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Annwyl Jack, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 14 Gorffennaf ar ran y Pwyllgor Deisebau, ynglŷn â 
darparu gwasanaethau a chymorth i bobl sydd wedi cael niwed i’r ymennydd (ABI) yng 
Nghymru. Rwy’n ymddiheuro am yr oedi cyn ymateb. Rwyf wedi nodi’r sylwadau pellach gan 
y deisebydd ac wedi rhoi ymatebion isod.  
 
Niwro-adsefydlu: 
 
Cynllun Cyflyrau Niwrolegol  
Nid oes bwriad i ddatblygu strategaeth benodol ar gyfer niwed i’r ymennydd yng Nghymru ar 
hyn o bryd. Fodd bynnag, er bod iechyd yn fater datganoledig yng Nghymru, gyda’r polisïau 
a’r trefniadau presennol yn cefnogi’r gwaith o weithredu a gwella gwasanaethau, byddwn yn 
parhau i weithio gyda’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Lloegr ar y Strategaeth ar 
gyfer Niwed i’r Ymennydd sy’n cael ei datblygu yno. Mae’r cydweithio yn gyfle i rannu’r hyn 
a ddysgir, a lle bo’n berthnasol ac yn briodol, bydd hyn yn helpu i lywio ein syniadau a’n 
penderfyniadau yn y dyfodol.  
 
Dangosfwrdd Data Niwed i’r Ymennydd 
Mae cam 1 y Dangosfwrdd Niwed i’r Ymennydd wedi cael ei ryddhau, ac mae ar gael i 
ddefnyddwyr GIG Cymru. 
 
Fframwaith Clinigol Cenedlaethol/Datganiad Ansawdd 
Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ystyried y datganiad ansawdd drafft ar gyflyrau niwrolegol 
ar hyn o bryd, a bydd y datganiad hwnnw’n cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru 
yn nes ymlaen eleni. Mae’r Grŵp Gweithredu ar Gyflyrau Niwrolegol eisoes wedi cytuno ar 
flaenoriaethau gwaith y 12 mis nesaf, ac mae wrthi’n datblygu cynllun i sicrhau bod y 
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blaenoriaethau hynny’n cael eu cyflawni. Cyfrifoldeb y byrddau iechyd a Phwyllgor 
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yw eu gweithredu yn dal i fod. 
 
Fframwaith Adsefydlu Cenedlaethol 
Mae’r Fframwaith Adsefydlu Cenedlaethol yn fframwaith strategol lefel uchel. Bydd y 
penderfyniadau ynghylch hyfforddi staff i ddarparu gwasanaethau sy’n bodloni egwyddorion 
a disgwyliadau’r fframwaith yn benderfyniadau i gyflogwyr a gweithwyr proffesiynol eu 
gwneud. Gall byrddau iechyd gomisiynu hyfforddiant drwy Addysg a Gwella Iechyd Cymru 
(AaGIC) os ydynt yn dymuno gwneud hynny. 
 
Rhagnodi ar gyfer Adsefydlu 
Rydym yn nodi eich pwyntiau ynglŷn â rhagnodi ar gyfer adsefydlu, gan ddiolch ichi am eu 
codi. 
 
Gwasanaethau Niwro-adsefydlu i Blant 
Mae hyn yn gyfrifoldeb y bwrdd iechyd perthnasol, a’r tîm clinigol ac amlbroffesiwn sy’n 
darparu gofal.   
 

Addysg: 
Rydym yn cytuno na ddylai rhieni orfod brwydro i gael y cymorth y mae ei angen ar blentyn. 
Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn seiliedig ar 
hawliau, a’i nod yw lleihau’r potensial ar gyfer gwrthdaro drwy ddileu agweddau ar y system 
bresennol a allai achosi tensiwn. Yn ogystal ag uno’r systemau sydd ar wahân ar gyfer cyn-
16 ac ôl-16, mae’n pwysleisio’r angen i sicrhau bod plant, eu rhieni, a phobl ifanc yn cymryd 
rhan yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt ac yn y gwaith o lunio cynlluniau datblygu 
unigol. Dylai hyn olygu bod y dulliau cynllunio yn fwy cydsyniol. 
 
