
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref P-06-1229 
Ein cyf/Our ref EM/13837/21 
 
 
Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – Y Pwyllgor Deisebiadau 
 

 
2 Rhagfyr 2021  

 
Annwyl Jack, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 5 Tachwedd ar ran y Pwyllgor Deisebau yn cyfeirio at 
Ddeiseb P-06-1229 Cynyddu'r cyllid ar gyfer Clinigau Hunaniaeth Rhywedd yng Nghymru 
gan Rosie Williams yn gofyn am fy marn ar y materion y mae'n eu codi. 
 
Mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) fel Comisiynydd 
Gwasanaeth Rhywedd Cymru yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r 
Fro i ehangu Gwasanaeth Rhywedd Cymru. Darparwyd cyllid ychwanegol i Wasanaeth 
Rhywedd Cymru i gynyddu capasiti, lleihau amseroedd aros a chynyddu arbenigedd dros 3 
blynedd. Mae'r buddsoddiad hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu clinig ategol yng ngogledd 
Cymru. 
 
Er fy mod yn cydnabod bod mwy o waith i'w wneud, yn 2020-21 lleihaodd Gwasanaeth 
Rhywedd Cymru y rhestr aros o 6 mis gyda chynlluniau ar waith i leihau hynny ymhellach 
dros y blynyddoedd nesaf. Mae'r gwasanaeth hefyd wedi llwyddo i recriwtio gweithwyr 
proffesiynol sydd ag arbenigedd ychwanegol, er enghraifft, i gynnal asesiadau llawfeddygol 
a fyddai wedi gofyn am atgyfeiriad o'r blaen i'r Clinig Hunaniaeth Rhywedd yn Llundain 
wedi’u cynnal gan Ymddiriedolaeth Sefydliad GIG Tavistock &Portman. 
 
Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn rhoi sicrwydd ichi ein bod yn gwneud cynnydd o ran 
gweithredu a datblygu Gwasanaeth Rhywedd Cymru yng Nghymru yn raddol. 
 
Yn gywir, 
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