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1.0 Rhagair ar y Cyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd

Mae’n dda gennym gyflwyno ail Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar 
weithredu’r Strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl. Cynhyrchwyd adroddiadau 
ledled Cymru hefyd, a’r rheiny’n manylu ar y cynnydd lleol yn erbyn y Strategaeth yn 
ei hail flwyddyn a blaenoriaethau ar gyfer gweithredu lleol yn 2015. Gyda’i gilydd, 
mae’r adroddiadau’n dangos ein hymrwymiad parhaus yng Nghymru i’r agenda 
iechyd meddwl.

Rydym wedi disgrifio 2014 yn flaenorol fel blwyddyn gofal iechyd darbodus ac mae’r 
adroddiad hwn yn nodi sut y mae egwyddorion o’r fath, o fewn ein deddfwriaeth 
iechyd meddwl arloesol a pholisi iechyd meddwl ehangach, wedi bod yn tanategu ein 
dull o weithio ers amser maith. Rydym yn credu yn y gwasanaethau sy’n ceisio lleihau 
gwastraff i’r eithaf ac sy’n darparu ymyriadau effeithiol a gyllidir yn effeithiol a byddwn 
yn parhau i ddarparu gwasanaethau o’r fath. Mae’n amlwg bod y safbwynt hwn yn 
dylanwadu ar y broses o ailgynllunio modelau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl 
ledled Cymru a cheir enghreifftiau eglur o hyn yn yr adroddiadau blynyddol. 

Mae ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn ganolog i’r strategaeth, ac 
mae’n galonogol iawn gweld ble y mae’r rhan a chwaraewyd gan unigolion wedi cael 
effaith wirioneddol ar ein prosesau llunio polisïau yn Llywodraeth Cymru, a ble y mae 
ymgysylltu wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn lleol. Mae hyn yn amlwg ar 
lefel leol pan fo defnyddwyr gwasanaethau a chlinigwyr yn gwneud penderfyniadau ar 
y cyd ynghylch gofal a thriniaeth, ac ar lefel strategol pan fo defnyddwyr 
gwasanaethau’n cael eu cynnwys yn y broses o gynllunio a dylunio gwasanaethau, 
hynny yw cydgynhyrchu ar waith; maes ble y gall iechyd meddwl gynnig y gwersi y 
gall eraill ddysgu ohonynt. Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ledled Cymru 
wedi chwarae rhan weithredol yn y broses o ddatblygu’r adroddiadau blynyddol eleni 
ac rydym yn disgwyl i hynny ddatblygu ymhellach yn y dyfodol.

Mae’r adroddiadau lleol yn dangos bod cynnydd da yn cael ei wneud o hyd o ran 
gweithredu’r strategaeth ledled Cymru. Wrth inni deithio o amgylch y wlad a siarad 
gyda’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl, maent wedi bod yn sôn yn 
rheolaidd am yr angen am fynediad gwell at therapïau seicolegol. Eleni rydym wedi 
darparu cyllid ychwanegol ar gyfer byrddau iechyd i’w galluogi i ailgyflunio 
gwasanaethau, i fuddsoddi yn y gweithlu, ei hyfforddi a’i ad-drefnu er mwyn darparu’r 
triniaethau a’r dulliau y mae ar gleifion eu heisiau a’u hangen. Rhaid i driniaeth 
ffarmacolegol chwarae ei rhan wrth gwrs pan gaiff hynny ei ddynodi’n glinigol, ond 
mae ystyried ‘triniaethau siarad’ fel dewis yn lle hynny’n ymgorffori ein safbwynt o ran 
gofal iechyd darbodus.

Rhaid inni barhau i wneud gwelliannau pellach. Mae Gwasanaethau Iechyd Meddwl 
Plant a’r Glasoed: Adolygiad Dilynol o Faterion Diogelwch yn dangos bod angen inni 
weithredu ymhellach i sicrhau nad yw plant a phobl ifanc agored i niwed yn cael eu 
rhoi mewn perygl. Gan gydnabod y galw cynyddol am wasanaethau ar gyfer plant a 
phobl ifanc, rydym yn cychwyn rhaglen fawr o newid i ad-drefnu gwasanaethau i 
adlewyrchu anghenion, dymuniadau a safbwyntiau defnyddwyr gwasanaethau, eu 
teuluoedd a gofalwyr. Ym mhen arall llwybr bywyd, mae Ymddiried mewn Gofal wedi 
ein hatgoffa o’r gwir cas bod gennym gryn dipyn i’w wneud o ran sicrhau bod pobl â 
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dryswch a dementia’n cael eu trin â’r parch a’r urddas y maent yn eu haeddu. Bydd 
mynd i’r afael â’r meysydd hyn yn flaenoriaethau dros y 12 mis nesaf.

Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn gwneud y cyswllt eglur y bydd diogelu ein 
hiechyd corfforol yn diogelu ein lles meddyliol. Ym mis Mai fe wnaethom, ar y cyd â’m 
gweinidogion cyfatebol yng ngwledydd eraill y DU, lofnodi datganiad consensws ar hybu 
iechyd yr ymennydd a lleihau’r risg o ddementia. Nid yw dementia’n rhan anorfod o 
heneiddio a thrwy gymryd camau megis yfed llai a chynyddu ein gweithgarwch corfforol 
gallwn leihau’r risg hwnnw’n sylweddol.

Mark Drakeford, AC
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC
Y Dirprwy Weinidog Iechyd

Rhagfyr 2014 
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2.0 Cyflwyniad

2.1   Safbwyntiau aelodau’r Fforwm Iechyd Meddwl Cenedlaethol

Yn ystod y flwyddyn rydym wedi gwrando ar safbwyntiau defnyddwyr gwasanaethau a 
gofalwyr ledled Cymru trwy’r Fforwm Cenedlaethol. Mae eu hadborth ar y materion hynny 
sydd bwysicaf iddynt hwy ac i’w teuluoedd wedi cael ei gyflwyno’n rheolaidd mewn 
adroddiadau i’r Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol. Mae llawer o’r materion hyn eisoes wedi’u 
cynnwys yn y cynllun cyflawni a chaiff ein cynnydd mewn perthynas â hwy ei nodi yn yr 
adroddiad hwn ond, yn yr un modd, maent yn nodi blaenoriaethau eglur iawn inni ar gyfer y 
dyfodol. Ceir crynodeb ohonynt yn y blwch isod.

Adborth o’r Fforwm Iechyd Meddwl Cenedlaethol
Diwygio lles. Gall y broses asesu ynghyd â gostyngiad mewn incwm sy’n effeithio ar allu 
pobl i gwrdd â’u rhwymedigaethau ariannol achosi dirywiad yn iechyd a lles meddyliol 
unigolyn. Mae rhoi mwy o ystyriaeth, cymorth a chyngor i bobl ag afiechydon meddwl sy’n 
gorfod dioddef effaith y diwygiadau hyn yn flaenoriaeth bwysig ym marn aelodau’r Fforwm.
Mynediad at wasanaethau.  Soniodd aelodau’r Fforwm am wahaniaethau o ran y lefelau o 
wasanaethau sydd ar gael ac amseroedd aros ledled Cymru. Yn arbennig maent am i 
gynllunwyr lleol ddysgu o’r arfer gorau sy’n bodoli mewn rhannau o Gymru i weithredu er 
mwyn:

 Gwella mynediad at ymyriadau seicolegol sy’n seiliedig ar dystiolaeth a gwasanaethau 
iechyd meddwl gofal sylfaenol

 Cynyddu mynediad at wasanaethau arbenigol, er enghraifft cymorth gydag 
anhwylderau bwyta, ymyriadau hunanladdiad a hunan-niwed, gwasanaethau i gyn-
filwyr, gwasanaethau fforensig, gwasanaethau ymyrryd yn gynnar a darpariaeth 
CAMHS 

 Darparu mynediad gwell at wasanaethau iechyd meddwl cymunedol a mwy o gymorth 
ar gyfer gofalwyr trwy ail-fuddsoddi arian a gaiff ei ryddhau trwy ostwng nifer y gwelyau 
ar gyfer cleifion mewnol  

 Cynyddu’r ddarpariaeth o ran gwasanaethau lleol neu ranbarthol a allai leihau’r angen i 
bobl deithio’n bell i gael mynediad at leoliadau y tu allan i’r wlad, gan ail-fuddsoddi’r 
arian sy’n cael ei wario ar y gwasanaethau pell hynny i ddatblygu gwasanaethau lleol 
yn fwy

 Rhoi cymorth parhaus i Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol
 Darparu mynediad gwell at wasanaethau y tu allan i oriau arferol a gwasanaethau 

datrys argyfwng i sicrhau bod cymorth ar gael i bobl pan fo arnynt ei angen fwyaf.
 Gwella cyfathrebu a thryloywder, er enghraifft trwy fynediad at ffigyrau ac ystadegau.  
Y cydbwysedd rhwng gwasanaethau sylfaenol ac eilaidd. Dymuna aelodau’r 
Fforwm weld tystiolaeth bod byrddau iechyd, yn ogystal â datblygu gwasanaethau gofal 
sylfaenol newydd, yn diwallu anghenion pobl agored i niwed â phroblemau iechyd meddwl 
difrifol a pharhaus. Ni ellir cyllido’r gwasanaethau newydd trwy ailgyfeirio adnoddau oddi 
wrth y gwasanaethau hynny ar gyfer y bobl fwyaf agored i niwed. Mae angen i bobl ac 
arnynt angen gofal fel cleifion mewnol gael cymorth a gofal i ddarparu diwrnod ystyrlon tra’u 
bod yn yr ysbyty ac mae angen iddynt gael y therapïau siarad y mae eu hangen arnynt i 
gefnogi eu hadferiad. Rhaid i drefniadau rhyddhau fod wedi’u cynllunio a bod yn ddiogel 
gyda gofal dilynol priodol yn cael ei ddarparu yn y gymuned. Mae aelodau wedi darparu 
enghreifftiau o achosion lle cawsant eu gadael yn teimlo’n ddryslyd, yn ofnus ac wedi’u 



Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: 
Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a 
Lles  

Tudalen 6 o 66 Adroddiad Blynyddol
Rhagfyr 2014

hynysu’n gymdeithasol gyda gofalwyr yn gorfod codi’r darnau.
Cynllunio gofal a thriniaeth. Mae aelodau’r Fforwm yn croesawu’r gofynion statudol ar 
gyfer cynlluniau gofal a thriniaeth. Yn awr maent yn dymuno eu gweld yn cael eu 
cydgynhyrchu go iawn gyda defnyddwyr y gwasanaeth a, lle y bo’n briodol, eu gofalwyr. 
Maent am i’r cynlluniau hyn adlewyrchu’r meysydd sy’n bwysig iddynt yn eu bywydau a’u 
helpu i gyflawni eu canlyniadau personol. 
Materion Gofalwyr. Mae aelodau’r Fforwm yn glir bod rhaid diwallu anghenion gofalwyr 
hefyd. Maent yn cyflawni rôl hollbwysig sy’n aml yn mynd heb ei chydnabod ac sy’n gallu 
effeithio ar eu hiechyd corfforol, emosiynol a meddyliol hwy eu hunain, ac maent yn gorfod 
brwydro’n rhy aml i gael y cymorth y mae ei angen arnynt.
Gwarchod adnoddau iechyd meddwl.  Bydd aelodau’r Fforwm yn gofyn am sicrwydd gan 
eu Byrddau Partneriaeth Lleol bod byrddau iechyd yn ail-fuddsoddi arbedion o iechyd 
meddwl mewn darpariaeth iechyd meddwl, ac y byddant yn ymateb maes o law i 
argymhellion yr adolygiad o drefniadau clustnodi cyllid. 
Ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. Bydd aelodau’r Fforwm yn herio 
Byrddau Partneriaeth Lleol i sicrhau bod ganddynt drefniadau effeithiol i ymgysylltu â 
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ac y darperir adnoddau priodol ar gyfer y rhain ar 
lefel genedlaethol a lleol. Fe gymerwyd camau da ymlaen eleni o ran cydgynhyrchu’r 
adroddiadau blynyddol ac maent am i hynny gael ei ddatblygu ledled Cymru ar gyfer 
adroddiadau 2015. Yn eu tro maent yn disgwyl y bydd yr holl ddefnyddwyr gwasanaethau a 
gofalwyr ar fyrddau lleol yn ymgysylltu’n llawn â’r Fforwm.
Sylwer bod datganiad llawnach ar safbwynt y Fforwm wedi’i atodi yn Atodiad 2.  
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2.2 Diben yr adroddiad hwn

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yw ein strategaeth uchelgeisiol sydd â’r nod o wella iechyd 
meddwl pobl Cymru ac sy’n nodi ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yr 
21ain ganrif. Dyma ein strategaeth iechyd meddwl gyntaf i gynnwys pob oedran ac mae’n 
canolbwyntio ar y 6 chanlyniad lefel uchel a nodir isod:

Canlyniadau Lefel Uchel
a. Mae iechyd meddyliol a lles y boblogaeth gyfan yn gwella.
b. Mae effaith problemau iechyd meddwl a/neu salwch meddwl ar unigolion o bob 

oedran, eu teuluoedd a’u gofalwyr, cymunedau a’r economi yn cael eu hadnabod yn 
well ac yn lleihau.

c. Mae anghydraddoldebau, stigma a gwahaniaethu a ddioddefir gan bobl sy’n cael 
problemau iechyd meddwl a salwch meddwl yn lleihau.

d. Mae unigolion yn cael gwell profiad o ran y gefnogaeth a’r driniaeth a gânt ac mae 
ganddynt fwy o fewnbwn a rheolaeth dros benderfyniadau cysylltiedig.

e. Mae’r mynediad i fesurau ataliol, ymyrraeth gynnar a thriniaethau, a’u hansawdd, yn 
well ac mae mwy o bobl yn gwella o ganlyniad i hynny.

f. Mae gwerthoedd ac agweddau a sgiliau’r rhai sy’n trin neu’n cefnogi unigolion o bob 
oedran sydd â phroblemau iechyd meddwl neu salwch meddwl yn gwella.