Mae’r holl hyfforddiant, sydd wedi ei ddatblygu ar y system anghenion dysgu ychwanegol, 
ar gael i bawb yn Gymraeg ac yn Saesneg ar Hwb, sef platfform dysgu ar-lein Llywodraeth 
Cymru. Mae’n cynnwys cwrs cyflwyno e-ddysgu ar y system newydd i’r holl bartïon â 
diddordeb a chwrs hyfforddiant ar-lein i’r rheini mewn rolau arweinyddiaeth statudol ac 
uwch. Rydym hefyd wedi datblygu rhaglen dysgu proffesiynol ar gyfer anghenion dysgu 
ychwanegol cenedlaethol ar-lein. Nod y rhaglen hon, sydd hefyd ar Hwb, yw helpu 
cydgysylltwyr anghenion dysgu ychwanegol, ac athrawon a darlithwyr sydd â diddordeb, i 
ddatblygu’r sgiliau y mae eu hangen arnynt i gefnogi pob dysgwr sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol. Nid yw’r rhaglen yn darparu gwybodaeth a hyfforddiant ymwybyddiaeth ar bob 
math o angen dysgu ychwanegol. Hefyd gall ymarferwyr ddewis mynd â’u hastudiaethau i 
lefel uwch drwy ddilyn llwybr anghenion dysgu ychwanegol ar gwrs Gradd Meistr 
Cenedlaethol mewn Addysg.  Rwyf wedi anfon y dolenni defnyddiol a ddarparwyd gennych 
ymlaen at swyddogion yn y Gyfarwyddiaeth Addysg. 
 
Mae gan seicolegwyr addysg awdurdodau lleol rôl bwysig i’w chwarae yn y system 
anghenion dysgu ychwanegol newydd, drwy helpu i sicrhau bod dysgwyr ag anghenion 
dysgu ychwanegol yn cael y cymorth priodol. Mae’n hanfodol bod digon o seicolegwyr 
addysg yn gweithio yng Nghymru i gyflawni’r rôl hon ac i fodloni’r galw am y gwasanaethau 
hyn yn y ddwy iaith ym mhob cwr o Gymru. Fel rhan o’r gweithredu ar anghenion dysgu 
ychwanegol, rydym yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol i adolygu’r ddarpariaeth a 
deall unrhyw fylchau yn y gweithlu. 
 
Yn ystod y tair blynedd nesaf, rydym yn buddsoddi dros £2.6 miliwn i hyfforddi seicolegwyr 
addysg newydd yng Nghymru. Ers 2018, mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu 10 o leoedd 
newydd y flwyddyn ar gwrs tair blynedd y Ddoethuriaeth Seicoleg Addysgol ym Mhrifysgol 
Caerdydd. Mae bwrsari blynyddol ar gael i bob myfyriwr yn y cohort a ariennir. O fis Medi 
2022, bydd amod ariannu newydd yn golygu y bydd yn ofynnol i’r rheini sy’n elwa ar yr 
hyfforddiant a ariennir yn llawn, a’r bwrsari, aros a gweithio yn y sector cyhoeddus yng 
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Nghymru am ddwy flynedd yn syth ar ôl ennill y cymhwyster. Bydd hyn yn sicrhau bod 
seicolegwyr addysg sydd â chymhwyster mwy priodol yn dod i mewn i system addysg 
Cymru bob blwyddyn, gyda chyflenwad cyson ohonynt i helpu i gynllunio’r gweithlu. 
 
