
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adroddiad blynyddol a datganiad ariannol 2017  

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol 
 

Nodau ac Amcanion 
 

Nod 
I wella gwasanaethau ar gyfer pobl yr effeithir arnynt gan gyflyrau niwrolegol 
 

Amcanion 
1. Ymgysylltu â phobl yr effeithir arnynt gan gyflyrau niwrolegol a gweithio mewn 

partneriaeth â hwy  
2. Codi ymwybyddiaeth o gyflyrau niwrolegol a'u heffaith ar unigolion a'u 
cymunedau  
3. Rhoi gwybodaeth i Lywodraeth Cymru am anghenion pobl yr effeithir 
arnynt gan gyflyrau niwrolegol, a dylanwadu arni. 
4. Cefnogi a hybu gwaith ymchwil priodol. 
 

Aelodaeth a Chyfarfodydd y grŵp: 

 

Bydd y Grŵp yn cynnwys Aelodau Cynulliad o dair o leiaf o'r pleidiau gwleidyddol a 
gynrychiolir yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, a chynrychiolwyr o Bwyllgor 
Gweithredol Cynghrair Niwrolegol Cymru. Mae'r cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd, 
ond anfonir gwahoddiadau penodol at sefydliadau sy'n aelodau o Gynghrair 
Niwrolegol Cymru neu unigolion eraill sydd â diddordeb mewn cyflyrau niwrolegol y 
bydd y cadeirydd a'r ysgrifennydd yn dewis eu gwahodd yn benodol. 
 

Mae'r aelodau canlynol yn y grŵp ers y cyfarfod cyntaf yn y pumed Cynulliad: 
 

Mark Isherwood AC, Ceidwadwyr Cymreig (Cadeirydd) 
Dr. Dai Lloyd AC, Plaid Cymru 
Vikki Howells AC, Llafur Cymru 
Lee Waters AC, Llafur Cymru 
Huw Irranca-Davies AC, Llafur Cymru 
Angela Burns AC, Ceidwadwyr Cymreig 
David Rees AC 14, Llafur Cymru 
 

 

Lynne Hughes, Cymdeithas MS Cymru 
Ana Palazon, Cymdeithas Strôc 
Dave Maggs, Headway 
Barbara Locke, Parkinson's UK 
David Murray, Cure Parkinson’s 
Kevin Thomas, Cymdeithas CNM  
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Ann Sivapatham, Epilepsy Action  
Dafydd Williams, Muscular Dystrophy UK 
Carol McCuddon, Ataxia UK 
Michelle Herbert, The Brain Tumour Charity 
Dilwyn Jones, Ymddiriedolaeth Adsefydlu Cleifion wedi Anaf i’r Ymennydd (BIRT) 
Ahmad Butt, Cymrodoriaeth Polio Prydain 

 

Mae cyfarfodydd y Grŵp Trawsbleidiol Cyflyrau Niwrolegol yn agored i'r cyhoedd ac 
anfonir gwahoddiadau i sefydliadau sy'n aelodau o Gynghrair Niwrolegol Cymru ac 
eraill sydd â diddordeb mewn cyflyrau niwrolegol. 
 

Aelodau presennol Cynghrair Niwrolegol Cymru yw:  
 

Ataxia UK  
Brain Injury Rehabilitation Trust  
Brain and Spine Foundation  
British Polio Fellowship  
Charcot Marie Tooth UK  
Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi  
Child Brain Injury Trust  
Coleg y Therapyddion Galwedigaethol  
Different Strokes  
Cymdeithas Dystonia  
Epilepsy Action Cymru  
Epilepsy Cymru  
Headway Cymru  
Cymdeithas Clefyd Huntington  
Meningitis Now  
Y Gymdeithas Clefyd Niwronau Motor  
Cymdeithas Sglerosis Ymledol Cymru  
Muscular Dystrophy UK  
Grŵp Cymorth Dystroffi Myotonig  
Y Ganolfan Niwrotherapi  
Parkinson's UK  
Progressive Supra Nuclear Palsy Association  
Shine Cymru  
Y Gymdeithas Strôc  
The Brain Tumour Charity  
The Cure Parkinson's Trust  
Y Gynghrair Niwrolegol  
Cymdeithas Cefnogi ME a CFS Cymru (WAMES) 

 
 
 
 

 

Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae’r Grŵp 
wedi cwrdd â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol 

 

Nid yw'r grŵp wedi cwrdd ag unrhyw lobïwyr proffesiynol. Gellir cael manylion am 
fudiadau gwirfoddol ac elusennol sy'n dod i'r cyfarfodydd yn yr adran 'Aelodaeth 
a Chyfarfodydd y grŵp' o'r adroddiad. 
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Cyfarfodydd 

 

Gorffennaf 2017 
 
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y flwyddyn yng Nghanolfan Ymwelwyr a Gwybodaeth 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ngogledd Cymru, gyda phobl  yn ymuno drwy 
fideogynadledda o Fae Caerdydd.   
 
Roedd y cyfarfod yn cynnwys Cyfarfod Blynyddol y Grŵp, lle trafodwyd a chytunwyd 
ar yr Adroddiad Blynyddol. Cafodd Mark Isherwood AC ei ailethol fel Cadeirydd, a 
chafodd Cynghrair Niwrolegol Cymru ei ailethol fel yr Ysgrifennydd. 
 
