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Mae’r Memorandwm Dealltwriaeth hwn yn ddatganiad o’r berthynas 

waith a’r bartneriaeth rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a 

Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â phobl ag 

Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig. Mae'n amlinellu sut y bydd y 

ddau sefydliad yn gweithio gyda’i gilydd a gyda’u haelodau a’u 

partneriaid. 
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Cyflwyniad 

 
Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol  
Cymru (CLlLC) ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru (ICC) ar Femorandwm 
Dealltwriaeth er mwyn hybu partneriaeth 
a chydweithrediad rhwng y ddau sector 
statudol, llywodraeth leol ac iechyd. 
 
Mae CLlLC yn cynrychioli buddiannau 
awdurdodau unedol yng Nghymru, gyda 
rôl i hybu gwell llywodraeth leol a 
chefnogi awdurdodau i ddatblygu polisïau 
a blaenoriaethau a fydd yn gwella 
gwasanaethau cyhoeddus a 
democratiaeth. 
 
Mae CLlLC yn cynrychioli’r 22 cyngor 
unedol yng Nghymru ac mae’r tri 
awdurdod tân ac achub a’r tri awdurdod 
parc cenedlaethol yn aelodau cyswllt.   
 
ICC yw’r asiantaeth iechyd cyhoeddus 
cenedlaethol yng Nghymru a’i bwrpas yw 
diogelu a gwella iechyd a lles a lleihau 
anghydraddoldebau iechyd i bobl yng 
Nghymru. Mae'n rhan o’r GIG ac mae'n 
adrodd i Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn 
Llywodraeth Cymru.  Mae ICC yn darparu 
cyngor, arbenigedd a gwasanaethau 
arbenigol i Lywodraeth Cymru (gan 
weithio ar draws adrannau), y saith 
bwrdd iechyd, dwy Ymddiriedolaeth GIG, 
22 awdurdod lleol, asiantaethau eraill ac i 
boblogaeth Cymru.   
 
Mae ICC, byrddau iechyd ac awdurdodau 
lleol yn gweithio’n agos i hybu iechyd 
cyhoeddus yn eu hardaloedd a mynd ati 
ar y cyd i nodi a gosod yr agenda 
strategol leol mewn partneriaeth â 
chymunedau, tai, addysg, yr heddlu, tân 
ac achub a’r sector gwirfoddol. 
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Bydd CLlLC ac ICC yn gweithio gyda’i 
gilydd i leihau anghydraddoldebau iechyd 
a gwella iechyd, lles a chanlyniadau i bobl 
ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig 
(ASD).   
 
 
1. Pwrpas 
 
Pwrpas y Memorandwm hwn yw: 
• Amlinellu’r trefniadau cydweithio 

rhwng CLlLC ac ICC. 
• Darparu fframwaith ar gyfer 

datblygu rhaglen waith y cytunir arni 
sy’n cefnogi Diweddariad o’r Cynllun 
Gweithredu Strategol ar gyfer 
Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig  
(2015) 1 a’r Cynllun Darparu 
cysylltiedig (2016-2020) a Law yn 
Llaw at Blant a Phobl Ifanc – Llwybr 
Asesu Diagnostig Niwroddatblygiad. 
2   

 
 
2. Llywodraethu 
 
Bydd cyfeiriad strategol a’r gwaith o 
oruchwylio’r Tîm Datblygu ASD 
Cenedlaethol a goruchwylio’r 
Memorandwm Dealltwriaeth rhwng 
Iechyd Cyhoeddus Wales a CLlLC yn cael 
ei ddarparu gan y Grŵp Rheoli ASD 
Cenedlaethol rhwng CLlLC ac ICC. Caiff y 
cylch gorchwyl ei ddrafftio a’i ystyried gan 
y Grŵp Rheoli. 
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3. Cyd-destun Polisi 
Bydd ein gwaith yn cael ei arwain gan 
bolisïau cenedlaethol, yn cynnwys: 
 
 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 
 Cymru Iachach - Ein Cynllun ar 

gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
2018 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014 

 Diweddariad o’r Cynllun 
Gweithredu Strategol ar gyfer 
Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig 
2016 

 Diweddariad o’r Cynllun 
Gweithredu Strategol ar gyfer 
Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig 
Cynllun Darparu 2016-2020 (2016) 

