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Rhagair gan Gadeirydd y Gynghrair  

 
Croeso cynnes i Adroddiad Blynyddol 2018 y Gynghrair. Un o’n prif feysydd gwaith 

eleni oedd parhau i ddwyn materion allweddol o bwys i bobl sydd wedi’u heffeithio 

gan gyflyrau niwrolegol at sylw Llywodraeth Cymru a’r sefydliad gwleidyddol 

ehangach.  

O bwys y mae’r gwaith y gwnaethom ar ran Grŵp Trawsbleidiol y Cynulliad 

Cenedlaethol ar Gyflyrau Niwrolegol (CPG). Ymgysylltodd sefydliadau aelod gyda’u 

haelodau a’u cynulleidfaoedd perthynol i gasglu’r dystiolaeth i weld a oedd y Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru wedi gwella’r gwasanaethau y mae 

pobl eu hangen gan ofal cymdeithasol a sut. Roedd y dystiolaeth a gyflwynwyd yn 

nodi nad yw pobl sydd angen gwasanaethau o reidrwydd yn derbyn gwybodaeth, 

asesiadau na’r gwasanaethau angenrheidiol. Ffurfiodd hyn ffocws y cyfarfod CPG yn 

y gaeaf a bydd y Gynghrair yn parhau i godi’r materion y tynnwyd sylw atynt gyda 

Llywodraeth Cymru ac i weithredu’r arolwg yn 2019 i asesu sut y mae pethau’n 

gwella.  

 

 

Yn gynharach yn y flwyddyn, daethpwyd ag aelodau’r Gynghrair ar draws Cymru 

ynghyd eto, o dan nawdd CPG, i drafodaeth bwrdd er mwyn dechrau mapio 

blaenoriaethau ar gyfer y Prosiect Codi Ymwybyddiaeth sy’n cael ei ariannu gan y 

Grŵp Gweithredu Cyflyrau Niwrolegol.  

Fe wnaethom gwblhau elfen gychwynnol y prosiect trwy gynhyrchu’r holiadur 

Mesurau Profiad a Adroddwyd gan y Claf (PREMs) y gwnaeth pobl gyda chyflyrau 

niwrolegol gyfrannu i’w ddatblygu trwy ei brofi. Unwaith y mae’r holl addasiadau 

wedi’u cwblhau bydd ar gael i’w ddefnyddio gan wasanaethau GIG.  
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Ar ôl cwblhau’r rhan gyntaf hon, fe wnaethom gychwyn ar ail elfen y prosiect. 

 

Roedd hi’n galonogol iawn cael lefel mor uchel o gyfranogiad ar y diwrnod ac i ddod i 

gytundeb ar yr hyn sydd o’r pwys mwyaf. Cafwyd cytundeb mai un flaenoriaeth 

allweddol oedd bod yn rhaid codi ymwybyddiaeth ac addysgu ymhlith gwasanaethau 

GIG a ddefnyddir gan bobl gyda chyflyrau niwrolegol er mwyn gwella dealltwriaeth a 

chan hynny ansawdd y gwasanaethau. Bydd hyn yn ffurfio sylfaen i amcanion y 

prosiect unwaith y bydd Swyddog Prosiect yn cael ei benodi yn gynnar yn 2019. 

Rydym yn ddiolchgar i NCIG am yr ariannu hwn.  

Fe wnaethom fynychu Cynadleddau’r Pleidiau Gwleidyddol lle bu’n bosibl i ni 

ymgysylltu â sgwrs gyda llawer o wleidyddion ar draws pleidiau trwy ein papur 

materion allweddol.  

Yn ystod 2018, fe wnaethom gydweithio hefyd gyda Choleg Brenhinol Nyrsio Cymru 

wrth dynnu sylw at bwysigrwydd nyrsys arbenigol ac effaith gadarnhaol y 

swyddogaeth hon ar bobl sy’n byw gyda chyflwr niwrolegol.  

Fe wnaethom barhau i gynrychioli aelodau’r Gynghrair yng nghyfarfodydd Grŵp 

Gweithredu Cenedlaethol ar Gyflyrau Niwrolegol a mynychu’r diwrnod 

Gwasanaethau Niwroleg a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru lle’r oedd y Gynghrair 

yn gallu cyflwyno tystiolaeth gan aelodau a dynnodd sylw at brofiad cleifion o 

wasanaethau niwroleg.  

Yn amlwg, mae 2018 wedi bod yn flwyddyn brysur iawn i’r Gynghrair. Mae’r 

manylion hyn a gweithgarwch arall wedi’i gynnwys o fewn yr adroddiad a gobeithiaf y 

bydd o ddiddordeb i’r darllenwyr.  

Diolch o galon i’r holl aelodau ac yn benodol i’r rheini sy’n rhan o’r pwyllgor 

Gweithredol a’i is-bwyllgorau sy’n sicrhau bod y gwaith sy’n digwydd yn y cefndir yn 

cael ei gyflenwi.  

