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Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 4 Ebrill ar ran y pwyllgor deisebau, ynghylch darparu 
gwasanaethau a chymorth i gleifion sydd wedi cael niwed i’r ymennydd yng Nghymru. Rwyf 
wedi nodi'r sylwadau pellach gan y deisebydd ac wedi darparu ymatebion isod.  

Niwroadsefydlu: 

Cynllun Cyflyrau Niwrolegol  
Mater i fyrddau iechyd yw blaenoriaethu'r ffordd orau o ddefnyddio'r £900k o gyllid i wella'r 
cymorth i bobl sy'n aros am driniaeth niwrolegol, gan gynnwys i’r rhai hynny sydd wedi cael 
niwed i'r ymennydd (ABI). Dyrannwyd yr arian i fyrddau iechyd i ddatblygu Timau 
Niwroadsefydlu Cymunedol. Nid yw'r rhain yn dimau sy'n benodol i gyflwr ac nid ydynt yn 
darparu gwasanaeth sy'n benodol i gyflwr. Yn hytrach, maent yn gweld pobl yn ddibynnol ar 
anghenion. Gan nad yw hyn yn fetrig defnyddiol i'r timau hyn ei gasglu, nid yw’n hysbys beth 
yw cyfran y bobl o'r llwyth achosion cyffredinol sydd wedi cael niwed i’r ymennydd.  

Mae dangosfwrdd data ABI wrthi'n cael ei ddatblygu ac mae'n gydweithrediad rhwng y Tîm 
Gwerth mewn Iechyd a Grŵp Cyfeirio Clinigol, Grŵp Gweithredu ar Gyflyrau Niwrolegol 
(NCIG). Wrth i Iechyd a Gofal Digidol Cymru ddatblygu'r ystorfa ddata genedlaethol, bydd 
modd cynnwys data o ffynonellau ychwanegol i alluogi mapio taith y claf cyfan ar lefel 
genedlaethol a lleol. Bydd deall y galw am wasanaethau i bobl sydd wedi cael anaf i'r 
ymennydd, ac effaith y gwasanaethau hynny, yn helpu byrddau iechyd i gyfeirio cyllid i'r lle 
mwyaf priodol. Bydd yn galluogi NCIG i fonitro mynediad cyfartal ac ansawdd gwasanaethau 
ar draws Cymru ac yn ein darparwyr yn Lloegr. Mae'r dangosfwrdd ABI yn y cam datblygu 
cynnar ac ni fydd ond cystal â'r data sy'n ei boblogi, felly mae gwella ansawdd data yn barhaus 
yn ganolog i'r gwaith hwn.  
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Fframwaith Clinigol Cenedlaethol 
Mae'r NCIG wedi datblygu Datganiad Ansawdd drafft gyda mewnbwn gan grŵp rhanddeiliaid 
sy’n ddefnyddwyr gwasanaeth. Mae’r datganiad wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w 
ystyried a rhagwelir y bydd yn cael ei gyhoeddi yn yr haf. Mae'r NCIG eisoes wedi cytuno ar 
flaenoriaethau gwaith am y 12-18 mis nesaf ac mae'n datblygu cynllun gwaith i sicrhau bod y 
rhain yn cael eu cyflawni. Byrddau iechyd a Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol 
Cymru sy'n parhau i fod yn gyfrifol am weithredu. 
 
Fframwaith Adsefydlu Cenedlaethol  
Mae data a monitro manwl gywir yn hanfodol er mwyn darparu'r gwasanaeth adsefydlu mwyaf 
effeithiol i bawb sydd ei angen ac sy’n ei dderbyn. Nid yw gweithredu'r Fframwaith Adsefydlu 
Cenedlaethol yn ddibynnol ar y dangosfwrdd data, ond bydd data da yn sicr yn gwella ein 
gwybodaeth a'n heffeithiolrwydd i wella canlyniadau. Ni ddylai mynediad at wasanaethau a 
llwybrau gofal fod yn ddibynnol ar ddangosfyrddau data a dylid cefnogi pawb yn deg, yn y 
ffordd sydd fwyaf addas i'w hanghenion, waeth beth fo lleoliad y gwasanaethau neu'r llwybr 
y maent yn ei ddefnyddio i gyrraedd gwasanaethau, neu ar ba gam y maent ar y llwybr gofal. 
 
