaeth
gyda’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ac ymdrechu i wella profiad cwsmeriaid yn barhaus i’n
hawlwyr”. 

- Sianny Wynter, Arweinydd Anghydfodau PIP
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Cefnogodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol Autism Wellbeing i
ddarparu cwrs hyfforddi ar-lein i bobl awtistig a’u rhoddwyr
gofal. Wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, roedd ‘Gwneud
Synnwyr o Awtistiaeth’, a grëwyd gan dîm o hyfforddwyr
awtistig a hyfforddwyr nad ydynt yn awtistig, yn cynnwys
amrywiaeth o adnoddau dysgu, gan gynnwys cyfres o ffilmiau
byr a ategwyd gan gyfres o ddeunyddiau dysgu ysgrifenedig
(PDFs). Roedd y ffilmiau a’r adnoddau dysgu gyda’i gilydd yn
rhoi dealltwriaeth glir i’r rhai a oedd yn bresennol o’r

Gwneud Synnwyr o Awtistiaeth
Autism Wellbeing

“Roedd y cyfan yn ddefnyddiol ond yn enwedig yr enghreifftiau profiad bywyd i gefnogi’r
agweddau damcaniaethol. Byddaf yn llawer mwy synhwyraidd ymwybodol”. 

“Er fy mod wedi gweithio ers blynyddoedd lawer gyda phlant awtistig, rwy’n teimlo bod gen i
well dealltwriaeth erbyn hyn o sut mae’r byd yn edrych o’u safbwynt nhw”.

Trawma Synhwyraidd
Roedd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol hefyd yn cefnogi Autism Wellbeing i ddarparu ‘Trawma
Synhwyraidd ac Awtistiaeth’, cwrs hyfforddi ar-lein a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, a oedd
yn taflu goleuni ar y dimensiwn hwn o brofiad awtistig sydd wedi ei esgeuluso ac sy’n aml yn
cael ei gamddeall. Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys cyfres o ffilmiau byrion yn nodi’r gwahanol
agweddau ar Drawma Synhwyraidd yn ogystal â’r effaith y gall Trawma Synhwyraidd ei chael ar
fywydau pobl awtistig. Roedd deunyddiau’r cwrs yn cynnwys defnydd helaeth o’r dystiolaeth
person cyntaf o unigolion awtistig ac yn cynnwys deunyddiau dysgu ysgrifenedig, yn ogystal â
rhestr ddarllen/adnoddau ar gyfer cyfranogwyr y cwrs a oedd am archwilio Trawma
Synhwyraidd yn fanylach.

Cewch ragor o wybodaeth am y cwrs hyfforddi yma.

““Roedd y cyfan yn ysgogi’r meddwl. Yn arbennig, roedd yr adran sy’n ymwneud â’r system
nerfol parasympathetig yn ddiddorol ac yr effaith o trawma synhwyraidd o oedran ifanc ar
rhyngweithio cymdeithasol a pherthnasau ymhellach ymlaen.”

“Roedd y cwrs yn graff ac yn ysbrydoledig. Diolch”. 

anawsterau prosesu synhwyraidd y mae llawer o bobl awtistig yn eu profi. Cewch ragor o
wybodaeth am y cwrs hyfforddi yma. 

https://www.autismwellbeing.org.uk/sensory-trauma
https://www.autismwellbeing.org.uk/onlinetrainingcourses/making-sense-of-autism


Rhaglen y Blynyddoedd Cynnar

Mae’r rhaglen Dysgu am Awtistiaeth yn mabwysiadu dull ysgol/lleoliad cyfan i wella
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o anghenion plant awtistig. Mae’r hyfforddiant wedi ei gynllunio
i ysgogi trafodaethau a chynyddu dealltwriaeth yr holl staff a disgyblion ar draws yr
ysgol/lleoliad. Mae’r data canlynol yn dangos y nifer sy’n manteisio ar y rhaglenni ledled Cymru.  
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Ers ei lansio ddiwedd mis Medi 2017,
mae 2,262 o staff wedi ymgymryd â
Rhaglen Hyfforddi’r Blynyddoedd
Cynnar, ac mae 96 o Leoliadau
Blynyddoedd Cynnar wedi derbyn eu
gwobr Dysgu am Awtistiaeth.
Cyflawnwyd 25 o’r rhain yn ystod
2020/21.

Pennod 6: Dysgu am
Awtistiaeth

‘Rwy’n credu ei fod wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar bob un o’r plant, mae’n
datblygu eu dealltwriaeth ein bod i gyd yn wahanol ac y dylid parchu a dathlu’r
rhinweddau hynny.’

- Alphabet Playgroup Ltd

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae adborth o’r ffurflenni gwerthuso ôl-hyfforddiant o’r lleoliadau
hyn wedi dangos bod 100% yn cytuno bod ‘y rhaglen Dysgu am Awtistiaeth wedi cynyddu eu
dealltwriaeth o awtistiaeth’ a chytunodd 100% fod ‘y rhaglen wedi cael effaith gadarnhaol ar
blant.’ 