Mae’r Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Cenedlaethol yn parhau i oruchwylio’r gwaith o 
gyflawni’r Strategaeth a darparu sicrwydd. Mae aelodau’n craffu’n fanwl ar y cynnydd o ran y 
camau gweithredu yn y cynllun cyflawni a cheir manylion aelodaeth y Bwrdd Partneriaeth 
Cenedlaethol yn Atodiad 1. Mae dau grŵp cyflawni, y naill ar gyfer pobl hŷn a’r llall ar gyfer 
plant, pobl ifanc a’u teuluoedd, yn cefnogi’r Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol o ran sicrhau 
ein bod yn ymateb i anghenion penodol sy’n gysylltiedig ag oedran. Mae Byrddau 
Partneriaeth wedi’u sefydlu yn ardal pob Bwrdd Iechyd Lleol hefyd, gan ddod â’r rhanddeiliaid 
allweddol at ei gilydd i symud y camau gweithredu yn eu blaen ac mae gan bob un ohonynt 
bellach aelodaeth gryfach o ran defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. 

Dyma’r ail adroddiad blynyddol, sy’n rhoi trosolwg o gynnydd traws-lywodraethol Llywodraeth 
Cymru gyda Law yn Llaw at Iechyd Meddwl dros y 12 mis diwethaf. Mae pob un o’r 7 Bwrdd 
Partneriaeth Lleol a’r 3 ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru hefyd wedi cynhyrchu eu hail 
adroddiadau blynyddol eu hunain. Mae’r rhain yn cynnwys templedi manwl sy’n nodi’r 
cynnydd yn erbyn pob un o’r camau gweithredu yn y cynllun cyflawni ac, yn dilyn eu 
cymeradwyo gan y bwrdd iechyd llawn, byddant yn cael eu cyhoeddi ar wefannau’r 
sefydliadau hynny. Nid yw’r adroddiad cenedlaethol hwn yn ceisio cipio’r wybodaeth fanwl 
sydd wedi’i chynnwys yn yr adroddiadau lleol hynny; yn hytrach mae’n darparu rhai 
enghreifftiau o arfer da lleol a amlygwyd gan y Byrddau Partneriaeth Lleol. Dylai hyn roi’r 
cyfle i ledaenu gwersi ehangach ledled Cymru. Mae’r rhain wedi cael eu codi o’r adroddiadau 
lleol a chânt eu nodi yn y blychau glas ym mhob pennod yn yr adroddiad.  

Mae Atodiad 3 yn rhoi data meintiol ar ddangosyddion canlyniadau lefel uchel y Strategaeth 
i ni allu olrhain cynnydd yn eu herbyn dros amser.

http://wales.gov.uk/docs/dhss/publications/121031tmhfinalcy.pdf
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3.0 Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl

3.1 Pennod 1 – Hybu Lles Meddyliol Gwell ac Atal Problemau Iechyd 
Meddwl

Beth yw Canlyniadau’r Strategaeth?

 Mae lles corfforol a lles meddyliol y boblogaeth i gyd yn gwella; mae pobl yn byw yn 
hirach, mae eu hiechyd yn well ac maent mor annibynnol â phosibl am gyhyd â 
phosibl.

 Mae pobl a chymunedau yn gadarnach ac yn delio’n well â straen bywyd bob dydd ac 
adegau o argyfwng.

 Mae lles a datblygiad plant, cyrhaeddiad addysgol a chynhyrchiant yn y gweithle yn 
gwella wrth inni fynd i’r afael â thlodi.

Beth a gyflawnwyd gennym dros y 12 mis diwethaf a beth yw ein 
blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf?

Gwella iechyd ac atal iechyd meddwl gwael

Mae ymyriadau i wella iechyd corfforol yn helpu i wella ein hiechyd meddwl hefyd ac rydym 
yn cefnogi ystod eang o fentrau i helpu pobl i wneud newidiadau i’w ffyrdd o fyw er mwyn 
gwella eu hiechyd a’u lles. 

Newid am Oes. Mae ein hymgyrch Newid am Oes yn rhoi 
cymorth i deuluoedd wneud newidiadau bach cadarnhaol a 
chynaliadwy i’w ffordd o fyw i’w helpu i gyrraedd a chynnal 
pwysau corff iach, i fwyta’n iach a bod yn gorfforol egnïol. Eleni 
rydym wedi cynnal dwy fenter: ymgyrch Her Pedomedr Cymru, 
mewn partneriaeth gyda Ramblers Cymru, i annog pobl i 
gerdded mwy ac i olrhain eu cynnydd; a’r ymgyrch Cyfnewid 
Maint Prydau i annog pobl i newid eu harferion bwyta trwy roi 
talebau iddynt sy’n eu galluogi i gyfnewid bwydydd brasterog a 
siwgraidd am ddewisiadau iachach.  

Y Pum Awgrym Llesol.  Mae’r set hon o gamau gweithredu ar sail tystiolaeth a ddatblygwyd 
gan y Sefydliad Economeg Newydd yn cael ei chyflwyno bellach ledled Cymru, ac mae gan 
rai byrddau iechyd lleol elfennau penodol i blant, oedolion o oedran gweithio a phobl hŷn. 
Mae manylion y cynlluniau lleol i’w cael yn adroddiadau’r Byrddau Partneriaeth Lleol unigol.

Lleihau’r risg o ddementia.  Mae Astudiaeth Carfan Caerffili  yn darparu tystiolaeth eglur 
bod cymryd camau megis rhoi’r gorau i ysmygu, yfed llai, gwella ein diet a chynyddu ein 
gweithgarwch corfforol yn gallu lleihau’n sylweddol ein risg o ddatblygu dementia. 
Dangosodd fod gan bobl a oedd yn gyson yn dilyn pedwar neu bump o’r ymddygiadau hyn 
lefel 60% yn is o ddementia a dirywiad gwybyddol – ac ymarfer corff oedd y ffactor lliniarol 
cryfaf. Roedd yr astudiaeth hon yn cefnogi sail dystiolaeth wyddonol gynyddol ac ym mis Mai
eleni, fe lofnododd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’i weinidogion 
cyfatebol yng ngwledydd eraill y DU ddatganiad Consensws y Brodyr Llwydion ar hybu 

http://change4lifewales.org.uk/?skip=1&lang=cy
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0081877
http://www.ukhealthforum.org.uk/who-we-are/our-work/ukhf-whats-new/?entryid70=35386
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iechyd yr ymennydd a lleihau’r risg o ddementia. Y neges yw nad yw dementia yn rhan 
anorfod o heneiddio a bod camau y gallwn eu cymryd i leihau ein risg. 

Dros y 12 mis nesaf byddwn yn parhau i hyrwyddo’r ymgyrch Newid am Oes i annog pobl i 
fod yn gorfforol egnïol ac i fwyta’n iachach. Byddwn hefyd yn gweithio gydag Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, fel rhan o’r adolygiad Trawsnewid Gwella Iechyd, i sicrhau bod gwella 
iechyd meddwl yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Byddwn hefyd yn gweithio gydag ystod o 
randdeiliaid i ddatblygu dull newydd o atal dementia a diwygio ein canllawiau ‘Sut i leihau 
eich risg’. 

 Mae Rhwydwaith Pum Awgrym Llesol Gwent bellach yn cynnwys dros 250 o 
unigolion o ystod o sefydliadau yn y sector statudol a’r trydydd sector sydd wedi’u 
hyfforddi yn y dull hwn. Mae gweithwyr iechyd proffesiynol gofal sylfaenol yng Ngwent 
yn cael hyfforddiant ar ymyriadau byr sy’n cynnwys elfen sy’n ymwneud â’r Pum 
Awgrym Llesol.

 Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi darparu 32 o gyrsiau ymwybyddiaeth ofalgar a 
rheoli straen mewn lleoliadau cymunedol gan ddefnyddio Bond Lles Cymru i gyllido eu 
gwaith i wella lles, datblygu cadernid a helpu i ostwng costau presgripsiynau.

Cymorth mewn ysgolion

Mae dechrau da mewn bywyd yn hanfodol i iechyd meddwl da, ac mae ysgolion a cholegau’n 
cyflawni rôl allweddol o ran cefnogi lles plant a phobl ifanc.

Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru.  Mae ysgolion yn parhau i ddatblygu 
gwaith fel rhan o’r Cynlluniau ysgolion iach – rhwydwaith Cymru.  Mae hyn yn galw am ddull 
ysgol-gyfan o ymdrin ag ystod o destunau iechyd, gan gynnwys iechyd a lles meddyliol ac 
emosiynol. Mae 70 o ysgolion bellach wedi ennill y wobr ansawdd genedlaethol, sy’n cael ei 
hasesu’n annibynnol ar ôl 9 mlynedd o fod yn rhan o’r rhaglen.

Defnyddir dull lleoliad-cyfan tebyg o ymdrin ag iechyd meddwl ac iechyd emosiynol, lles a 
pherthnasoedd mewn 581 o leoliadau cyn-ysgol, sy’n cymryd rhan yn weithredol yn y Cynllun 
Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy. 

Bwyta’n iach mewn ysgolion. Rydym yn parhau i roi cymorth i blant a phobl ifanc ddatblygu 
arferion bwyta’n iach trwy’r fenter brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd. Ym mis 
Mehefin eleni fe gyhoeddon ni ganllawiau statudol i gefnogi arferion bwyta’n iach mewn 
ysgolion a gynhelir a brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd.

Gweithgarwch corfforol mewn ysgolion.  Fe wnaeth arolwg ar 
chwaraeon ysgol 2013 amlygu’r ffaith bod gwneud chwaraeon a 
gweithgarwch corfforol yn bleserus ac yn hwyl yn hollbwysig i hybu 
ymgysylltiad ehangach gan blant a phobl ifanc ac i wella lles. Mewn 
ymateb, fe lansion ni raglen llythrennedd corfforol newydd i ysgolion 
ym mis Mawrth 2014 helpu i ddwyn cynnydd cyson mewn cyfraddau 
gweithgarwch corfforol ymhlith plant o oedran ysgol yng Nghymru i’w 
helpu i wirioni ar chwaraeon am oes a mabwysiadu ffyrdd iach o fyw.  

