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Adroddiad Blynyddol 2016 a Datganiad Ariannol 
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol 

 
Nodau ac Amcanion 
 
Nod 
I wella gwasanaethau ar gyfer pobl yr effeithir arnynt gan gyflyrau niwrolegol 
 
Amcanion 
1. I 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. I roi gwybodaeth i Lywodraeth Cymru am anghenion pobl yr effeithir arnynt gan 
gyflyrau niwrolegol, ac i ddylanwadu 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. 
 
Yr aelodau yng nghyfarfod cyntaf y grŵp yn y pumed Cynulliad yw: 
 
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 Cymru 
David Rees AC, Llafur Cymru 
 
 
Lynne Hughes, Cymdeithas MS Cymru 
Ana Palazon, y Gymdeithas Strôc 
Dave Maggs, Headway 
Barbara Locke, Parkinson's UK 
David Murray, Cure Parkinson’s 
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Kevin Thomas, Cymdeithas MND 
Ann Sivapatham, Epilepsy Action 
Dafydd Williams, Muscular Dystrophy UK 
Carol McCudden, Ataxia UK 
Michelle Herbert, The Brain Tumour Charity 
Dilwyn Jones, Brain Injury Rehabilitation Trust 
Ahmad Butt, Cymrodoriaeth Polio Prydain 
 
Mae cyfarfodydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau 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 DU 
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 
Dystonia Society 
Epilepsy Action Cymru 
Epilepsy Cymru 
Headway Cymru 

 Huntingtons Disease Association 
Meningitis Now 

 Motor Neurone Disease Association 
Cymdeithas Sglerosis Ymledol Cymru 
Muscular Dystrophy UK 

 Grwp Cefnogi Dystrophy Myotonig 
 Neuro Therapy Centre 

Parkinson's UK 
Progressive Supra Nuclear Palsy Association 
Shine Cymru 
Y Gymdeithas Strôc 
The Brain Tumour Charity 
Cure Parkinson's Trust 
Y Gynghrair Niwrolegol 

 Cymdeithas Cymorth ME a CFS Cymru (WAMES) 
 
 
 
 
Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae’r Grŵp wedi 
cwrdd â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol 
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Nid oedd y 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. 
 
 
 
 
 
Cyfarfodydd 
 
Yn 2016, cyfarfu'r Grŵp Trawsbleidiol dair gwaith, Chwefror 2016 ym mhedwerydd 
tymor y Cynulliad, a Mehefin 2016 a Hydref 2016   
 
 
Ionawr 2016  
 
Yng nghyfarfod diwethaf y Grŵp Trawsbleidiol yn ystod pedwerydd tymor y Cynulliad 
rhoddodd Caroline Lewis o Dîm Polisi Cyflyrau Mawr Llywodraeth Cymru gyflwyniad 
ar Adroddiad Blynyddol cyntaf y Cynllun Cyflawni Amodau Niwrolegol.  
 
Ym mis Mehefin 2015, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog fuddsoddiad mewn 
gwasanaethau niwro-adsefydlu 
gan fuddsoddi £1.2 miliwn gyda thri chwarter o'r cyllid yn cael ei ddarparu gan 
y grŵp niwrolegol. Cytunodd y grwpiau hefyd i ganolbwyntio ar y cyd ar brofiad y claf 
 i ddeall yn well anghenion pobl, gan fuddsoddi £40,000 yr un. Gwariwyd elfen olaf  
arian y cynllun cyflwyno amodau niwrolegol, sef £60,000, 
ar gynyddu'r mynediad i gynghorwyr gofal niwrogyhyrol arbenigol. 
 