 Law yn Llaw ar gyfer Iechyd 
Meddwl 2012 

 Law yn llaw ar gyfer Iechyd 
Meddwl - Cynllun Darparu 2016-19 

 Gofal Iechyd Darbodus 
 

Ac yng nghyd-destun Dull Iechyd 
Cyhoeddus 
 
“Mae Dull Iechyd Cyhoeddus yn ceisio 
sicrhau’r budd mwyaf posibl i’r nifer 
mwyaf o bobl, Mae'n broses pedwar cam 
sy’n seiliedig ar ddull gwyddonol.’ 
(Cynghrair Atal Trais, Sefydliad Iechyd y 
Byd, 2017) 
 
Cam 1: Diffinio a Monitro’r Broblem - 
Casglu data’n systematig i bennu “pwy”, 
“beth”, “ble”, “pryd” a “sut”. 
 
Cam 2: Nodi’r ffactorau risg a diogelu - 
defnyddio ymchwil i benderfynu ynghylch 
achosion a chydberthynas materion, y 
ffactorau sy’n cynyddu neu’n lleihau risg, 
a’r ffactorau y gellid eu haddasu drwy 
ymyriadau. 
 
Cam 3: Datblygu a phrofi strategaethau 
atal - darganfod beth sy’n gweithio trwy 
gynllunio, gweithredu a gwerthuso 
ymyriadau 

 
Cam 4: Gweithredu – monitro’r effaith ar 
ffactorau risg a chanlyniadau targed a 
gwerthuso effeithlonrwydd cost. 
 
 
4. Sut yr ydym yn Gweithio 
gyda’n Gilydd 
Mae awtistiaeth yn effeithio ar tua 1 o 
bob 100 o bobl yng Nghymru a’r DU. Nod 
y Diweddariad o’r Cynllun Gweithredu 
Strategol yw ein bod yn deall anghenion 
plant, pobl ifanc ac oedolion ag 
awtistiaeth a’u teuluoedd a’u gofalwyr, 
a’u bod yn cael cymorth i gyflawni eu 
hamcanion o ran lles. Prif feysydd 
blaenoriaeth y Diweddariad o’r Cynllun 
Gweithredu Strategol yw:  
 
- Asesiad a diagnosis  
- Diwallu anghenion cymorth 
- Codi ymwybyddiaeth, gwybodaeth a 

hyfforddiant 
 

Caiff Tîm Datblygu ASD Cenedlaethol ei 
gynnal gan CLlLC mewn partneriaeth ag 
Iechyd Cyhoeddus Wales a’i brif 
swyddogaeth yw helpu i ddarparu Cynllun 
Strategaeth a Chynllun Darparu ASD ar y 
cyd â phrif fudd-ddeiliaid. Pwrpas y tîm 
yn y pen draw yw gwella bywydau pobl 
awtistig yng Nghymru.  Bydd y tîm yn 
gyfrwng i ddarparu’r Memorandwm 
Dealltwriaeth. 
 
Mae’r Llwybr Asesu Diagnostig 
Niwroddatblygiad yn amlinellu llwybr 
asesu niwroddatblygiad lefel uchel Cymru 
Gyfan. Mae’r llwybr wedi’i anelu at blant 
sy’n dangos symptomau ac amhariad o 
ran gweithredu sy’n arwydd o anhwylder 
niwrddatblygiadol.   



 

 

Datblygwyd y llwybr a’r ganllaw 
gysylltiedig 3  gan y Grŵp Llywio 
Niwroddatblygiad Cenedlaethol gyda’r 
nod o ddatblygu dull cyson o asesu, rhoi 
diagnosis ac adborth i blant a theuluoedd 
drwy Gymru. Fe’i gweithredir gan dimau 
niwroddatblygiadol byrddau iechyd. Mae 
budd i’w gael wrth i’r Tîm Datblygu ASD 
Cenedlaethol, wedi’i gynnal gan CLlLC ac 
ICC weithio’n agos gyda’i gilydd er budd 
plant a phobl ifanc, oedolion awtistig a 
rhieni a gofalwyr i gyfrannu at wella 
iechyd y boblogaeth a lleihau 
anghydraddoldebau iechyd. 
 