Derbyniwyd y dyfyniad canlynol gan leoliad a gwblhaodd y rhaglen yn 2020/21:



A D R O D D I A D  B L Y N Y D D O L  A T O D O L
2 0 2 0 / 2 1

2 1

Y Rhaglen Ysgolion Cynradd 
Lansiwyd y Rhaglen Ysgolion Cynradd
ym mis Mawrth 2016. Ers ei lansio,
mae 213 o ysgolion ledled Cymru
wedi ennill eu gwobr Dysgu am
Awtistiaeth. Yn ystod 2020/21
cyflawnodd 28 o ysgolion eraill eu
gwobr Dysgu am Awtistiaeth – camp
enfawr yn ystod y pandemig. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae 789 o staff Addysgu (cyfanswm o 7,702) a 1,005 o Staff Cymorth
Dysgu (cyfanswm o 7,997) wedi ymgymryd â hyfforddiant Dysgu am Awtistiaeth. At hynny, mae
1,174 o blant wedi cwblhau’r cynllun Archarwyr Awtistiaeth (cyfanswm o 42,801).  

Mae’r ffurflenni gwerthuso a gwblhawyd gan yr ysgolion sydd wedi ymgymryd â’r rhaglen yn
dangos: bod 100% yn cytuno bod y rhaglen wedi ‘cynyddu eu gallu i adnabod arwyddion
penodol o awtistiaeth y gallent fod wedi eu colli o’r blaen’; roedd 94% yn cytuno bod ‘y rhaglen
Dysgu am Awtistiaeth wedi arwain at newidiadau i Gynllun Addysg Unigol plentyn’; a chytunodd
100% y byddent ‘yn argymell y Rhaglen Dysgu am Awtistiaeth i ysgolion eraill.’ 
 
Derbyniwyd y dyfyniad canlynol gan ysgol gynradd a gwblhaodd y rhaglen yn 2020/21 a rhannodd
sut y byddant yn addasu eu harfer o ddydd i ddydd. 

‘Trwy gydnabod nad oes dau blentyn awtistig yr un fath. Cael golwg gyfannol ar y
plentyn ac addasu ymarfer i arddulliau dysgu unigol, anghenion synhwyraidd a
thrwy roi dysgu yn olaf o ran pwysigrwydd. Mae amgylchoedd y plentyn yn bwysig
iawn ac unwaith y bydd hyn yn gywir, bydd y dysgu’n dilyn.’ 

- Ysgol Gynradd Capcoch 
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Y Rhaglen Ysgolion Uwchradd 
Ers ei lansio ddechrau mis Medi 2017,
mae 4,627 o staff wedi ymgymryd â’r
rhaglen hyfforddi Ysgolion Uwchradd, ac
mae 22,026 o ddisgyblion wedi derbyn
gwers Sgilti ac wedi gwneud eu
haddewid. Mae 4 ysgol arall ledled
Cymru wedi derbyn eu gwobr Dysgu am
Awtistiaeth yn ystod y flwyddyn 

Yn ogystal, mae staff cymorth eraill megis llywodraethwyr, staff arlwyo a gweinyddol ar draws
lleoliadau ac ysgolion wedi cwblhau eu tystysgrifau Ymwybodol o Awtistiaeth fel rhan o’r
rhaglenni Dysgu am Awtistiaeth, a gyfrannodd at y 7,623 a ddyfarnwyd yn ystod 2020/21. 

Mae’r adborth o’r ffurflenni gwerthuso o’r lleoliadau hyn wedi dangos bod 100% yn cytuno bod
‘y rhaglen Dysgu am Awtistiaeth wedi cynyddu eu dealltwriaeth o awtistiaeth’, a chytunodd
100% hefyd fod ‘y rhaglen wedi cynyddu eu gallu i adnabod arwyddion penodol o awtistiaeth y
gallent fod wedi eu colli o’r blaen’. At hynny, dywedodd pob ysgol y byddent yn argymell y
rhaglen i ysgolion eraill. 

Mae adborth gan Ysgol Aberdaugleddau yn dangos yn berffaith pam mae’r rhaglen Dysgu am
Awtistiaeth yn hanfodol i les disgyblion awtistig a’r rhai sydd ag aelodau o’r teulu sydd yn
awtistig. 

‘Cawsom ymatebion da iawn i’r wers, gan gynnwys un disgybl a ddiolchodd i ni’n bersonol am
ddangos y fideo oherwydd bod ei frawd iau ar fin cychwyn yn yr ysgol ym mis Medi ac mae
ganddo awtistiaeth ac roedd yn poeni a fyddai pobl yn deall. Rydym hefyd wedi cael nifer o’n
disgyblion awtistig yn gofyn a allem ddangos mwy o fideos i gynnwys persbectif benywaidd,
enwogion a phobl awtistig llwyddiannus eraill.’ 