Cyfiawnder Troseddol: 
Mae cyfiawnder troseddol yn fater a gadwyd yn ôl o dan y setliad datganoli presennol. Er 
ein bod yn gweithio’n agos gyda sefydliadau cyfiawnder troseddol megis Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, Plismona Cymru, Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi, ni ydym yn gyfrifol am yr hyfforddiant a roddir i staff 
gweithredol yn y sefydliadau hyn. Mae’n bosibl y bydd y deisebydd yn dymuno cysylltu’n 
uniongyrchol â’r sefydliadau perthnasol, gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar eu 
gwefannau, neu gysylltu â’r Weinydddiaeth Gyfiawnder yn uniongyrchol drwy’r ddolen hon: 
Dechrau – Cysylltu â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder 
  
 
O ran iechyd mewn carchardai yn benodol, mae’r  cytundeb partneriaeth ar gyfer iechyd 
mewn carchardai yng Nghymru a’r safonau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yn y 
carchardai yn cynnwys pobl sydd wedi cael niwed i’r ymennydd. Mae’r Cytundeb 
Partneriaeth yn dweud mai ein nod yw datblygu set o safonau a dangosyddion cytûn ar 
gyfer gwasanaethau iechyd meddwl mewn carchardai a fydd yn cynnwys pobl sydd wedi 
cael niwed i’r ymennydd. Bydd safonau sy’n benodol i’r cyflwr yn cael eu datblygu ar gyfer 
niwed i’r ymennydd drwy ddefnyddio dull gweithredu’n seiliedig ar rwydwaith, a manteisio ar 
yr hyn sydd wedi ei ddysgu gan dimau’r carchardai yng Nghymru. 
 
O ran y cwestiynau penodol ynghylch y ddarpariaeth yn HMP&YOI Parc, mae’n bosibl y 
byddai’r deisebydd yn dymuno cysylltu â’r sefydliad yn uniongyrchol i gael gwybodaeth. 
Mae rhagor o wybodaeth am sut i gysylltu â Parc ar gael drwy’r ddolen hon: Cysylltwch â ni 
- HMP Parc (hmpparc.co.uk) 
 
Anafiadau Trawmatig i'r Ymennydd sy'n Gysylltiedig â Chwaraeon 
Mae Llywodraeth y DU wedi comisiynu'r gwaith o ddatblygu canllawiau ledled y DU ar gyfer 
cyfergyd mewn chwaraeon ac mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â gweithwyr meddygol 
proffesiynol o Undeb Rygbi Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru, yn y trafodaethau 
hynny. 
 
System Budd-daliadau Lles: 
Diolch ichi am eich sylwadau ynghylch pa welliannau y dylid eu gwneud i broses asesu’r 
Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) er mwyn sicrhau ei bod ar gael yn hawdd i bobl sydd 
wedi cael niwed i’r ymennydd. Rydym yn cytuno bod yn rhaid trin pobl anabl mewn modd 
sy’n cydymdeimlo â’u sefyllfa ac y dylid cael gwared ar unrhyw rwystrau a allai atal 
mynediad at gymorth ariannol. Rydym yn dal i aros i’r Adran Gwaith a Phensiynau egluro pa 
newidiadau y mae’n bwriadu eu gwneud i fudd-daliadau iechyd ac anabledd a’r broses 
asesu yn ei Phapur Gwyn sydd heb gael ei gyhoeddi eto. Ar ôl iddo gael ei gyhoeddi, 
byddwn yn gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i weld sut y bydd unrhyw bolisïau 
newydd a weithredir yn effeithio ar bobl anabl yng Nghymru, gan gymryd camau mewn 
ymateb i hynny.  
 
Ni fu erioed mor bwysig ag y mae nawr, gyda chostau byw’n codi, bod pobl yn gallu cael yr 
holl gymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo. Serch hynny rydym yn gwybod bod pobl 
yn aml yn cael y broses o hawlio budd-daliadau’n heriol. Gall Advicelink Cymru, a ariennir 
gan Lywodraeth Cymru, helpu pobl i lenwi ffurflenni hawlio budd-daliadau lles, a’u cefnogi 
drwy gydol y broses hawlio, gan gynnwys herio penderfyniadau negyddol. Gellir cysylltu ag 
Advicelink Cymru naill ai drwy ei ffonio am ddim ar 0800 702 2020 (9am - 5pm, dydd Llun i 
ddydd Gwener), neu drwy gael gwybodaeth a/neu siarad â chynghorydd ar-lein drwy glicio 
yma.  
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Yn gywir,  
 
 

 
 
Eluned Morgan AS/MS 
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Minister for Health and Social Services 
 


