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Annwyl Janet, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 24 Mawrth yn gofyn am ragor o wybodaeth yn dilyn fy 
ymateb blaenorol yn ymwneud â Deiseb P-05-812 a gweithredu canllawiau NICE ar gyfer 
Anhwylder Personoliaeth Ffiniol. Ymddiheuraf am yr oedi wrth ateb. 

O ran yr argymhellion sydd wedi'u cynnwys yn Natganiad Sefyllfa Coleg Brenhinol  
Seiciatreg ar Anhwylderau Personoliaeth, rydym wedi gofyn i Rwydwaith Iechyd Meddwl y 
GIG adolygu'r datganiad ac ystyried a oes angen unrhyw gamau penodol ychwanegol yng 
Nghymru. 

Canllawiau yn unig yw canllawiau clinigol NICE ac felly nid ydynt yn orfodol i'w gweithredu 
gan sefydliadau'r GIG yng Nghymru. Wedi dweud hynny byddem yn disgwyl i bob sefydliad 
ystyried canllawiau perthnasol NICE wrth gynllunio a darparu gwasanaethau'r GIG ac 
adlewyrchu hyn fel rhan o'u cynlluniau integredig.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn 
gweithio gyda Hwylusydd Gweithredu NICE i Gymru sy'n gyfrifol am gefnogi timau yng 
Nghymru i wneud y defnydd gorau o gynhyrchion NICE i ddarparu gwasanaethau o 
ansawdd uchel ochr yn ochr â safonau perthnasol eraill wrth gynllunio gwasanaethau ar 
gyfer eu poblogaethau. 

Yn ogystal, mae NICE ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi llofnodi 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn ddiweddar ac maent yn ymchwilio i opsiynau i ystyried 
gweithredu canllawiau NICE yn fwy systematig fel rhan o'r broses arolygu. 

Yn gywir, 

Vaughan Gething AS/MS 
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