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Annwyl Dai, 

Diolch i chi am eich llythyr ynghylch blaenoriaethau'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon ar gyfer y 12 mis nesaf. Ceir diweddariad isod ar y Gwasanaeth Hunaniaeth o 
ran Rhywedd i Oedolion a'r Cynllun Gordewdra Cenedlaethol i Gymru. 

Gwasanaeth Hunaniaeth o ran Rhywedd i Oedolion 

Rwyf yn teimlo'n gryf y dylai anghenion gofal iechyd pobl drawsryweddol gael eu diwallu 
mor agos at gartref â phosibl ac rwyf wedi ymrwymo o hyd i wella gofal trawsryweddol yng 
Nghymru, a hynny trwy ofal sylfaenol ac eilaidd. 

Mae'r datganiadau yr wyf wedi'u gwneud yn amlinellu ein cynlluniau i wella gwasanaethau 
hunaniaeth o ran rhywedd yng Nghymru yn adeiladu ar ein buddsoddiad blaenorol yn y 
maes hwn. Yn 2016, darparodd Llywodraeth Cymru gyllid anghylchol i Bwyllgor 
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) i gefnogi datblygu llwybr amrywiant 
rhywedd, a arweinir gan Grŵp Partneriaeth Hunaniaeth o ran Rhywedd Cymru (AWGIPG). 
Cafodd y gwaith hwn ei gyflymu gan alw cynyddol am wasanaethau arbenigol ym maes 
hunaniaeth o ran rhywedd yng Nghymru ac amserau aros cynyddol i gael mynediad at 
wasanaethau a ddarperir gan y Gender Identity Clinic yn Llundain.  

Yn sgil fy nghyhoeddiad, dechreuodd gwaith manwl gyda'r holl bartneriaid gan gynnwys 
GIG Cymru, WHSSC, GPC Cymru, RCGP a'r Grŵp Partneriaeth Hunaniaeth o ran 
Rhywedd. Er bod pob partner wedi ymrwymo i wneud y gwelliannau, roedd y gwaith yn fwy 
cymhleth na'r disgwyl a darparwyd cyllid ychwanegol i sefydlu arweinydd prosiect yn 
WHSSC i gefnogi'r broses hon. Dechreuodd rheolwr y prosiect ar ei swydd ym mis Medi. 

Er ein bod yn symud ymlaen tuag at y gwelliannau interim a amlinellwyd yn fy natganiad 
ysgrifenedig, rydym wedi canolbwyntio ar gynllunio ar gyfer y trefniadau tymor hwy i sicrhau 
bod llwybr gofal llawn yn ei le.  Yn sgil trafodaethau manwl ac ymchwilio i nifer o 
ddewisiadau, cytunodd yr holl bartïon mai'r dull gweithredu gorau yw datblygu gwasanaeth 
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sy'n cwmpasu'r ddarpariaeth arbenigol a rhwydwaith gofal sylfaenol pwrpasol o ymarferwyr 
cyffredinol sy'n rhagnodi.  

Ar y sail honno, anfonodd  Dr Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru, lythyr ym mis 
Mai, yn cyfarwyddo byrddau iechyd i gomisiynu gwasanaeth integredig hunaniaeth rhywedd 
yng Nghymru o 1 Ebrill 2019 ymlaen. Mae'r model integredig yn anelu at sefydlu trefniadau i 
sicrhau bod llwybr gofal llawn yn cael ei ddarparu ac fe fydd yn adeiladu ar y gwaith paratoi 
sydd eisoes wedi'i wneud wrth ddatblygu'r trefniadau interim.  Bydd llwybrau presennol â'r 
Gender Identity Clinic yn Llundain i unigolion sydd ag anghenion cymhleth  neu'r rhai sy'n 
gofyn am lawdriniaeth ailbennu rhywedd yn aros ar agor fel rhan o'r model integredig 
newydd. 

Roeddwn yn glir yn fy natganiad ysgrifenedig fod ein bwriad i Dîm Rhywedd Cymru (WGT) 
ddechrau gweld cleifion yn y Gwanwyn yn dibynnu ar recriwtio staff sydd â'r sgiliau priodol a 
rheoli effaith eu recriwtio ar wasanaethau hanfodol eraill. O safbwynt cynnydd, cytunwyd ar 
yr achos busnes ar gyfer WGT yn Ebrill a dechreuodd yr Uwch Arweinydd Clinigol ar ei 
swydd ar 1 Mehefin. Bydd ganddo rôl arweiniol wrth roi'r gwasanaeth ar waith. Erbyn hyn 
cytunwyd ar ddisgrifiadau swyddi ar gyfer swyddi eraill yn WGT ac mae grŵp gweithredu, a 
fydd yn adrodd yn uniongyrchol i Bartneriaeth Hunaniaeth o ran Rhywedd Cymru.    

Rwyf wedi'i gwneud yn glir fy mod yn disgwyl i WGT ddechrau gweld cleifion cyn gynted â 
phosibl a byddaf yn ysgrifennu at y Pwyllgor gyda newyddion pellach y mis nesaf. 