Rydym yn cydnabod bod CLlLC, fel corff 
cynrychioliadol, ac ICC yn ceisio gwella 
bywydau ac iechyd y cymunedau mwyaf 
difreintiedig a bregus yng Nghymru, yn 
cynnwys y gymuned o bobl a effeithir gan 
anhwylderau niwroddatblygiadol, gan 
gynnwys awtistiaeth. Bydd cyd-weithio 
rhwng y ddau sefydliad, sydd eisoes yn 
gyd-bartneriaid o’r Tîm Datblygu ASD 
Cenedlaethol, yn nodi lle bydd prosiectau 
ar y cyd yn cael yr effaith fwyaf ar ein 
poblogaeth ac yn lleihau 
anghydraddoldebau. Felly byddwn yn 
nodi problemau cyffredin ac yn datblygu 
atebion ar y cyd o bersbectif iechyd 
ehangach iechyd cyhoeddus a 
llywodraeth leol, yn cynnwys gofal 
cymdeithasol a lles, addysg, tai, 
hamdden, cyflogaeth ac adfywio yn ôl yr 
angen. Bydd pwyslais ar atal ac 
ymyrraeth gynnar. Byddwn yn chwilio am 
ffyrdd y gallwn weithio gyda’n gilydd i 
ddatrys problemau. 
 
 
4.1 Gweithio mewn Partneriaeth 
 
Rydym yn cydnabod, trwy weithio gyda’n 
gilydd, y gallwn gyflawni mwy. Byddwn 
yn ystyried cyfleoedd i alinio 
blaenoriaethau, datblygu a rhannu iaith a 
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dull cyffredin er mwyn sicrhau 
canlyniadau cyffredin.  
 
Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i nodi 
sut y gall gwaith prosiect fod yn 
gynaliadwy, e.e. trwy “fusnes fel arfer”, 
cyfathrebu ein canfyddiadau i bartneriaid, 
gwneuthurwyr penderfyniadau eraill ac i’r 
cyhoedd. Byddwn yn ceisio sicrhau y 
gellir gweithredu unrhyw welliannau ar 
raddfa eang. 
 
Byddwn yn ceisio gweithio gydag 
asiantaethau eraill i hybu dull 
partneriaeth ehangach i wella ein 
heffeithlonrwydd a datblygu dull cyfannol 
o fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar 
ein cymunedau. 
 
 
4.2 Atal ac ymyrraeth gynnar 
 
Trwy ganolbwyntio ein hymdrechion ar 
helpu teuluoedd i roi’r cychwyn gorau 
mewn bywyd i’w plant, gallwn leihau 
effaith tlodi ar ganlyniadau iechyd gwael 
a rhoi cyfle i blant gyflawni eu llawn 
botensial. Hefyd rydym yn cydnabod ei 
bod yn bwysig i unigolion fod mor 
annibynnol â phosibl a byw bywydau 
llawn. 
 
 
4.3 Grymuso’r gymuned awtistig 
 
Rydym yn cydnabod bod y ddau sefydliad 
yn gweithio i rymuso unigolion a 
chymunedau, yn cynnwys y gymuned 
awtistig, er mwyn canfod eu pryderon, a 
gweithio gyda nhw i’w helpu i ganfod 
atebion holistaidd i’w problemau. 
 
 
  

 



 

 

4.4 Sicrhau dull sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth 
 
Gan adeiladu ar y Diweddariad o’r Cynllun 
Gweithredu Strategol ar gyfer ASD, 
byddwn yn parhau i ddatblygu dull sy’n 
seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer atal ac 
ymyrraeth gynnar, gan ddefnyddio’r 
dystiolaeth orau sydd ar gael i gyfrannu 
at ein camau ar y cyd, gan fanteisio ar 
ddysgu lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a 
rhyngwladol. 
 
 
5. Themâu Gwaith 
 
Bydd CLlLC, yn benodol y Tîm Datblygu 
ASD Cenedlaethol a Grŵp Llywio 
Cenedlaethol Niwroddatblygiadol ICC yn 
cynnwys eu blaenoriaethau strategol 
mewn un ddogfen er mwyn nodi camau 
ar y cyd a fydd yn ychwanegu gwerth 
drwy ddull cydweithredol, ac y gellir ei 
defnyddio i gyflawni blaenoriaethau’r 
ddau sefydliad. 
 