- Ysgol Aberdaugleddau 

ddiwethaf, gan arwain at gyfanswm o 20 ysgol sydd wedi cwblhau’r cynllun ers ei lansio.
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Adroddiad Data Gwasanaethau Awtistiaeth 
Integredig 2020/21 

1. Crynodeb Gweithredol 
 

Mae'r flwyddyn 2020/21 wedi bod yn flwyddyn anodd i lawer ac mae'r pandemig wedi cael effaith 
ddigynsail ar lawer o wasanaethau cyhoeddus gan gynnwys pob un o'r saith Gwasanaeth Awtistiaeth 
Integredig (GAI) yng Nghymru. Fodd bynnag, mae pob un o'r saith GAI wedi dangos gwytnwch ac 
arloesedd trwy ddiwygio polisïau a gweithdrefnau er mwyn darparu gwasanaeth i'r rhai sy'n ceisio 
asesiad diagnostig a chefnogaeth mewn amgylchiadau anodd. Mae'r adroddiad hwn yn dangos data lefel 
uchel allweddol o'r saith GAI ledled Cymru ac yn adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad staff i sicrhau 
bod effaith y pandemig yn cael ei gadw i'r lleiafswm. 

 
Gwelwyd y penawdau data canlynol. 

 
• 7,032 rhyngweithiau gydag oedolion awtistig 
• 2,344 cyfeiriadau i’r gwasanaethau ar gyfer oedolion awtistig gyda 43% o’r rhain yn hunan- 

gyfeiriadau o oedolion awtistig 

• 50% o’r cyfeiriadau ar gyfer oedolion awtistig yn gofyn am asesiadau diagnostig awtistiaeth a 
50% yn gofyn am gefnogaeth 

• Derbyniodd 662 oedolyn asesiad diagnostig 

• Derbyniodd 479 oedolyn ddiagnosis cadarnhaol o awtistiaeth (72%) 

• 1,258 rhyngweithiau gydag rhieni/ gofalwyr 

• 324 cyfeiriadau i’r gwasanaethau ar gyfer rhieni/ gofalwyr gyda 83% o’r rhain yn hunan- 
gyfeiriadau 

• 63% o’r cyfeiriadau ar gyfer rhieni/ gofalwyr o oedolion awtistig a 33% rhieni/ gofalwyr o blant 
awtistig 

• 6,364 rhyngweithiau gydag pobl broffesiynol 

• 2,500 cysylltiadau newydd gyda phobl broffesiynol 

• 54% o cysylltiadau gan gweithwyr iechyd proffesiynol, 27% gan weithwyr proffesiynol o 
awdurdodau lleol a 7% o'r sector gwirfoddol 

 

2. Cyflwyniad 
 

Mae 7 Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ledled Cymru, pob un wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru 
fel rhan o'i hymrwymiad i weithredu'r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer ASD (Cynllun cyflawni ar 
gyfer anhwylder y sbectrwm awtistiaeth 2018 i 2021). Lansiwyd y cyntaf ym mis Gorffennaf 2017 a 
daeth yr un olaf yn weithredol ym mis Ebrill 2019. Mae'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy'n cael ei 
gynnal gan Cymdeithasol Llywodraeth Leol Cymru ynghyd â Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi ymrwymo 
o'r cychwyn cyntaf, ynghyd ag Arweinwyr GAI a'r Gymuned Ymarfer ar gyfer Diagnosis Oedolion, i 
sicrhau bod effaith y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig newydd yn cael ei fesur. 

 
Cesglir y data trwy gronfa ddata a reolir gan Data Cymru. Mae data’n cael ei fewnbynnu gan bob GAI bob 
chwarter a’i anfon trwy Emyr, safle cyfnewid ffeiliau diogel Data Cymru, yn seiliedig ar dri chategori, 

https://llyw.cymru/cynllun-cyflawni-ar-gyfer-anhwylder-y-sbectrwm-awtistiaeth-2018-i-2021
https://llyw.cymru/cynllun-cyflawni-ar-gyfer-anhwylder-y-sbectrwm-awtistiaeth-2018-i-2021
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Data Oedolion Awtistig, Data Rhieni Gofalwyr a Data Proffesiynol. Er mwyn cyfoethogi'r data, mae data 
ansoddol yn cael ei ddal trwy'r Outcomes Star, offeryn mesur canlyniadau, a thrwy astudiaethau achos. 

 

3. Data Oedolion 
 

Ar gyfer oedolion nad ydynt yn gallu cael mynediad i gyngor neu cefnogaeth gan wasanaethau statudol 
oherwydd gwaharddiad cymhwysedd, a lle nad yw'r ddarpariaeth ar gael mewn man arall, mae'r GAI yn 
darparu asesiad diagnostig a gwybodaeth a chefnogaeth ôl-ddiagnostig. Isod mae data sy'n gysylltiedig â 
hyn a ddarparwyd gan yr GAI yn 2020/21. 

 
Isod mae nifer y rhyngweithiau a'r cyfeiriadau sy'n ymwneud ag oedolion awtistig. Gall rhyngweithio 
gynnwys trafodaethau anffurfiol trwy e-bost, galwadau ffôn neu wyneb yn wyneb. Gall rhain arwain at 
gyfeiriad ffurfiol i'r gwasanaeth neu beidio a gallant gynnwys cyfeirio at wasanaethau eraill mwy addas. 
Mae cyfeiriadau'n cyfeirio at geisiadau ffurfiol am wasanaethau gan y GAI. 