Mewn perthynas â niwro-adsefydlu, cymeradwywyd naw o geisiadau am gyllid 
rheolaidd fel a ganlyn: 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar gyfer y gwasanaeth niwro-adsefydlu 
cymunedol (CNRS) - £206,000 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ar gyfer 
Tîm Rhyddhau Cymorth Cynnar Niwroleg (ESD) neu Dîm niwro-adsefydlu 
Cymunedol Haenedig 
(gyda mewn gymorth) - £152,000 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am gymorth tuag at sefydlu uned niwro-
adsefydlu lefel 2 yng Ngogledd Cymru - £100,000 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro am wasanaeth niwro-adsefydlu cymunedol 
(CNRS) - £174,000 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar gyfer Tîm niwro-adsefydlu Amlddisgyblaethol 
Tîm - £117,000 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gyfer adsefydlu strôc a niwro integredig 
haenedig - £145,000 
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar gyfer adsefydlu cymunedol - £96,000 
Rhwydwaith Niwro Gyhyrol i ddatblygu gwasanaeth ffisiotherapi arbenigol i gleifion 
sy'n oedolion ag amodau niwrogyhyrol (NM) - £60,000 
Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru ar gyfer gwasanaeth pediatrig 
Niwro- Adsefydlu - £150,000 
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Nododd y byrddau iechyd na fyddent yn gallu defnyddio'r cyllid llawn ar gyfer y 
gwasanaethau hyn yn ystod blwyddyn ariannol 2015/16. Gan mai dim ond cyllid ar 
gyfer rhan o'r flwyddyn, sef £337,000, a roddwyd eleni, rhoddwyd yr arian oedd yn 
weddill ar sail unwaith yn unig ar gyfer 2015/16. 
Dyrannwyd cyllid nad oedd yn gylchol fel a ganlyn: 
ABMU - offer i gefnogi niwro-adsefydlu - £129,000 
ABUHB - TG i gefnogi cyflwyno Gwasanaeth niwro-adsefydlu Cymunedol  
£146,000 
BCUHB - gwella cyfleusterau ar gyfer cleifion niwro-adsefydlu a strôc yn 
Ysbyty Cyffredinol Llandudno - £173,000 
CVUHB - Offer Ysgogi Trydanol Swyddogaethol i gefnogi rheolaeth cleifion gydag 
MS a Strôc - £100,000 
CTUHB - cefnogaeth i Dîm Neuro-adsefydlu Cymunedol Amlddisgyblaeth - 
£79,000 
HDUHB - sefydlu tīm niwrolegol arbenigol cwmpas uwch, amlddisgyblaeth, 
peripatetic - £92,000 
PTHB - hyfforddiant a chymorth ar gyfer gwasanaethau adsefydlu cymunedol ac 
ailalluogi presennol - £31,000 
 
Mae'r Grŵp Gweithredu wedi cytuno ar y blaenoriaethau canlynol ar gyfer 2016/17: 
Datblygu dull cyd-gynhyrchiol tuag at gynyddu ymwybyddiaeth o gyflyrau niwrolegol 
Cyflwyno gwybodaeth glir a chyson am gleifion 
Darparu mynediad at wasanaethau niwroleg, ar gyfer cleifion o bob oed, yn gyson ar 
draws Cymru 
Datblygu gwasanaethau niwro-adsefydlu cyson a chydlynol, ar gyfer cleifion o bob 
oed 
Datblygu ac ymateb i brofiad cleifion a mesurau canlyniadau 
Mae pob BILl wedi cynhyrchu adroddiadau blynyddol a ddylai fod ar gael ar eu 
gwefannau unigol. 
 
Roedd yr Adroddiad Blynyddol wedi dangos rhywfaint o gynnydd gan gynnwys 
gostyngiad yn y gyfradd farwolaethau, gostyngiad yn yr amseroedd aros, a 
gostyngiad yn hyd yr arosiadau yn yr ysbyty ynghyd ag ymchwil i ddangosyddion 
ansawdd bywyd ar gyfer pobl â chyflyrau niwrolegol. Bu cynnydd sylweddol yn y 
cyllid ar gyfer cyflyrau niwrolegol yng Nghymru.  
 
Bydd cynllun cyflawni Llywodraeth Cymru yn cael ei ymestyn i 2020, o 2017. 
 
