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Hoffem ddiolch i Lywodraeth Cymru am y cyllid craidd parhaus i gefnogi gweithrediad
llwyddiannus Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig
Llywodraeth Cymru, y Cynllun Cyflawni cysylltiedig a’r Cod Ymarfer ar gyfer Awtistiaeth.   

Mae Adroddiad Blynyddol y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ar gyfer 2021/22 yn darparu
adroddiad atodol i’r ddogfen sylweddol a gynhyrchwyd yn 2018/19. Fel y byddwch yn gweld,
mae hon wedi bod yn flwyddyn brysur a chynhyrchiol iawn. Unwaith eto, mae’r gwaith wedi
cael ei gwblhau yn erbyn cefndir y pandemig, fodd bynnag, mae symud ar-lein wedi cynnig
cyfleoedd mawr i gysylltu â chynulleidfaoedd ehangach a bod yn rhagweithiol wrth i
anghenion ddod i’r amlwg. Mae ystod eang o hyfforddiant a digwyddiadau ar-lein wedi cael
eu datblygu a’u darparu. Roedd y rhain yn hygyrch i fwy o bobl ac o gymorth i ni barhau i
ddatblygu adnoddau ardderchog ar ein gwefan. Mae’r wefan yn parhau i fod yn un o’n prif
gynigion i’r gymuned awtistig a gweithwyr proffesiynol ar draws Cymru.  

Yn ogystal, mae gweithio dros y we wedi ein galluogi ni i ddatblygu ein cyd-gynhyrchu
ymhellach. Rydym wedi sefydlu grwpiau ymgynghorol effeithiol ac amrywiol ar gyfer
oedolion awtistig i helpu i siapio a llywio ein gwaith. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan -
mae eich mewnbwn wedi bod yn amhrisiadwy. Mae cydweithio gyda’r gymuned awtistig,
gweithwyr proffesiynol a chydweithwyr eraill wedi sicrhau fod beth bynnag rydym yn ei
wneud yn ddefnyddiol ac yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl awtistig a’u teuluoedd yng
Nghymru. 

Mae ein gwaith yn amrywiol a chadarn ac mae ein hadroddiad blynyddol yn amlinellu’r
elfennau allweddol sy’n dangos manylder ac ehangder ein gwaith. Gobeithio y teimlwch fod
yr adroddiad yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth. Mae dal llawer mwy sydd angen ei
wneud ar gyfer pobl awtistig a’u teuluoedd ond mae llawer i’w ddathlu hefyd. 

- Y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol 



Gweithio gyda’r gymuned Awtistig

Cymuned Ymarfer

Mae cydgynhyrchu’n ganolog i ethos y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.  Mae pobl awtistig wrth wraidd
ein gweithgorau ac yn helpu i siapio a llywio ein gwaith, ein hadnoddau, ein hyfforddiant a’n
digwyddiadau. 

Comisiynwyd Autistic UK Cymru i brawfddarllen yr holl ddogfennau a hyfforddiant a gynhyrchir gan y
Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol i sicrhau eu bod yn addas i’r pwrpas, yn hygyrch ac yn effeithiol ar
gyfer y gymuned awtistig. Mae Autistic UK Cymru hefyd wedi gweithio’n agos â’r Tîm Awtistiaeth
Cenedlaethol i ddatblygu grwpiau ymgynghorol o bobl awtistig i sicrhau ein bod yn ymgysylltu â’r
gymuned awtistig mewn ffordd hygyrch ac ystyrlon. 

Rydym fel egwyddor yn gwerthfawrogi cyfraniad y bobl awtistig sy’n gweithio â ni ac yn cydnabod yr
amser, yr egni, yr arbenigedd a’r ymroddiad y maent yn ei roi i’n prosiectau.
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Pennod 1: 
Gweithio ar y cyd

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi parhau i hwyluso’r
digwyddiadau hyfforddi Cymuned Ymarfer ar gyfer
ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl awtistig. Dros y
flwyddyn ddiwethaf cynhaliwyd pedair sesiwn Cymuned
Ymarfer. Mae pob sesiwn yn cynnwys siaradwr awtistig sy’n
sôn am eu profiadau eu hunain a hefyd safbwyntiau
ymarferwr yn y maes. Y pynciau a’r siaradwyr yn y
digwyddiadau hyn eleni oedd:

Awtistiaeth a Rhywedd - Wenn Lawson a Nick
Lewis (Umbrella Cymru) 
Awtistiaeth ac Anhwylderau Bwyta - Emma
Reardon (Autism Wellbeing), Emma Durman
(Autside) a Paola Falcoski 
Awtistiaeth a Dynameg y Teulu– Tony Attwood 
Awtistiaeth a Diagnosis Deuol a Gwahaniaethol -
Tony Attwood

Mae recordiadau o’r sesiynau i’w gweld ar wefan Awtistiaeth Cymru yma. 

(Ciplun o fideos Cymuned Ymarfer
- awtistiaethcymru.org)

http://www.buildsomethingpositive.com/wenn/
https://www.umbrellacymru.co.uk/
https://www.autismwellbeing.org.uk/
https://autsideeducation.co.uk/
https://www.paolafalcoskidietitian.co.uk/
https://tonyattwood.com.au/
https://tonyattwood.com.au/
https://tonyattwood.com.au/
https://autismwales.org/cy/adnoddau/fideos/sesiynau-cymuned-ymarfer/


Cyllid Unigrwydd ac Ynysigrwydd
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Yn ddiweddar derbyniodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol grant 3 blynedd gan Lywodraeth Cymru
i ariannu gwaith yn ymwneud ag unigrwydd ac ynysigrwydd yn y gymuned. Gan weithio gyda
phartneriaid yn y Trydydd Sector, mae’r grant yn ariannu datblygiad a darpariaeth cefnogaeth
wedi’i thargedu ar gyfer y rhai hynny sy’n profi unigrwydd ac ynysigrwydd yn y gymuned. 

Y partneriaid presennol yw Lleisiau Rhieni yng Nghymru, sy’n canolbwyntio ar gefnogi rhieni a
phartneriaid pobl niwrowahanol, ac Autism Wellbeing and Autistic UK sy’n datblygu ac yn darparu
cymorth ar gyfer oedolion awtistig. Defnyddiwyd cyllid y flwyddyn gyntaf i gynnal ymarferion
cwmpasu ac mae’r prosiectau ar y camau datblygu cynnar. 

Rhwydwaith Swyddogion Arweiniol Awtistiaeth

 

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn gweithio’n agos â
29 Swyddog Awtistiaeth Arweiniol yr Awdurdodau Lleol
ar draws Cymru ac wedi parhau i hwyluso cyfarfodydd
chwarterol y Rhwydwaith Swyddogion Awtistiaeth
Arweiniol Cenedlaethol yn rhithiol. Chwaraeodd y
Swyddogion Awtistiaeth Arweiniol rôl hanfodol o ran
dosbarthu gwybodaeth y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol
y lleol a hysbysu ynghylch polisi ac arweiniad
cenedlaethol drwy rwydweithiau lleol ac ymgysylltiad ar
lawr gwlad.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth

 
Ysgol Haf Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol
Ffrwd Waith ‘Gyda’n Gilydd Dros Blant a Phobl Ifanc’ 
Youth Cymru 
Autistic UK 
Materion Iechyd Meddwl 
Diwrnod Agored Rhithiol Coleg Pen-y-bont ar Ogwr.
Rhwydwaith gwrth-dlodi.

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi parhau i ledaenu’r neges am bwysigrwydd cynyddu
dealltwriaeth o awtistiaeth drwy roi cyflwyniadau mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau:



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

Yn ystod 2021/22 cafodd gwefan AwtistiaethCymru 80,316 o ddefnyddwyr ychwanegol a
chyfanswm o 331,489 o ymwelwyr â’u tudalen. Yn ogystal cynyddodd cyfartaledd yr ymwelwyr
newydd â’r wefan 27%.

Pennod 2: 
Cyfathrebu
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Ystadegau’r wefan a defnyddwyr

Ar 3 Rhagfyr 2021 cynhaliodd y Tîm Awtistiaeth
Cenedlaethol ddigwyddiad cyflogaeth rhithiol am ddim
o’r enw ‘ Archwilio Cyflogaeth: Sut i ddod o hyd i, a
chadw’r swydd neu’r yrfa sy’n addas i chi’. Roedd y
digwyddiad ar gyfer pobl awtistig o oedran gweithio.
Cydgynhyrchwyd y digwyddiad gyda grŵp ymgynghorol
o 13 o bobl awtistig a fynegodd ddiddordeb mewn bod
yn rhan o’i ddatblygiad drwy’r arolwg ar y Digwyddiad
Cyflogaeth (darllenwch ganlyniadau’r arolwg yma). Y
grŵp ymgynghorol wnaeth yr holl benderfyniadau
allweddol am y digwyddiad yn cynnwys pynciau’r
gweithdai a’u hwyluswyr a fformat ac enw’r digwyddiad.

Digwyddiad ‘Archwilio Cyflogaeth’ 
 

(Post cyfryngau cymdeithasol yn hysbysebu digwyddiad 'Archwilio
Cyflogaeth')

(Graff 'Sesiynau gwefan ac ystadegau defnyddwyr')

https://autismwales.org/cy/
https://autismwales.org/wp-content/uploads/2021/08/Employment-event-survey-results-report_Cym.pdf


Dweud wrth eich cyflogwr beth y mae arnoch
ei angen (Autistic Minds)
Deall eich hawliau cyflogaeth a’ch
cyfrifoldebau (Disability Wales)
Rheoli eich iechyd meddwl a’ch lles yn y gwaith
(Autism Wellbeing) 
Gweithio Hyblyg (Gyrfa Cymru)
Cyfweliadau (Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan)
Adnabod eich sgiliau a’ch diddordebau a
swydd neu yrfa a fyddai’n ystyrlon i chi
(Cymru’n Gweithio) 

Y pynciau a drafodwyd yn y gweithdai oedd:

Cafodd y digwyddiad hefyd ei ddatblygu gyda grŵp cynllunio strategol a oedd yn cynnwys
cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a sefydliadau addysg uwch a sefydliadau trydydd sector, ac
wedi’i gefnogi gan gynlluniau cyflogaeth ar draws Cymru.