 
Tabl 3.1: Nifer y rhyngweithiau a chyfeiriadau ar gyfer oedolion i’r GAI 

 

Rhyngweithiau gydag unigolion awtistig 7,032 

Cyfeiriadau ar gyfer oedolion awtistig 2,344 

 Cyfeirio gan weithwyr proffesiynol 1,193 

 Hunan-gyfeiriad 994 

 Cyfeirio gan rhieni/ gofalwyr 130 

 

 
Graff 3.1: Dadansoddiad o gyfeiriadau ar gyfer oedolion awtistig 

 
 

 
Gellir rhannu ceisiadau cyfeirio yn ddau gategori, unigolion sydd eisoes â diagnosis o awtistiaeth ond 
sy'n ceisio cefnogaeth ac oedolion sy'n ceisio asesiad diagnostig. Isod mae Tabl a Graff yn dangos natur y 
cyfeiriadau i'r GAI. 

Cyfeiriadau ar gyfer oedolion awtistig 
6% 

43% 51% 

Cyfeirio gan weithwyr proffesiynol Hunan-gyfeiriad 

Cyfeirio gan rhieni/ gofalwyr 
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Natur y cyfeiriadau ar gyfer oedolion 
 
 

 
50% 

50% 
 
 
 
 

Oedolion awtistig yn gofyn am gefnogaeth 

Oedolion sy'n gofyn am asesiad diagnostig 

Tabl 3.2: Natur y cyfeiriadau ar gyfer oedolion 

 

Defnyddwyr Gwasanaeth 

 Oedolion awtistig yn gofyn am gefnogaeth 1,157 

 Oedolion sy'n gofyn am asesiad diagnostig 1,160 

 

 
Graff 3.2: Natur y cyfeiriadau ar gyfer oedolion awtistig 

 

 
Dangosir dosbarthiad oedran oedolion sy'n cyrchu'r gwasanaeth yn y Tabl a'r Graff canlynol. Mae'r 
opsiwn 'mae'n well gen i beidio â dweud' yn cynrychioli'r rhai na fyddai'n briodol casglu'r data hwn yn 
awtomatig. Gall hyn gynnwys pobl a welir mewn sesiynau galw heibio neu cyfeiriadau ymholi. 

 
Tabl 3.3: Dosbarthiad oedran oedolion awtistig sy'n cyrchu gwasanaeth 

 

Dosbarthiad oedran 

16 -17 72 

18 - 25 837 

26 - 45 833 

46 - 64 306 

65+ 30 

Dymuno peidio dweud 239 
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Dosbarthiad Oedran 
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3% Rhyw 
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Gwryw Benyw Gwell peidio dweud Arall 

Graff 3.3: Dosbarthiad oedran oedolion sy'n cyrchu gwasanaeth 
 

 

 

 
Dangosir rhyw oedolion sy'n cyrchu'r gwasanaeth yn y Tabl a'r Graff canlynol. Mae’r adran ‘Arall’ yn 
cynnwys pobl sy’n adnabod fel rhywiau amgen neu lle nad oedd y data yn hawdd ei goladu na’u 
hadnabod. 

 
Tabl 3.4: Rhyw yr oedolion sy'n cyrchu gwasanaethau 

 

Rhyw 

Gwryw 1,210 

Benyw 991 

Gwell peidio dweud 37 

Arall 79 

 
Graff 3.4: Rhyw yr oedolion awtistig sy'n cyrchu gwasanaethau 
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Prif reswm dros cyfeirio 
 

Arall 

Cefnogaeth rhieni 

Mynediad i wasanaethau eraill 

Cwsg / diet 

Iselder 

Pryder 

Dysregu emosiynol 

Asesiad diagnostig 

Sgiliau cymdeithasol 

Hamdden 

Ymddygiad heriol 

Sgiliau byw bob dydd 

Cefnogaeth cyflogaeth 

Cefnogaeth / cyngor ôl-ddiagnostig 
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Mae'r Tabl a'r Graff isod yn dangos y prif reswm mae oedolion yn cael eu cyfeirio i'r gwasanaeth. Gall 
hyn newid trwy drafodaethau cychwynnol gyda'r gwasanaeth ond mae'n rhoi syniad o rai o'r 
anawsterau sy'n cael eu nodi gan oedolion awtistig. 

 
Tabl 3.5: Y prif reswm cychwynnol dros cyfeirio i'r gwasanaeth 

 

Prif reswm dros cyfeirio 

Cefnogaeth / cyngor ôl-ddiagnostig 386 

Cefnogaeth cyflogaeth 54 

Sgiliau byw bob dydd 130 

Ymddygiad heriol 16 

Hamdden 43 

Sgiliau cymdeithasol 51 

Asesiad diagnostig 1374 

Dysregu emosiynol 22 

Pryder 61 

Iselder 17 

Cwsg / diet 25 

Mynediad i wasanaethau eraill 26 

Cefnogaeth rhieni 13 

Arall 61 

 

 
Graff 3.5: : Y prif reswm cychwynnol dros cyfeirio i'r gwasanaeth 
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Penderfyniad 

10% 

11% 

79% 

Derbyn Dim derbyn Aros am fwy o wybodaeth 

Isod mae canlyniad cyfeiriadau i’r gwasanaethau. Mae'r wybodaeth hon yn helpu'r gwasanaethau i nodi 

patrymau mewn cyfeiriadau na ellir eu derbyn a'r rhai sydd angen gwybodaeth bellach. 