 

Ana Palazón   
Cadeirydd, Cynghrair Niwrolegol Cymru.  Mai 2019 
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Dylanwadu  

Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol  

 

Yn ystod 2018 parhaodd y Gynghrair i ddarparu ysgrifenyddiaeth i’r Grŵp 
Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol sy’n cwrdd ar dri achlysur. Roedd themâu’r 
cyfarfodydd hyn fel a ganlyn:  
 

Mawrth 2018 

Cynlluniwyd cyfarfod ar gyfer 20 Mawrth 2018 i drafod gweithio mewn partneriaeth 
gyda’r Diwydiant Fferyllol wrth wella gwasanaethau niwrolegol yng Nghymru, yn 
anffodus bu’n rhaid i’r siaradwyr dynnu yn ôl o’r cyfarfod yn ddi-rybudd, felly bu’n 
rhaid canslo’r cyfarfod.  

 

Gorffennaf 2018 

Roedd hwn yn gyfarfod arbennig o’r Grŵp Trawsbleidiol a wahoddodd pobl sy’n byw 

gyda chyflyrau niwrolegol ar draws Cymru i drafod eu profiadau.  

Dywed Cynllun Cyflenwi Niwrolegol Llywodraeth Cymru y dylai’r holl staff sy’n 

gysylltiedig â rheoli gofal i bobl gyda chyflyrau niwrolegol fod â dealltwriaeth briodol 

o’r cyflwr a’i effaith ar yr unigolyn a’u teulu.  

Mae angen y tair egwyddor sylfaenol hyn i sicrhau bod gan bobl â chyflyrau 

niwrolegol hyder bod eu cyflwr yn cael ei ddeall gan ba bynnag wasanaeth iechyd 

neu ofal cymdeithasol y maen nhw’n ei ddefnyddio.  

Gofynnwyd i gyfranogwyr ystyried y cwestiynau allweddol a ganlyn.  

C1. Rhannwch eich profiadau pan gafwyd dealltwriaeth dda/na chafwyd dealltwriaeth 

dda o’ch cyflwr niwrolegol a’r gwahaniaeth y gwnaeth hynny i’ch gofal?  

C2. Yn eich barn chi, pa weithwyr proffesiynol ddylai fod yn flaenoriaeth i ni?  

C3 Beth yw’r pethau allweddol y mae angen iddynt eu deall am eich cyflwr 

niwrolegol/ neu gyflyrau niwrolegol yn gyffredinol?  

C4.  Yn eich barn chi beth yw’r dulliau gorau ar gyfer codi ymwybyddiaeth?  

Bydd crynodeb o’r ymatebion yn cael ei gynhyrchu ac fe’i defnyddir i hysbysu 

cyfnodau nesaf y prosiect Codi Ymwybyddiaeth Cynghrair Niwrolegol Cymru.  
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Clywodd y cyfarfod hefyd gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth o gyflyrau 

niwrolegol.  

 

Rhagfyr 2018 

Derbyniodd y Grŵp Trawsbleidiol Adroddiad Blynyddol 2017 a oedd wedi’i oedi wrth 

ddod i gyfarfod oherwydd y cyfarfod a gafodd ei ganslo ym mis Mawrth a’r cyfarfod 

arbennig ym mis Gorffennaf. Derbyniwyd yr adroddiad yn unfrydol.  

Etholwyd Mark Isherwood AC yn Gadeirydd am dymor pellach, a chafodd Diane 

Gleeson, yn ei rôl fel Cydlynydd Cynghrair Niwrolegol Cymru, ei henwebu yn 

Ysgrifennydd. Derbyniwyd y ddau am dymor pellach.  

Yna derbyniodd y cyfarfod adroddiad ar y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant Cymru a'r arolwg profiadau pobl sy’n byw gyda chyflwr niwrolegol.  

I grynhoi, ymatebodd cyfanswm  o 415 o bobl sy’n byw gyda chyflwr niwrolegol; MS 
– 25.74%, Parkinson – 23.28%, Dystonia – 16.19%, Epilepsi – 5.39%, MND – 
3.68%, Wedi cael niwed i’r ymennydd – 2.94%, Atacsia – 2.94%, Arall – 19.85%. 
 
Roedd 22% o ymatebwyr wedi derbyn diagnosis ers dros bum mlynedd a 49% am 
fwy na deng mlynedd.  
 
Roedd 56% o ymatebwyr yn 36-64 oed, roedd 30% yn 65 oed neu’n hŷn, roedd 9% 
yn 18-35 a 4% yn 0-17. 
 
Nid oedd 73% o ymatebwyr wedi cael cynnig nac wedi gofyn am asesiad ffurfiol sy’n 
arwydd nad yw hawliau pobl i asesiad ffurfiol yn cael ei hyrwyddo, neu nad yw pobl 
yn ymwybodol o’u hawliau.  
 