Cofrestrodd dros 100 o bobl awtistig ar gyfer y
digwyddiad ac maent wedi’u hychwanegu at ein
rhestr bostio, gan hwyluso perthnasoedd rhwng y
gymuned awtistig a’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol. 

Gellir dod o hyd i recordiadau o’r digwyddiad yma.
 
Gweithiodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol â
Cowshed Communications Ltd i hyrwyddo’r
digwyddiad. Creodd Cowshed fideo astudiaeth
achos gydag Ewan Richards, aelod o’r grŵp
ymgynghorol, ynglŷn a’i brofiadau mewn cyflogaeth
ac wrth weithio gyda’r tîm i ddatblygu’r digwyddiad.
Gwyliwch yr astudiaeth achos yma.
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(Sgrinlun o recordiadau gweithdai -
AwtistiaethCymru.org)

(Llun o Ewan Richards o gyfweliad y grŵp cynghori)

Cynhyrchodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol lyfryn adnoddau cynhwysfawr i ategu a chefnogi’r
wybodaeth a ddarparwyd yn y digwyddiad cyflogaeth. Dywedodd y grŵp ymgynghorol o bobl
awtistig ar gyfer y digwyddiad cyflogaeth bod llawer o’r adnoddau yn y llyfryn hwn yn ddefnyddiol
iddynt yn eu profiadau eu hunain o gyflogaeth. 

Gallwch weld y llyfryn adnoddau yma.
Gallwch weld y llyfryn adnoddau gyda chefndir plaen yma. 

Llyfryn adnoddau cyflogaeth

https://autisticminds.org.uk/
https://www.disabilitywales.org/
https://www.autismwellbeing.org.uk/
https://careerswales.gov.wales/
https://allwalespeople1st.co.uk/
https://workingwales.gov.wales/
https://workingwales.gov.wales/
https://autismwales.org/cy/amdanom-ni/archwilio-cyflogaeth/
https://autismwales.org/en/news/events/free-employment-event/
https://autismwales.org/cy/news/events/free-employment-event/
https://autismwales.org/wp-content/uploads/2022/02/ArchwilioCyflogaethResourceBooklet.pdf
https://autismwales.org/wp-content/uploads/2022/03/ArchwilioCyflogaethResourceBooklet_PlainBackground.pdf
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(Clawr blaen a thudalen 3 o'r llyfryn adnoddau 'Archwilio Cyflogaeth')

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi recordio
cyfweliad Astudiaeth Achos Digidol gyda Hazel
Lim o’r grŵp Cymorth Awtistiaeth Tsieineaidd.
Hazel sefydlodd y Grŵp Cymorth Awtistiaeth
Tsieineaidd mewn partneriaeth â’r  Gymdeithas
Tsieineaidd yng Nghymru  yn Abertawe lle mae
Hazel wed’i lleoli ar hyn o bryd. Mae gan Hazel
hefyd MSc mewn Awtistiaeth a Chyflyrau
Perthnasol ac yn fam i fab awtistig.

Astudiaeth Achos Digidol Hazel Lim

Yn y cyfweliad mae Hazel yn siarad â’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol am sut y profir awtistiaeth yn
y gymuned Tsieineaidd  a sut y gwnaeth deall diagnosis ei mab ei rhoi ar y trywydd i ddarparu
cymorth i rieni/gofalwyr eraill yn y gymuned Tsieineaidd. Mae hi hefyd yn siarad am sut y gall
gweithwyr proffesiynol addasu eu hymarfer i sicrhau bod gwasanaethau’n hygyrch ar gyfer pobl
awtistig a’u teuluoedd yn y gymuned Tsieineaidd.

Mae’r fideo ar gael gydag isdeitlau Saesneg, Cymraeg a Tsieineaidd. 

Gellir gweld y fideo yma.

(Hazel Lim, sgrinlun o'r cyfweliad)

https://chineseinwales.org.uk/autismchinese/
https://chineseinwales.org.uk/autismchinese/
https://chineseinwales.org.uk/autismchinese/
https://chineseinwales.org.uk/autismchinese/
https://autismwales.org/cy/adnoddau/hazel-lim-stori-ddigidol/


Mae Wythnos Derbyn Awtistiaeth y Byd yn ddigwyddiad pwysig i godi ymwybyddiaeth,
dealltwriaeth a derbyniad o awtistiaeth a chaiff ei dathlu yn ystod wythnos olaf mis Mawth. Fel y
llynedd, cafodd Wythnos Derbyn Awtistiaeth y Byd 2022 ei chynnal yn rhithiol.  Defnyddiodd y
tîm hyd yn oed yn fwy ar eu cyfrifon Facebook a Twitter, a agorwyd mewn ymateb i Covid-19,
gan rannu sawl neges ddwyieithog bob dydd a darparu dolenni at adnoddau yn ymwneud ag
ymwybyddiaeth o awtistiaeth ar wefan Awtistiaeth Cymru.
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Wythnos Derbyn Awtistiaeth y Byd

Gweithiodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol â Cowshed Communications Ltd i ddatblygu ‘Weli di
fi?’ - ymgyrch cyfryngau cymdeithasol y Blynyddoedd Cynnar. Roedd yr ymgyrch yn hyrwyddo
cynllun Dysgu am Awtistiaeth y Blynyddoedd Cynnar gan annog lleoliadau’r blynyddoedd cynnar
i gwblhau’r cynllun a defnyddio’r adnoddau sydd ar gael ar wefan Awtistiaeth Cymru.
Cynhaliwyd yr ymgyrch ar yr un pryd ag Wythnos Derbyn Awtistiaeth y Byd. Fel rhan o’r ymgyrch
cynhyrchodd Cowshed ddau fideo astudiaeth achos i ddangos sut y gall defnyddio’r adnoddau
wella ymarfer. 

Gallwch weld  fideos astudiaethau achos lleoliad gofal dydd Little Tigers yn Rogit, Trefynwy a
Chylch chwarae Snap Cymru, Sir Benfro yma. 

Weli di fi? Ymgyrch y Blynyddoedd Cynnar

(Sgrinlun o fideo astudiaeth achos Little Tigers) (Sgrinlun o fideo astudiaeth achos Cylch Chwarae Snap Cymru)

Disgrifiad o’r ardystiad Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth sydd i’w weld yma.
‘Cyflwyniad i Awtistiaeth’ y gellir ei weld yma.

Comisiynodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol Anabledd Dysgu Cymru i gyfieithu dogfennau
allweddol ar fformat hawdd ei ddeall i sicrhau eu bod yn hygyrch i bobl awtisti ag anableddau
dysgu sy’n cyd-ddigwydd. Mae’r dogfennau hawdd eu deall canlynol wedi’u huwchlwytho i wefan
Awtistiaeth Cymru. 

Dogfennau Hawdd eu Deall

https://autismwales.org/cy/addysg/rwyn-gweithio-mewn-lleoliad-blynyddoedd-cynnar/blynyddoedd-cynnar-fideos-astudiaethau-achos/
https://autismwales.org/wp-content/uploads/2022/03/1.-Autism-Aware-Website-Introduction-final.pdf
https://autismwales.org/wp-content/uploads/2022/03/1.-Autism-Aware-Easy-Read-Introduction-to-Autism.pptx.pdf


Adran Iechyd a Lles: 
Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn datblygu adran Iechyd a Lles ar gyfer gwefan Awtistiaeth
Cymru. Bydd yr adran hon yn cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau cysylltiedig ac
iechyd a lles, yn cynnwys iechyd meddyliol a chorfforol, cyflyrau sy’n cyd-ddigwydd,
perthnasoedd iach a llawer mwy. Bydd yr Adran Iechyd a Lles hefyd yn cynnwys fideos a chlipiau
sain wedi’u recordio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol ac arbenigwyr ar draws Cymru, yn
ogystal ag amrywiaeth o ddolenni allanol i helpu i gyfeirio defnyddwyr at adnoddau defnyddiol
perthnasol i’r pynciau sy’n cael sylw yn yr adran.

Bydd yr adran yn cael ei chyd-gynhyrchu gyda grŵp ymgynghorol o gynrychiolwyr o’r gymuned
awtistig i sicrhau ei bod yn hygyrch ac o ddefnydd i bobl awtistig. Bydd hefyd yn cael ei chyd-
gynhyrchu gyda gweithwyr proffesiynol ac arbenigwyr ar draws Cymru i sicrhau bod y
wybodaeth a ddarperir yn ddibynadwy ac yn gyfredol. 

Mae cyfarfod cyntaf y grŵp ymgynghorol wedi’i gynnal gyda’r gymuned awtistig a rhestr fer o
bynciau wedi’i llunio. Bydd y Tîm yn ymgynghori â’r grŵp dros y flwyddyn nesaf ac yn datblygu
cynnwys sy’n ymateb i anghenion y gymuned awtistig. 

Parth Plant a Phobl Ifanc:
Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn datblygu Parth Plant a Phobl Ifanc ar gyfer gwefan
Awtistiaeth Cymru. Bydd y rhan hon o’r wefan yn lle hwyliog, rhyngweithiol a diogel ar gyfer
plant awtistig a heb fod yn awtistig fel ei gilydd. Bydd yn cynnwys adnoddau addas ar gyfer plant
a phobl ifanc o wahanol oed gydag is-adrannau ar gyfer plant a phobl ifanc o oedran y
blynyddoedd cynnar, ysgol gynradd, ysgol uwchradd, addysg bellach, prifysgol a dysgu seiliedig
ar waith. Mae’r gwaith cwmpasu cychwynnol ar gyfer yr adran wedi’i wneud ac mae’r Tîm wrthi’n
cydlynu grŵp ymgynghorol i gyd-gynhyrchu’r adran. Bydd yr adran hon yn cael ei chyd-
gynhyrchu gyda phobl ifanc awtistig a rhieni/gofalwyr i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn
hygyrch ac yn ddefnyddiol. Bydd yr adran hefyd yn cael ei chyd-gynhyrchu gyda gweithwyr
proffesiynol a sefydliadau ieuenctid i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn ddibynadwy ac y
gyfredol a bod adnoddau defnyddiol sydd eisoes a gael yn cael eu defnyddio a’u harwyddbostio. 