Fel rhan o'r gyfres o ganllawiau sylfaenol ar gyfer y Fframwaith Adsefydlu, datblygwyd offeryn 
modelu a fframwaith gwerthuso. Dylai pob gwasanaeth adsefydlu ddefnyddio'r rhain i sicrhau 
eu bod yn deall y galw a'r capasiti, bod yr holl ofal yn cael ei werthuso a bod camau'n cael eu 
cymryd yn deillio o’r hyn a ddysgwyd o'r gwerthusiad hwnnw i wella'r modd y darperir 
gwasanaethau. Mae'r rhain eisoes yn cael eu defnyddio mewn rhai gwasanaethau 
niwroadsefydlu. Byddant yn bwysig yn y ffrwd waith niwroadsefydlu sydd wedi'i nodi gan 
NCIG. 
 
Ni fydd y dangosfwrdd data ABI sy'n cael ei ddatblygu ond cystal â'r data a gasglwyd a'r 
ffynonellau data y gellir eu cyrchu. Mae'r grŵp cyfeirio clinigol Gwerth mewn Iechyd yn parhau 
i weithio gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru wrth iddynt ddatblygu'r ystorfa ddata 
genedlaethol i weld sut y gellir cynnwys ffynonellau data ychwanegol ar gyfer y llwybr cyfan. 
Mae angen inni weithio ar draws Cymru i wella mynediad gan sicrhau mwy o opsiynau 
hunangyfeirio, apwyntiadau dilynol ar gais y claf a chyflwyno ymatebion ‘gweld yn ôl 
symptomau’ yn unol â'r llwybr gofal arfaethedig. 
 
Presgripsiwn Adsefydlu  
Nid yw presgripsiynau adsefydlu yn offeryn safonol sydd â strwythur penodol. Maent yn 
rhan ofynnol o archwiliadau Rhwydwaith Trawma'r DU. Y bwriad yw cefnogi trosglwyddo 
gwybodaeth yn rhagorol am anghenion adsefydlu person pan fydd yn symud o un 
gwasanaeth i’r llall. Mae'n arfer da i bob gwasanaeth adsefydlu lunio nodau adsefydlu 
realistig ar y cyd â’r rhai sy'n defnyddio'r gwasanaeth, a nodi pa gymorth ac ymyriadau sydd 
eu hangen i gefnogi'r unigolyn i gyflawni'r nodau hynny. Mae ar wahanol bobl angen 
gwasanaethau mewn gwahanol fformatau, yn dibynnu ar eu gallu gwybyddol, eu gallu i 
gyfathrebu a’u gallu emosiynol. Dylid cynnwys y canlynol bob amser wrth drosglwyddo 
gwybodaeth yn dda rhwng gwasanaethau: 

• Nodi natur yr anghenion adsefydlu.  

• Cofnodi gwerthoedd llinell sylfaen ar gyfer y mesurau craidd a ddefnyddir i gofnodi 
cymhlethdodau a chanlyniadau sy'n ofynnol fel rhan o werthusiad rheolaidd o fewn y 
gwasanaethau adsefydlu arbenigol. 

• Argymhellion ac atgyfeiriadau. 
 