Bwlio. Eleni rydym wedi cynyddu ein cyfathrebiadau i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn 
gwybod beth i’w wneud os ydynt yn profi problem bwlio. Cymerodd ysgolion o bob rhan o 

http://wales.gov.uk/topics/health/improvement/schools/schemes/?skip=1&lang=cy
http://learning.wales.gov.uk/resources/browse-all/free-breakfast-in-primary-schools/?lang=cy
http://learning.wales.gov.uk/resources/browse-all/free-breakfast-in-primary-schools/?lang=cy
http://learning.wales.gov.uk/resources/browse-all/free-breakfast-in-primary-schools/?lang=cy
http://www.sportwales.org.uk/ymchwil-a-pholisi/arolygon-ac-ystadegau/arolwg-ar-chwaraeon-ysgol.aspx?lang=cy&
http://www.sportwales.org.uk/ymchwil-a-pholisi/arolygon-ac-ystadegau/arolwg-ar-chwaraeon-ysgol.aspx?lang=cy&
http://wales.gov.uk/about/cabinet/decisions/dl2014/janmar/education/hl0045/?lang=en
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Gymru ran mewn cystadleuaeth i ddarparu bwrdd stori sy’n dangos sut y mae bwlio’n 
digwydd yn yr ysgol a’r effaith y mae’n ei chael ar blant a phobl ifanc. Cafodd yr ysgolion 
buddugol eu gwahodd i droi eu storïau’n ffilmiau, a oedd ar gael wedyn ar wefan Dysgu 
Cymru, fel adnodd i’r holl ysgolion. Rydym hefyd wedi paratoi cyngor gwrth-fwlio newydd. 
Mae’r daflen a’r poster Wyt ti’n cael dy fwlio? ar gael ar-lein i helpu disgyblion sy’n poeni 
ynghylch bwlio ac mae taflen ar wahân yn cynnig cyngor i rieni ynghylch yr hyn y dylent ei 
wneud os yw eu plentyn yn cael ei fwlio. 

Mae cyngor i athrawon, disgyblion a rhieni ynghylch cadw’n ddiogel yn 
y gofod digidol ar gael trwy’r parth e-ddiogelwch newydd ar wefan Hwb. 
Bydd hwn yn cynnwys y newyddion a’r canfyddiadau ymchwil 
diweddaraf ynglŷn ag e-ddiogelwch, a manylion ystod o ddigwyddiadau 
i athrawon sy’n hyrwyddo’r neges ynglŷn â chadw’n ddiogel ar-lein. Mae 
adnoddau newydd i ysgolion wedi cael eu treialu ledled Cymru ar gyfer 
eu lansio yn ddiweddarach eleni gan gynnwys offeryn hunanasesu 
pwerus – 360 degree Safe Cymru – a deunyddiau cynhwysfawr ar 
lythrennedd digidol a dinasyddiaeth ddigidol, sy’n addas ar gyfer disgyblion o’r Cyfnod 
Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4.

Y Fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol. Ers mis Ebrill 2013, mae’n ofynnol i 
awdurdodau lleol ddarparu gwasanaethau cwnsela ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 11 a 18 
oed, a phlant ym mlwyddyn 6 mewn ysgolion cynradd. Caiff y gwaith hwn ei gefnogi gan y
Fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) sy’n hybu datblygiad a lles personol a 
chymdeithasol dysgwyr, ac sy’n rhan o’r cwricwlwm sylfaenol ar gyfer yr holl ddisgyblion 7 i 
19 oed sydd wedi’u cofrestru mewn ysgolion a gynhelir. Darperir cyfleoedd i ddysgwyr gael 
eu helpu i gynnal eu hiechyd a’u lles emosiynol a chorfforol, ac i ystyried sut y gall rheoli 
teimladau ac emosiynau’n llwyddiannus gynyddu effeithiolrwydd personol a chymdeithasol. 
Mae’r elfennau ar ddeallusrwydd emosiynol a hunan-fri yn amcanu at gynyddu gallu dysgwyr 
i ymdopi â gwrthdaro, straen, colled a newid. Yr hyn sy’n ganolog i’r broses yw arfogi 
dysgwyr â gwybodaeth a sgiliau ymarferol a’u galluogi i wybod ble a sut i gael mynediad at 
wybodaeth a chefnogaeth bersonol.

Y Grant Amddifadedd Disgyblion. Rydym wedi darparu cyllid ychwanegol trwy’r grant yma i 
helpu i oresgyn y rhwystrau ychwanegol y mae disgyblion tlotach yn eu hwynebu sy’n eu 
hatal rhag cyrraedd eu llawn botensial – beth bynnag fo’u gallu. Gwyddom fod nifer 
anghymesur o ddisgyblion â phroblemau iechyd emosiynol a meddyliol ymhlith plant sy’n 
gymwys i gael prydau ysgol am ddim a phlant sy’n derbyn gofal.

Presgripsiwn Llyfrau Cymru. Er mwyn helpu i sicrhau bod plant a phobl ifanc wedi’u harfogi 
i reoli cyflyrau iechyd meddwl ysgafn a chymedrol, rydym wedi sefydlu grŵp newydd i 
adolygu detholiad o lyfrau, fel rhan o gynllun Presgripsiwn Llyfrau Cymru. Bydd hyn yn 
cynorthwyo gweithwyr iechyd proffesiynol i roi llyfrau ar bresgripsiwn gan lyfrgelloedd 
cyhoeddus ac ysgolion iach.  

Dros y 12 mis nesaf byddwn yn parhau i wneud cynnydd trwy ystyried canfyddiadau’r 
adolygiad o’r c

wricwlwm ac asesu yng Nghymru a arweinir gan yr Athro Graham Donaldson. Byddwn yn 
cyflwyno’r fframwaith llythrennedd corfforol drafft ac yn datblygu rhestr o lyfrau y cytunwyd 
arni’n genedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc dan gynllun Presgripsiwn Llyfrau Cymru. 

Ceir mwy o fanylion am gefnogi lles plant ac ysgolion yn adran 3.4.

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/wellbeing/antibullying/are-you-being-bullied/?lang=cy
http://wales.gov.uk/psesub/home/resources/documents/pseframework/?lang=cy
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 Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn parhau i gyflwyno’i DVD dwyieithog i hybu iechyd 
meddwl Getting the lowdown Wales ar draws ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae’r 
ffilmiau byrion a gynhyrchwyd gyda phobl ifanc sy’n rhannu eu profiadau o anawsterau 
iechyd emosiynol a meddyliol wedi’u bwriadu i wella gwybodaeth, cynyddu cadernid, 
datblygu strategaethau ymdopi a lleihau stigma.

Cefnogi teuluoedd a chymunedau

Ymgysylltu â theuluoedd a’r blynyddoedd cynnar. Ym mis Mehefin fe gyhoeddon ni’r 
rhaglen Ailysgrifennu’r dyfodol: codi uchelgais a chyrhaeddiad yn ysgolion Cymru. Mae’n 
dwyn ynghyd waith presennol, yn nodi ble y mae angen inni wneud mwy a’r hyn y byddwn yn 
ei wneud i ddarparu dull cydlynol o wella canlyniadau dysgu i blant a phobl ifanc o 
gefndiroedd amddifadus. Mae Ailysgrifennu’r dyfodol hefyd yn cefnogi gwaith ac uchelgais 
ein rhaglen Her Ysgolion Cymru. 

Cymorth o amgylch y teulu. Mae gan fabanod sy’n profi ymlyniadau sicr, cadarnhaol y 
sylfaen orau ar gyfer eu lles emosiynol a meddyliol yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynyddu eu 
siawns o gyflawniad addysgol, o gyrraedd eu potensial ac o ddatblygu perthnasoedd 
cymdeithasol. Rydym yn buddsoddi’n sylweddol yn y blynyddoedd cynnar trwy ehangu ein
Rhaglen Dechrau’n Deg. Bydd mentrau dan ein rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf a’r 
Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd yn rhoi cymorth pellach wrth i’r rhaglenni 
ddatblygu. Mae dulliau Tîm o amgylch y Teulu yn cael eu datblygu ar draws ardaloedd 
awdurdodau lleol, gan greu cysylltiadau rhwng ystod eang o weithwyr proffesiynol, megis 
ymwelwyr iechyd a nyrsys ysgol.

Cymunedau yn Gyntaf. Mae hybu a chefnogi iechyd a lles 
meddyliol yn nodwedd amlwg ar fentrau a gyflawnir gan glystyrau
Cymunedau yn Gyntaf. Mae gweithgareddau’n cynnwys cwnsela 
cymunedol; ymdopi â straen; cyfeillio; cymorth i’r rhai yr effeithiwyd 
arnynt gan iselder; celf greadigol fel therapi; a chyngor ynghylch 
ffyrdd iach o fyw. Mae Cymunedau yn Gyntaf wrthi’n gweithio gyda 
darparwr hyfforddiant o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i 
drefnu bod hyn ar gael i holl staff Cymunedau yn Gyntaf.

Rhaglen y cydweithfeydd bwyd. Nod y rhaglen hon yw gwella mynediad at ffrwythau a 
llysiau a chymeriant ffrwythau a llysiau, yn enwedig ymhlith y cymunedau mwyaf difreintiedig. 
Bellach mae dros 300 o gydweithfeydd bwyd yn weithredol ledled Cymru, gyda thros 50% 
wedi’u lleoli yn y cymunedau mwyaf difreintiedig. Mae oddeutu 40% o’r cydweithfeydd bwyd 
wedi’u lleoli mewn ysgolion. 

Dros y 12 mis nesaf byddwn yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol ac ysgolion ar 
draws nifer o feysydd polisi sy’n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc ddatblygu cadernid ac 
iechyd meddwl da; a byddwn yn codi’r Grant Amddifadedd Disgyblion o £450 y disgybl i
£918.

Y Strategaeth Tlodi Plant. Ar 6 Tachwedd fe lansion ni ymgynghoriad ar Strategaeth Tlodi 
Plant ddiwygiedig, sy’n ailddatgan ein hymrwymiad i’n tri amcan strategol sef cynyddu sgiliau, 
mynd i’r afael â diffyg gwaith, a lleihau anghydraddoldebau o ran canlyniadau iechyd, addysg 
ac economaidd. Mae hefyd yn nodi ble’r ydym yn bwriadu gwneud mwy, gan gynnwys mewn 
perthynas â thlodi mewn gwaith, gofal plant a lliniaru effeithiau diwygio lles. 

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/raisingstandards/rewriting-the-future-schools/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/raisingstandards/rewriting-the-future-schools/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/raisingstandards/schools-challenge-cymru/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/parenting-support-guidance/help/flyingstart/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/parenting-support-guidance/help/familiesfirst/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/people-and-communities/regeneration/communitiesfirst/?lang=en
http://wales.gov.uk/consultations/people-and-communities/revised-child-poverty-strategy/?lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/people-and-communities/revised-child-poverty-strategy/?lang=cy
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Byddwn yn cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol yn erbyn y targedau a nodir yn y Cynllun 
Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi ym mis Gorffennaf, gan nodi ein cynnydd gyda 
blaenoriaethau gan gynnwys y blynyddoedd cynnar, gwella cyrhaeddiad addysgol, gostwng 
nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) a thai ac 
adfywio.

 Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl a Gingerbread yn gweithio gyda rhieni sengl i ddatblygu 
offer a thechnegau i wella lles meddyliol rhieni sengl  yn Ne Cymru. Mae rhieni sengl 
a’r 2 elusen yn cydgynhyrchu adnoddau cymunedol a fydd o fudd i gannoedd o rieni 
sengl ledled De Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys pecynnau gwybodaeth, adnoddau ar y 
we a defnydd creadigol o’r cyfryngau cymdeithasol i alluogi rhieni sengl i gymryd y llyw 
yn eu bywydau a chefnogi ei gilydd.

 Mae strwythur Cymunedau yn Gyntaf Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnwys swyddogion 
iechyd meddwl Cymunedau yn Gyntaf sy’n gweithio gyda phobl o bob oed sy’n dod i’w 
sylw â materion iechyd meddwl isel. Mae’r gwasanaeth ‘hunangymorth’ hwn yn annog 
pobl i sefydlu rhwydweithiau yn eu cymunedau eu hunain – mae grwpiau ar gyfer 
mamau â phlant bach, iselder ôl-enedigol, gorbryder ac iselder, profedigaeth a cholled.

Cefnogi gweithleoedd

Mae bod mewn gwaith yn dda i les corfforol a meddyliol a gall helpu pobl i wella o afiechyd. 
Cydnabyddir yn eang bod y gweithle’n lleoliad effeithiol ar gyfer gwella iechyd a lles.  