Ni dderbyniodd 80% o ymatebwyr unrhyw wasanaethau gan gyngor lleol o ganlyniad 
i gynllun gofal, gan nodi nad yw cynllun gofal o reidrwydd yn arwain at gefnogaeth 
gofal cymdeithasol.  
 
Ni welodd 64% o ymatebwyr unrhyw wybodaeth a fyddai’n eu cynorthwyo gydag 
angen gofal cymdeithasol neu gefnogaeth a dim ond 37% a dderbyniodd gyngor gan 
weithiwr proffesiynol a fyddai’n helpu gydag angen gofal cymdeithasol.  
 
Mae 46% o ymatebwyr wedi talu o’u harian eu hunain am gefnogaeth ychwanegol 
sy’n gwbl annerbyniol pan ddylen nhw fod yn ei derbyn gan wasanaethau statudol. 
 
Cafwyd trafodaeth agored ar ôl hynny gydag amryw enghreifftiau eraill wedi’u rhoi o 
bobl yn byw gyda chyflyrau niwrolegol gydag ychydig iawn o wybodaeth o’r Ddeddf. 
Y farn gyffredinol o’r cyfarfod oedd bod pobl sy’n byw gyda chyflwr niwrolegol yng 
Nghymru yn cael eu siomi gan y Ddeddf ac yn colli allan ar gefnogaeth a 
gwasanaethau hanfodol.  
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Rhoddodd yr Athro Anne Rosser Gyflwyniad i Aelodau Cynghrair Niwrolegol Cymru 
ar Wasanaeth Cyflwr Huntington De Cymru gan ofyn i’r CPG am gymorth wrth 
ddatblygu argymhellion.  
 

 

Cyfarfod gydag Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol  

Cyfarfu Aelodau’r Grŵp Gweithredol gyda’r Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol ar ddau achlysur yn 2018, ymhlith y testunau a 

drafodwyd oedd: Effeithiolrwydd y Grŵp Gweithredu Cyflyrau Niwrolegol wrth 

gyflwyno newid ystyrlon ar draws Cymru; rôl y Grŵp Cynghori Gwyddonol 

Cenedlaethol ar Niwroleg a rôl Arweiniol Glinigol; Cymru Iachach, ariannu 

Gweddnewid a chynnwys y trydydd sector; a materion penodol i’r cyflwr, e.e. 

Clinigau Botox ar gyfer pobl gyda dystonia, mynediad at HSCT yng Nghymru i bobl 

sy’n byw gyda MS, a Chlefyd Lyme.  

 

Cyfarfod gyda Swyddogion Llywodraeth Cymru wedi’i arwain gan y 

Dirprwy Brif Swyddog Meddygol  

Cynhaliodd Swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod untro gyda chynrychiolwyr o 

Fyrddau Iechyd Lleol, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru a Chynghrair 

Niwrolegol Cymru i drafod cynaliadwyedd y gwasanaethau niwrolegol yng Nghymru. 

Cyflwynodd y Gynghrair dystiolaeth i’r cyfarfod gan dynnu sylw at y pryderon a 

ganlyn:   

Cynllunio Gweithlu  

Rhaid cael cynllunio a buddsoddi ar frys yn y gweithlu niwrolegol sy’n addas i’r 

dyfodol. Ymgymerodd Iechyd Cyhoeddus Cymru ag Asesiad Anghenion Cyflyrau 

Niwrolegol yn 2015. Adnabu’r adroddiad bod prinder sylweddol yn y niwrolegwyr 

ymgynghorol yng Nghymru o’i gymharu ag argymhellion a wnaed gan Goleg 

Brenhinol y Meddygon a Chymdeithas Niwrolegwyr Prydain. Mae’r diffyg arbenigedd 

hwn wedi’i waethygu gan brinder sylweddol o arbenigwyr nyrsys clinigol niwroleg.  

Ar hyn o bryd nid oes cofrestrau clefydau ar gyfer cyflyrau niwrolegol yng Nghymru 

(ac eithrio epilepsi), felly mae’r cynllunio wedi’i seilio ar amcangyfrifon o nifer y bobl 

sy’n byw gyda’r cyflyrau hyn yn hytrach na mesur cywir o angen. Mae’n bwysig 

defnyddio ymdriniaeth strategol y system gyfan tuag at gynllunio ar draws pob haen 

gofal fel bod gan bobl â chyflyrau niwrolegol yng Nghymru fynediad at y gofal cywir, 

ar yr amser cywir, yn y lle cywir gan y gweithiwr proffesiynol iechyd, gofal 

cymdeithasol neu drydydd sector cywir.  
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Cydymffurfio â chanllawiau NICE  

Mae gan rai cyflyrau niwrolegol ganllawiau NICE penodol, gan gynnwys MS, Epilepsi 

a MNDA. Byddai’r Gynghrair yn cwestiynu a oes mesurau wedi’u sefydlu i bennu a 

yw Byrddau Iechyd Lleol yn bodloni’r rhain.  