Gwnaeth Claire Nelson, Cynllunydd Arbenigol, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd 
Arbenigol Cymru gyflwyniad ar eu hadolygiad diweddar o niwrowyddorau yn y 
cyfarfod. 
 
Rhoddodd Jane Johnston-Cree, Aelod WNA, gyflwyniad ar waith llwyddiannus ar 
ganolfan niwrotherapi gogledd Cymru.  
 
Medi 2017 

Roedd y cyfarfod hwn yn cynnwys diweddariad ar rôl cyfraniad Cynghrair Niwrolegol 
Cymru yn y Cynllun Cyflawni ar Gyfer Clefydau Niwrolegol a adnewyddwyd, a oedd 
yn cynnwys cynnal tri digwyddiad ar gyfer rhanddeiliad gyda phobl sy'n byw ag 
amodau niwrolegol ar y camau gweithredu a'r cynigion drafft yn y cynllun. Roedd hyn 
yn sail i adroddiad a gyflwynwyd i'r Grŵp Gweithredu Cyflyrau Niwrolegol. Cytunwyd 
bod y Grŵp Trawsbleidiol yn chwarae rhan weithredol wrth graffu ar sut mae 
Llywodraeth Cymru a Byrddau Iechyd yn gweithredu'r camau a nodir yn y cynllun.  
 
Yna, canolbwyntiodd y cyfarfod ar ailedrych ar yr Adroddiad Neuroffysiotherapi a 
gyhoeddwyd gan y Grŵp yn 2013. Croesawodd y cyfarfod Pip Ford MBE, MCSP, 
Materion Cyhoeddus a Rheolwr Polisi ar gyfer Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi yng 
Nghymru 
 
Mae'r holl Fyrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu at adolygiad ac wedi 
rhoi gwybodaeth am eu cynnydd yn erbyn yr argymhellion gwreiddiol. Mae'r 
Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi wedi casglu hyn ac wedi llunio adroddiad llawn. 
Daeth Pip Ford i'r casgliad bod yr adolygiad yn sicr yn helpu i roi sylw i wasanaethau 
niwroffisotherapi yn ogystal â gwasanaethau adsefydlu yn ehangach. Yn aml, y 
gwasanaethau aciwt sy'n cael y buddsoddiad, a gall y broses o adfer fod yn ôl-
ystyriaeth a methu â chael buddsoddiad digonol. Teimlai hefyd fod y cynlluniau 
cyflenwi niwro a strôc sy'n gwneud y broses o adfer yn flaenoriaeth yn sicr wedi helpu 
o ran buddsoddiad wedi'i dargedu mewn gwasanaethau niwroffisiotherapi.  
 
Roedd yr adroddiad yn cynnwys yr argymhellion canlynol:  
 

 Efallai y bydd y GTB yn dymuno creu holiadur ar gyfer cleifion/defnyddwyr 

gwasanaeth i weld beth yw eu profiad o wasanaethau niwroffisiotherapi 

bellach. 

 

 Efallai y bydd y GTB yn dymuno dilyn y gwasanaethau niwroffisiotherapi eto 

maes o law, nid o reidrwydd drwy edrych mewn manylder ar yr holl 



argymhellion ond er mwyn gofyn iddynt sut maent yn teimlo y mae  eu 

gwasanaethau wedi symud ymlaen. 

 

 Efallai y bydd y GTB yn dymuno dilyn ymlaen gyda ffisiotherapi a 

gwasanaethau therapi eraill i olrhain cynnydd y buddsoddiad mewn 

gwasanaethau adfer o'r cynlluniau cyflenwi niwrolegol a strôc cenedlaethol. 

 
Rhoddodd aelod o WNA gyflwyniad i 'The Brain Tumor Charity'. Amlinellodd Jonathan 
Canty, sy'n Swyddog Polisi, nodau'r Elusen Brain Tumour, sef gweld byd lle ceir 
gwared â thiwmorau'r ymennydd yn llwyr. 
 
Mae gan yr elusen dri phrif faes i'w gwaith: 

 Maen nhw'n ariannu ymchwil i ddod o hyd i driniaethau newydd, gwella 

dealltwriaeth, cynyddu cyfraddau goroesi ac yn dod â ni'n agosach at wellhad. 

 Maent yn codi ymwybyddiaeth o arwyddion a symptomau tiwmorau ymennydd 

er mwyn lleihau amser diagnosis.  

 Maent yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth i unrhyw un sy'n cael eu heffeithio 

er mwyn gwella ansawdd eu bywydau. 

 
Hefyd, rhoddodd Cymdeithas Dystonia y wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn gohebiaeth 
a dderbyniodd yn dilyn y cyflwyniad a roddwyd ganddynt yn y GTB yr hydref diwethaf.  
 

 

Datganiad Ariannol 
 

Telir yr holl gostau gan Gynghrair Niwrolegol Cymru. 
 

 Costau swyddfa a  
 Chostau Arlwyo 

Arlwyo 65.10 

  

  

  

Cyfanswm 65.10 
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