Tabl 3.6: Canlyniad cyfeiriadau i’r gwasanaethau 

Canlyniad cyfeiriadau 

Penderfyniad 

Derbyn 1,768 

Dim derbyn 238 

Aros am fwy o wybodaeth 222 

 

 
Graff 3.6: Canlyniad cyfeiriadau i’r gwasanaethau 

 

 
 

Isod mae dadansoddiad o gyfeiriadau na dderbyniwyd i mewn i’r gwasanaethau. Mae yna sawl rheswm 

nad yw cyfeiriad yn briodol, gan gynnwys rhywun sy'n derbyn cefnogaeth gan wasanaethau eraill fel 

gwasanaethau anabledd dysgu neu wasanaethau iechyd meddwl, neu nad yw'n briodol oherwydd 

oedran. 

 
Tabl 3.7: Y rhesymau dros beidio â derbyn cyfeiriadau i'r gwasanaeth 

 

Rheswm dros beidio â derbyn cyfeiriadau 

Tu allan i ardal 5 

Ddim yn briodol 164 

Gwybodaeth annigonol 104 
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Rheswm dros beidio â derbyn cyfeiriadau 

2% 

38% 

60% 

Tu allan i ardal Ddim yn briodol Gwybodaeth annigonol 

Graff 3.7: Y rhesymau dros beidio â derbyn cyfeiriadau i'r gwasanaeth 
 

 
Mae'r Tabl a'r Graff isod yn darlunio ymyriadau a dderbynnir gan oedolion sy'n cyrchu'r gwasanaethau. 
Mae hyn yn rhoi syniad o ba fath o wasanaethau sydd eu hangen ar oedolion awtistig. 

 
Tabl 3.8: Yr ymyriadau a dderbynnir gan oedolion o’r gwasanaeth 

 

Ymyrraeth a dderbyniwyd 

Asesiad Diagnostig 640 

Staff Seicoleg y GAI 260 

Staff Therapi Lleferydd ac 
Iaith y GAI 

 
122 

Staff Therapi Galwedigaethol 
y GAI 

 
202 

Dietegwyr y GAI 16 

Gweithwyr Cefnogol y GAI 1,158 

Mynediad i grŵp cymorth 376 

Cyfeirio i wasanaeth arall 84 

Dim gweithredu pellach 27 

Cyfeirio at wasanaeth arall 118 

Darparu gwybodaeth 768 

Ymarferydd ASA 305 

Gweithiwr cymdeithasol 59 

Nyrs cofrestredig 46 

Rheolwr tîm GAI 112 

Arall 25 
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Ymyrraeth a dderbyniwyd 
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Graff 3.8: Yr ymyriadau a dderbynnir gan oedolion o’r gwasanaeth 
 

 
 

 
Dangosir prydlondeb cefnogaeth ac asesiad diagnostig mewn wythnosau yn y Tabl isod. Mae'r data yn 
seiliedig ar chwarter 4 2020/21 yn unig gan ei fod yn dangos darlun mwy cywir o'r sefyllfa bresennol. 

 
Tabl 3.9: Prydlondeb cefnogaeth ac asesiad diagnostig yn ogystal â data diagnosis cadarnhaol ar gyfer 
oedolion awtistig 

 

Prydlondeb cefnogaeth 

Yr wythnosau ar gyfartaledd o'r pwynt derbyniwyd cyfeiriad i’r pwynt o’r 
dderbyn 

 
1.7 

Yr wythnosau ar gyfartaledd o dderbyn cyfeiriad i ddechrau ymyriad 5.4 

Prydlondeb asesiad diagnostig 

Yr wythnosau ar gyfartaledd o'r pwynt derbyniwyd cyfeiriad i’r pwynt o’r 
dderbyn 

 
2.6 

Yr wythnosau ar gyfartaledd o dderbyn cyfeiriad i ddechrau ymyriad 78.3 

Yr wythnosau ar gyfartaledd o apwyntiad cychwynnol i diagnosis / 
canlyniad 

 
2.4 
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Mae'r Tabl isod yn dangos nifer yr asesiadau diagnostig a gynhaliwyd gan yr GAI a'r nifer a arweiniodd at 
ddiagnosis cadarnhaol. 

 
Tabl 3.10: Asesiadau diagnostig 

 

Asesiadau diagnostig 

Nifer yr oedolion a dderbyniodd asesiad 662 

Nifer yr asesiadau sy'n arwain at ddiagnosis cadarnhaol 479 

Canran y diagnosis positif 72% 

 

Mae'r Tabl isod yn nodi gwybodaeth ychwanegol am y gwasanaethau, gan gynnwys nifer y sesiynau 

grŵp a gynhaliwyd, cwynion ffurfiol a chanmoliaeth a dderbyniwyd. 