 
Mehefin 2016 
 
Hwn oedd cyfarfod cyntaf y Grŵp Trawsbleidiol ym mhumed tymor y Cynulliad.  
  
Rhoddwyd cefndir i rôl a swyddogaeth y Grŵp Trawsbleidiol i aelodau newydd a 
chrynodeb o'i gyflawniadau yn ystod cyfnod y Pedwerydd Cynulliad; gan gynnwys 

 Ymchwiliadau i Gyflyrau Niwrolegol (2011) a Mynediad at Niwro-ffisiotherapi 
(2013) a gyfrannodd at ymrwymiad Llywodraeth flaenorol Cymru i lunio 
Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol.  

 Ymateb i'r Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol drafft - mae gan 
Gynghrair Niwrolegol Cymru erbyn hyn dri chynrychiolydd ar y Grŵp Cyflawni 
ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol. 
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Mae'r Llywodraeth wedi addo y caiff y Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol 
ei adnewyddu yn 2017 felly bydd gan y Grŵp Trawsbleidiol dipyn o waith i'w wneud i 
sicrhau bod llais y bobl yr effeithir arnynt gan gyflyrau niwrolegol yn cael ei gynnwys 
yn y broses hon. 
 
Yna etholwyd Cadeirydd ac Ysgrifennydd ar gyfer Grŵp Trawsbleidiol Cyflyrau 
Niwrolegol y Pumed Cynulliad. 
Etholwyd Mark Isherwood AC yn Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol, a chafodd ei 
gynnig gan Ana Palazon, a'i eilio gan David Murray. 
Etholwyd Megan Evans, Cydgysylltydd Cynghrair Niwrolegol Cymru yn Ysgrifennydd 
y Grŵp Trawsbleidiol, a chafodd ei chynnig gan Dilwyn Jones a'i heilio gan Lynne 
Hughes. 
Yna rhoddwyd cyfle i Aelodau'r Cynulliad gwrdd ag aelodau o'r WNA. 
 
Hydref 2016 
 
Yn y cyfarfod clywsom gan Alison Shakeshaft, Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddor 
Iechyd, ABUHB a Chadeirydd Dros Dro'r NCIG a gyflwynodd ar Rôl y NCIG, y 
cynnydd hyd yn hyn, llwyddiannau a heriau ac adfywio Cynllun Cyflawni ar gyfer 
Cyflyrau Niwrolegol Llywodraeth Cymru. 
 
Bu'r grŵp hefyd yn trafod ei Flaenraglen Waith a chytunwyd y dylem ailedrych ar 
adolygiadau blaenorol a gwirio cynnydd yn erbyn argymhellion ymchwiliadau 
blaenorol, gan ehangu'r adolygiad o ofal mewn unedau brys i ofal mewn lleoliadau 
acíwt.  
 
Cytunwyd y dylai'r Grŵp Trawsbleidiol gynnal arolwg (neu debyg) 
o bobl sy'n byw gyda chyflyrau niwrolegol am eu profiadau o'r Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). 
 
O ystyried eu rôl ganolog wrth gefnogi pobl â chyflyrau niwrolegol cytunwyd y dylem 
adolygu'r gweithlu niwrolegol yn arbennig Darpariaeth Nyrsio Arbenigol yng 
Nghymru. 
 
Clywodd y grŵp hefyd gan Nina Bergonzi o Grŵp Cefnogi Cymdeithas Dystonia De 
Cymru a roddodd gyflwyniad cynhwysfawr iawn i ni ar sut mae byw gyda Dystonia 
wedi effeithio ar ei bywyd a bywyd eu theulu, yn enwedig mewn perthynas â diffyg 
gwasanaethau arbenigol yng Nghymru i drin ei chyflwr.  
 
 
Datganiad Ariannol 
 
Telir yr holl gostau gan Gynghrair Niwrolegol Cymru. 
  

 Costau Llety ac arlwyo 

Chwefror 2016 £66.00 

Mehefin 2016 £80.58 

Medi 2015 £97.74 

  

Cyfanswm £244.32 
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