Digwyddiadau Rhannu Gwybodaeth: 
Yn dilyn digwyddiad cyflogaeth llwyddiannus a gyd-gynhyrchwyd, bydd y Tîm Awtistiaeth
Cenedlaethol yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau rhannu gwybodaeth llai, rhithiol ar gyfer pobl
awtistig. Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cyd-gynhyrchu gyda grŵp ymgynghorol o bobl
awtistig a fydd yn gwneud penderfyniadau allweddol am gynnwys a fformat y digwyddiadau.
Ymgynghorwyd â’r grŵp er mwyn cael syniadau cychwynnol am bynciau posibl, sy’n cynnwys
perthnasoedd iach, arian, cyflogaeth a mynd yn hŷn. Bydd y digwyddiadau hyn yn llwyfan ar
gyfer siaradwyr awtistig a niwrowahanol ac mae’r Tîm yn gobeithio y byddant yn grymuso pobl
awtistig. 

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 1 / 2 2

1 0

Beth nesaf?



Swydd Newydd - 
Swyddog Datblygu Cenedlaethol dros Awtistiaeth 
Ym mis Tachwedd 2021 ymunodd Kirsty Jones â’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol fel Swyddog
Datblygu Cenedlaethol. Crewyd y rôl i gefnogi gweithrediad y Cod Ymarfer ar gyfer darpariaeth
Gwasanaethau Awtistiaeth. Mae Kirsty’n cysylltu â rhanddeiliaid ar draws Cymru i’w cefnogi
nhw â gweithrediad y Cod Ymarfer ac mae hyn yn cynnwys datblygu a rhannu adnoddau
hyfforddi i wella sgiliau gweithluoedd a hefyd sicrhau bod y gymuned awtistig yn ymwybodol o,
ac wedi’u grymuso gan y cod. 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
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Pennod 3: 
Cod Ymarfer

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi cyfarfod cynrychiolwyr Byrddau Partneriaeth
Rhanbarthol o bob rhan o Gymru sydd â chyfrifoldeb dros weithredu’r Cod a mesur ac adrodd
ar ei effaith. Mae’r Swyddog Datblygu Cenedlaethol wedi bod yn hollbwysig i’r Byrddau
Partneriaeth Rhanbarthol o ran darparu cefnogaeth i ddatblygu’r seilwaith cenedlaethol sy’n
angenrheidiol o dan y cod. 

Yng Ngwent mae Kirsty wedi mynychu’r cyfarfod awtistiaeth strategol yn y Sir. Yng ngorllewin
Cymru mae hi wedi cyfarfod rheolwr rhaglen y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol ac wedi
mynychu’r cyfarfod awtistiaeth strategol rhanbarthol. Yng Ngorllewin Morgannwg mae Kirsty
wedi cyfarfod yr unigolyn allweddol sy’n arwain y rhaglen awtistiaeth ac wedi mynychu cyfarfod
y grŵp awtistiaeth strategol rhanbarthol. Yng Nghwm Taf Morgannwg mae hi wedi cyfarfod
rhai aelodau allweddol o’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Yng Nghaerdydd a’r Fro mae Kirsty
wedi cyfarfod yr unigolyn allweddol sy’n arwain rhaglen awtistiaeth y BPRh a bydd yn mynychu
cyfarfod y grŵp rhanbarthol. Ym Mhowys mae Kirsty wedi cyfarfod aelodau o’r BPRh ac wedi
mynychu’r grŵp strategaeth awtistiaeth rhanbarthol. Yng Ngogledd Cymru mae Kirsty wedi
cyfarfod yr unigolyn sy’n arwain y rhaglen awtistiaeth ac wedi mynychu’r cyfarfod IAS. 

Awdurdodau Lleol
Mae Kirsty wedi bod yn ymgysylltu â’r Swyddogion Awtistiaeth Arweiniol ar draws y 22
awdurdod lleol i’w cefnogi nhw i gyfleu’r negeseuon allweddol i weithwyr proffesiynol yn y
maes yn eu hawdurdodau. Gwnaeth hyn drwy gyfarfodydd unigol a thrwy gyfarfodydd
Arweinwyr Awtistiaeth Rhanbarthol a Chenedlaethol. 
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Byrddau Iechyd Lleol 
Mae’r Tîm Awtistiaeth Lleol yn cyfarfod cydweithwyr ar draws y byrddau iechyd lleol i’w cefnogi
nhw i gyflawni gofynion y Cod. Mae Kirsty Jones wedi cyfarfod swyddogion arweiniol
Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig (GAI) yn ardaloedd y 7 Bwrdd Iechyd Lleol yn ogystal â sawl
rheolwr tîm Niwroddatblygol. 

Fframwaith hyfforddi wedi’i ddiweddaru
Daeth y Cod Ymarfer Darpariaeth Gwasanaethau Awtistiaeth i rym ym mis Medi 2021. Daw’r Cod
o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru (DGCLlC)) a Deddf GIG ac mae’n
pennu dyletswyddau statudol clir ar gyfer Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd/
Ymddiriedolaethau GIG. 

Yn cynnal y cod mae pwysigrwydd bod â gweithlu effeithiol, hyfforddedig a gwybodus a fydd yn
gallu cyflawni’r dyletswyddau ar ran sefydliad. Mae pwyslais cryf ar hyfforddiant a chodi
ymwybyddiaeth o awtistiaeth, yn arbennig yn Adran 3 y Cod Ymarfer:

"Mae’n hollbwysig bod pawb yn deall sut y gallant addasu rolau ac ymarfer i wella
gwasanaethau a chefnogaeth ar gyfer pobl awtistig. Mae’n rhaid i hyn ddigwydd drwy
gydnabod gwerth gwybodaeth a hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth, i newid agweddau a
chredoau am awtistiaeth ac i wella ymarfer. Mae’n rhaid i awdurdodau lleol, byrddau iechyd ac
ymddiriedolaethau GIG sicrhau bod y rhai hynny sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol yn cael hyfforddiant ymwybyddiaeth o awtistiaeth penodol."
Cod Ymarfer ar gyfer Darpariaeth Gwasanaethau Awtistiaeth, 2021

Er mwyn cefnogi Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd i gyflawni eu dyletswyddau o dan y Cod,
sefydlodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol weithgor amlddisgyblaeth i edrych ar oblygiadau’r Cod
o safbwynt hyfforddiant a’r gweithlu. Edrychodd y grŵp ar y ddarpariaeth bresennol o
hyfforddiant a chymwysterau gan ddynodi meysydd y mae angen eu datblygu. Gweithiodd y Tîm
Awtistiaeth Cenedlaethol yn agos â’r grŵp i adolygu a diwygio fframwaith hyfforddiant 2017,
mewn ymateb i ofynion newydd y Cod. 

Er bod y fframwaith hyfforddi wedi’i ddiweddaru’n rhannol i gefnogi Awdurdodau Lleol a Byrddau
Iechyd i gyflawni eu dyletswyddau o dan y Cod, nid at ddefnydd gweithwyr proffesiynol yn y
meysydd hyn yn unig y mae’r fframwaith, gan ei fod hefyd yn darparu adnoddau allweddol i
helpu i wella sgiliau gweithwyr ar draws pob sector, yn cynnwys y Trydydd Sector ac Addysg. 

Mae pedair lefel i’r fframwaith: 

Lefel 1: Deall Awtistiaeth
Rwyf eisiau gwella bywydau pobl awtistig yng Nghymru a’u teuluoedd drwy fod â gwell
dealltwriaeth o awtistiaeth.

Lefel 2: Medrus o ran ymdrin â phobl awtistig
Rwy’n gweithio’n uniongyrchol â phobl y gallai rhai ohonynt fod yn awtistig. Rwyf eisiau gallu
addasu f’ymarfer i ddiwallu anghenion y bobl yr wyf yn gweithio â nhw yn well. 

https://gov.wales/code-practice-delivery-autism-services-0
https://www.wlga.wales/social-services-and-well-being-wales-act-2014
https://law.gov.wales/cy/gwasanaethau-cyhoeddus/iechyd-gwasanaethau-iechyd/y-gwasanaeth-iechyd-gwladol-yng-nghymru
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Lefel 3: Lefel uwch o sgiliau ymdrin â phobl awtistig
Rwy’n gweithio’n uniongyrchol â phobl awtistig.

Lefel 4:Arbenigedd mewn ymdrin â phobl awtistig. 
Rwy’n gweithio’n uniongyrchol â phobl awtistig â chyflyrau sy’n cyd-ddigwydd a/neu
sydd ag anghenion cymhleth.

Darllenwch y fframwaith hyfforddi diweddaredig yma 
Darllenwch yr arweiniad rôl cysylltiedig yma. 

Hyfforddi’r Gweithlu
Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi cyfarfod â swyddogion arweiniol datblygu’r gweithlu
mewn awdurdodau lleol a byrddau iechyd ym mhob rhan o Gymru i’w cefnogi nhw i wella sgiliau
eu staff i ddiwallu gofynion y Cod. Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi datblygu a
chomisiynu hyfforddiant wedi’i deilwra ar gyfer gweithluoedd ar draws Cymru. Mae’r gyfres
Cymuned Ymarfer (a grybwyllwyd ym Mhennod 2 a Phennod 4) wedi bod yn declyn allweddol o
ran hwyluso hyn. 

Gweler Pennod 4 am fwy o wybodaeth am y sesiynau hyfforddi a datblygu’r gweithlu sydd
wedi’u cynnal eleni 

Mae’r cysylltiadau â sefydlwyd gyda swyddogion arweiniol datblygu’r gweithlu wedi bod yn
allweddol o ran sicrhau bod yr hyfforddiant hwn yn cyrraedd y staff perthnasol ar draws Cymru. 