Cymru Iach ar Waith. Nod y rhaglen Cymru Iach ar Waith gan Lywodraeth Cymru yw gwella 
iechyd yn y gwaith; atal pobl rhag cael eu gwneud yn sâl yn y 
gwaith; cadw neu adsefydlu’r rhai a wnaed yn sâl yn y gwaith; ac 
atal y cyswllt rhwng afiechyd sy’n gysylltiedig â gwaith ac 
anweithgarwch economaidd. Mae’r rhaglen yn rhoi amrywiaeth o 
gymorth i alluogi cyflogwyr i wella eu polisïau a’u harferion er mwyn 
gwella iechyd a lles eu staff. Mae cyfanswm o 1,808 o sefydliadau 
yng Nghymru, sy’n cyflogi 388,260 o bobl, wedi cymryd rhan hyd 
yma yn y rhaglen Cymru Iach ar Waith, ffigwr sy’n cyfateb i 27.9% 
o’r boblogaeth sy’n gweithio yng Nghymru. 

Y Gwasanaeth Ffit i Weithio. Rydym hefyd yn gweithio, fel rhan o bartneriaeth draws-
Lywodraethol gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau, i ddatblygu Gwasanaeth Ffit i Weithio 
Llywodraeth y DU. Nod y gwasanaeth hwn yw cefnogi pobl sydd mewn perygl o absenoldeb 
hirdymor oherwydd salwch trwy ddarparu cyngor ac asesiadau galwedigaethol arbenigol i roi 
cymorth iddynt ddychwelyd i’r gwaith. Bydd y gwasanaeth yn canolbwyntio ar faterion iechyd 
meddwl ac anhwylderau cyhyrysgerbydol.

I adeiladu ar hyn, ac i gryfhau ac ehangu’r fenter Cymru Iach ar Waith, rydym yn datblygu 
cynnig ar gyfer rownd gynigion Cronfa Gymdeithasol Ewrop 2014-2020. Nod y rhaglen a fydd 
yn cael ei chyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, os caiff y cynnig ei gymeradwyo, yw rhoi 
cymorth i bobl sydd mewn gwaith a phobl ddi-waith gan dargedu’r rhai sydd fwyaf mewn 
perygl o ddod yn ddi-waith neu aros yn ddi-waith, gan gynnwys y rhai â phroblemau iechyd 
meddwl. Gan ganolbwyntio ar gyflogaeth gynaliadwy, nod y rhaglen yw mynd i’r afael â thlodi 
ac allgáu cymdeithasol a achosir gan afiechyd a diweithdra trwy ystod o wasanaethau rhwng 
2015 a 2020.
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Gwasanaeth gwybodaeth ar gyfer busnesau. Mae Busnes Cymru wedi cynnwys parth ar 
gyfer cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, sy’n cynnwys sut i ymdopi â straen a chymorth i 
gyflogeion ag afiechyd meddwl. Mae ein brand Busnes Cymru, sy’n denu dros 50,000 o 
ymwelwyr y mis, hefyd yn cynnig sianeli cyfryngau cymdeithasol gyda thros 20,000 o 
ddilynwyr a chylchlythyr pythefnosol gyda thros 6,000 o danysgrifwyr. Mae felly’n darparu 
ffordd bwysig o sicrhau bod busnesau ledled Cymru’n ymwybodol o’u cyfrifoldeb am les 
meddyliol eu staff.  

 Mae Gofal wedi bod yn gweithio gyda TUC Cymru i ddatblygu Arweiniad i iechyd a lles 
meddwl ar gyfer gweithwyr, sy’n cynnwys gwybodaeth am iechyd meddwl a sut i gael 
mynediad at gyngor a chymorth. Maent hefyd wedi cynhyrchu papur briffio cynhwysfawr 
ar gyfer cynrychiolwyr undebau llafur ynglŷn â hybu lles, cefnogi cyflogeion â 
phroblemau iechyd meddwl a gweithio gyda chyflogwyr i greu gweithleoedd sy’n hybu 
iechyd meddwl.

Dros y 12 mis nesaf, byddwn yn parhau i gyflawni’r rhaglen Cymru Iach ar Waith gydag 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a chefnogi’r broses o weithredu’r Gwasanaeth Ffit i Weithio yng 
Nghymru, y prosiect â chyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, gyda’r olaf o’r rhain yn amodol 
ar gymeradwyaeth gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. 

Cefnogi pobl hŷn

Rydym am i bawb yng Nghymru fod yn glir ynghylch yr hyn y gallant ei wneud i gadw’n iach 
yn gorfforol ac yn feddyliol wrth iddynt heneiddio. Bydd hyn yn helpu i sicrhau ein bod yn 
gadarn mewn cyfnod anodd, gyda phobl yn byw bywydau llawnach.

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn. Cafodd Cam 3 y strategaeth hon, Byw’n Hirach, 
Heneiddio’n Dda ei lansio ym mis Mai 2013 ac fe’i hategir gan Gynllun Cyflawni a 
gyhoeddwyd ym mis Medi 2014. Mae’r cynllun cyflawni’n nodi ein camau gweithredu 
arfaethedig i greu Cymru lle mae pobl hŷn yn mwynhau iechyd a lles corfforol, meddyliol ac 
emosiynol da gyda’r nod o allu byw yn annibynnol am yn hwy, gydag ansawdd bywyd gwell a 
pharhau i weithio a chyfranogi yn eu cymunedau.

Cafodd y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn a’i chynllun cyflawni eu datblygu gyda ac ar gyfer 
pobl hŷn sy’n byw yng Nghymru. Maent yn seiliedig ar yr hyn sy’n bwysig i bobl hŷn yn ôl yr 
hyn a ddywedon nhw wrthym. Fel gyda Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, mae’r cynllun 
cyflawni’n cynnwys ymrwymiadau ar draws portffolio Llywodraeth Cymru. Mae awdurdodau 
lleol yng Nghymru’n cynhyrchu cynlluniau cyflawni hefyd.

Heneiddio’n dda yng Nghymru. Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
wedi sefydlu ac mae’n cynnal Rhaglen Heneiddio’n Dda yng 
Nghymru, rhaglen 5 mlynedd a lansiwyd gan y Prif Weinidog ym mis 
Hydref 2014.  Un o 5 cainc y rhaglen yw’r nod i wneud Cymru’n 
genedl sy’n gefnogol i ddementia trwy feithrin a hybu cymunedau sy’n 
gefnogol i ddementia. Bydd pob rhaglen waith hefyd yn cefnogi 
rhwydwaith dysgu ar gyfer Cymru gyfan.

Asesiad iechyd i bobl dros 50. Ym mis Ebrill 2014 fe lansion ni
Ychwanegu at Fywyd, hunanasesiad cyfrinachol a hawdd i’w ddefnyddio, y gellir ei gwblhau 
ar-lein neu dros y ffôn gyda chymorth Galw’r GIG Cymru. Mae’n gyfle i bobl sy’n 50 neu 

http://business.wales.gov.uk/cy
http://wales.gov.uk/newsroom/olderpeople/2013/130522OPS/?lang=cy
http://wales.gov.uk/newsroom/olderpeople/2013/130522OPS/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/health/publications/socialcare/strategies/older/?lang=cy
http://www.ageingwellinwales.com/wl/home
http://www.ageingwellinwales.com/wl/home
https://addtoyourlife.wales.nhs.uk/intro.cfm?lang=cy
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drosodd gael darlun cyffredinol o’u hiechyd, mae’n rhoi cymorth iddynt wella eu hiechyd a’u 
lles mewn camau cyraeddadwy bychain, ac mae’n helpu i gynyddu mynediad at y 
gwasanaethau atal mwyaf effeithiol. Mae’r asesiad yn cynnwys cyngor ac adborth ar ystod o 
faterion gan gynnwys lles meddyliol, iselder a gorbryder ac anghofrwydd.

Mae gan Ychwanegu at Fywyd botensial gwirioneddol i helpu pobl i ddod yn fwy gwybodus 
am eu hiechyd a’u lles trwy ddarparu cyngor wedi’i deilwra’n bersonol ar eu cyfer. Ers ei 
lansio, mae 7,746 o bobl wedi cyrchu’r wefan a 3,985 o asesiadau wedi cael eu cwblhau. 

Dros y flwyddyn sydd i ddod, byddwn yn parhau i gefnogi pobl hŷn ac yn ystyried opsiynau ar 
gyfer Cam 2 y rhaglen Ychwanegu at Fywyd.

 Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi defnyddio cyllid trwy’r grant Gofal Canolradd i 
ddatblygu cwrs cyflwyniad i hunanreoli ar gyfer pobl hŷn. Gyda negeseuon am 
iechyd emosiynol a chorfforol mae’n cael ei dreialu ar hyn o bryd gydag aelodau o’r
fforymau Hanner Cant a Throsodd lleol.

Atal hunan-niwed a hunanladdiad

Adolygiad Thematig. Cyhoeddwyd Yr Adolygiad Thematig o Farwolaethau Plant a Phobl 
Ifanc Trwy Hunanladdiad Tebygol yng Nghymru gan Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus 
Cymru ym mis Mawrth 2014. Amlygodd yr adroddiad y ffaith, er ei fod yn brin, bod 
hunanladdiad yn brif achos marwolaeth ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau, gan fod oddeutu 
un ym mhob pedair marwolaeth ymhlith plant 12-17 oed yn debygol o fod wedi digwydd o 
ganlyniad i hunanladdiad.

Roedd Siarad â Fi 2, ein strategaeth a chynllun cyflawni ar gyfer atal hunanladdiad a hunan-
niwed yng Nghymru yn cael ei chyhoeddi ar gyfer ymgynghori â’r cyhoedd ym mis Rhagfyr 
2014. Mae’r fersiwn derfynol o Siarad â Fi 2 i fod i gael ei chyhoeddi yng ngwanwyn 2015. 
Prif nod Siarad â Fi 2 yw lleihau hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru ar draws nifer o 
Bobl sy’n Flaenoriaeth sy’n gysylltiedig â nifer o Leoedd sy’n Flaenoriaeth. Am y pum 
mlynedd nesaf bydd angen i ystod o wasanaethau statudol a gwasanaethau yn y trydydd 
sector gydweithio i gyflawni’r 6 amcan a’r 16 cam blaenoriaeth sydd wedi’u bwriadu i 
gyrraedd y nod hwn. 

Mae grŵp wedi cael ei sefydlu i wella iechyd meddwl mewn carchardai a lleihau’r risg o 
hunanladdiad gan garcharorion. Bydd y grŵp hwn yn amcanu at weithredu’r Canllaw polisi ar 
wasanaethau iechyd meddwl i garcharorion a chyflawni’r elfennau perthnasol o Siarad â Fi 2.

 Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn darparu’r hyfforddiant ymwybyddiaeth o 
hunanladdiad a chadernid emosiynol cysylltu â phobl ar draws y sefydliad. Caiff yr 
hyfforddiant ei ddarparu gan hyfforddwyr nad ydynt yn gweithio ym maes iechyd 
meddwl yn unig. Mae hyn yn rhoi neges gref iawn bod lles emosiynol ac atal 
hunanladdiad yn rhywbeth i bawb ac yn berthnasol i bob un.

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/news/31730
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/news/31730
http://www.google.co.uk/url?url=http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/opendoc/215430&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=e5hbVIjOLeqy7Qb9w4HADw&ved=0CBkQFjAA&usg=AFQjCNG4VMoOBcLFOBvxDwTijCqQWcFRgA
http://www.google.co.uk/url?url=http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/opendoc/215430&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=e5hbVIjOLeqy7Qb9w4HADw&ved=0CBkQFjAA&usg=AFQjCNG4VMoOBcLFOBvxDwTijCqQWcFRgA
http://wales.gov.uk/topics/health/nhswales/healthservice/mental-health-services/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/health/nhswales/healthservice/mental-health-services/?skip=1&lang=cy
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3.2 Pennod 2 – Partneriaeth Newydd â’r Cyhoedd

Beth yw Canlyniadau’r Strategaeth?

 Mae pobl â nodweddion gwarchodedig a grwpiau hyglwyf yn cael mynediad teg, ac 
mae gwasanaethau’n fwy ymatebol i anghenion poblogaeth amrywiol Cymru.