Sganio’r Gorwel, Cynllunio ar gyfer Meddyginiaethau Newydd ac Oedi wrth 

Weithredu  

Mae hwn yn fater brys ar gyfer gwasanaethau i bobl gyda MS. Mae’r tirlun triniaeth 

yn newid yn gyflym.  

Mae pryder gwirioneddol am y diffyg isadeiledd sydd wedi’i sefydlu ar hyn o bryd i 

ymdopi gyda thriniaethau cyfredol. Mae cymeradwyaeth yn y dyfodol o driniaeth 

newydd a mwy effeithiol yn debyg o arwain at ofynion asesu a monitro ychwanegol a 

fydd yn anochel yn gosod galw pellach ar y gwasanaeth sydd eisoes yn gweithio ar 

capasiti. Mae gwasanaethau dilynol amserol i bobl sy’n byw gyda MS yn dod yn 

fwyfwy anodd sy’n arwain at lai o amser i asesu pobl yn effeithiol, trafod opsiynau 

triniaeth a rheoli risgiau.  

Diffyg cydweithio ar draws arbenigeddau 

Pan orwedd arbenigedd penodol i gyflwr y tu hwnt i’r gwasanaeth niwroleg, fel y 

gwelir gyda chleifion Parkinson yn cael eu gweld o fewn gwasanaethau gofal i’r 

henoed, os/pan fydd ymgynghorydd gofal i’r henoed unigol yn ymddeol/symud 

ymlaen mae’r arbenigedd yn cael ei golli o’r gwasanaeth ac mae carfan o gleifion yn 

cael eu gadael heb y gofal arbenigol sy’n ofynnol arnynt ar gyfer eu cyflwr 

niwrolegol.  

Mae gennym bryderon hefyd am y cysylltiadau rhwng gwahanol gynlluniau cyflenwi 

er enghraifft rhwng y Cynllun Cyflenwi Niwrolegol a’r Cynllun Cyflenwi Diwedd Oes  

Mynediad at Therapïau  

Ar gyfer y rhan fwyaf o gyflyrau niwrolegol, nid yw llwybrau gofal yn cael eu 

hintegreiddio’n llawn gyda’r gweithlu amlddisgyblaeth ehangach sy’n hanfodol i 

hyrwyddo lles pobl gyda chyflyrau niwrolegol gan sicrhau eu bod yn gallu byw eu 

bywydau mor annibynnol â phosibl.  

O bryder penodol y mae mynediad at seicoleg a seiciatreg. Gall niwroffisiotherapi ac 

adsefydlu ei chael hi’n anodd hefyd sicrhau cydraddoldeb mewn buddsoddiad i 

wasanaethau ffisiotherapi acíwt. Rydym wedi gweld ychydig o welliannau o 

ganlyniad i’r buddsoddiad wedi’i dargedu gan y Cynllun Cyflenwi Cyflyrau Strôc a 

Niwrolegol ar lefel bwrdd iechyd unigol, ychydig sydd i awgrymu bod newid strategol 

ehangach ar fin digwydd.  
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Adroddiad ar y Grŵp Osgo a 

Symudedd  

Mae nifer o anawsterau wedi bod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf sydd wedi cael 

effaith niweidiol ar y Grŵp Rhanddeiliaid Osgo a Symudedd. Bwriad y Grŵp 

Rhanddeiliaid yw bod yn llais o gynrychiolaeth ar y Grŵp Technegol (yn delio gyda 

gweithrediadau Gwasanaeth Osgo a Symudedd) a’r Bwrdd Partneriaeth (delio gyda 

strategaeth a monitro’r Gwasanaeth Osgo a Symudedd).  

Oherwydd salwch, nid oes Cadeirydd wedi bod ers mis Mawrth 2018, sydd wedi 

arwain at sawl cam yn cael eu hoedi a chyfarfodydd yn cael eu canslo wrth aros i’r 

Cadeirydd ddychwelyd. 

Gwaith arfaethedig i’r Grŵp oedd: 

• Rôl a chylch gwaith yr Is-gadeirydd  

• Adolygu effeithlonrwydd y gynrychiolaeth  

• Sefydlu cynrychiolaeth grŵp Rhanddeiliaid o Dde Cymru  

• Adolygu hyfforddiant gorfodol y GIG ‘Fy Nhrin yn Deg/Treat Me Fairly’ yn 

erbyn anghenion yr Hyfforddiant Cydraddoldeb i Bobl Anabl. 

• Ymateb i gwestiwn a godwyd gan WHSSC (Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd 

Arbenigol Cymru) ‘Pa safonau ansawdd yr hoffem i P&MS adrodd arnynt’? 