E-Ddysgu: 
Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ar hyn o bryd yn datblygu cyfres o fodiwlau e-ddysgu i wella
dealltwriaeth pobl o awtistiaeth. Bydd y modiwlau e-ddysgu’n alinio â’r fframwaith hyfforddi a
bydd pob modiwl yn gysylltiedig â’r lefel berthnasol. Bydd y modiwlau’n cael eu datblygu drwy
Articulate Rise ac yn cydymffurfio â SCORM er mwyn iddynt allu eistedd o fewn platfformau
dysgu awurdodau lleol a byrddau iechyd lleol. Bydd y modiwlau hefyd yn ar gael ar wefan
Awtistiaeth Cymru fel y gall y rhai nad ydynt yn gallu defnyddio’r platfformau eraill hefyd fanteisio
ar yr hyfforddiant 

Y modiwl e-ddysgu cyntaf sy’n cael ei ddatblygu yw ‘Deall Awtistiaeth’ ac mae wedi’i ddylunio i roi
lefel gyffredinol o ddealltwriaeth o awtistiaeth ac anghenion pobl awtistig. I raddau helaeth
addasiad yw’r modiwl o’r ffilm Beth yw Awtistiaeth? a bydd yn cael ei adolygu gan bobl
broffesiynol yn y maes ar draws Cymru. Cafodd y modiwl hwn ei gyd-gynhyrchu. Fel y soniwyd
eisoes mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi cyfarfod â swyddogion arweiniol datblygu’r
gweithlu a fydd yn sicrhau y caiff y modiwlau eu huwchlwytho i’w platfformau dysgu mewnol. 

Beth nesaf?

https://autismwales.org/wp-content/uploads/2022/04/Fframwaith-Hyfforddiant-Awtistiaeth-Cenedlaethol-2022.pdf
https://autismwales.org/wp-content/uploads/2022/05/Job-profile-and-tasks-for-the-Autism-training-framework_cy.pdf
https://autismwales.org/cy/rwyn-awtistig/beth-yw-awtistiaeth/
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Y modiwlau nesaf a fydd yn cael eu datblygu yw Cyfathrebu Effeithiol ac Asesiadau. Bydd y
modiwlau hyn yn cael eu cynhyrchu ar y cyd â’r gymuned awtistig a gweithwyr proffesiynol yn y
maes ar draws Cymru. Bydd modiwlau eraill yn cael eu datblygu mewn ymateb i anghenion y
gweithlu. 

Podlediad y Cod Ymarfer: 
Bydd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn datblygu podlediad sy’n canolbwyntio ar y Cod Ymarfer
Bydd y podlediad yn cael ei gynhyrchu ar y cyd â Cadno Coch a Willow Holloway o Autistic UK a
fydd hefyd yn cymryd rhan yn y podlediad. Cynulleidfa arfaethedig y podlediad yw’r gymuned
awtistig. Bydd y podlediad yn cael ei ddefnyddio i godi ymwybyddiaeth o’r cod ac i sicrhau bod
pobl awtistig a’u teuluoedd yn ymwybodol o’u hawliau. Bydd hefyd yn archwilio sut y datblygwyd
y cod, yn egluro’n glir beth y mae’r cod yn ei ddweud ac yn rhoi enghreifftiau o sut y gall pobl
awtistig a’u teuluoedd ddefnyddio’r cod yn eu bywydau bob dydd er mwyn sicrhau y cynhelir eu
hawliau. Bydd dogfen ysgrifenedig yn cael ei chynhyrchu i gyd-fynd â’r podlediad yn amlinellu
sut y gellir defnyddio’r cod mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd. Bydd rhagor o bodlediadau’n cael
eu datblygu a fydd yn cynnwys amrywiaeth o bobl o’r gymuned awtistig. 

 



Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi ymrwymo i wella
dealltwriaeth o awtistiaeth ar draws Cymru a ffordd hanfodol
bwysig o wneud hyn yw darparu cyfleoedd hyfforddi a
datblygu’r gweithlu. 

Cynghorwyr Taliadau Annibyniaeth Personol (PIP) 
yr Adran Gwaith a Phensiynau
Ym mis Awst 2020 cysylltodd tîm asesiadau PIP yr Adran
Gwaith a Phensiynau â’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol i
drafod datblygu pecyn wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer
eu Gwneuthurwyr Penderfyniadau mewn ymateb i sawl
achos yn ymwneud a hawlwyr awtistig a arweiniodd at
achosion tribiwnlys. Yn dilyn llwyddiant y peilot hyfforddi
lledaenwyd yr hyfforddiant i aseswyr Haen 1.
Hyfforddwyd cyfanswm o 206 o aseswyr yn ystod mis
Mehefin a Gorffennaf 2021. 
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Pennod 4: 
Hyfforddi a 
Datblygu’r 
Gweithlu

Derbyniodd pob cyfranogwr ddeunyddiau i baratoi ar gyfer y cwrs a Phecyn Adnoddau a fydd yn
eu galluogi nhw i holi aseswyr pan fydd hawlwyr awtistig wedi’u gwrthod neu pan fydd
cwestiynau’n codi.

Casglwyd adborth o’r sesiynau drwy ffurflenni asesu a’i goladu yn y graff isod:

(Graff yn dangos sylwadau adborth o hyfforddiant Deall Awtistiaeth DWP)

(Logo PIP DWP)



Dywedodd un mynychwr:

“Diolch i chi am sesiwn hyfforddi hynod ddiddorol a llawn gwybodaeth.  Yn fy marn i dylai
holl gynghorwyr PIP yr AGP dderbyn yr hyfforddiant hwn. Mae’n rhoi gwir fewnwelediad i’r
anawsterau y mae pobl awtisig yn eu hwynebu bob dydd. Byddaf yn sicr yn edrych ar yr
achosion hyn mewn ffordd wahanol pan fyddaf yn gwneud penderfyniad PIP o hyn ymlaen”
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Capita
Gan adeiladu ar y gwaith a wnaed gyda’r AGP, mae’r Tîm
Awtistiaeth Cenedlaethol wedi darparu sesiwn
hyfforddiant wedi’i theilwra’n arbennig ar gyfer Capita
gan ddechrau gyda un o’u timau yng Nghymru, gyda’r
weledigaeth o ehangu a datblygu sesiynau pellach yn
2022. 

Cynhaliwyd y sesiwn ‘beilot’ gyntaf ar 18 Awst 2021 gyda chyfanswm o 15 yn bresennol. Mae
adolygiad a rhagor o ymgynghori wedi digwydd gyda’r weledigaeth o ymestyn yr hyfforddiant
hwn.

Derbyniodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol adborth ansoddol cadarnhaol dros ben ar y sesiwn
hon: 

“Roedd yr hyfforddiant yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol a dysgais lawer o’r sesiwn. Mae
gen i brofiad gydag awtistiaeth ond mae hyn wedi agor fy llygaid i’r heriau niferus nad wyf
o bosibl wedi eu hystyried o’r blaen oherwydd y gwahanol ffyrdd y mae awtistiaeth yn
effeithio ar bobl a’r heriau cysylltiedig â diagnosis.”

“Sesiwn ragorol, wedi rhoi mewnwelediad ac yn sicr wedi gwella fy nealltwriaeth o
awtistiaeth a’r cyfyngiadau cysylltiedig. Bydd y wybodaeth hon yn cefnogi asesiad effeithiol
o unrhyw hawlydd sydd â diagnosis o Awtistiaeth.”

“Roedd hon yn sesiwn hyfforddi wych. Byddai sesiynau fel hyn cael eu croesawu gan yr holl
Aseswyr nad ydynt wedi dod ar draws Awtistiaeth ac nad ydynt yn deall yn iawn pam mai
sbectrwm ydyw a pham na fydd yneffeithio yr un fath ar unrhyw 2 unigolyn. Ar y cyfan
roedd yn rhagorol ac alla’i ddim aros iddo gael ei ledaenu i’r DAs.”

Darparodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol
hyfforddiant Deall Awtistiaeth rhithiol ar gyfer
CAFCASS Cymru. Cynhaliwyd yr hyfforddiant ar 14
Mehefin a hyfforddwyd cyfanswm o 32 aelod o staff. 

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

Derbyniodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol adborth ansoddol cadarnhaol dros ben ar y
sesiwn hon:

(Logo Capita )

(Logo Cafcass Cymru)



“Roedd yn amrywiol, yn cael ei gyflwyno ar gyflymder addas ac yn hygyrch. Diolch yn fawr
iawn."

“Diolch yn fawr iawn am yr hyfforddiant ddoe. Unwaith eto fe wnaeth safon uchel eich
gwaith argraff fawr arnaf!”

“Diolch yn fawr iawn am eich hyfforddiant hynod ddiddorol a llawn gwybodaeth."

Cyflwynodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol
hyfforddiant deall awtistiaeth a hefyd
hyfforddiant wedi’i deilwra’n arbennig ar
gyfer adrannau penodol yn Arolygiaeth Gofal
Cymru. Cynhaliwyd sawl sesiwn rhwng mis
Rhagfyr 2021 a mis Chwefror 2022 gydag
oddeutu 150 aelod o staff wedi mynychu.

Derbyniodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol adborth ansoddol cadarnhaol dros ben ar y
sesiwn hon: 
“Roedd y cyflwynwyr yn wybodus dros ben ac yn cyflwyno’r sesiwn yn dda iawn gan ei
gwneud yn hawdd i ni ddehongli’r wybodaeth a deall ei pherthynas â’n gwaith ni.”

“Wedi gwerthfawrogi’r sesiwn yn fawr, cafodd ei darparu’n wybodus dros ben a gydag
empathi."

“Ro’ ni’n meddwl mai sesiwn rhannu gwybodaeth lefel isel fyddai hon. Cefais fy siomi o’r
ochr orau â chynnwys y diwrnod. Mae gweithwyr gofal wir angen y lefel hon o
ddealltwriaeth: dim ond gwybodaeth ‘sylfaenol’ neu ‘codi ymwybyddiaeth’ maen nhw i’w
weld yn ei gael fel arfer. Allwch chi ddylanwadu ar yr hyn y mae Gofal Cymdeithasol Cymru
yn ei wneud yn eu modiwlau gan fod gwir angen hynny.”
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Arolygiaeth Gofal Cymru

Comisiynodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol
y Gymdeithas PDA i ddarparu hyfforddiant
PDA arbenigol. Darparwyd yr hyfforddiant
hwn i ddau grŵp: Gweithwyr proffesiynol ym
maes Iechyd a Gweithwyr Proffesiynol ym
maes Gofal Cymdeithasol. 

PDA Society

Gweithwyr Proffesiynol Iechyd:
Roedd yr hyfforddiant ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol yn cynnwys rhai o CAMHS
arbenigol a gwasanaethau Niwroddatblygol . Cynhaliwyd sesiynau hyfforddi ar 22 a 31
Mawrth, gyda sesiwn arall wedi’i threfnu ar gyfer 5 Ebrill. Mynychodd 75 o weithwyr
proffesiynol y sesiynau hyfforddi.