Tabl 3.11: Gwybodaeth ychwanegol am y gwasanaethau 

Gwybodaeth ychwanegol 

Nifer y sesiynau grŵp cymorth a gynhaliwyd 275 

Nifer y cwynion ffurfiol a dderbyniwyd 7 

Nifer y canmoliaeth a dderbyniwyd 226 

 

 

4. Data Rhieni/ Gofalwyr 
 

Er nad yn gweithio'n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, mae'r gwasanaethau yn gweithio mewn 
partneriaeth â sefydliadau eraill i gefnogi rhieni a gofalwyr. Isod mae data sy'n gysylltiedig â’r hyn a 
ddarparwyd gan yr GAI yn 2020/21. 

 
Isod mae nifer y rhyngweithiau a cyfeiriadau sy'n gysylltiedig â rhieni a gofalwyr. Gall rhyngweithiau 
gynnwys trafodaethau anffurfiol trwy e-bost, galwadau ffôn neu wyneb yn wyneb. Gall y rhain arwain at 
cyfeiriad ffurfiol i'r gwasanaeth neu beidio a gallant gynnwys cyfeirio at wasanaethau mwy addas eraill. 
Mae cyfeiriadau yn cyfeirio at geisiadau ffurfiol am wasanaethau gan yr GAI. 

 
Tabl 4.1: Nifer y rhyngweithiau a cyfeiriadau ar gyfer rhieni a gofalwyr i’r GAI 

 

Rhyngweithiau gyda rhieni/ gofalwyr 1,258 

Cyfeiriadau ar gyfer rhieni/ gofalwyr 324 

 Cyfeiriwyd gan weithwyr proffesiynol 56 

 Hunan-gyfeiriad 268 
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Cyfeiriadau ar gyfer rhieni a gofalwyr 

17% 

83% 

Cyfeiriwyd gan weithwyr proffesiynol Hunan-gyfeiriad 

Defnyddiwr gwasanaeth 

4% 
 

33% 

63% 
 
 
 

Rhieni / gofalwyr oedolyn awtistig 
Rhieni / gofalwyr plant awtistig 
Arall 

 

Graff 4.1: Dadansoddiad o gyfeiriadau ar gyfer rhieni a gofalwyr 
 

 

 
Mae'r tabl a graff isod yn nodi a yw defnyddwyr gwasanaeth yn rhieni/ gofalwyr oedolion awtistig neu 

blant. Mae’r categori ‘arall’ yn cynnwys rhieni / gofalwyr sy’n gofalu am unigolion dros ac o dan 18 oed 

ac achosion lle nad oedd y data ar gael. 

 
Tabl 4.2: Natur y gwasanaethau y mae rhieni a gofalwyr yn eu cyrchu 

 

Rhieni / gofalwyr oedolyn awtistig 165 

Rhieni / gofalwyr plant awtistig 87 

Arall 9 

 

 
Graff 4.2: Natur y gwasanaethau y mae rhieni a gofalwyr yn eu cyrchu 
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Prif Rheswm dros cyfeirio 
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Mae'r tabl a'r graff isod yn dangos y prif reswm mae rhieni / gofalwyr yn cael eu cyfeirio i'r gwasanaeth. 

Gall hyn newid trwy drafodaethau cychwynnol gyda'r gwasanaeth ond mae'n rhoi syniad o'r gefnogaeth 

y mae rhieni / gofalwyr yn ei cheisio. 

 
Tabl 4.3: Y prif reswm cychwynnol dros cyfeirio i'r gwasanaeth 

 

Prif Rheswm dros cyfeirio 

Cefnogaeth / cyngor ôl-ddiagnostig 34 

Cefnogaeth addysg 4 

Sgiliau byw bob dydd 6 

Ymddygiad heriol 19 

Hamdden 0 

Sgiliau cymdeithasol 10 

Cefnogaeth Rhiant / Gofalwr 165 

Dysregu emosiynol 0 

Pryder 2 

Iselder 0 

Cwsg / diet 0 

Mynediad at wasanaethau eraill 1 

Cefnogaeth rhiantu (rhaglenni) 5 

Arall 23 

 

 
Tabl 4.3: Y prif reswm cychwynnol dros cyfeirio i'r gwasanaeth 

 



34 

 

 

Decisions 

4% 
 

9% 

87% 

Accepted Not accepted Pending more information 

Isod mae canlyniad cyfeiriadau i’r gwasanaethau. Mae'r wybodaeth hon yn helpu'r gwasanaethau i 

adnabod patrymau mewn cyfeiriadau na ellir eu derbyn a'r rhai sydd angen gwybodaeth bellach. 

Tabl 4.4: Canlyniad cyfeiriadau i’r gwasanaethau 

Canlyniad cyfeiriadau 

Penderfyniad 

Derbyn 285 

Dim derbyn 30 

Aros am gwybodaeth bellach 14 

 

 
Graff 4.4: Canlyniad cyfeiriadau i’r gwasanaethau 

 

 
 
 

Isod mae dadansoddiad o cyfeiriadau na dderbyniwyd i mewn i’r gwasanaethau. Mae yna sawl rheswm 
pam na fydd cyfeiriad yn briodol, gan gynnwys y rhai sy'n derbyn cefnogaeth gan wasanaethau eraill. 