Cyfarfu’r Grŵp ym mis Chwefror 2018 i adolygu’r modiwl hyfforddi gorfodol a 

ddefnyddiwyd gan GIG Cymru (4). Cafodd y Grŵp drafodaethau hir gyda’r 

Gwasanaeth Osgo a Symudedd am briodoldeb eu Hyfforddiant Cydraddoldeb i Bobl 

Anabl. Mae gan Aelodau’r Bwrdd Partneriaeth a’r Grŵp Rhanddeiliaid gyfrifoldeb 

cynyddol o dan ofynion llywodraethu i gael dealltwriaeth dda o’r materion 

cydraddoldeb oherwydd eu rolau a’u gweithredoedd wrth wneud argymhellion a 

phenderfyniadau ar gyfer y Gwasanaeth. Canlyniad yr adolygiad oedd:  

• Nid oedd yr hyfforddiant ‘Fy Nhrin yn Deg/Treat Me Fairly’ yn addas fel 

Hyfforddiant Cydraddoldeb i Bobl Anabl. Roedd y cynnwys yn rhy gyffredinol, 

mae gan y feddalwedd broblemau mynediad, a chafwyd cwestiynau ynglŷn ag 

arfer da. 

• Nid oedd y pecyn ‘Fy Nhrin yn Deg/Treat Me Fairly’ yn addas oherwydd bod 

gweithlu’r Gwasanaeth Osgo a Symudedd, trwy ddiffiniad, angen ymdriniaeth 

wedi’i thargedu’n fwy ac un a fydd yn canolbwyntio ar Fodel Cymdeithasol 

Anabledd.  

• Nid oedd y pecyn ‘Fy Nhrin yn Deg/Treat Me Fairly’ yn addas gan mai’r nod a 

ddatganwyd yn wreiddiol ar gyfer hyfforddiant oedd ‘i’r Bwrdd Gwasanaeth 

Osgo a Symudedd, ac aelodau grŵp Cyfeiriad Rhanddeiliaid gael 

dealltwriaeth gynyddol o gydraddoldeb i bobl anabl, yn benodol y model 

anabledd cymdeithasol’.  
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Anfonwyd nodiadau manwl, gydag argymhellion ar gyfer ymlyniad pellach y Grŵp 

Rhanddeiliaid, i Ganolfan GIG dros Gydraddoldeb a Hawliau Dynol er gwybodaeth a 

gweithredu pellach. Nid yw’r Grŵp wedi derbyn unrhyw beth ers hynny.  

Mae’r pedwar maes gwaith arall yn parhau heb eu cwblhau. Ym mis Rhagfyr 2018,  

hysbysodd Claire Nelson (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro Cynllunio/Cynllunydd 

Arbenigol, Niwrowyddorau a Chyflyrau Cymhleth, WHSSC) y Grŵp Technegol ei bod 

hi’n aros am arweiniad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a benodwyd yn ddiweddar lle 

byddai rôl y Grŵp Rhanddeiliaid ac amlder y cyfarfodydd yn ystod y cyfnod hwn yn 

cael eu trafod. Nid oes unrhyw wybodaeth wedi bod yn dilyn y cyhoeddiad hwn, er 

gwaethaf negeseuon e-bost gan y Grŵp Rhanddeiliaid yn gofyn am ddiweddariad. 

Wrth symud ymlaen, y pryder allweddol ar gyfer y Grŵp Rhanddeiliaid yw’r 

cyfathrebu rhyngddo, y Gwasanaeth Osgo a Symudedd ac WHSSC ac 

effeithlonrwydd ei gynrychiolaeth.  

 

 

Cynllun Cyflenwi Cyflyrau Niwrolegol  

Mae Grŵp Gweithredu Cyflyrau Niwrolegol (NCIG) yn goruchwylio cynnydd Byrddau 

Iechyd Lleol yn erbyn y Cynllun Cyflenwi Niwrolegol. Mae gan y Gynghrair dri 

chynrychiolydd ar y NCIG sydd wedi sicrhau cynrychiolaeth y Gynghrair ym mhob 

cyfarfod a sawl grŵp gorchwyl a gorffen a chyfarfodydd is-grŵp.  

Mae gwaith y Gynghrair fel aelodau NCIG wedi beirniadu yn adeiladol ar gyflenwi’r 

cynllun a’r ffocws ar fonitro prosiectau a ariennir yn hytrach na’r materion a’r camau 

ehangach a godwyd yn y cynllun.  

 
 

Codi Ymwybyddiaeth a Mesurau 

Profiad a Adroddwyd gan y Claf 

(PREMs)  

Fel y nodwyd yn adroddiad y llynedd, sicrhaodd y Gynghrair ariannu gan 
Lywodraeth Cymru trwy’r Grŵp Gweithredu Cyflyrau Niwrolegol (NCIG) i 
gyflenwi rhaglen o godi ymwybyddiaeth. Bydd y rhaglen hon yn canolbwyntio 
ar godi ymwybyddiaeth o fyw gyda chyflwr niwrolegol, yr effeithiau y gall hyn eu 
creu a’r rhwystrau y mae pobl gyda chyflyrau niwrolegol yn eu hwynebu yn 
ddyddiol, a hynny fel cleifion ond hefyd fel dinasyddion yn eu bywydau bob 
dydd.   
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Cyflwynwyd yr offeryn Mesurau Profiad a Adroddwyd gan y Claf (PREMs) drafft 
i’r NCIG ym mis Rhagfyr 2017. Yna gwnaed gwaith pellach ar y cyd gyda phobl 
gyda chyflyrau niwrolegol i’w fireinio yn offeryn mwy ystyrlon a chyfeillgar i 
ddefnyddiwr. Mae wedi’i brofi gan grŵp o glinigwyr yn ail hanner 2018 a bydd 
yn cael ei gwblhau yn gynnar yn 2019.  
 