Ochr yn ochr â rhoi'r WGT ar waith, mae gwaith yn mynd rhagddo yn dda i sefydlu 
trefniadau gweithio gyda’r London Gender Identity Clinic (GIC). Mae hyn yn cynnwys 
trefniadau i gefnogi hyfforddiant a goruchwyliaeth glingol barhaus WGT, a chytunwyd ar y 
rhain erbyn hyn. Mae gwaith yn parhau i gytuno ar feini prawf clinigol ar gyfer dychwelyd 
cleifion cymwys o Gymru pan fydd y cynllun wedi ennill ei blwyf. 

I ddatblygu gallu'r GIG i ddiwallu anghenion cleifion yn ehangach, mae grŵp gorchwyl a 
gorffen ym maes addysg wedi'i sefydlu hefyd. Mae'r grŵp wedi datblygu pyramid 
hyfforddiant yn nodi pedair lefel o hyfforddiant gofynnol ar gyfer darparu gofal rhywedd i 
unigolion. Mae hyn yn amrywio o ymsefydlu i bob grŵp staff i hyfforddiant arbenigol ar gyfer 
Tîm Rhywedd Cymru. i gefnogi hyn, mae'r grŵp yn mapio'r ddarpariaeth bresennol, gan 
nodi bylchau a chan lunio cyfeiriadur adnoddau a fydd ar gael ar-lein i staff gael mynediad 
iddo.   

Cytunwyd ar gyllid hefyd i ddatblygu pecyn e-ddysgu i weithwyr proffesiynol iechyd a 
hyfforddiant arbenigol ar gyfer dau Therapydd Iaith a Lleferydd, yn canolbwyntio ar therapi 
llais a chyfathrebu i gleifion trawsryweddol a gaiff ei gynnal ym mis Gorffennaf.  

O safbwynt gofal sylfaenol, ac i ymateb i anghenion pwysicaf cleifion o ran rhagnodi, 
cytunwyd hefyd i roi arian ychwanegol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i gyflogi 
ymarferydd cyffredinol ar sail dros dro. Mae ymarferydd cyffredinol â diddordeb arbennig 
mewn hunaniaeth o ran rhywedd wedi'i nodi i weld cleifion sydd wedi cael eu gweld a'u 
hasesu gan y Gender Identity Clinic yn Llundain a byddaf yn cynnwys rhagor o fanylion am 
hyn yn fy niweddariad y mis nesaf. Ein nod yn y pen draw yw y daw rhagnodi therapi 
hormonau i gleifion trawsryweddol yn rhan o ragnodi arferol - ond bydd hyn yn cymryd 
amser ac rydym yn dechrau ar y broses trwy ddarparu hyfforddiant i ymarferwyr cyffredinol. 
Mae digwyddiadau hyfforddiant bellach wedi'u datblygu ac mae manylion terfynol cynlluniau 
ar gyfer eu cyflwyno yn cael eu pennu ar hyn o bryd.  

Mae'n bwysig bod ein rhanddeiliad, gan gynnwys y gymuned drawsryweddol yn cael 
gwybod am y datblygiadau diweddaraf.  Mae'r newyddion diweddaraf yn cael eu cylchredeg 
yn rheolaidd i bob aelod, i randdeiliaid a'r gymuned ehangach ar wefan Dysfforia Rhywedd 
Cymru. Aeth aelodau o  AWGIPG i grŵp cefnogi rhanddeiliad De Cymru yn ddiweddar (24 



Mai) i roi'r newyddion diweddaraf am gynnydd i drafod rhai o gymhlethdodau elfennau ar y 
llwybr sy'n ymwneud â gofal sylfaenol a rhagnodi.   

Mae'r gwaith hwn wedi bod yn fwy cymhleth na'r disgwyl a hefyd roedd angen ei gydbwyso 
â gwaith sy'n cael ei wneud yr un pryd i sicrhau llwybr integredig i gleifion yn y tymor hwy. 
Er hynny, gobeithio bod y llythyr hwn yn rhoi sicrwydd ichi ein bod nid yn unig yn gwneud 
cynnydd yn erbyn y gwelliannau a gyhoeddais, ond ein bod hefyd yn bwrw ymlaen â set 
ehangach o gamau i gynyddu gallu'r GIG i ymateb i anghenion iechyd y gymuned 
drawsryweddol. 

 
 
Cynllun Gordewdra Cenedlaethol i Gymru 
 
Mae Bwrdd Datblygu'r Strategaeth Ordewdra wedi bod yn cyfarfod ers mis Hydref 2017 o 
dan gadeiryddiaeth y Prif Swyddog Meddygol. Mae'r bwrdd yn cynghori ar feysydd 
blaenoriaethol ar gyfer y strategaeth. Mae fy swyddogion yn parhau i ymgysylltu â 
rhanddeiliaid allanol, lle y cynhaliwyd gweithdai yn gynharach eleni ac mae ymgysylltu 
pellach wedi'i gynllunio dros gyfnod yr haf. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn 
cefnogi'r bwrdd trwy ddatblygu tystiolaeth ryngwladol, adolygiadau systematig ac achos 
dros newid. Caiff y rhain eu cyhoeddi yn yr haf, cyn i'r ymgynghoriad gael ei lansio. 
 
Byddaf wedyn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus yn yr hydref, a fydd yn destun cyfnod 
ymgynghori 12 wythnos. Byddaf yn ysgrifennu at y Pwyllgor ymlaen llaw a byddwn yn 
croesawu'ch safbwyntiau. 
 
Yn gywir,  

 
Vaughan Gething AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cabinet Secretary for Health and Social Services  