 
Tabl 4.5: Y rhesymau dros beidio â derbyn cyfeiriadau i'r gwasanaethau 

 

Rheswm dros beidio â derbyn y cyfeiriad 

Tu allan i’r ardal 0 

Ddim yn briodol 30 

Gwybodaeth annigonol 1 
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Rheswm dros beidio â derbyn y 
cyfeiriad 

30%% 

97% 

Tu allan i’r ardal Ddim yn briodol Gwybodaeth annigonol 

Graff 4.5: Y rhesymau dros beidio â derbyn cyfeiriadau i'r gwasanaethau 
 

 
Mae'r tabl a graff isod yn dangos yr ymyriadau a dderbyniwyd gan rieni / gofalwyr sy'n cyrchu'r 
gwasanaeth. Mae hyn yn rhoi syniad o ba fath o wasanaethau sydd eu hangen ar rieni / gofalwyr. 

 
Tabl 4.6: Yr ymyriadau a dderbyniwyd gan rieni a gofalwyr gan y gwasanaeth 

 

Ymyrraeth a dderbyniwyd 

Staff Seicoleg y GAI 35 

Staff Therapi Lleferydd ac Iaith y GAI 12 

Staff Therapi Galwedigaethol y GAI 23 

Dietegwyr y GAI 17 

Gweithwyr Cefnogol y GAI 135 

Gweithwyr Cefnogol y GAI 26 

Mynediad i grŵp cymorth 24 

Cyfeirio i wasanaeth arall 15 

Dim gweithredu pellach 12 

Cyfeirio at wasanaeth arall 10 

Darparu gwybodaeth 15 

Arall 134 
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Ymyriadau a dderbyniwyd 
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Graff 4.6: Yr ymyriadau a dderbyniwyd gan rieni a gofalwyr gan y gwasanaeth 
 

 

Dangosir prydlondeb cefnogaeth i rieni/ gofalwyr mewn wythnosau yn y tabl isod. Mae'r data yn 
seiliedig ar chwarter 4 2020/21 yn unig gan ei fod yn dangos darlun mwy cywir o'r sefyllfa bresennol. 
Mae'r tabl hefyd yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol am nifer y sesiynau grŵp a gynhaliwyd a nifer y 
cwynion a'r ganmoliaeth ffurfiol a dderbyniwyd dros y flwyddyn 2020/21. 

 
Tabl 4.5: Prydlondeb cefnogaeth a gwybodaeth ychwanegol i rieni a gofalwyr 

 

Prydlondeb cefnogaeth 

Yr wythnosau ar gyfartaledd o'r pwynt derbyniwyd cyfeiriad i’r pwynt o’r 
dderbyn 

 
1.1 

Yr wythnosau ar gyfartaledd o dderbyn cyfeiriad i ddechrau ymyriad 5.1 

Gwybodaeth ychwanegol 

Nifer y sesiynau grŵp cymorth a gynhaliwyd 36 

Nifer y cwynion ffurfiol a dderbyniwyd 3 

Nifer y canmoliaeth a dderbyniwyd 89 
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Y prif reswm dros ddod i gysylltiad â'r gwasanaeth 
 

Cyfeirio am ddiagnosis oedolyn 

Gofyn am waith / ymgynghoriad ar y cyd ar gyfer cleient 

Gofyn am gefnogaeth i weithio gyda chleient(iaid) 

Cais am hyfforddiant 

Ymholiad cyffredinol arall 

Cyfeirio am gymorth rhieni / gofalwr 
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5. Data Gweithwyr Proffesiynol 
 

Agwedd bwysig o rôl yr GAI yw gweithio gydag ac addysgu gweithwyr proffesiynol o amrywiaeth o 
wasanaethau gwahanol er mwyn cefnogi pobl awtistig a'u teuluoedd. Mae hyfforddiant wedi'i adnabod 
fel angen ymhlith gweithwyr proffesiynol ac yn benodol staff iechyd a gofal cymdeithasol ac mae'r GAI 
yn darparu elfen o hyn. Mae'r data isod yn gysylltiedig â'r gwaith a wnaed gyda gweithwyr proffesiynol 
gan yr GAI yn 2020/21. 

 
Isod mae nifer y rhyngweithiau a chysylltiadau newydd gan weithwyr proffesiynol i'r gwasanaeth. Gall 
rhyngweithiau gynnwys trafodaethau anffurfiol trwy e-bost, galwadau ffôn neu wyneb yn wyneb. Gall y 
rhain arwain at cysylltiadau mwy ffurfiol gyda'r gwasanaeth neu beidio, a gallant gynnwys cyfeirio at 
wasanaethau mwy addas eraill. Mae cysylltiadau â gweithwyr proffesiynol yn cyfeirio at waith mwy 
ffurfiol gyda'r gwasanaeth. 