Fel y tynnwyd sylw yn Adran Grŵp Trawsbleidiol yr adroddiad hwn, cynhaliwyd 
cyfarfod arbennig ym mis Gorffennaf 2018 i ddiffinio paramedrau ar gyfer elfen 
codi ymwybyddiaeth y gwaith hwn. Gadawodd y Swyddog Prosiect blaenorol 
yn gynnar yn 2018 ac rydym wedi recriwtio un newydd i ddatblygu hyn yn 2019.  

 

Bwrdd Prosiect Cyfathrebu Amgen a 

Chynyddol (AAC)  

Diben y grŵp:   

Mae’r Bwrdd Arolygiaeth Prosiect ACC yn goruchwylio: 

• Datblygu Manyldeb Polisi a Gwasanaeth ar gyfer y gwasanaeth. 
 

• Datblygu dull cytundebol, sy’n cysylltu gweithgarwch a chost ac sy’n cynnwys 
trefniadau ar gyfer rheoli perfformiad.  
 

• Adolygu’r Achos Busnes i roi sicrwydd i Gyd-bwyllgor WHSSC a Llywodraeth 
Cymru.  

 
Bydd y Bwrdd Arolygiaeth Prosiect hefyd yn: 

• Cytuno ac yn gweithredu trefniadau cyfathrebu ffurfiol ar gyfer y Bwrdd.  
 

• Cytuno ar werthusiad o’r Prosiect ac yn gwneud argymhellion i Gyd-bwyllgor 
WHSSC a Llywodraeth Cymru yn ymwneud â threfniadau ariannu hirdymor.  

 

Cynrychiolwyd y Gynghrair ar y bwrdd cenedlaethol hwn, mynychwyd dau gyfarfod 

yn ystod 2018.  

 

Serch hynny, nid oedd modd i ni ymuno â chyfarfod olaf 2018 gan fod ein 

cynrychiolydd wedi gadael y Gynghrair. Effeithiodd hyn ar ein gallu i gysylltu â 

datblygiadau.  
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Yn y cyfarfod ym mis Mehefin:  

• Cadarnhawyd bod WHSSC wedi cynnig darparu £480 mil o ariannu i gyd dros 
gyfnod o 2 flynedd, hyd at 2020, fel yr argymhellwyd gan yr adroddiad 
gwerthuso.  
 

• Cafodd hyn ei ddisodli gan yr ariannu a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru, 
sydd hyd at £750 mil am un flwyddyn, gyda £50 mil pellach ar gael i helpu i 
gyflenwi’r gwasanaethau lloerennau (yn debyg i’r model canolfan a 
lloerennau).  

 

 

Roedd y rhan fwyaf o gyfarfod Medi yn edrych ar amserau aros ar gyfer y 

gwasanaethau. Y pwyntiau allweddol oedd:  

• 12 o bobl yn aros am dros 52 wythnos.  
 

• Canran uchel o bobl yn dod trwodd yn atgyfeiriadau brys.  
 

• Trafodwyd senarios gwahanol ar gyfer gostwng y rhestr aros, serch hynny 
gyda chwestiwn a fyddai’r gwasanaeth yn parhau erbyn mis Mawrth 2019 pan 
fyddai disgwyl i’r ariannu ddod i ben  
 

• Cafwyd trafodaeth hefyd yn ymwneud â’r angen i ddangos effaith a’r 
gwerthusiad.  

 

• Ni chafwyd eglurder ynglŷn â ph’un a fyddai’r argymhellion a wnaed gan 
MNDA a’r Gynghrair yn cael eu gweithredu, a sut.  
 

• Cytunwyd casglu gwybodaeth yn awr ar gyfer y cynnig ariannu nesaf ar ôl mis 
Mawrth 2019.  

 

Yn anffodus, nid oedd y Gynghrair yn gallu anfon cynrychiolydd i gyfarfod Tachwedd. 

Serch hynny, byddwn yn cysylltu â nifer o gydweithwyr GIG i ailsefydlu cysylltiad a 

derbyn y diweddariadau perthnasol.  
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Uned BRAIN  

Mae gan y Gynghrair berthynas allweddol â’r Uned BRAIN. Mae tri chynrychiolydd 
o’r Gynghrair yn eistedd ar eu bwrdd Gweithredol ac yn cyfrannu’n sylweddol at 
waith Uned BRAIN.  
 