 Gall siaradwyr Cymraeg yng Nghymru gael mynediad i driniaeth a gofal iechyd meddwl 
yn yr iaith briodol iddynt hwy pan fydd angen hynny. 

 Mae gan bobl yng Nghymru'r wybodaeth a’r gefnogaeth y mae eu hangen arnynt i 
gynnal a gwella eu hiechyd meddwl a hunanreoli eu problemau iechyd meddwl.

 Mae pobl â salwch meddwl yn profi llai o stigma a gwahaniaethu ac yn teimlo bod 
sylw’n cael ei roi i’r problemau hyn. 

 Mae pobl yn teimlo bod ganddynt fwy o reolaeth fel partneriaid wrth wneud 
penderfyniadau am eu triniaeth a’r ffordd y caiff ei darparu.

 Mae teuluoedd a gofalwyr o bob oedran yn cael eu hasesu i weld a oes angen cymorth 
arnynt i wneud eu gwaith gofalu.

 Mae pobl o bob oedran a chymunedau yng Nghymru yn cael eu cynnwys yn effeithiol 
yn y gwaith o gynllunio, darparu a gwerthuso eu gwasanaethau iechyd meddwl lleol.

Beth a gyflawnwyd gennym dros y 12 mis diwethaf a beth yw ein 
blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf?

Hybu cydraddoldeb

Lleihau anghydraddoldebau ymhlith grwpiau agored i niwed. Yn 
ystod 2014 fe gyhoeddon ni y byddai grantiau iechyd meddwl pellach 
gwerth cyfanswm o fwy na £1,000,000 y flwyddyn ar gael i’r trydydd 
sector yn ystod y cyfnod 2015-18. Gwahoddwyd sefydliadau gwirfoddol 
i gyflwyno cynigion i gefnogi prosiectau a fydd yn helpu i gyflawni ein 
blaenoriaethau ar gyfer iechyd meddwl a grwpiau agored i niwed ledled 
Cymru.

Bydd cyllid grant yn galluogi’r trydydd sector i ymgymryd â gweithgarwch i gyflawni amcanion 
Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn uniongyrchol. Roeddem yn chwilio am brosiectau sy’n 
hybu lles meddyliol ac sy’n mynd i’r afael â stigma a gwahaniaethu. Bydd cynigwyr yn cael eu 
hysbysu ynghylch canlyniad y broses erbyn diwedd mis Rhagfyr.

 Daeth y prosiect Shana Bashana/Ysgwydd wrth Ysgwydd â thros 120 o bobl ynghyd 
ym mis Mehefin o ystod o gymunedau amrywiol yng Nghasnewydd i godi 
ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl a lleihau stigma ymhlith cymunedau pobl 
dduon a lleiafrifoedd ethnig yn y ddinas.

 Mae grwpiau ffocws i bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig wedi cael eu cynnal yng 
Nghaerdydd i gasglu profiadau cymunedau mewn perthynas â gwasanaethau iechyd 
meddwl i bobl hŷn. Cafodd y rhain eu rhannu wedyn gyda darparwyr a chynllunwyr 
mewn digwyddiad partneriaeth amlasiantaeth.
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Mae sipsiwn a theithwyr yn profi ystod o anghydraddoldebau iechyd o’i gymharu â’r 
boblogaeth gyffredinol. Maent yn byw bywydau byrrach, mae ganddynt gyfraddau uwch o ran 
salwch meddwl, problemau iechyd meddwl ac afiechyd cronig, maent yn ysmygu ac yn yfed 
mwy, ac mae ganddynt ddiet gwaeth. Er mwyn ymateb i hyn fe gyhoeddon ni Teithio at 
Iechyd Gwell – Canllawiau i Ymarferwyr Gofal Iechyd ar weithio’n effeithiol gyda Sipsiwn a 
Theithwyr ar gyfer ymgynghori ym mis Awst 2014. Ei nod yw gwella gwybodaeth ymarferwyr 
a chefnogi sipsiwn a theithwyr o ran deall eu hanghenion iechyd meddyliol a chorfforol, a sut 
orau i ddefnyddio gwasanaethau iechyd. Mae’r canllawiau terfynol i fod i gael eu cyhoeddi’n 
gynnar yn 2015.  

Darpariaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg. Mae ‘Mwy na 
geiriau…’, y fframwaith strategol ar gyfer gwasanaethau cyfrwng 
Cymraeg mewn gwasanaethau iechyd a chymdeithasol bellach yn 
ei hail flwyddyn o ran y broses o’i gweithredu. Yn ystod y flwyddyn 
gyntaf (2013-14) fe osodwyd y sylfeini trwy ddatblygu prosesau a 
phartneriaethau i gryfhau’r ddarpariaeth Gymraeg bresennol ar 
gyfer unigolion, gan gynnwys y rhai â phroblemau iechyd meddwl. Roedd disgwyliadau 
allweddol yn cynnwys cryfhau arweinyddiaeth, mapio’r gweithlu a derbyn cyfrifoldeb am 
ddiwallu anghenion iaith defnyddwyr. Mae offeryn asesu dementia cyfrwng Cymraeg wedi 
cael ei ddatblygu gyda chyllid gan Ganolfan Ymchwil Glinigol y Sefydliad Cenedlaethol ar 
gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR). Mae hwn yn darparu cyfres o offer 
asesu gwybyddol a gyfieithwyd i’r Gymraeg gan Brifysgol Bangor, ac fe’i cyflwynwyd yn 
hydref 2014.

Mae’r 4 llyfr mwyaf poblogaidd ar gynllun Presgripsiwn Llyfrau Cymru ar gael yn Gymraeg 
mewn fformat ysgrifenedig ac ar gryno ddisg. Wrth i’r ail flwyddyn fynd rhagddi byddwn yn 
monitro’r ceisiadau penodol i fapio a monitro gallu gweithlu’r GIG i ddarparu ‘arlwy weithredol’ 
o fewn gwasanaethau dementia.   

 Mae llwybr dwyieithog yn cael ei ddatblygu gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Mae 
gwaith yn mynd rhagddo i archwilio sut y gellir gwella gwybodaeth atgyfeirio i gynnwys 
cynnig gwasanaeth dwyieithog ac i ddatblygu cwrs hyfforddiant iaith Gymraeg yn 
benodol ar gyfer staff iechyd meddwl.

 Mae’r holl wybodaeth am les meddyliol ac iechyd emosiynol ar wefan Galw’r GIG 
Cymru yn ddwyieithog.

Mynd i’r afael â stigma a gwahaniaethu

Ymgyrch Amser i Newid Cymru. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Mind 
Cymru, Hafal a Gofal wedi parhau i gyflawni’r ymgyrch Amser i Newid 
Cymru sy’n ceisio rhoi terfyn ar y stigma a gwahaniaethu annerbyniol a 
wynebir gan bobl ag afiechyd meddwl. Mae eu harolwg ym mis Mawrth 
2014 yn dangos newid o 3.1% yn agweddau’r cyhoedd o ganlyniad i’w 
hymgyrch dros 3 blynedd. Fel rhan o’r cyfnod cyntaf hwn:

http://wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare/travelling/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare/travelling/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/health/publications/health/guidance/words/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/health/publications/health/guidance/words/?lang=cy
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 Mae 3 hyrddiad ymgyrchu ar ffurf marchnata cymdeithasol wedi cael eu clywed dros 19 
miliwn o weithiau, gan gyrraedd dros 1.7 miliwn o unigolion (58% o’r boblogaeth)

 Mae rhwydwaith o fwy na 300 o hyrwyddwyr a 120 o addysgwyr wedi cael ei sefydlu i 
siarad am eu profiad hwy eu hunain o broblemau iechyd meddwl er mwyn herio stigma a 
gwahaniaethu 

 Mae dros 11,000 o aelodau o’r cyhoedd wedi bod mewn digwyddiadau neu wedi cael 
sgyrsiau gyda hyrwyddwyr ynglŷn â materion iechyd meddwl

 Bu Amser i Newid Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gydag S4C ar wythnos 
ymwybyddiaeth o iechyd meddwl gan ddatblygu cynnwys a chynghori ar sgriptiau a 
roddodd amlygrwydd gwych i’r brand. Bydd hwn yn ddigwyddiad blynyddol o hyn allan. 

Fe lansiodd yr ymgyrch adduned sefydliadol Amser i Newid Cymru ym mis Hydref 2013. Ers 
y dyddiad hwnnw mae 20 o gyflogwyr mawr ar draws pob sector yng Nghymru, gan gynnwys 
Llywodraeth Cymru a nifer o fyrddau iechyd, wedi addunedu i ganlyn arni â gwaith i fynd i’r 
afael â stigma yn y gweithlu. 

Cafwyd un enghraifft bendant o newid cadarnhaol yn agweddau’r cyhoedd tuag at afiechyd 
meddwl ym mis Hydref 2013. Rhoddodd dwy gadwyn flaenllaw o archfarchnadoedd y gorau i 
werthu 2 wisg Calan Gaeaf yn dilyn y feirniadaeth a gawsant yn y cyfryngau cymdeithasol 
bod y rhain yn stigmateiddio pobl â materion iechyd meddwl. I lawer a arweiniodd yr ymgyrch 
roedd hyn yn arwydd cryf o’r mudiad cynyddol o blaid newid.

 Hywel Dda oedd y bwrdd iechyd cyntaf i ymrwymo i adduned sefydliadol Amser i Newid 
Cymru. Mae eu grŵp cyflawni traws-sector lleol wedi datblygu cynllun gweithredu â 3 
chainc: Cysylltu tuag i mewn (camau gweithredu i staff y bwrdd iechyd), Dylanwadu 
tuag i mewn (camau gweithredu i gleifion) ac Ymestyn tuag at allan (camau 
gweithredu i bartneriaid a’r boblogaeth ehangach). Mae digwyddiadau lleol wedi 
cynnwys arolwg gyda’r panel dinasyddion a gynhaliwyd ym mhob un o’r 3 sir, taith 
gerdded ar draws y 3 sir i ddathlu pobl ac amgylchedd gorllewin Cymru a hyrwyddo 
agweddau cadarnhaol tuag at iechyd meddwl, a digwyddiadau lansio gan y gwasanaeth 
tân ac achub a Heddlu Dyfed-Powys.

Codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl

Gwaith y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl. Ers mis Hydref 2013, mae’r 
Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) wedi cynhyrchu chwe thaflen 
wybodaeth newydd gyda mewnbwn gan y gymuned gofal iechyd, gyda thros 20,000 o gopïau 
wedi’u dosbarthu hyd yma. Mae’r Ganolfan wedi recriwtio 8 o ‘hyrwyddwyr ymchwil’ newydd 
a chanddynt brofiad uniongyrchol o salwch meddwl i helpu i hyrwyddo ymchwil a neges wrth-
stigma, tra bo’i hymgyrch PlusOne yn rhoi’r cyfle i ofalwyr a theuluoedd ymgysylltu â gwaith 
ymchwil. 

Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl wedi ymgysylltu â defnyddwyr 
gwasanaethau, gofalwyr a’r cyhoedd trwy weithgareddau gan gynnwys dau ymgyrch 
hysbysebu amlgyfryngol, ymddangosiadau ar y teledu a’r radio, sylw yn y wasg a thros 40 o 
ddigwyddiadau. Roedd y digwyddiadau hyn yn cynnwys digwyddiad cyhoeddus i ddangos 
rhaglen ddogfen fer a wnaed mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Wellcome sydd wedi 
cael ei dosbarthu ar-lein a’i darlledu fel cyfres ar The Community Channel.

http://ncmh.info/
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Mae #TellNCMH, cynllun y Ganolfan i gynnwys y cyhoedd, yn galluogi’r cyhoedd i rannu 
syniadau ar gyfer ymchwil yn y dyfodol i iechyd meddwl trwy holiadur ar-lein a thrafodaeth 
fyw ar Twitter. Mae dros 600 o feddygfeydd teulu, timau iechyd meddwl cymunedol a 
gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed ledled Cymru, a thros 30 o sefydliadau 
gwirfoddol wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan.

Mae’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl wedi datblygu a darparu rhaglenni 
addysg seicolegol ar anhwylder deubegynol ar gyfer 450 o unigolion trwy sesiynau grŵp 
(rhaglen addysg deubegynol – Cymru, BEP-C) ac ar gyfer 4000 o unigolion trwy fodiwlau ar-
lein (Beating Bipolar). Fe enillodd y pecyn addysg seicolegol Wobr Arloesi mewn Gofal 
Iechyd y British Medical Journal (BMJ) 2014.

 Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi datblygu “awgrymiadau gwych” i gleifion 
sydd wedi’u bwriadu i gynyddu strategaethau cleifion ar gyfer ymdopi ag 
anawsterau cyffredin wrth ymdopi â chanser; mae’r rhain yn cynnwys blinder a 
hwyliau isel. Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod yr angen i gefnogi plant trwy lwybr 
salwch aelod o’r teulu sy’n galluogi clinigwyr i ddatblygu sgiliau i gyfeirio’r teulu at 
wybodaeth ac ymyriadau clinigol anuniongyrchol neu uniongyrchol.

 Mae gwasanaeth Link Mentoring Bipolar UK wedi cefnogi dros 50 o unigolion ar sail 
un i un ac wedi hyfforddi a chefnogi dros 45 o fentoriaid gwirfoddol y mae anhwylder
deubegynol wedi neu yn effeithio arnynt hwy eu hunain. Aeth Link Mentoring i’r afael 
â ‘dolen goll’ bwysig rhwng cael diagnosis a dod i delerau â goblygiadau diagnosis 
trwy alluogi pobl i gael mynediad at gymorth ac arweiniad gan gymheiriaid. 

 Mae hyfforddwyr sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau yng Nghwm Taf yn darparu 
hyfforddiant ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ochr yn ochr â hwylusydd o Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf trwy’r rhaglen CSUITS (carers and Service 
users involved in training). Mae’r hyfforddwyr sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau’n 
siarad am eu profiadau o iechyd meddwl, adferiad a’r math o gymorth sydd wedi 
helpu.

Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ym maes gofal sylfaenol. Mae Gwasanaeth 
Ychwanegol dan Gyfarwyddyd (DES) newydd dan y contract ar 
gyfer gwasanaethau meddygol cyffredinol wedi’i fwriadu i gynnwys 
holl dîm y practis – staff clinigol, rheoli a gweinyddol. Ei nod yw 
datblygu dealltwriaeth eglur a chyffredin am brofiad cleifion â 
materion iechyd meddwl, y cysylltiadau ag iechyd corfforol, 
anghenion pobl ifanc a’r henoed, a’r modd y rheolir hunan-niwed a 
bygythiadau o hunanladdiad. Gall timau gwybodus sicrhau bod 
gwasanaethau’n ymateb yn effeithiol i anghenion cleifion, ac mae 
profiad cleifion yn flaenoriaeth allweddol. Rhaid i’r practis 
gadarnhau bod 85% o’r tîm gofal sylfaenol wedi cwblhau un o’r 
chwe sesiwn hyfforddi ar destunau sy’n flaenoriaeth.

Ers ei lansio, mae bron i 30% o’r practisiau yng Nghymru wedi cwblhau hyfforddiant 
ymwybyddiaeth o ddementia gan ddefnyddio’r pecyn gwobrwyol a ddisgrifir yn adran 3.3, 
gyda phractisiau eraill yn cael hyfforddiant ar faterion megis diagnosis o iselder a rheoli 
iselder mewn pobl oedrannus, deall anghenion iechyd meddwl pobl ifanc a hunanladdiad a 
hunan-niwed.
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Fe gyflwynodd dros 800 o bobl o bob rhan o Gymru eu safbwyntiau i’r ail Gipolwg o Ofal 
Sylfaenol gan Gofal a oedd yn asesu’r broses o weithredu Rhan Un o’r Mesur. Mae hyn yn 
dangos cynnydd sylweddol yn y cyngor a’r wybodaeth a roddir gan feddygon teulu a 
rhywfaint o welliant mewn empathi a dealltwriaeth.

 Mae pecyn hyfforddi INFORM Bwrdd Iechyd Cwm Taf, a gydgynhyrchwyd gyda 
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, wedi’i fwriadu i godi ymwybyddiaeth ymhlith 
staff practisiau o brofiadau cleifion a gofalwyr o gael mynediad at ofal sylfaenol ar 
gyfer cyflwr sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Mae’n defnyddio storïau digidol, 
gweithgareddau grŵp a chyflwyniadau i amlygu themâu allweddol a dangos sut y gall 
newidiadau bychain i arferion gweithio fod yn effeithiol o ran cefnogi pobl. Mae 
hyfforddiant a ddarparwyd mewn meddygfeydd teulu yn Aberdâr a’r Porth wedi helpu’r 
practisiau hyn i gwrdd â’r meini prawf ar gyfer y gwasanaeth cyfeiriedig a gwell.  

Ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr

Chwarae rhan yn y gwaith o gynllunio gofal a thriniaeth. Mae defnyddwyr gwasanaethau 
wedi dweud wrthym ni, pan ydynt wedi cael eu cynnwys yn y broses o ddatblygu eu Cynllun 
Gofal a Thriniaeth eu hunain, eu bod yn teimlo’u bod wedi’u grymuso’n fwy a bod ganddynt 
fwy o reolaeth. Mae eu cefnogi a’u hannog i chwarae cymaint o ran ag y maent yn dymuno ei 
chwarae yn y broses o ddatblygu eu Cynllun Gofal a Thriniaeth felly’n hanfodol. Mae 
hyfforddiant parhaus a goruchwyliaeth barhaus ar gyfer cydgysylltwyr gofal mewn perthynas 
ag egwyddorion adferiad, cydgynhyrchu, a chynnal annibyniaeth yn ganolog i wneud i hyn 
ddigwydd. Bydd ymarferwyr, sefydliadau’r trydydd sector a defnyddwyr gwasanaethau hefyd 
yn datblygu offeryn hunanasesu Cymru gyfan i fonitro ansawdd Cynlluniau Gofal a Thriniaeth 
a bydd hyn yn cynnwys yn benodol yr arfer o ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a 
gofalwyr.  

Mae canran gyffredinol y bobl â Chynllun Gofal a Thriniaeth dilys wedi cynyddu dros y 12 mis 
diwethaf i fwy na 91% o’r defnyddwyr gwasanaethau.

Mewn gwasanaethau anableddau dysgu mae hyn wedi cynyddu o 62.9% ym mis Gorffennaf 
2013 i 96.2% ym mis Gorffennaf 2014. Mae cynnwys defnyddwyr gwasanaethau a’u 
teuluoedd yn y cynlluniau hyn yn allweddol i sicrhau bod y bobl hynny ag anabledd dysgu a 
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phroblem iechyd meddwl gyd-forbid sy’n golygu bod angen gwasanaethau iechyd meddwl 
eilaidd yn cael gofal diogel a pharchus sy’n cynyddu’r cyfleoedd i’r eithaf ac yn lleihau’r risg 
gymaint ag a ellir. Mae grŵp tasg a gorffen yn ystyried cynnwys a fformat y Cynllun Gofal a 
Thriniaeth ar gyfer y grŵp hwn o ddefnyddwyr gwasanaethau a bydd hwn yn adrodd ar ei 
ganfyddiadau yn hwyrach eleni. 

 Mae Hafal a’i bartneriaid wedi datblygu rhaglen hyfforddi ar gyfer defnyddwyr 
gwasanaethau a gofalwyr sy’n dwyn y teitl ‘Sut i gael cynllun gofal a thriniaeth 
gwych’. Mae’r fersiwn o’r rhaglen hyfforddi hon a achredir gan Agored yn cael ei 
chyflwyno yn awr i gleientiaid Hafal ym mhob un o’i brosiectau ledled Cymru. Mae 4 
rhifyn o’u canllaw cynhwysfawr ar gynllunio gofal a thriniaeth wedi cael eu cyhoeddi ac 
mae mwy na 48,000 o gopïau wedi cael eu hanfon allan (neu eu lawrlwytho) erbyn hyn 
ar gais gweithwyr iechyd proffesiynol, defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. Mae 
arolwg o dderbynyddion yn darparu tystiolaeth bod y canllaw’n galluogi defnyddwyr i 
negodi Cynllun Gofal a Thriniaeth gwell a gwneud cynnydd gyda’u hadferiad.  

Cymorth i ofalwyr. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014 yn ei 
gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a byrddau iechyd gynnal asesiad ar gyfer gofalwyr ac 
arnynt angen cymorth a chefnogaeth. Bydd hwn yn canfod i ba raddau y mae’r anghenion 
hynny’n cael eu diwallu ac ystod a lefel y gwasanaethau sy’n ofynnol i ddiwallu’r anghenion 
hynny. Byddwn yn ymgynghori ynghylch rheoliadau drafft a chod ymarfer tuag at ddiwedd 
2014.

 Mae adran benodol i ofalwyr ar gael ar wefan Galw’r GIG Cymru. Mae 
Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi datblygu taflen wybodaeth i 
ofalwyr y gall staff rheng-flaen ei rhoi i ofalwyr, sy’n eu hysbysu ynghylch eu 
hawlogaethau ac yn eu cyfeirio at sefydliadau perthnasol eraill. Mae posteri 
ymwybyddiaeth ar gyfer gofalwyr wedi cael eu cylchredeg i orsafoedd ambiwlans 
hefyd.

 Sefydlwyd gwasanaeth cludiant cymorth i deuluoedd rhad-ac-am-ddim Hafal ar 
gyfer gofalwyr iechyd meddwl yn dilyn penderfyniad i adleoli’r wardiau iechyd meddwl 
yn Ysbyty Santes Tudful, Merthyr i Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant. Mae’r 
gwasanaeth hefyd yn rhoi cyngor, cymorth a chanllawiau i ofalwyr ynghylch eu 
sefyllfaoedd unigol gyda staff hyfforddedig yn defnyddio’r siwrne i drafod materion sy’n 
effeithio ar ofalwyr ar y cyfan ac i roi cymorth un-i-un lle y bo angen. Mae’r bws hefyd 
wedi mynd â chleifion adref am gyfnodau rhyddhau, wedi danfon eiddo at gleifion lle 
nad oedd eu gofalwyr yn gallu ymweld ac wedi helpu gyda dillad golch.

 Cynhaliodd Hafal ddau grŵp ffocws manwl a rhoddodd gymorth i Fwrdd Iechyd 
Caerdydd a’r Fro estyn allan a chynnwys gofalwyr a theuluoedd yn eu cymunedau eu 
hunain i oleuo adroddiad blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Lleol. Nododd gofalwyr yr 
agweddau cadarnhaol a negyddol ar wasanaethau lleol a datrysiadau a chyfleoedd 
cyraeddadwy, wedi’u cydgynllunio i gydweithio i oresgyn y materion a drafodwyd. 
Yr argymhellion ar gyfer newid fydd y cynllun gweithredu ar gyfer 2015.

http://www.google.co.uk/url?url=http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/pdfs/anaw_20140004_en.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=H5xbVID-ONGw7Aaj7oD4Aw&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNHH9qOcQv5tQopDFDZJf0gASdArWQ
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Cymorth i bobl â dementia a’u gofalwyr. Caiff strategaeth bum mlynedd Cymdeithas 
Alzheimer’s (2012-2017) ‘Delivering on Dementia’ ei harwain 
gan saith canlyniad y dywedodd pobl sydd wedi cael 
diagnosis o ddementia fod arnynt eu heisiau a’u hangen er 
mwyn byw yn dda gyda dementia – caiff y rhain eu hadnabod 
fel y datganiadau o safbwynt yr unigolyn ac maent yr un mor 
berthnasol i ofalwyr am bobl â dementia. Mae Cymdeithas 
Alzheimer’s yn darparu ystod o wasanaethau gwybodaeth, 
cymorth a gofal ledled Cymru. Mae Caffis Dementia bellach 
yn cael eu rhedeg yn ardal bron pob awdurdod lleol yng 
Nghymru ac yn gyfle i bobl â dementia a’u gofalwyr gael mynediad at wybodaeth a chwrdd â 
phobl sy’n rhannu profiadau tebyg. Mae gweithwyr cymorth dementia’n darparu ymweliadau 
â’r cartref a byddant yn cyfeirio pobl at wasanaethau lleol eraill, gan gynnig cyngor ynghylch 
budd-daliadau a hawlogaethau yn ogystal â chymorth ymarferol ac emosiynol.