Bydd arfer da yn gofyn am asesiadau cyson er mwyn sicrhau bod nodau adsefydlu yn 
gyfredol. Nid yw un ddogfen yn disodli’r angen i osod nodau clinigol trylwyr, ar y cyd. Felly 
nid oes unrhyw gynlluniau i ymestyn y defnydd o broses y Rhwydwaith Trawma. Fodd 
bynnag, disgwylir i benodiad diweddar Arweinydd Adsefydlu Clinigol Cenedlaethol 
Proffesiynau Perthynol i Iechyd, a fydd yn gweithio ochr yn ochr â Chymrawd Clinigol mewn 



Adsefydlu yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru, arwain at Fframwaith Adsefydlu diwygiedig a 
chanllawiau sylfaenol erbyn yr Hydref. Mae'r Arweinydd Clinigol Cenedlaethol wrthi’n 
sefydlu rhwydwaith i gefnogi'r gwaith o nodi a rhannu arferion da ar draws Cymru. 
 
Mae'r Fframwaith Adsefydlu yn argymell defnyddio'r offeryn Modelu i ddeall y galw am 
adsefydlu yn well. Bydd Byrddau Iechyd yn parhau i fonitro amseroedd aros ac yn pennu'r 
gofynion ar gyfer buddsoddi mewn gwasanaethau adsefydlu a Gweithwyr Proffesiynol 
Perthynol i Iechyd, ac ehangu’r rhain.  
 
Gwasanaethau niwroadsefydlu i blant 
O ran gwasanaethau niwroadsefydlu pediatrig yng Nghymru, mater i'r byrddau iechyd yw nodi 
anghenion eu poblogaeth a chomisiynu/darparu gwasanaethau priodol. Mae gan bob bwrdd 
iechyd dimau pediatrig cymunedol a bydd gan y Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd 
sy'n gweithio ynddynt sgiliau niwroadsefydlu arbenigol. Fel y nodwyd uchod, nid yw'r timau 
hyn yn dimau neu'n wasanaethau penodol i gyflwr. Maent yn asesu ac yn cefnogi pobl yn ôl 
eu hanghenion yn hytrach nag yn ôl cyflwr neu ddiagnosis penodol.      
  
Mae deall y galw am wasanaethau i bobl sydd wedi cael niwed i’r ymennydd, ac effaith y 
gwasanaethau hyn, yn hollbwysig ac mae hwn yn faes lle mae bylchau yn bodoli. Fodd 
bynnag, mae'r dangosfwrdd ABI y cyfeirir ato uchod yn defnyddio data gydol bywyd gyda 
data’n cael eu cynnwys o enedigaeth. Felly, mae hyn yn dechrau darparu data ar nifer yr 
achosion o niwed i’r ymennydd mewn plant ac mae'n rhywbeth y gellir adeiladu arno. Bydd 
hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod gan fyrddau iechyd, ac eraill, yr wybodaeth a'r 
deallusrwydd sydd ei angen i gynllunio gwasanaethau effeithiol ac adnoddau uniongyrchol.  
 
Addysg 
O ran addysg, mae tegwch a chynhwysiant wrth wraidd ein diwygiadau addysg yng 
Nghymru. Fel rhan o'r rhaglen ddiwygio hon, mae system anghenion dysgu ychwanegol 
newydd yn cael ei chyflwyno'n raddol yng Nghymru i ddisodli’r system anghenion addysgol 
arbennig bresennol. Mae'r system anghenion dysgu ychwanegol newydd yn seiliedig ar 
Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) a Chod ADY Cymru 
sy'n cryfhau'r cymorth i ddysgwyr 0-25 oed sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) 
drwy greu:  

• fframwaith deddfwriaethol unedig i gefnogi pob plentyn o oedran ysgol gorfodol neu 
iau sydd ag ADY, a chefnogi pobl ifanc ag ADY sydd yn yr ysgol/uned cyfeirio 
disgyblion neu mewn addysg bellach; 

• proses integredig, gydweithredol o asesu, cynllunio a monitro'r cymorth a roddir i 
ddysgwyr anghenion dysgu ychwanegol sy'n hwyluso ymyriadau cynnar, amserol ac 
effeithiol; a 

• system deg a thryloyw ar gyfer darparu gwybodaeth a chyngor, ac ar gyfer datrys 
pryderon ac apeliadau. 