 
Tabl 5.1: Nifer y rhyngweithiau a chysylltiadau newydd â gweithwyr proffesiynol 

 

Rhyngweithiau gyda gweithwyr proffesiynol 6,364 

Cysylltiadau newydd gyda gweithwyr proffesiynol 2,500 

 
Mae'r tabl a'r graff isod yn dangos y prif reswm bod gweithwyr proffesiynol yn cysylltu â'r gwasanaeth 

Tabl 5.2: Y prif reswm dros ddod i gysylltiad â'r gwasanaeth 

Prif reswm dros cyswllt 

Cyfeirio am ddiagnosis oedolyn 594 

Gofyn am waith / ymgynghoriad ar y cyd ar gyfer cleient 495 

Gofyn am gefnogaeth i weithio gyda chleient (iaid) 369 

Cais am hyfforddiant 120 

Ymholiad cyffredinol arall 857 

Cyfeirio am gymorth rhieni / gofalwr 65 

 
Graff 5.2: Y prif reswm cychwynnol dros ddod i gysylltiad â'r gwasanaeth 
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Mae'r tabl a graff canlynol yn dangos y sector y mae gweithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r 
gwasanaethau yn dod ohono. Gall y categori ‘arall’ gynnwys gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y 
gwasanaethau sifil er enghraifft gweithwyr DWP neu efallai na fydd y wybodaeth ar gael i’w chynnwys. 

 
Tabl 5.3: Y sector y daw'r gweithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ohono 

 

Sector 

Awdurdod Lleol 631 

Iechyd 1,257 

Sector Preifat 104 

Gwirfoddol / Trydydd Sector 164 

Cyfiawnder troseddol 19 

Arall 137 

 

 
Graff 5.3: Y sector y daw'r gweithwyr proffesiynol sy'n cysylltu â'r gwasanaeth ohono 
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6. Casgliad 
 

Mae'n bwysig ailadrodd bod hon wedi bod yn flwyddyn heriol i'r GAI, ond fel y gwelir o'r data, mae 
gwasanaethau wedi parhau cymaint â phosibl mewn modd diogel. Mae'r data'n dangos bod yr GAI wedi 
parhau i weithio gyda nifer fawr o unigolion ac yn ymateb i nifer o wahanol anghenion 

 
Ar gyfer gwasanaethau a ddarperir i oedolion, roedd 43% o'r cyfeiriadau yn hunan-gyfeiriadau gan yr 
oedolion eu hunain. Roedd pump deg y cant o'r cyfeiriadau ar gyfer asesiad diagnostig a 50% ar gyfer 
cefnogaeth. Mae'r rhan fwyaf o ddosbarthiad oedran oedolion awtistig sy'n defnyddio'r gwasanaeth 
rhwng 18-45. Yr ymyriadau a gyrchir amlaf oedd cefnogaeth gan weithwyr cymorth GAI, darparu 
gwybodaeth, asesiad diagnostig a chyrchu grwpiau cymorth. Gellir nodi hefyd y bu gostyngiad o 30% yn 
y cyfeiriadau i'r gwasanaeth gan oedolion yn 2020/21 o'i gymharu â ffigurau 2019/20. Yn ogystal, bu 
gostyngiad o 21% yn yr asesiadau diagnostig a gynhaliwyd yn 2020/21 o gymharu â 2019/20. 

 
Roedd 83% o'r cyfeiriadau yn hunan-gyfeiriadau ar gyfer gwasanaethau a ddarperir i rieni / gofalwyr. 
Roedd chwe deg tri y cant o'r cyfeiriadau gan rieni a gofalwyr oedolion a 33% gan rieni a gofalwyr plant. 
Y prif reswm dros cyfeiriadau oedd cefnogaeth rhieni / gofalwyr, cefnogaeth / cyngor ôl-ddiagnostig, 
ymddygiad sy’n herio a sgiliau cymdeithasol. Yr ymyriadau a gyrchir amlaf oedd cefnogaeth gan 
weithwyr cymorth GAI, staff seicoleg GAI, cefnogaeth 1:1 a cyrchu grwpiau cymorth. Gellir nodi hefyd y 
bu gostyngiad o 52% yn y cyfeiriadau i'r gwasanaeth gan rieni / gofalwyr yn 2020/21 o'i gymharu â 
ffigurau 2019/20 

 
Mae’r data’n dangos bod rhan sylweddol o waith y gwasanaethau yn ymgysylltu â gweithwyr 
proffesiynol. Y prif reswm dros cyfeiriadau oedd ymholiadau cyffredinol, cyfeiriadau ar gyfer asesiad 
diagnostig, gofyn am waith ar y cyd / ymgynghori â'r cleient a gofyn am gefnogaeth i weithio gyda 
chleient. Yn ogystal, roedd 54% yn weithwyr proffesiynol o'r bwrdd iechyd, 27% yn dod o awdurdodau 
lleol a 7% o'r sector gwirfoddol. Gellir nodi hefyd y bu gostyngiad o 14% yn y cysylltiadau â'r gwasanaeth 
gan weithwyr proffesiynol yn 2020/21 o'i gymharu â ffigurau 2019/20. 