(Logo Care Inspectorate Wales)

(Logo PDA Society)



Derbyniodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol adborth ansoddol cadarnhaol dros ben ar y
sesiynau hyn:
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“Diolch. Mae PDA yn llawer cliriach i mi rŵan ac mae’r hyfforddiant wedi gwneud i mi feddwl
am yr holl bobl ifanc a allent fod wedi wynebu heriau tebyg; bydd yr adnoddau o gymorth
mawr i mi."

“Mae hwn yn gwrs rhagorol a baswn yn ei argymell i’m cydweithwyr.”

"Diolch i chi am eich amser a’ch gonestrwydd yn rhannu profiadau personol dros ben,
mae’r ddau ohonoch yn amlwg yn angerddol iawn ynglŷn â chodi ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth o PDA."

Gweithwyr Proffesiynol Gofal Cymdeithasol:
Mae hyfforddiant ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol yn cynnwys y rhai
hynny o’r Tîm o Amgylch y Teulu, Teuluoedd yn Gyntaf, gweithwyr ieuenctid a chynorthwywyr
gofal cymdeithasol. Mae sesiynau hyfforddi dwy ran wedi’u cynnal hyd yma ar 1 a 2 Mawrth
ac 16 a 23 Mawrth gyda sesiynau pellach wedi’u cynllunio ar gyfer 12 ac 19 Ebrill ac 12 a 21
Ebrill. Mynychodd 146 o weithwyr y sesiynau hyfforddi.

Derbyniodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol adborth ansoddol cadarnhaol dros ben ar y
sesiynau hyn:

“Rwyf wedi mwynhau’r cwrs hwn yn fawr iawn ac mae wedi f’ysbrydoli i ddarllen mwy am
PDA a’r effaith y mae’n ei gael ar blant, eu haddysg a’r teulu. Dyma wybodaeth ddefnyddiol
iawn y gallaf ei defnyddio yn fy swydd fel Asesydd Gofalwyr Annibynnol.”

“Mor ddiddorol ac wedi hoeli fy sylw yn llwyr. Rwy’n teimlo bod gen i lawer mwy o hyder i
weithio gyda phobl ifanc â PDA rŵan.”

“Cyflwynwyd yr hyfforddiant mewn dwy ran gan ei gwneud yn haws i brosesu’r wybodaeth.
Roedd yn berffaith i mi ac unrhyw un arall sy’n ei chael yn anodd canolbwyntio am
gyfnodau hir. Roedd yr hyfforddwyr yn wybodus dros ben, yn angerddol am y pwnc ac yn
hynod o dda am ddarlunio pwyntiau allweddol fel nad oeddent yn mynd ar goll mewn môr
o wybodaeth. Da iawn wir.”

Gwasanaethau Brys
Heddlu Gogledd Cymru:
Cyflwynodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol gyfres o sesiynau ymwybyddiaeth i swyddogion a
staff HGC gan adeiladu ar waith a wnaed yn 2020-2021.

Derbyniodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol adborth cadarnhaol dros ben ar y sesiynau hyn: 

‘"Diolch o galon i chi am eich ymdrechion a’ch cefnogaeth ddiflino yn ystod yr hyfforddiant
Roedd yn wych gweithio gyda chi a dysgu cymaint am y gymuned Awtistig."
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Heddlu De Cymru:
Cyflwynodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol sesiwn ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’ ar gyfer 12 o
hyfforddwyr Heddlu De Cymru ym mis Chwefror 2022 i’w cefnogi nhw i gynyddu eu
dealltwriaeth o awtistiaeth ac i ddechrau cyflwyno hyfforddiant Ymwybyddiaeth o
Awtistiaeth. Bydd hwn yn ddarn o waith parhaus gyda Heddlu De Cymru. 

Derbyniodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol adborth cadarnhaol ar y sesiynau hyn: 

"Ers 2018 mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi bod yn darparu hyfforddiant
Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth i oddeutu 650 o swyddogion heddlu a staff rheng flaen fel
rhan o Hyfforddiant Iechyd Meddwl deuddydd Heddlu Gogledd Cymru. Cyflwynwyd yr
hyfforddiant wyneb yn wyneb i ddechrau ac yna’n rhithiol yn ystod ac ar ôl y pandemig.
Mae hyn yn golygu bod swyddogion rheng flaen Heddlu Gogledd Cymru wedi ennill
tystysgrif ymwybyddiaeth o awtistiaeth am fynychu ac am eu hymrwymiad i’r cynllun."

“Sesiwn wych, manwl a diddorol dros ben.”

“Mae’r wybodaeth a gefais gennych yn amhrisiadwy gan mai ychydig iawn a wyddwn ni am
awtistiaeth.”

“Wedi rhoi mewnwelediad da iawn, diolch yn fawr.”

Awtistiaeth a Rhywedd - Wenn Lawson a Nick Lewis (Umbrella Cymru) 
Awtistiaeth ac Anhwylderau Bwyta - Emma Reardon (Autism Wellbeing), Emma
Durman (Autside) a Paola Falcoski 
Awtistiaeth a Dynameg y Teulu – Tony Attwood 
Awtistiaeth a Diagnosis Deuol a Gwahaniaethol - Tony Attwood  

Hwylusodd y Tîm Awtistiaeth cenedlaethol y gyfres o ddigwyddiadau Cymuned Ymarfer.
Sefydlwyd y Gymuned Ymarfer yn 2017 i ddisodli’r Rhwydwaith Diagnostig Oedolion. Roedd
yn canolbwyntio i ddechrau ar wella sgiliau’r Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig wrth
iddynt gael eu sefydlu, fodd bynnag cytunwyd y dylid agor y Gymuned Ymarfer i aelodaeth
lawer ehangach yn yr hirdymor. 

Ym mis Gorffennaf 2021 ailddechreuodd y Gymuned Ymarfer fel cynnig rhithiol yn unol ag
argymhellion y pandemig. Roedd hyn yn rhoi cyfle i agor y Gymuned Ymarfer i aelodaeth
ehangach yn unol â’r cynnig a gyflwynwyd yn 2017-18. Mae wedi bod yn declyn hanfodol o
ran datblygiad y gweithlu o weithwyr proffesiynol ar draws Cymru gan roi cyfle iddynt wella
eu dealltwriaeth o awtistiaeth a gwella ymarfer. 

Cynhaliwyd pedwar digwyddiad Cymuned Ymarfer y llynedd.

Cymuned Ymarfer 



Mae recordiadau o’r sesiynau i’w cael ar wefan Awtistiaeth Cymru yma. 

Roedd yn galonogol iawn gweld cynifer yn manteisio ar yr hyfforddiant ac yn rhoi adborth mor
gadarnhaol, gyda 373 o weithwyr proffesiynol wedi mynychu. Mae eu hadborth o’r sesiynau i’w
weld isod: 

“Sesiwn hollol wych - cymaint o help. Llawer o ddiolch.”

“Diolch yn fawr am y cyfle i ymuno yn hyn.”

“Sesiwn ragorol - diolch o galon am y cyfoeth o wybodaeth a gawsom. Cymaint i feddwl
amdano.”

"Sesiwn anhygoel, mor ddiddorol,rwyf wedi dysgu cymaint ac wedi cael mewnwelediad da.”
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“Am sesiwn wych bore ‘ma - cymaint o i gnoi cil drosto."

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi cyd-gynhyrchu
llyfryn ar gyfer ymarferwyr CAMHS (Gwasanaethau Iechyd
Meddwl Plant a Phobl Ifanc). Cynhyrchwyd y llyfryn
adnoddau ar ôl trafodaethau gyda chydweithwyr o CAMHS
Arbenigol yn Hywel Dda am ddatblygu adnoddau
cysylltiedig a niwroamrywiaeth. Mae’r llyfryn gwybodaeth
yn cynnwys gwybodaeth am awtistiaeth a niwroamrywiaeth
a’r addasiadau rhesymol y gall ymarferwyr CAMHS
arbenigol eu gwneud i sicrhau bod eu gwasanaethau’n
hygyrch i bobl awtistig. Mae'r un mor berthnasol i unrhyw
un sy'n gweithio gyda phlant niwroamrywiol, pobl ifanc a'u
teuluoedd ym maes iechyd, addysg a gofal cymdeithasol,
wrth helpu i ddeall, esbonio a chefnogi lles a chanlyniadau
ymarferol.

Bydd y llyfryn adnoddau’n cael ei beilota gan CAMHS
Arbenigol Hywel Dda. Ar hyn o bryd mae’r Tîm Awtistiaeth
Cenedlaethol a’r gweithgor adnoddau CAHMS Arbenigol,
sy’n cynnwys pobl broffesiynol ym maes awtistiaeth o bob
rhan o Gymru, yn edrych ar ffyrdd o ledaenu hyfforddiant
cysylltiedig â’r llyfryn mewn ffordd hygyrch. Mae’r Tîm
Awtistiaeth Cenedlaethol yn edrych ar y posibilrwydd o gyd-
gynhyrchu modiwl e-ddysgu yn seiliedig ar y wybodaeth yn
y llyfryn, i ymarferwyr CAMHS Arbenigol ei gwblhau.

Llyfryn adnoddau CAMHS

“Roedd hon yn sesiwn wych i mi fel gweithiwr cymorth, diolch i chi.”