O dan y Ddeddf ADY, bydd gan bob dysgwr ag anghenion dysgu ychwanegol, a all 
gynnwys dysgwyr sydd wedi cael niwed i’r ymennydd, hawl i gael Cynllun Datblygu Unigol 
(CDU) waeth beth fo difrifoldeb neu gymhlethdod ei anghenion. Rhaid ystyried barn, 
dymuniadau a theimladau plant a phobl ifanc a'u rhieni ym mhob cam o'r broses CDU.  
 
Un o'r rolau statudol a grëwyd gan y Ddeddf ADY yw'r Swyddog Arweiniol Clinigol 
Dynodedig Addysg (SACDA). Bydd rôl SACDA yn helpu i gryfhau'r cyswllt a'r cydweithredu 
rhwng y gwasanaethau iechyd ac addysg, yn helpu i ddileu rhwystrau i weithio mewn 
partneriaeth, ac yn sicrhau bod cynlluniau dysgu unigol yn cynnwys ymyriadau iechyd sy'n 
seiliedig ar dystiolaeth.  
 



Mae gweithlu addysg medrus yn hanfodol er mwyn sicrhau gwell deilliannau i ddysgwyr. O 
dan y Ddeddf ADY, rhaid i ysgolion a cholegau fod â Chydlynydd ADY sy'n cydlynu’r 
Cynllun Datblygu Unigol ar gyfer dysgwyr; yn darparu rôl arwain strategol ac yn bwynt 
cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor ac arweiniad proffesiynol. Rydym wedi datblygu pecyn helaeth 
o hyfforddiant, sgiliau craidd a datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer pob ymarferydd.   
 
Mae canllawiau Llywodraeth Cymru, 'Cefnogi Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd' yn 
cynnwys canllawiau statudol a chyngor anstatudol i gynorthwyo awdurdodau lleol, cyrff 
llywodraethu, lleoliadau addysg, gweithwyr addysg a gweithwyr iechyd proffesiynol a 
sefydliadau eraill i gefnogi dysgwyr a sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl ar eu haddysg. 
Mae'r canllawiau'n cynnwys cyngor ar integreiddio ar ôl diagnosis ac ailintegreiddio dysgwyr 
ag anghenion gofal iechyd gan gynnwys yr angen i weithio gydag asiantaethau eraill a 
dysgwyr eraill; hyfforddiant staff i gynorthwyo'r dysgwr i ddychwelyd i addysg; a'r angen i 
bob parti ystyried cefnogaeth a sicrhau bod hyn yn cael ei adlewyrchu yng nghynllun gofal 
iechyd unigol y dysgwr.  
 
Cyfiawnder Troseddol 
Mae rhai o'r pwyntiau a wnaed yn eich llythyr yn canolbwyntio ar arferion asiantaethau 
cyfiawnder troseddol. Er ein bod yn gweithio'n agos gyda phartneriaid cyfiawnder troseddol, 
nid yw cyfiawnder wedi'i ddatganoli i Gymru ac nid yw arferion penodol sefydliadau o fewn 
ein cylch gwaith uniongyrchol. Mae Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi wedi 
darparu'r wybodaeth ganlynol am sut y maent yn cefnogi pobl sydd wedi cael niwed i'r 
ymennydd: 
 
Rhaglen gweithiwr cyswllt mewn carchardai a lleoliadau prawf 
Ers 2017 mae'r Ymddiriedolaeth Anableddau wedi bod yn darparu dull system gyfan sy'n 
gweithredu ar draws lleoliadau carchar a chymunedol yng Nghaerdydd ac Abertawe. Mae'r 
Ymddiriedolaeth yn darparu gwasanaeth mewngymorth yn CEM Caerdydd a CEM 
Abertawe a Safleoedd Cymeradwy i ddarparu cyngor ac ymgyngoriadau pwrpasol fesul 
achos.  
 
