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21 Mawrth 2022  
 

Annwyl Jack, 
 
Diolch am eich llythyr ar 20 Ionawr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
am ddeiseb P-06-1249 sy’n galw am ddarpariaeth llwybr clinigol, gofal meddygol ac 
arbenigwyr i bobl â  Syndrom Tourette yng Nghymru. Rwy’n ymateb gan fy mod, fel y 
Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, yn gyfrifol am wasanaethau 
niwroddatblygiadol gan gynnwys syndrom Tourette. 
 
Rydym yn gweithio i wella gwasanaethau asesu a chefnogi ar gyfer pob cyflwr 
niwroddatblygiadol gan gynnwys syndrom Tourette, gyda’r nod o adeiladu gwasanaethau 
cynaliadwy ar gyfer y dyfodol ledled Cymru. Bydd ein dull gweithredu yn cael ei lywio ar sail 
canlyniadau’r adolygiad o’r galw a chapasiti presennol o wasanaethau niwroddatblygiadol o 
bob oed sydd i fod i gyflwyno adroddiad ddiwedd fis Mawrth eleni.  
 
Bydd canlyniadau’r adolygiad hwn yn darparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnom i drefnu 
gwelliannau hirdymor i wasanaeth yn y dyfodol. Rydym eisoes wedi ymgymryd â gwaith i 
gefnogi’r nod hwn, gan gynnwys cyhoeddi’r Cod Ymarfer Statudol ar Gyflenwi 
Gwasanaethau Awtistiaeth a ddaeth i rym fis Medi diwethaf. Mae gan y cod adran 
benodedig ar ddarpariaeth gwasanaethau asesu. Rydym hefyd yn ehangu hyn i gynnwys 
cyflyrau niwroddatblygiadol eraill megis ADHD a syndrom Tourette. 
 
Cyfarfûm yn ddiweddar â Ms Reeves-Graham ac aelodau o’i grŵp cymorth rhieni i glywed 
am eu profiadau’n uniongyrchol wrth geisio cael mynediad at wasanaethau a chymorth ar 
gyfer eu plant. Roedd y cyfarfod hwn yn dilyn cyfarfodydd blaenorol y mae fy swyddogion 
hefyd wedi’u cael gyda Ms Reeves-Graham. Bydd fy swyddogion yn parhau i gydweithio â’r 
grŵp o rieni wrth i bolisi niwroddatblygiadol yn y dyfodol ddatblygu. 
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Yn gywir, 
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