(Clawr blaen llyfryn adnoddau CAMHS)

“Gwych a gwneud i rywun feddwl, diolch yn fawr.”

https://autismwales.org/cy/adnoddau/fideos/sesiynau-cymuned-ymarfer/
https://autismwales.org/cy/gwasanaethau-cymunedol/rwyn-gweithio-gyda-phlant-ym-maes-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/pecyn-adnoddau-canllaw-cyflym-camhs/
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Sefydliadau Ymwybodol o Awtistiaeth

Y Bartneriaeth Awyr Agored
Sgiliau Cymru
Hyfforddiant ALS 
Coleg Sir Benfro - Consortiwm B-wlb
Grŵp Prentisiaethau Cymru. 
PeoplePlus Cymru 
Itec Training Solutions Ltd
Amazon Films 
Cambrian Training 
Canolfan Hamdden Abergwaun
Babcock Training Ltd
Torfaen Dolphins 
Bwrbwr Dynion Blades 
Sirius Skills
Dechrau'n Deg Wrecsam
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Atebion 38.6 
Tîm Rheoli Prosiect - Wrecsam
CBS Wrecsam -Tîm Dydd a Chyflogaeth
Fit Group CIC 
Partneriaeth dros Gynnydd - Tŷ Seren
YMCA y Barri
GLlM - Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Canolfan Hamdden Aberdaugleddau
Ysgol Arlwyo Torfaen 
Arbennig - Keys Group Ltd

Mae’r Cynllun Ardystio Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth sydd ar gael ar AutismWales.org yn
darparu hyfforddiant cyffredinol ar awtistiaeth. O 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022, enillodd 26
o sefydliadau’r tystysgrif, sef: 

Sesiynau Gwybodaeth Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth
Darparwyd sesiynau ar gyfer Trafnidiaeth Cymru a Dŵr Cymru i godi ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth o awtistiaeth fel bod awtistiaeth yn rhywbeth sy’n cael ei dderbyn a gyda’r nod o
gefnogi cwsmeriaid awtistig. Cafodd sesiynau eu recordio a’u rhoi ar blatfformau dysgu mewnol i
hwyluso dysgu staff.

Derbyniodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol adborth cadarnhaol ar y sesiynau hyn:

“Diolch eto i chi am roi o’ch amser i rannu eich adnoddau gyda ni, roedd yn sesiwn wych,
llawn gwybodaeth ddefnyddiol."

"Diolch o galon, roedd eich sgwrs yn wych, rydym yn gwerthfawrogi’n fawr.”
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‘“Roedd gweminar ymwybyddiaeth o awtistiaeth y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ar gyfer
Trafnidiaeth Cymru, fel rhan o’n strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant i
greu cyfleoedd dysgu a chodi ymwybyddiaeth, yn wych a chafodd dderbyniad rhagorol. O’r
funud y gwnes i ymgysylltu â’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol roeddent yn eglur, yn
gymwynasgar ac yn gyfeillgar Cafodd y gweithdy dderbyniad cadarnhaol gan bawb a
fynychodd a derbyniais lawer iawn o adborth cadarnhaol wedyn yn dweud cymaint o fudd
yr oedd pobl wedi’i gael ohono.”

Cymuned Ymarfer ar y cyd â Grŵp Diddordeb Arbennig Anhwylderau
NiwroddatblygolColeg Brenhinol y Seiciatryddion ar Awtistiaeth ac Iechyd
Meddwl:
Ym mis Ebrill bydd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn cynnal Cymuned Ymarfer rithiol ar y cyd
â Grŵp Diddordeb Arbennig Anhwylderau Niwroddatblygol Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.
Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar Awtistiaeth ac Iechyd Meddwl. Bydd Kirsten Barnicot a
Jennie Parker, ymchwilwyr o Brifysgol Dinas Llundain, yn egluro ac yn myfyrio ar eu prosiect
ymchwil noddedig ‘Words That Carry On’ ar y gorgyffwrdd rhwng diagnosis o awtistiaeth ac
anhwylder personoliaeth mewn merched awtistig. Bydd Simon Moseley, Prif Seicolegydd
Clinigol GAI Gogledd Cymru, yn rannu ei feddyliau ar arfer clinigol mewn asesiadau ac
ymyraethau cysylltiedig ag Awtistiaeth gan ystyried cyflyrau gwahaniaethol a chyd-
ddigwyddol. Bydd cyfle hefyd am sesiwn cwestiynau ac atebion gyda phanel o arbenigwyr. 

Cymuned Ymarfer Salwch wedi’i Ffugio neu ei Achosi Gan Eraill, Cathie Long: 
Ym mis Mehefin, bydd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn cynnal Cymuned Ymarfer ar
Awtistiaeth a Salwch Wedi’i Ffugio neu ei Achosi Gan Eraill. Bydd y digwyddiad yn cael ei
arwain gan y siaradwyr gwâdd Cathie Long a Rachel Gavin, gweithwyr cymdeithasol
annibynnol sydd wedi ennill gwobrau am eu gwaith. Bydd Cathie Long a Rachel Gavin yn
cyflwyno’r Canllaw Ymarfer newydd ar Salwch wedi’i Ffugio neu ei Achosi gan Eraill gan
ddefnyddio enghreifftiau bywyd go iawn i ddangos sut y gall addasu ein hymarfer proffesiynol
wneud cymaint o wahaniaeth i fywydau teuluoedd sydd angen dealltwriaeth a’r cymorth
cywir.

What's next?



Ymateb COVID-19 GAI

Compendiwm Astudiaethau Achos

Yn ystod y pandemig Covid-19 addasodd sawl GAI
eu cyrsiau a’u gwasanaethau cefnogi er mwyn
gallu eu cyflwyno i bobl awtistig a’u teuluoedd o
bell e.e. cwrs cymorth ôl-ddiagnosis rhithiol a
chanolbwyntiau cymorth rhithiol. Roedd y rhain yn
hynod o boblogaidd ac yn sicrhau ei bod yn bosibl
parhau i gefnogi pobl yn effeithiol drwy gydol y
pandemig.
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Pennod 5: 
Gwasanaethau 
Awtistiaeth 
Integredig

Ym mis Mawrth 2022 lansiodd y Tîm Awtistiaeth
Cenedlaethol ei Gompediwm Astudiaethau Achos. Mae’r
Compendiwm arfer gorau hwn yn amlygu’r amrywiaeth o
waith effeithiol y mae gweithwyr awtistiaeth proffesiynol
yn ei wneud ar draws Cymru. Mae pob astudiaeth achos
yn cynnwys lleisiau pobl Awtistig a/neu rieni/gofalwyr pobl
Awtistig ac yn sôn am sut y mae’r cymorth a’r ymyraethau
a sefydlwyd wedi cael effaith gadarnhaol ar eu bywydau. 

Mae’r Compendiwm Astudiaethau Achos yn declyn
hanfodol ar gyfer hyrwyddo’r gwaith cadarnhaol y mae’r
saith Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ar draws Cymru
yn ei wneud. 

Darllenwch yr astudiaethau achos yma 

Yn 2021/22 dechreuodd llawer o’r Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig gynnig cymorth ac
asesiadau diagnostig wyneb yn wyneb ar gyfer cleientiaid yn unol â chanllawiau a rheoliadau
Covid-19 Llywodraeth Cymru. Mae llawer yn cynnig model hybrid, gydag asesiadau a
chefnogaeth wyneb yn wyneb neu rithiol yn cael eu cynnig yn seiliedig ar anghenion a hoffterau
cleientiaid. 

(Ciplun o hafan Compendiwm Astudiaeth Achos)

https://autismwales.org/cy/adnoddau/astudiaethau-achos/
https://autismwales.org/cy/adnoddau/astudiaethau-achos/


Pwyntiau i’w hamlygu o’r 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. 

Mae’r isod yn bwyntiau i’w hamlygu o ddata’r holl
Wasanaethau Awtistiaeth Integredig yn 2021/22 a
gellir gweld bod atgyfeiriadau i’r gwasanaeth yn dal i
godi. I gael gwybodaeth fanylach gweler yr atodiad
sy’n cynnwys y data llawn o’r adroddiad. 
 
 

10,449 x rhyngweithiad ag oedolion
4,262  x atgyfeiriad i’r gwasanaeth ar gyfer oedolion gyda 50% ohonynt yn hunan-
atgyfeiriadau
70% o’r atgyfeiriadau oedolion yn gofyn am asesiadau awtistiaeth diagnostig ac roedd 30%
gan bobl oedd yn gofyn am gymorth
1,009  x oedolyn wedi cael asesiad diagnostig
769m xoedolion wedi cael diagnosis yn cadarnhau eu hawtistiaeth
1,823 x rhyngweithiad gyda rhieni/gofalwyr
429 x atgyfeiriad i’r gwasanaeth ar gyfer rhieni/gofalwyr gydag 84% ohonynt yn hunan-
atgyfeiriadau
69% o atgyfeiriadau ar gyfer rhieni/gofalwyr oedolion awtistig a 16% ar gyfer rheini/gofalwyr
plant awtistig
6,416 x rhyngweithiad â gweithwyr proffesiynol 
3,261 x cyswllt newydd â gweithwyr proffesiynol
548 x cysylltiad gan weithwyr iechyd proffesiynol, 17% o’r awdurdodau lleol ac 11% gan
weithwyr proffesiynol o’r sector gwirfoddol

Ar gyfer adroddiad data 2021/22 llawn y Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig, gweler Atodiad 1.

Hyfforddiant ADOS ADI-R 
Ym mis Mai, Mehefin a Hydref 2021 a mis Chwefror 2022, noddodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol
hyfforddiant ADOS ADI-R  ‘Beginning with an A’ ar gyfer gweithwyr clinigol proffesiynol yn y
Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig a’r gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
ehangach. Ystyrir bod ADI-R (Cyfweliad Diagnostig Awtistiaeth - Diwygiedig) yn un o’r teclynnau
diagnostig clinigol safon aur ar gyfer asesu awtistiaeth mewn plant ac oedolion At ei gilydd cafodd
35 o weithwyr proffesiynol eu hyfforddi. Comisiynwyd cyrsiau ychwanegol a fydd yn rhedeg ym mis
Gorffennaf a mis Medi 2022.



Cyfnewidfa Ymarfer y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig: 
Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ar hyn o bryd yn datblygu cyfres o ddigwyddiadau newydd
o’r enw Cyfnewidfa Ymarfer GAI. Bydd y Gyfnewidfa Ymarfer GAI yn lle i weithwyr proffesiynol yn
y saith Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ddod at ei gilydd i rannu ymarfer a thrafod y gwaith
presennol ar sawl pwnc. Bydd y Digwyddiad Cyfnewid Ymarfer Cyntaf yn cael ei gynnal yn
rhithiol ym mis Mehefin a bydd yn canolbwyntio ar waith grŵp a sut i fesur gwaith grŵp yn
effeithiol. Bydd pynciau ar gyfer digwyddiadau Cyfnewid Ymarfer y dyfodol yn cael eu pennu
gan y gweithwyr proffesiynol o fewn y GAI. 
 