Mae'r gwasanaeth yn cynnwys sgrinio am anafiadau i'r ymennydd, darparu Gweithiwr 
Cyswllt arbenigol ac ymgynghori/hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol eraill. Mae'r 
Gweithiwr Cyswllt mewngymorth yn defnyddio ystod o ymyriadau a chymorth i roi dulliau a 
thechnegau i unigolion i'w helpu i adnabod a rheoli effaith yr anaf ar eu cof, gwybyddiaeth, 
emosiynau ac ymddygiad. Yn ogystal, mae'r gwasanaeth yn darparu adnoddau a 
hyfforddiant i weithwyr proffesiynol yn ymwneud ag anafiadau i'r ymennydd a chanlyniadau 
hynny, ac yn helpu gyda rheoli carcharorion ag anaf i'r ymennydd, yn y carchar, a’r tu allan 
i'r carchar.  
 

Uned Cynnwys yn CEM Parc 
Yn 2019 cynhaliwyd adolygiad o'r Cynllun Byw â Chefnogaeth i'r Cynllun Byw â Chymorth a 
chyda newidiadau ehangach i’r model Rheoli Troseddwyr yn y Ddalfa a gweithredu'r cynllun 
Gweithiwr Allweddol roedd cyfle unigryw i wella'r ddarpariaeth bresennol ac arfaethedig yn 
yr Uned Byw â Chymorth drwy adleoli i ardal fwy addas – Bloc C. 

Ar ddechrau 2019 dechreuodd y gwaith o gwblhau trawsnewid Uned Credwch yn Uned Byw 
â Chymorth ar gyfer dynion ag Anawsterau Dysgu, Anableddau Dysgu neu Anhwylderau'r 
Sbectrwm Awtistig a allai olygu eu bod yn agored i niwed yn y brif boblogaeth a bod angen 
cymorth arnynt i fyw o ddydd i ddydd. Cafodd yr uned ei hailenwi'n Cynnwys, ac mae 
ganddi Ddatganiad Cenhadaeth clir sy'n canolbwyntio ar yr angen am waith aml-adrannol 
yn ogystal ag ymagwedd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac wedi'i theilwra ar gyfer dynion 
ag anawsterau ac anableddau dysgu ac anhwylderau’r sbectrwm awtistig. 

Yn ogystal â'r gwaith i drawsnewid rôl Cynnwys, maent wedi adolygu eu llwybr ar gyfer 
dynion ag anawsterau ac anableddau dysgu ac anhwylderau’r sbectrwm awtistig gan 
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gynnwys sut maent yn nodi, yn asesu ac yn darparu ar gyfer anghenion y grŵp hwn. Mae 
pob atgyfeiriad yn ysgogi cyfres o asesiadau a thrafodaethau mewn cyfarfod 
amlddisgyblaeth a gynhelir ddwywaith yr wythnos yn yr Uned Cynnwys. Yn ogystal, gall 
dynion hefyd gwblhau hunangyfeiriad gan ddefnyddio systemau CMS sydd wedi'u lleoli ym 
mhob uned. Anogir pob aelod o staff i wneud atgyfeiriadau gan ddefnyddio’r broses hon. 

Anafiadau Trawmatig i'r Ymennydd sy'n Gysylltiedig â Chwaraeon 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i weithio ochr yn ochr â Llywodraeth y DU a'r 
Gweinyddiaethau Datganoledig eraill i ddatblygu a rhannu protocolau ar gyfer cyfergyd 
mewn chwaraeon ar draws y sectorau chwaraeon ac addysg; dyma un o'r camau yng 
nghynllun gweithredu Llywodraeth y DU ar fynd i'r afael â chyfergyd mewn chwaraeon. Mae 
Chwaraeon Cymru yn gweithio gyda chyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol i ystyried 
sut i gefnogi'r gwaith o weithredu'r camau gweithredu eraill yn y cynllun, gan gynnwys y rhai 
i wella'r broses o gasglu data ac ymchwil.    
 