Cenhadaeth yr Uned Brain 
 
Bod yn ganolfan ragoriaeth genedlaethol i Gymru a’r DU ar gyfer;  
 

• Cyflenwi therapïau cell newydd/cyffuriau/ffactor twf a therapïau cymhleth eraill 
i’r ymennydd dynol  

• Cefnogi ymchwil trosiadol sy’n sail i addasu clefyd ac atgyweirio’r ymennydd 
mewn cleifion gyda chyflyrau niwrolegol a niwroddirywiol.  

 
Eu cenhadaeth yw creu’r Uned BRAIN yn ganolfan arweinyddiaeth ryngwladol heb ei 
thebyg sy’n unigryw yn y DU ac yn y 5 uchaf yn fyd-eang.  
 
Amcanion a Nodau  
 
Eu nod yw mynd â therapiwteg mewngreuanol newydd ac ymyraethau cymhleth 
eraill ar gyfer anhwylderau’r system nerfau hyd at gymhwysiad clinigol ac i ddarparu 
sylfaen dystiolaeth gadarn i gefnogi eu gweithrediad yn y dyfodol. Mae llawer o’r 
therapïau newydd ac ar ddod mwyaf addawol (gan gynnwys therapïau celloedd a 
genynnau newydd) yn gymhleth a byddan nhw’n gofyn am gyflenwad uniongyrchol i’r 
CNS, ac mae hyn yn brif ffocws ar gyfer yr Uned.  
 
Prif Feysydd Gweithgaredd  
 
Bydd cylch gwaith Uned BRAIN yn rhychwantu dilysiad labordy a delweddu cyn-
glinigol, trwy brofion clinigol dynol cyntaf ac ymlaen i arfer clinigol.  
 
Prif Rôl y Gynghrair 
 
Mae’r Gynghrair wedi cefnogi trafodaethau, yn enwedig yn ymwneud ag ymlyniad 
cleifion ar gyfer BRAIN Involve fel bod gwaith yr Uned BRAIN wedi’i seilio’n gryf ar 
egwyddorion ymlyniad a chyd-gynhyrchu.  
   
Yn ychwanegol, eleni cynhaliodd un o sefydliadau aelod y Gynghrair (Parkinson’s 
UK Cymru) ddiwrnod ymchwil mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Caerdydd lle y 
chwaraeodd Uned BRAIN ran allweddol hefyd. Roedd wedi’i anelu at bobl wedi’u 
heffeithio gan y cyflwr sydd â diddordeb mewn ymchwil. O ganlyniad, bydd yr Uned 
BRAIN yn cynnig dyddiau tebyg ar gyfer cyflyrau eraill fel rhan o’i chynnig ariannu 
nesaf. Yn amlwg, bydd y Gynghrair yn parhau i fod yn bartner ac yn cefnogi’r cynnig 
ariannu nesaf fel cydweithredwr. 
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Adroddiad Is-bwyllgor Rheoli a 

Llywodraethu  

Cynhaliodd y Pwyllgor Gweithredol archwiliad o sgiliau a gwybodaeth wedi’i fframio o 

gwmpas llywodraethu da. Mae hyn wedi galluogi inni ganolbwyntio ar recriwtio ac 

ethol aelodau newydd.  

Yn 2018 fe wnaethom groesawu John Meredith o Dystonia UK fel aelod cyfetholedig 

o’r Pwyllgor Gweithredol.  

Yn anffodus, bu’n rhaid i ni ffarwelio ag Emily Wooster o MND Association wrth iddi 

adael ei swydd gyda’r pwyllgor Gweithredol i ddechrau ar ei habsenoldeb 

mamolaeth. Rydym yn ddiolchgar i Emily am ei gwaith a’i hymroddiad a 

llongyfarchiadau mawr iddi ar enedigaeth ei babi.  

Gadwodd Jonathan Canty o’r The Brain Tumour Charity y Pwyllgor Gweithredol 

hefyd oherwydd newidiadau yn ei rôl o fewn ei sefydliad. Eto, diolchwn yn ddiffuant i 

Jon a wnaeth gyfraniad gwerthfawr iawn i waith y Gynghrair.  

 

Adroddiad Is-bwyllgor Cynhyrchu 

Incwm  

 

Rwy’n siŵr y bydd aelodau yn cofio, eleni fe wnaethom ganolbwyntio ar ganfod 

incwm newydd i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y Gynghrair. Fel rhan o’r gwaith a 

wnaed, fe wnaethom ymgynghori ar gynyddu’r ffioedd aelodaeth. O ganlyniad i’r hyn 

ddywedodd aelodau wrthym, fe wnaethom gyflwyno graddfa lithro ar sail meini prawf 

yn ymwneud â maint / incwm sefydliadol. Yn ystod 2018, mae llawer o’n haelodau 

wedi cyfrannu swm cynyddol.  

Er bod y newid hwn wedi cyfrannu at y datrysiad incwm, yn ei hun nid oedd yn 

ddigon felly fe aethom ati i archwilio ffynonellau ariannu posibl eraill.  