Bydd CLlLC ac ICC yn gweithio gyda’i 
gilydd ar feysydd penodol o fudd i’r naill 
a’r llall a gwerth ychwanegol 
cydweithredol, yn cynnwys:  
 
a) Gwaith ar y cyd yn ymwneud ag 

Osgoi Galw Patholegol (PDA) 
b) Gwaith cydweithredo gyda Phlant 

yng Nghymru yn nodi’r  
(i) broses ddiagnostig  
(ii) trosglwyddo plant a phobl 

ifanc hyd at 25 oed, - 
gwasanaethau gwybodaeth, 
cyngor a chymorth (IAS) ac 
anhwylderau 
niwroddatblygiadol (NDD) 

c) “Pasbort ysbyty” (dull cyfathrebu) 
yn bwydo i’r dull cenedlaethol i 
sicrhau bod awtistiaeth yn cael ei 
gynnwys yn y gwaith 
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d) Arolwg ar gyfer rhieni/gofalwyr 
ynghylch y ganllaw ar gyfer 
rhieni/gofalwyr yn cynnwys ffilm 
(Survey Monkey ar y ganllaw 
bresennol) 

e) Diweddariad o’r ganllaw 
wybodaeth i blant a theuluoedd 
sydd wedi cael diagnosis o 
awtistiaeth 

f) Cynhadledd Awtistiaeth Cymru ar y 
Cyd â budd-ddeiliaid trydydd sector 

g) Protocol ail farn ar gyfer ASD 
(adeiladu ar enghraifft 
anhwylderau niwroddatblygiadol) 

h) Rhwydwaith addysg CAMHS yn 
asesu’r angen am hyfforddiant 

i) Protocol diagnosis preifat ar gyfer 
ASD (adeiladu ar enghraifft 
anhwylderau niwroddatblygiadol 
sy’n cael ei ddatblygu)  

 
Bydd y rhaglen waith ar y cyd yn cynnwys 
hwyluso’r broses o ddarparu’r 
ymrwymiadau yn y Diweddariad o’r 
Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer 
Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig Cynllun 
Darparu (2016-2020), cynllun gwaith y 
Tîm Datblygu ASD Cenedlaethol 4 a 
Chynllun Gwaith Grŵp Llywio 
Cenedlaethol Gwella Gwasanaeth 
Niwroddatblygiadol. 
 
Bydd CLlLC ac ICC yn gweithio drwy 
grwpiau presennol fel Grŵp Cymuned 
Ymarfer Cymunedol Diagnostig Oedolion 
(a hwylusir gan y Tîm Datblygu ASD 
Cenedlaethol  ar y cyd â Llywodraeth 
Cymru), Grŵp Arweinyddion IAS 
Genedlaethol (Cymru) ( a hwylusir cant y 
Tîm Datblygu ASD Cenedlaethol ) a Grŵp 
Llywio Niwroddatblygiad Cenedlaethol a 
bydd yn sefydlu grwpiau tasg a gorffen ar 
gyfer darnau penodol o waith yn ôl yr 
angen. 
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6. Egwyddorion 
 
Bydd CLlLC ac ICC yn gweithio gyda’i 
gilydd ar y prif egwyddorion canlynol: 
• Dangos parch at ei gilydd ac at 

amgylchiadau, persbectif a 
blaenoriaethau eu haelodau 

• Cyfathrebu’n ystyrlon a chysylltu â’i 
gilydd ar ran y ddau sector, 
llywodraeth leol ac iechyd 

• Rheoli disgwyliadau a phennu 
ymatebion realistig a chymesur i 
unrhyw heriau sy’n datblygu, 
blaenoriaethau neu gynigion ar 
gyfer gweithgaredd ar y cyd 

• Cytuno ar amserlenni y gellir eu 
rheoli ar gyfer unrhyw newidiadau 
angenrheidiol yng ngwaith neu 
ddiwylliant perthnasoedd a 
gynlluniwyd o ganlyniad i’r 
bartneriaeth hon 

• Rhannu gwybodaeth berthnasol ac 
arfer gorau fel ffordd o wella 
effeithlonrwydd gweithrediadau ei 
gilydd a fydd yn sicrhau budd 
cyffredinol i gymunedau yng 

Nghymru a’r gymuned awtistig yn 
benodol. 

 
 
7. Adnoddau 
 
Datblygwyd cyfres o gamau ar y cyd gan 
CLlLC ac ICC ac mae’r rhain yn cael eu 
gweithredu gyda phartneriaid 
(amlinellwyd ym mharagraff 6 uchod). 
 
 
8. Monitro ac Adolygu 
 
Bydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
(CLlLC) ac Iechyd Cyhoeddus Cymru 
(ICC) yn adolygu’r Memorandwm a’r 
rhaglen waith ar y cyd yn flynyddol, a 
bydd yn cyhoeddi unrhyw ddiweddariad 
neu ddiwygiad i’r memorandwm hwn 
drwy gytundeb yn eu hadroddiadau 
blynyddol, neu ddogfennau addas eraill. 
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