System Budd-daliadau Lles 
Llywodraeth y DU sydd â’r pwerau dros y systemau lles, fodd bynnag, mae pobl yng Nghymru 
yn haeddu system nawdd cymdeithasol sy'n cael ei darparu gyda thosturi, sy’n deg yn y ffordd 
y mae'n trin pobl ac sydd wedi'i chynllunio i fod mor syml â phosibl, gan hyrwyddo gweinyddu 
effeithlon a helpu pobl i ddeall a chael mynediad hawdd i'r hyn y mae ganddynt hawl i’w gael. 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi pryderon o'r blaen ynghylch y straen ar ymgeiswyr 
wrth iddynt gyflwyno'r un dystiolaeth ar gyfer gwahanol hawliadau fel y Taliad Annibyniaeth 
Personol a’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Ym mis Mehefin 2021, ysgrifennodd y 
Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol at yr Ysgrifennydd Gwladol i dynnu sylw at y 
pryderon sydd gan Lywodraeth Cymru ynghylch yr asesiadau galluedd a gynhelir gan 
weithwyr gofal iechyd proffesiynol ar gyfer hawlio Taliadau Annibyniaeth Personol. Yn 
ogystal, yn ein hymateb i Bapur Gwyrdd yr Adran Gwaith a Phensiynau ar Iechyd ac 
Anabledd, fe wnaethom gynghori y dylid osgoi ail asesiadau sy’n rhoi straen ychwanegol ar 
berson sydd â chyflwr iechyd difrifol.  
 
Mae llawer o bobl sy'n hawlio budd-daliadau lles yn ei chael hi'n anodd sicrhau tystiolaeth 
berthnasol ac amserol gan weithwyr iechyd proffesiynol i gefnogi eu hawliadau. Mae'n 
hanfodol felly bod canllawiau a chyfarwyddiadau clir yn cael eu darparu i bobl ynghylch lefel 
y dystiolaeth sy'n angenrheidiol. Dylai anghenion yr ymgeisydd a'r hyn sy'n gweithio orau 
iddo fod yn ganolog i’r broses asesu – dylid nodi’n glir hefyd y gall yr ymgeisydd gael 
rhywun gydag ef yn ystod yr asesiad. Credwn ei bod yn bwysig bod unigolion yn gallu newid 
eu dewis o asesiad os oes ganddynt gyflwr iechyd cyfnewidiol. e.e. os oes ganddynt gyflwr 
iechyd meddwl, efallai y byddant yn hapus i gael asesiad drwy alwad fideo ar un achlysur, 
ond efallai na fyddant yn teimlo'n hyderus i wneud hynny ar achlysur arall.  
 
Yn ein hymateb i Bapur Gwyrdd yr Adran Gwaith a Phensiynau ar Iechyd ac Anabledd, 
nodwyd hefyd fod yr Adran Gwaith a Phensiynau yn ceisio tystiolaeth gan weithwyr iechyd 
proffesiynol eraill neu sefydliadau cymorth, ac mae hyn yn darparu asesiad mwy cyfannol. 
Efallai y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau am gynnwys asesiadau a gwybodaeth gan 
Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol sy'n adnabod ac yn gweithio gyda'r person. Bydd 
asesiadau a gynhelir gan rywun sydd â dealltwriaeth o realiti'r cyflwr yn helpu'r sawl sy'n 
gwneud penderfyniadau i ddod i'r penderfyniad cywir y tro cyntaf.  
 
Yn Llywodraeth Cymru, rydym yn codi ymwybyddiaeth o fudd-daliadau sydd wedi’u 
datganoli a budd-daliadau nad ydynt wedi'u datganoli er mwyn sicrhau bod pobl yn 
ymwybodol o'r gwahanol fudd-daliadau sydd ar gael a'u hawl i gael y budd-daliadau hyn. 
Rydym hefyd wedi cysylltu ag adran gyfathrebu’r Adran Gwaith a Phensiynau wrth fwrw 
ymlaen â'r gwaith hwn ac rydym croesawu'r cyfle i gymryd rhan mewn trafodaethau sy'n 
gwella'r system fudd-daliadau. 
 



Gobeithio y bydd yr wybodaeth hon o gymorth i chi. 
 
Yn gywir,  
 

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