Hyfforddiant DISCO: 
Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi comisiynu hyfforddiant DISCO ar gyfer 15 o weithwyr
proffesiynol ar draws y Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig. Mae’r Cyfweliad Diagnostig ar
gyfer Anhwylderau Cymdeithasol a Chyfathrebu (Diagnostic Interview for Social Communication
Disorders -DISCO) yn un o’r teclynnau a ddefnyddir gan glinigwyr i wneud diagnosis o
awtistiaeth. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal y mis Gorffennaf a mis Hydref 2022.
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Beth nesaf?



Y Blynyddoedd Cynnar

Mae’r rhaglen Dysgu am Awtistiaeth  yn mabwysiadu ymagwedd ysgol gyfan i wella ymwybyddiaeth
a dealltwriaeth o anghenion plant awtistig. Mae’r hyfforddiant wedi’i gynllunio i sbarduno
trafodaethau a chynyddu dealltwriaeth ymhlith yr holl staff a disgyblion ar draws yr ysgol/lleoliad.
Mae’r data canlynol yn dangos faint sydd wedi manteisio ar y rhaglen ar draws Cymru.
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Ers ei lansiad ddiwedd mis Medi 2017,
mae 2,954 aelod o staff wedi dilyn
rhaglen hyfforddi’r blynyddoedd
cynnar ac mae 112 Lleoliad
Blynyddoedd Cynnar wedi ennill eu
dyfarniad Dysgu am Awtistiaeth, 16
ohonynt yn ystod 2021/22. 

Pennod 6: 
Dysgu am 
Awtistiaeth 

“Mae staff wedi defnyddio’r hyfforddiant i edrych ar eu darpariaeth ac wedi creu
llefydd bach diogel a llawer o lecynnau clud a hefyd wedi lleihau sŵn ‘gweledol’ drwy
addasu arddangosiadau a defnyddio themâu mwy naturiol.” 

– Methrinfa Little Scholars, Wrecsam 

Ym mis Mawrth 2021, gweithiodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn agos â Cowshed Ltd, cwmni
marchnata wedi’i leoli yng Nghaerdydd, i gynhyrchu ymgyrch integredig i hyrwyddo’r cynllun ac
adnoddau Dysgu am Awtistiaeth. Fel rhan o’r ymgyrch cynhyrchodd Cowshed ddau fideo
astudiaeth achos ‘Arwr’ gyda dau leoliad blynyddoedd cynnar. Myfyriodd Gofal Dydd Little Tigers y
Rogit, Sir Fynwy a Chylch Chwarae Snap Cymru yn Sir Benfro ynghylch sut y mae cwblhau’r cynllun
wedi eu helpu nhw i ofalu’n well am blant awtistig. Gwyliwch y fideos astudiaethau achos yma. 

Mae Cowshed hefyd wedi cynhyrchu fideo ‘sut i’ ar gyfer lleoliadau’r blynyddoedd cynnar sy’n
egluro’r broses o gwblhau a gwneud cais am ddyfarniad Dysgu am Awtistiaeth. Gellir gwylio’r
fideo ‘sut i’ yma 

Derbyniwyd y dyfyniad canlynol gan leoliad a gwblhaodd y rhaglen yn 2021/22:

Dysgwch fwy am gynllun y Blynyddoedd Cynnar yma. 

https://autismwales.org/cy/addysg/rwyn-gweithio-mewn-lleoliad-blynyddoedd-cynnar/blynyddoedd-cynnar-fideos-astudiaethau-achos/
https://autismwales.org/cy/addysg/rwyn-gweithio-mewn-lleoliad-blynyddoedd-cynnar/cynllun-blynyddoed/
https://autismwales.org/cy/addysg/rwyn-gweithio-mewn-lleoliad-blynyddoedd-cynnar/cynllun-blynyddoed/
https://autismwales.org/cy/addysg/rwyn-gweithio-mewn-lleoliad-blynyddoedd-cynnar/trosolwg-or-rhaglen-blynyddoedd-cynnar/
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Ysgolion Cynradd
Lansiwyd rhaglen Dysgu am
Awtistiaeth yr Ysgolion Cynradd ym
mis Mawrth 2016. Ers ei lansiad mae
245 o ysgolion ar draws Cymru wedi
ennill eu dyfarniad ‘Dysgu am
Awtistiaeth’. Yn ystod 2021/22
enillodd 32 o ysgolion eu dyfarniad
Dysgu am Awtistiaeth. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae 1,932 o staff dysgu (cyfanswm o 9,634) a 2,486 os Staff Cymorth
Dysgu (cyfanswm o 10,483) wedi dilyn y cwrs Dysgu am Awtistiaeth . Yn ogystal mae 7,191 o blant
wedi cwblhau’r cynllun Archarwyr Awtistiaeth (cyfanswm o 49,992).

Derbyniwyd y dyfyniad canlynol gan ysgol gynradd a gwblhaodd y rhaglen yn 2021/22 a
rhannodd sut y byddant yn addasu eu harfer o ddydd i ddydd.

“…Dwi wir yn meddwl bod hyn wedi agor y mater i fyny ac wedi’i wneud yn rhywbeth
y mae’n iawn i ni ei drafod. Ym mhob dosbarth yn yr ysgol mae ‘na blentyn awtistig
neu sydd ar y llwybr felly mae’n bwysig deall beth y gellir ei wneud i gefnogi’r
dysgwyr hynny ac mae’r tri phwynt sy’n cael eu dangos yn y cartŵn yn syml ac yn
hawdd i’w deall. Mae wedi agor y drws i drafodaeth ac mae’n rhywbeth y gall yr
athrawon droi ato wrth drafod strategaethau dysgu, meddylfryd twf, amrywiaeth ac
ati yn yr ysgol.” 

– Ysgol Gynradd Hafod, Pontypridd

Ysgolion Uwchradd
Ers ei lansiad ddechrau mis Medi 2017, mae
5,992 aelod o staff ysgolion uwchradd wedi dilyn
y rhaglen hyfforddiant Dysgu am Awtistiaeth ac
mae 24,144 o ddisgyblion wedi cael y wers Sgiliti
ac wedi tyngu eu llw. Mae 3 ysgol uwchradd arall
ar draws Cymru wedi ennill eu dyfarniad Dysgu
am Awtistiaeth dros y flwyddyn ddiwethaf, gan
olygu bod cyfanswm o 23 o ysgolion wedi
cwblhau’r cynllun ers ei lansiad.

Yn ogystal mae staff cymorth eraill megis llywodraethwyr, staff arlwyo a gweinyddol ar draws
lleoliadau ac ysgolion wedi ennill eu tystysgrifau ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’ fel rhan o’r rhaglen
Dysgu am Awtistiaeth 

Dysgwch fwy am y cynllun Ysgolion Cynradd yma. 

https://autismwales.org/en/education/i-work-in-a-primary-school/introduction/
https://autismwales.org/en/education/i-work-in-a-secondary-school/introduction/
https://autismwales.org/cy/addysg/rwyn-gweithio-mewn-ysgol-gynradd/
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Addysg Bellach
Mae gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol nifer o adnoddau hyfforddi ar gyfer staff sy’n gweithio
mewn lleoliadau Addysg Bellach a Dysgu Seiliedig ar Waith. Mae gan y Tîm Awtistiaeth
Cenedlaethol hefyd adnoddau ar gyfer myfyrwyr mewn lleoliadau Addysg Bellach a Dysgu Seiliedig
ar Waith. 

Yn 2020 cynhyrchodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol fideo hyfforddiant Addysg Bellach.  Roedd
Ewan Richards yn rhan o’r fideo yma pan oedd o yng Ngholeg Sir Gar. Mae Ewan bellach wedi
graddio o’r brifysgol gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf ac wedi siarad am ei brofiad o fod yn
rhan o’r fideo: 

“Mae dealltwriaeth o awtistiaeth a’i dderbyn yn sicr wedi cynyddu ar draws yr ysgol.
….Rydym wedi cael adborth mor gadarnhaol gan deuluoedd disgyblion sydd wedi
gadael ein hysgol yn ddiweddar...” 

– Ysgol Uwchradd Bryntirion, Pen-y-bont ar Ogwr  

Dysgwch fwy am y cynllun Ysgolion Uwchradd yma. 

“Ewan ydw i ac rwy’n 22 oed. Rwyf ar hyn o bryd yn fyfyriwr ôl-radd ac yn
gweithio mewn theatr leol. Yn ddiweddar fe wnes i raddio gyda Gradd
BSc Dosbarth Cyntaf mewn Cyfrifiadura Cymhwysol o Brifysgol y Drindod
Dewi Sant. Pan oeddwn yn astudio yng Ngholeg Sir Gar, ymddangosais yn
fideo Addysg Bellach y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.

Mae fy mhrofiad yn y Brifysgol wedi bod yn gadarnhaol dros ben. Cefais
fynediad at amrywiaeth o gefnogaeth yn y Brifysgol e.e. sgiliau astudio,
hyfforddiant technoleg gynorthwyol, rheoli amser a gwella fy ysgrifennu
academaidd. Fe wnaeth y gefnogaeth hon, gyda chymorth y Brifysgol, fy
rhoi ar y trywydd cywir. Mae’r gefnogaeth a gefais wedi fy helpu i
ddatblygu fy hyder a’m sgiliau cyfathrebu. Cefais fy nerbyn, a’m
croesawu’n gynnes, i gymuned y brifysgol a chefais amrywiaeth o
gyfleoedd, yn cynnwys cael gwahoddiad i fod yn rhan o grŵp ffocws
adrodd yn ôl a bod yn Llysgennad Myfyrwyr.

Rwy’n teimlo bod y cynllun Addysg Bellach wedi bod o gymorth aruthrol i
mi yn enwedig yn ystod y pontio o’r ysgol i’r coleg. Roedd hyn yn
rhywbeth yr oeddwn yn poeni’n arw yn ei gylch ar y dechrau ond diolch i
adnoddau a fideos y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, ochr yn ochr â
chefnogaeth y coleg, cefais help i ymgartrefu’n gyflym yn yr amgylchedd
coleg.

Ar hyn o bryd rwyf yn astudio MSc mewn Peirianneg Meddalwedd ym
Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant. Ar ôl graddio, buaswn wrth fy modd bod
yn ddatblygwr gwefan i leoliad adloniant neu sefydliad addysgol.”  