Fe wnaethom gynhyrchu adroddiad yn tynnu sylw at broses ymarferol ar gyfer ceisio 

nawdd corfforaethol. Yn anffodus, bu’n rhaid canslo’r cyfarfod a gynlluniwyd gyda 

chynrychiolwyr o’r diwydiant fferyllol am resymau y tu hwnt i reolaeth y Gynghrair. 

Mae hwn yn parhau’n ymrwymiad i 2019.  

Ymgymerodd yr Is-bwyllgor â chais cyngor ariannu i WCVA a roddodd 

ddadansoddiad i ni o ymddiriedolaethau a sefydliadau priodol i’r Gynghrair gysylltu â 

hwy.  
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Datblygodd yr is-bwyllgor beth o’r cefndir a’r wybodaeth i hyn, ynghyd ag arolwg o 

aelodau i ddeall pa fuddion ychwanegol y byddai’r aelodaeth eu heisiau pe bai 

incwm newydd yn cael ei sicrhau. Argymhellodd yr is-bwyllgor wrth y Pwyllgor 

Gweithredol i ymgysylltu â gwasanaethau ymgynghorydd annibynnol er mwyn 

ychwanegu gallu i’r maes pwysig hwn. Bydd y gwaith hwn yn cael ei gynnal yn ystod 

2019.  
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Adroddiad y Trysorydd  

  

Cyfrifon y Gynghrair 

rhwng 01.01.18-31.12.18     

  
Balansau Banc 

Agoriadol 01.01.18     

  
  Cyfrif BMM  £0.25 

  
  Cyfrif Cymunedol £16,650.77 

  
  Cyfanswm £16,651.02 

  
      

  
Incwm am y flwyddyn     

  
  Ffioedd aelodaeth  £4,000.00 

  

  Cyfraniad Parkinsons UK ar gyfer 2017 £1,950.00 

  
  Cyfanswm £5,950.00 

  
      

  
Gwariant ar gyfer y 

flwyddyn      

  
  Ffioedd Cydlynydd Diane Gleeson  £5,400.80 

  

  

Arlwyo Cyfarfod CPG Cynulliad 

Cenedlaethol  £59.40 

  

  

Llogi ystafell Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol a bwffe  £340.20 

  
  Gwesteia’r We  £90.00 

  

  Cyfanswm £5,890.40 

  
      

  
  Balans Banc    

  
  Cyfrif BMM  £0.25 

  
  Cyfrif Cymunedol  £16,710.37 
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  Cyfanswm  £16,710.62 

  

 

Aelodau Pwyllgor Gweithredol y 

Gynghrair 2018 

 

Enw Sefydliad Swydd 

Ana Palazon Parkinson’s UK  Cadeirydd 

Lynne Hughes MS Society  Cyd Is-gadeirydd 

Carol McCudden Ataxia UK  Cyd Is-gadeirydd 

Ann Sivapatham Epilepsy Action Trysorydd  

Dave Maggs Headway Aelod 

David Murray The Cure Parkinson's 

Trust 

Aelod 

Emily Wooster MDNA Aelod 

John Meredith Dystonia Association Aelod Cyfetholedig 

Kate Steele Shine Aelod Cyfetholedig 

Cydlynydd y 

Gynghrair  

  

Diane Gleeson  Cydlynydd y Gynghrair  wnacoordinator@gmail.com  

  

  

mailto:wnacoordinator@gmail.com
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Aelodaeth y Gynghrair 2018 

Enw Aelod Math 

Ataxia UK Llawn  

Brain Injury Rehabilitation Trust Llawn  

British Polio Llawn 

Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi  Cysylltiol 

Child Brain Injury Trust Llawn 

Coleg y Therapyddion Galwedigaethol Cysylltiol 

Different Strokes Llawn  

Dystonia Society Llawn 

Epilepsy Action Cymru Llawn  

Epilepsi Cymru Llawn  

Headway Wales Llawn  

Cymdeithas Huntington’s Disease  Llawn  

Migraine Action Llawn 

Cymdeithas Clefyd Niwronau Motor Llawn  

Multiple Sclerosis Society Cymru Llawn  

Muscular Dystrophy UK Llawn 

Grŵp Cymorth Myotonic Dystrophy  Llawn  

Neuro Therapy Centre Llawn 

Parkinson's UK Cymru Llawn  

Shine Cymru Llawn  

Y Gymdeithas Strôc Llawn  

The Brain Tumour Charity Llawn  

The Cure Parkinson’s Trust Llawn 

Y Gynghrair Niwrolegol  Llawn 

Cymdeithas Cymru Cefnogaeth ME & CFS (WAMES) Llawn  

 
 
 
Mae gwybodaeth bellach yn ymwneud ag aelodaeth y Gynghrair ar gael 

gan Gydlynydd y Gynghrair wnacoordinator@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:wnacoordinator@gmail.com