Mae cryn dipyn o ofn a chamddealltwriaeth yn dal i fodoli mewn perthynas â dementia. Bydd 
menter Ffrindiau Dementia Cymdeithas Alzheimer’s (sy’n recriwtio gwirfoddolwyr trwy 
sesiynau gwybodaeth lleol i ddod yn ffrindiau dementia) a gwaith ehangach o ran cymunedau 
cyfeillgar / cefnogol i ddementia yn helpu i leihau stigma a chynyddu dealltwriaeth ac 
ymwybyddiaeth y cyhoedd fel bod pobl â dementia a’u gofalwyr yn teimlo’n ddiogel, yn llai 
ynysig a bod ganddynt fwy o allu i fyw bywydau gweithgar ac ystyrlon yn eu cymunedau.

 Mae Cymdeithas Alzheimer’s yn rhedeg grwpiau cymorth i ofalwyr ac yn hwyluso 
rhaglenni gwybodaeth sy’n cynnig cyngor ac arweiniad ynghylch deall a rheoli dementia 
gan gynnwys problemau ymddygiadol, cyfathrebu, cynllunio ariannol a gofalu 
amdanoch chi eich hun. Mae’r prosiect Try Something New a gyllidir gan y Gronfa 
Loteri Fawr yn rhoi’r cyfle i bobl â dementia a’u gofalwyr ddysgu sgiliau a 
gweithgareddau newydd gan gydweithio’n agos â’r gwasanaeth dysgu oedolion yn y 
gymuned lleol. Mae prosiect Voice and Choice y Gymdeithas yn cynnig eiriolaeth 
annibynnol i bobl â dementia a’u gofalwyr. 

 Mae’r gwasanaeth cyfeillio Side by Side yn recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr i 
ddarparu cymorth cyfeillio un-i-un ar gyfer pobl â dementia, gan roi iddynt y cyfle i 
fwynhau gweithgareddau yn y gymuned a rhoi seibiant y mae ei ddirfawr angen i’w 
gofalwr.

Trefniadau Cymru gyfan ar gyfer ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Sefydlwyd y Fforwm Iechyd Meddwl Cenedlaethol y llynedd i ddarparu llais cryf ac amrywiol 
ar gyfer pobl â phrofiad o wasanaethau iechyd meddwl a gofalwyr ledled Cymru. Mae pob 
Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol bellach wedi recriwtio aelodau sy’n ddefnyddwyr 
gwasanaethau ac yn ofalwyr ac, fel gyda’r Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol, mae’r aelodaeth 
eisoes yn newid natur y drafodaeth ac yn cael dylanwad cryf ar flaenoriaethau. Mae’r Fforwm 
yn dwyn ynghyd yr aelodau o’r byrddau partneriaeth lleol a chenedlaethol, eu dirprwyon, a 
deg aelod arall a recriwtiwyd yn genedlaethol i sicrhau ei fod yn adlewyrchu amrywiaeth pobl 
Cymru a’r ystod o anghenion iechyd meddwl sydd ganddynt. Rydym wedi recriwtio’n 
weithredol i lenwi unrhyw fylchau o’r safbwynt hwn ac rydym yn gobeithio gweld yr 
ymrwymiad hwn yn cael ei adlewyrchu ar lefel leol i sicrhau ymgysylltu mwy holistaidd ar 
draws cymunedau.

Mae gan aelodau eu rhwydweithiau eu hunain i sicrhau bod y Fforwm yn meddu ar 
wybodaeth dda am yr hyn sydd o bwys i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau a’u gofalwyr. 

http://www.alzheimers.org.uk/strategy
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Caiff y safbwyntiau hyn eu cyflwyno’n uniongyrchol wedyn i benderfynwyr lleol a 
chenedlaethol trwy’r byrddau partneriaeth a chyfraniadau uniongyrchol i ymarferion 
ymgynghori lleol a chenedlaethol. Mae aelodau’r Fforwm wedi trafod a dylanwadu ar y 
Ddyletswydd i Adolygu’r Mesur a’r adolygiad o Adrannau 135 a 136 o’r Ddeddf Iechyd 
Meddwl. Rydym hefyd wedi mabwysiadu cyfraddau safonol ar gyfer ad-dalu treuliau a 
threfniadau talu prydlon ar gyfer mynychwyr yr ydym wedi ei gwneud yn ofynnol i fyrddau 
iechyd eu dilyn.

Bydd dod â phobl ynghyd yn darparu mwy a mwy o gyfleoedd i rannu datrysiadau o un ardal 
a’u cymhwyso mewn ardaloedd eraill. Rydym yn disgwyl i Fyrddau Partneriaeth Lleol 
fabwysiadu arfer gorau yn eu prosesau ymgysylltu. Yn 2015 bydd y Fforwm yn datblygu 
cyngor ynghylch hyn, ac yn cyfeirio Byrddau Partneriaeth Lleol at arfer gorau presennol. 

Caiff y meysydd a nodwyd fel blaenoriaethau gan aelodau’r Fforwm eu nodi yn y cyflwyniad 
i’r adroddiad hwn, gan ddarparu ffocws eglur ar gyfer camau gweithredu yn y dyfodol. 

Cynigion ymgysylltu ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’r Grŵp 
Sicrwydd Cyflawni Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r 
Glasoed yn parhau i adolygu anghenion defnyddwyr 
gwasanaethau ifanc ac i ddatblygu mecanweithiau ymgysylltu ar 
gyfer plant a phobl ifanc. Yn gynharach yn 2014 cynhaliwyd 
cyfarfodydd gyda’r Ddraig Ffynci – Cynulliad Plant Cymru – i 
gytuno sut y gall pobl ifanc ymgysylltu o fewn y cylch gorchwyl. 
Cynhaliwyd trafodaethau penodol ynghylch y cynnig i ehangu 
cynllun Presgripsiwn Llyfrau Cymru i gwmpasu llyfrau i blant a phobl ifanc. Yn awr byddwn yn 
ystyried mecanweithiau eraill i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc a byddwn yn parhau â’n 
trafodaethau gyda Chomisiynydd Plant Cymru i weld sut y gall defnyddwyr gwasanaethau 
ifanc chwarae rhan yn y gwaith o ddatblygu polisi iechyd meddwl.

 Mae plant a phobl ifanc sy’n cael Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed wedi 
chwarae rhan weithredol yn y gwaith o ddatblygu adroddiad blynyddol lleol Powys ar 
gyfer 2014, gan ddisgrifio eu profiadau a nodi’r hyn sydd wedi gwella a’r hyn y gellid ei 
wneud yn well. Mae’r adroddiad yn cynnwys ffotograffau o’r celfwaith a ddatblygwyd 
gan blant a chryno ddisg o “leisiau gwahanol.”

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Mae’r Goruchaf Lys wedi ehangu nifer y bobl y bydd angen 
awdurdodiad dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ar eu cyfer 
yn y dyfodol. Mae’r trefniadau diogelu hyn yn sicrhau bod yr unigolion 
hynny heb y galluedd i gydsynio â gofal a thriniaeth sy’n peri iddynt golli 
eu rhyddid yn cael asesiad cynhwysfawr i gadarnhau ac awdurdodi hyn 
fel y dull gorau o safbwynt eu budd pennaf. 

Cyhoeddwyd Deddf Iechyd Meddwl 1983 – Cod Ymarfer Cymru am y tro cyntaf yn 2008. 
Mae hwn yn cael ei ddiwygio yn awr i gydnabod newidiadau i’r gyfraith, gan gynnwys y 
Mesur, ac i adlewyrchu egwyddorion Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.
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3.3 Pennod 3 – Rhwydwaith Gofal sydd wedi’i Gynllunio’n Dda a’i 
Integreiddio’n Llawn

Beth yw Canlyniadau’r Strategaeth?

 Mae defnyddwyr gwasanaethau yn cael gwasanaeth mwy integredig gan y rhai sy’n 
darparu gwasanaethau.

 Mae pobl o bob oedran yn elwa o ymyriadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth cyn gynted â 
phosibl ac o fynediad gwell at therapïau seicolegol.

 Mae profiad y defnyddiwr gwasanaeth yn well, a diogelwch ac urddas wedi’u sicrhau 
a’u gwreiddio mewn gwasanaethau cynaliadwy

 Mae darparwyr yn rheoli risg yn gadarnhaol, gan gefnogi pobl i gynyddu eu lefelau o 
ran gobaith a dyhead a’u galluogi i wireddu eu potensial yn llawn drwy’r dulliau adfer 
ac ail-alluogi.

Beth a gyflawnwyd gennym dros y 12 mis diwethaf a beth yw ein 
blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf?

Diogelwch ac urddas

Ym mis Gorffennaf 2013 cynhaliwyd dadl yn y Siambr am y gwersi yn 
sgîl Ymchwiliad Francis. Fe wnaed ymrwymiad gan y Gweinidog yn
Darparu Gofal Diogel, Gofal Tosturiol, Y Gwersi i Gymru yn 
Adroddiad Ymchwiliad Cyhoeddus Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG 
Canolbarth Swydd Stafford, i adolygu a diweddaru’r Safonau ar gyfer 
Gwasanaethau Iechyd yng Nghymru a Safonau Hanfodion Gofal. 
Bydd y set newydd o safonau’n canolbwyntio ar unigolion a’u 
hanghenion, a bydd yn nodi’n eglur beth yw disgwyliadau’r cyhoedd, 
cleifion, defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. 

I fod yn llwyddiannus, rhaid i’r safonau diwygiedig gael eu perchnogi gan y gwasanaeth. Mae 
Llywodraeth Cymru felly wedi’u datblygu mewn cydweithrediad agos gyda rhanddeiliaid ar 
draws sectorau, cyrff arolygu a rheoleiddio, a chynrychiolwyr cleifion. Ceisiwyd adborth 
cychwynnol ar y safonau presennol trwy holiadur a anfonwyd at 104 o randdeiliaid ledled 
Cymru ym mis Mehefin 2014. Mae 3 digwyddiad ymgysylltu anffurfiol wedi cael eu cynnal i 
brofi canlyniadau’r gwerthusiad o’r holiaduron gyda chyfanswm o 182 o gynrychiolwyr; 60 
yng Ngogledd Cymru; 56 yn Abertawe a 66 yng Nghaerdydd. 

Mae adborth o’r holiaduron a’r digwyddiadau ymgysylltu wedi goleuo’r fersiwn ddrafft o’r
Fframwaith Safonau Iechyd. Fe lansiodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
ymgynghoriad ar y fframwaith newydd hwn ym mis Tachwedd gan gynnig ein bod yn 
integreiddio’r 26 safon bresennol ar gyfer gwasanaethau iechyd yng Nghymru a’r 12 safon 
hanfodion gofal, yn 7 thema ansawdd a 24 safon iechyd.

Cyhoeddwyd adolygiad y Comisiynydd Pobl Hŷn o ofal preswyl i bobl hŷn, Lle i’w Alw’n 
Gartref? ym mis Tachwedd 2014. Mae’r adroddiad, sy’n cefnogi ymdrechion staff mewn 
lleoliadau cyhoeddus a phreifat, ac arfer da sy’n datblygu, yn datgan bod rhaid gwneud mwy i 
herio’r modd y caiff preswylwyr eu sefydliadu a’u heiddilwch emosiynol a chorfforol, ac i 

http://wales.gov.uk/docs/dhss/report/130709safecarecy.pdf
http://wales.gov.uk/docs/dhss/report/130709safecarecy.pdf
http://wales.gov.uk/docs/dhss/report/130709safecarecy.pdf
http://wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare/health-standards-framework/?lang=cy
http://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/14-11-10/A_Place_to_Call_Home_Care_Home_Review_Report.aspx#.VKc7H9KDmm5
http://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/14-11-10/A_Place_to_Call_Home_Care_Home_Review_Report.aspx#.VKc7H9KDmm5
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wella’r modd y mae anghenion gofal iechyd sylfaenol yn cael eu diwallu, a gwella systemau 
comisiynu, arolygu a rheoleiddio, a’r modd y cynllunnir ymlaen llaw. 