– Ewan Richards 

Dysgwch fwy am y cynllun Addysg Bellach yma. 
Dysgwch fwy am y cynllun Dysgu Seiliedig ar Waith yma. 

https://autismwales.org/en/i-am-autistic/education/work-based-learning/
https://autismwales.org/en/i-am-autistic/education/further-education/
https://autismwales.org/cy/addysg/rwyn-gweithio-mewn-ysgol-uwchradd/
https://autismwales.org/cy/addysg/rwyn-gweithio-mewn-sefydliad-addysg-bellach/
https://autismwales.org/cy/addysg/rwyn-ddarparwr-dysgu-yn-y-gwaith/
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Adroddiad Data Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig 
2021/22  

1. Crynodeb Gweithredol 

Mae'r flwyddyn 2021/22 wedi parhau i fod yn flwyddyn i lawer ac mae effaith y pandemig wedi parhau i 
gael effaith 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 parhau i ddangos 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. 

• 10,449 rhyngweithiau gydag oedolion awtistig 

• 4,262 cyfeiriadau i’r gwasanaethau ar gyfer oedolion awtistig gyda 50% o’r rhain yn hunan-

gyfeiriadau o oedolion awtistig 

• 70% o’r cyfeiriadau ar gyfer oedolion awtistig yn gofyn am asesiadau diagnostig awtistiaeth a 
30% yn gofyn am gefnogaeth  

• Derbyniodd 1,009 oedolyn asesiad diagnostig  

• Derbyniodd 796 oedolyn ddiagnosis cadarnhaol o awtistiaeth 

• 1,823 rhyngweithiau gydag rhieni/ gofalwyr 

• 429 cyfeiriadau i’r gwasanaethau ar gyfer rhieni/ gofalwyr gyda 84% o’r rhain yn hunan-

gyfeiriadau 

• 69% o’r cyfeiriadau ar gyfer rhieni/ gofalwyr o oedolion awtistig a 16% rhieni/ gofalwyr o blant 
awtistig  

• 6,416 rhyngweithiau gydag pobl broffesiynol  

• 3,261 cysylltiadau newydd gyda phobl broffesiynol 

• 58% o cysylltiadau gan gweithwyr iechyd proffesiynol, 17% gan weithwyr proffesiynol o 
awdurdodau lleol a 11% 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 2021/22.  

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 10,449 

Cyfeiriadau ar gyfer oedolion awtistig 4,262 

 Cyfeirio gan weithwyr proffesiynol 2,000 

 Hunan-gyfeiriad 2,112 

 Cyfeirio gan rhieni/ gofalwyr  150 

 

 

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. 
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Tabl 3.2: Natur y cyfeiriadau ar gyfer oedolion  

Defnyddwyr Gwasanaeth 

 Oedolion awtistig yn gofyn am gefnogaeth 1,290 

 Oedolion sy'n gofyn am asesiad diagnostig 2,972 

 

 

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 -17 124 

18 - 25 1,376 

 26 - 45 1,676 

 46 - 64 549 

 65+ 26 

Dymuno peidio dweud 502 
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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 1,812 

Benyw 2,108 

Gwell peidio dweud 299 

Arall 43 

Graff 3.4: Rhyw yr oedolion awtistig sy'n cyrchu gwasanaethau 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

16 -17 18 - 25  26 - 45  46 - 64  65+

Dosbarthiad Oedran

43%

49%

7%
1%

Rhyw

Gwryw Benyw Gwell peidio dweud Arall



  
 

34 
 

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 587 

Cefnogaeth cyflogaeth 27 

Sgiliau byw bob dydd 82 

Ymddygiad heriol 13 

Hamdden 36 

Sgiliau cymdeithasol 47 

Asesiad diagnostig 2,972 

Dysregu emosiynol 44 

Pryder 79 

Iselder 13 

Cwsg / diet 40 

Mynediad i wasanaethau eraill  20 

Cefnogaeth rhieni 3 

Arall 297 

 

Graff 3.5: : Y prif reswm cychwynnol dros cyfeirio i'r gwasanaeth 
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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 2,668 

Dim derbyn 342 

Aros am fwy o wybodaeth 467 

 

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 11 

Ddim yn briodol 231 

Gwybodaeth annigonol  110 
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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 1,203 

Staff Seicoleg y GAI 490 

Staff Therapi Lleferydd ac 
Iaith y GAI 153 

Staff Therapi Galwedigaethol 
y GAI 1,643 

Dietegwyr y GAI 22 

Gweithwyr Cefnogol y GAI 2,325 

Mynediad i grŵp cymorth 691 

Cyfeirio i wasanaeth arall 160 

Dim gweithredu pellach 12 

Cyfeirio at wasanaeth arall 204 

Darparu gwybodaeth 3,183 

Ymarferydd ASA 293 

Gweithiwr cymdeithasol 83 

Nyrs cofrestredig 43 

Rheolwr tîm GAI 243 

Arall 68 
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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 2021/22 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 2.0 

Yr wythnosau ar gyfartaledd o dderbyn cyfeiriad i ddechrau ymyriad 8.0 

Prydlondeb asesiad diagnostig 

Yr wythnosau ar gyfartaledd o'r pwynt derbyniwyd cyfeiriad i’r pwynt o’r 
dderbyn 3.6 

Yr wythnosau ar gyfartaledd o dderbyn cyfeiriad i ddechrau ymyriad 102.4 

Yr wythnosau ar gyfartaledd o apwyntiad cychwynnol i diagnosis / 
canlyniad 2.6 
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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 1,009 

Nifer yr asesiadau sy'n arwain at ddiagnosis cadarnhaol 796 

 

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 371 

Nifer y cwynion ffurfiol a dderbyniwyd 15 

Nifer y canmoliaeth a dderbyniwyd 325 

 

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 2021/22. 

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 1,823 

Cyfeiriadau ar gyfer rhieni/ gofalwyr  429 

 Cyfeiriwyd gan weithwyr proffesiynol 64 

 Hunan-gyfeiriad 362 
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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 

Defnyddiwr gwasanaeth  

Rhieni / gofalwyr oedolyn awtistig 286 

Rhieni / gofalwyr plant awtistig 68 

Arall 60 

 

Graff 4.2: Natur y gwasanaethau y mae rhieni a gofalwyr yn eu cyrchu 
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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 
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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 286 

Dim derbyn 17 

Aros am gwybodaeth bellach 22 

 

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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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 13 

Staff Therapi Lleferydd ac Iaith y GAI 5 

Staff Therapi Galwedigaethol y GAI 214 

Dietegwyr y GAI 4 

Gweithwyr Cefnogol y GAI 130 

Gweithwyr Cefnogol y GAI 19 

Mynediad i grŵp cymorth 42 

Cyfeirio i wasanaeth arall 149 

Dim gweithredu pellach 11 

Cyfeirio at wasanaeth arall 5 

Darparu gwybodaeth 57 

Arall 385 
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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 2021/22 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 2021/22. 

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 2.2 

Yr wythnosau ar gyfartaledd o dderbyn cyfeiriad i ddechrau ymyriad 3.4 

Gwybodaeth ychwanegol 

Nifer y sesiynau grŵp cymorth a gynhaliwyd 118 

Nifer y cwynion ffurfiol a dderbyniwyd 3 

Nifer y canmoliaeth a dderbyniwyd 148 
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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 2021/22. 

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 6,416 

Cysylltiadau newydd gyda gweithwyr proffesiynol 3,261 

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 904 

Gofyn am waith / ymgynghoriad ar y cyd ar gyfer cleient 726 

Gofyn am gefnogaeth i weithio gyda chleient (iaid) 409 

Cais am hyfforddiant 197 

Ymholiad cyffredinol arall 989 

Cyfeirio am gymorth rhieni / gofalwr 36 

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 567 

Iechyd 1882 

Sector Preifat 193 

Gwirfoddol / Trydydd Sector 351 

Cyfiawnder troseddol 113 

Arall 155 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17%

58%

6%

11%

3% 5%

Sector

Awdurdod Lleol

Iechyd

Sector Preifat

Gwirfoddol / Trydydd Sector

Cyfiawnder troseddol

Arall



  
 

46 
 

6. Casgliad  

Mae'n bwysig ailadrodd bod effaith y pandemig yn parhau i gael effaith ar y GAI. Mae'r data'n dangos 
bod yr GAI wedi parhau i dderbyn nifer fawr i gyfeiriadau ac wedi gweithio gyda nifer cynyddol o bobl. 

Ar gyfer gwasanaethau a ddarperir i oedolion, roedd 50% o'r cyfeiriadau yn hunan-gyfeiriadau gan yr 
oedolion eu hunain. Roedd saith deg y cant o'r cyfeiriadau ar gyfer asesiad diagnostig a 30% 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, therapyddion 
galwedigaethol GAI ac asesiad diagnostig. Gellir nodi hefyd y bu cynnydd o 82% yn y cyfeiriadau i'r 
gwasanaeth gan oedolion yn 2021/22 o'i gymharu â ffigurau 2020/21. Yn ogystal, bu cynnydd o 21% yn 
yr asesiadau diagnostig a gynhaliwyd yn 2020/21 o gymharu â 2019/20. 

Roedd 84% o'r cyfeiriadau yn hunan-gyfeiriadau ar gyfer gwasanaethau a ddarperir i rieni / gofalwyr. 
Roedd chwe deg naw y cant o'r cyfeiriadau gan rieni a gofalwyr oedolion a 16% gan rieni a gofalwyr 
plant. Y prif reswm dros cyfeiriadau oedd cefnogaeth rhieni / gofalwyr, cefnogaeth / cyngor ôl-
ddiagnostig, rhaglenni cefnogi rhieni ac ymddygiad sy’n herio. Yr ymyriadau a gyrchir amlaf darparu 
gwybodaeth, mynediad i grwpiau cefnogi, therapydd galwedigaethol GAI a cefnogaeth gan weithwyr 
cymorth GAI. Gellir nodi hefyd y bu cynnydd o 32% yn y cyfeiriadau i'r gwasanaeth gan rieni / gofalwyr 
yn 2021/22 o'i gymharu â ffigurau 2020/21 

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 58% yn weithwyr proffesiynol o'r bwrdd iechyd, 17% yn dod o awdurdodau 
lleol a 11% o'r sector gwirfoddol. Gellir nodi hefyd y bu cynnydd o 30% yn y cysylltiadau â'r gwasanaeth 
gan weithwyr proffesiynol yn 2021/22 o'i gymharu â ffigurau 2020/21. 

 