Er mwyn gweithredu’r argymhellion mae’n rhaid wrth gamau gweithredu gan asiantaethau 
statudol, cartrefi gofal ac, wrth gwrs, Llywodraeth Cymru. Ar gyfer iechyd meddwl yn benodol, 
mae eiriolaeth, cymorth a chyfathrebu, hyfforddiant, a niferoedd digonol o staff nyrsio a 
darpariaeth nyrsio yn y dyfodol yn faterion allweddol. Mae’n ofynnol i Lywodraeth Cymru a 
chyrff statudol eraill gyhoeddi ymatebion ffurfiol i’r adolygiad a byddwn yn gofyn i aelodau’r 
Grŵp Sicrwydd Cyflawni Pobl Hŷn ddarparu eu mewnbwn hwy i’r broses hon.

Cyhoeddwyd Gwersi yn sgîl Ymddiried mewn Gofal, adroddiad ar yr ymweliadau dirybudd i 
gynnal hapwiriadau o wardiau gofal henoed mewn ysbytai cyffredinol dosbarth ledled Cymru, 
ym mis Hydref. Roedd yr hapwiriadau’n elfen greiddiol o ymateb Llywodraeth Cymru i’r 
adroddiad Ymddiried mewn Gofal a gyhoeddwyd yn gynharach. Cynhaliwyd ymweliadau 
dirybudd â 70 o wardiau ar draws 20 ysbyty cyffredinol dosbarth. Roeddent yn canolbwyntio 
ar reoli meddyginiaeth, hydradiad, defnyddio tawelyddion yn y nos a gofal gydag ymataliaeth 
i gleifion oedrannus. Ar y cyfan ni chanfuwyd unrhyw faterion systemig a oedd yn achos 
pryder mewn perthynas â hydradiad, anghenion ymataliaeth na’r defnydd o dawelyddion ar 
gyfer cleifion, ond yn hytrach canfuwyd meysydd unigol lle’r oedd angen gwelliannau, ac 
arsylwyd hefyd ar lawer o enghreifftiau o arfer nodedig. Fodd bynnag, canfuwyd meysydd ar 
gyfer gwella o ran rheoli meddyginiaeth ar wardiau drwyddi draw yn GIG Cymru, yn enwedig 
mewn perthynas â storio meddyginiaeth yn saff ac yn ddiogel. Felly mae gweithgor 
cenedlaethol wedi cael ei sefydlu i ystyried y modd y caiff meddyginiaeth ei rhoi, ei chofnodi, 
ei hadolygu a’i storio.

Mae’r hapwiriadau bellach wedi cael eu hymestyn i fwrw golwg yn benodol ar safon y gofal y 
mae cleifion oedrannus yn ei gael ar wardiau iechyd meddwl ledled Cymru. Bydd y rhain yn 
cael eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

 Mae’r holl dimau CAMHS ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn aelodau o’r
rhwydwaith ansawdd ar gyfer CAMHS cymunedol (QNCC). Rhaglen ansawdd ac 
archwilio gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yw hon, sy’n darparu achrediad i 
safonau’r Coleg Brenhinol ac sy’n amcanu at hwyluso’r broses o ddatblygu a gwella 
ansawdd trwy broses o adolygiadau gan gymheiriaid. Mae’n galluogi timau i ddangos 
cynnydd yn erbyn safonau cenedlaethol.

 Mae staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan sy’n gweithio o fewn y ward gofal dwys 
iechyd meddwl yn Ysbyty Sant Cadog wedi datblygu menter Ward Ddiogelach. Mae 
hyn yn cynnwys coeden negeseuon rhyddhau a beintiwyd gan ddefnyddiwr 
gwasanaethau lle mae pobl sy’n gadael yr uned yn gadael negeseuon am eu gofal a’r 
uned ei hun. Mae’r staff yn coladu’r wybodaeth o’r goeden fel dull o wella’r gwasanaeth 
yn barhaus.

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Y Mesur)

Mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn gosod dyletswyddau unigryw ar ddarparwyr 
gwasanaethau i danategu a chefnogi gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru, ac mae 
bellach wedi bod mewn grym am ddwy flynedd. Datblygwyd dyletswydd gyfreithiol, sef y 
Ddyletswydd i Adolygu’r broses o weithredu’r pedair rhan o’r Mesur i hyrwyddo a gwneud 
sylwadau am y weledigaeth sy’n sail i’r ddeddfwriaeth ac adroddiadau. Fe gyhoeddon ni ein 

http://wales.gov.uk/topics/health/publications/health/reports/care/?skip=1&lang=cy
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Hadroddiad Interim ym mis Ebrill eleni, ac mae’n disgrifio’r 
broses a’r canfyddiadau hyd yma. Mynegwyd cefnogaeth eang i 
weledigaeth, egwyddorion a nodau’r Mesur ac i’r ysgogiad y 
mae’n ei roi i wella a datblygu gwasanaethau ac i ffurfioli arfer 
da. Fodd bynnag roedd yr adroddiad yn cydnabod bod cyflymder 
y newid sydd ei angen wedi bod yn her i wasanaethau mewn 
rhai ardaloedd. Er bod yr un ddeddfwriaeth a chanllawiau’n 
gymwys ledled Cymru, mae’n amlwg bod angen lleol a'r ffordd yr 
oedd gwasanaethau wedi eu trefnu'n flaenorol wedi dylanwadu ar weithredu’r Mesur. Bydd 
ein hadroddiad terfynol yn cael ei gyhoeddi cyn mis Ionawr 2016.

Gwasanaethau cymorth gofal sylfaenol (Rhan 1). Mae darparu gwasanaethau pan fo pobl 
yn pryderu gyntaf am eu hiechyd meddwl yn allweddol i gyflawni’r rhan hon o’r Mesur. Mewn
sawl ardal yng Nghymru mae’r Mesur wedi ysbrydoli’r arfer o hyrwyddo cyrsiau mynediad 
agored sy’n mynd i’r afael â straen, gorbryder ac iselder. 

Mae gwasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol (LPMHSS) sy’n cynnig asesiadau, 
gwybodaeth, cyngor ac ymyriadau byrdymor ar gael ledled Cymru. Ers mis Rhagfyr 2013, ar 
gyfartaledd mae ychydig dros 2,600 o bobl wedi cael y gwasanaethau newydd hyn bob mis. 
Mae targedau wedi cael eu gosod ar gyfer asesiadau ac ymyriadau, ac mae’r rhain yn cael 
eu monitro’n fanwl fel rhan o fframwaith cyflawni’r GIG sy’n nodi’r gofynion o ran perfformiad 
ar gyfer yr holl fyrddau iechyd. Mae hwn yn ffactor pwysig o ran ein helpu i wneud iechyd 
meddwl yn gyfartal ag iechyd corfforol.

Yn y flwyddyn ddiwethaf ar gyfartaledd mae 84% o’r rhai yr oedd arnynt angen ymyriad 
LPMHSS wedi cael eu gweld o fewn 56 diwrnod. Mae dros 71% o’r bobl bellach yn cael eu 
hasesu o fewn 28 diwrnod, targed a ostyngwyd o 56 diwrnod ym mis Hydref 2013. 

Amser yn aros am asesiad Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Syfaenol Lleol 
(LPMHSS) Cymru gyfan

http://wales.gov.uk/topics/health/nhswales/healthservice/mental-health-services/measure/?skip=1&lang=cy
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Mae bodlonrwydd ar y cynlluniau gofal sylfaenol yn dda, gyda thros 95% o’r rhai a gwblhaodd 
holiadur ac iddo 10 rhan yn rhoi sgôr cadarnhaol i’r gwasanaethau hyn. Eleni mae llawer 
mwy o feddygon teulu wedi ymateb i’r holiadur, gyda deg gwaith yn fwy wedi ymateb mewn 
un bwrdd iechyd. Mae ymwneud gan wasanaethau gofal sylfaenol yn hanfodol i wella 
cyfathrebu, gwybodaeth ac felly sicrhau statws cyfartal â meysydd eraill o fewn gofal iechyd.

Mae Gofal wedi cynnal eu hail gipolwg o ofal sylfaenol eleni, sy’n asesu’r broses o 
weithredu’r rhan hon o'r Mesur. Cyflwynodd dros 800 o bobl o bob rhan o Gymru eu 
safbwyntiau. Fe adroddon nhw fod cynnydd sylweddol wedi bod yn y cyngor a’r wybodaeth a 
roddir gan feddygon teulu, gwelliant bach wedi bod mewn empathi a dealltwriaeth a 
chynnydd bach wedi bod yn y gyfran o’r ymatebwyr a oedd wedi aros llai na 4 wythnos am 
asesiadau a llai na 2 fis am wasanaethau cymorth.

 Mae “ACT-ion for Living” a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro yn cynnwys 
4 sesiwn wythnosol o 2 awr o therapi ymddygiadol â gogwydd at werthoedd, sy’n 
seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar. Mae’n cynnwys dwy brif neges, sef derbyn yr hyn 
sydd y tu hwnt i’ch rheolaeth bersonol ac ymrwymo i weithredu mewn modd sy’n 
gwella ac yn cyfoethogi eich bywyd. Mae hefyd yn eich helpu i egluro’r hyn sydd wir yn 
bwysig ac yn ystyrlon i chi ac yna’n defnyddio’r wybodaeth honno i’ch arwain, eich 
ysbrydoli a’ch cymell i newid eich bywyd er gwell.

 Mae staff o’r LPMHSS ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf yn darparu hyfforddiant ar gyfer 
ymwelwyr iechyd a staff mamolaeth i wella gofal a thriniaeth ar gyfer menywod sy’n 
profi problemau iechyd meddwl amenedigol.

Gwasanaethau gofal eilaidd (Rhan 2). Mae sicrhau bod gan bobl ac arnynt angen 
gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd Gynllun Gofal a Thriniaeth sydd ar gael iddynt ac yn 
mynd i’r afael â’r meysydd yn eu bywydau sy’n bwysig yn eu tyb hwy yn rhan hanfodol o’r 
Mesur. Bellach mae gan dros 91% o ddefnyddwyr gofal eilaidd o bob oed ledled Cymru 
Gynllun Gofal a Thriniaeth – 89.9% ar gyfer CAMHS, 91.2% ar gyfer oedolion o oedran 
gweithio a 90.3% ar gyfer oedolion hŷn.

 Mae Unllais yn darparu hyfforddiant cynllunio gofal a thriniaeth ar draws y 6 sir yng 
Ngogledd Cymru. Mae hwn ar gael i’r trydydd sector, defnyddwyr gwasanaethau a 
gofalwyr ac eraill.  

Rydym yn ymwybodol faint y mae defnyddwyr gwasanaethau’n gwerthfawrogi cael chwarae 
rhan lawn yn eu Cynlluniau Gofal a Thriniaeth. Amlinellir hyn yn gynharach yn yr adroddiad 
hwn ac rydym yn cydnabod bod angen gwaith pellach i wella ansawdd y cynlluniau a 
bodlonrwydd defnyddwyr gwasanaethau ar y modd y cânt eu cynhyrchu. Byddwn yn parhau i 
fonitro hyn.

Cael ail-fynediad at wasanaethau (Rhan 3). Yn y 12 mis hyd at fis Medi 2014, roedd 1,298 
unigolyn wedi arfer yr hawl hon i gael ail-fynediad at wasanaethau yn dilyn cael eu rhyddhau 
dan Ran 3 o’r Mesur. 
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Nifer y preswylwyr yng Nghymru sy'n gwneud cais am asesiad ac yn cael eu derbyn ar 
y llwyth achosion o dan Ran 3 o'r Mesur Iechyd Meddwl

* o dan Ran 3 o'r Mesur

Eiriolaeth annibynnol (Rhan 4). Mae’r ddarpariaeth ehangach o ran gwasanaethau 
eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol wedi cael ei chroesawu gan bob sector, ac mae’n cael 
ei defnyddio gan ychydig llai na 390 o bobl y mis ar gyfartaledd.

Darparwyr gwasanaethau’n cydweithio

Gwasanaethau integredig. Cafodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) Gydsyniad Brenhinol yn gynharach eleni. Mae’r Ddeddf yn rhoi pwerau i 
Weinidogion Cymru gyfarwyddo partneriaethau a rhoi cyfarwyddyd cryfach o ran 
integreiddio gwasanaethau lle mae hyn yn briodol. Y nod wrth integreiddio yw:

 Gwella canlyniadau i’r unigolion ac arnynt angen gofal a chymorth ac i’w teuluoedd a
gofalwyr 

 Cynyddu’r cyfleoedd ar gyfer gofal person-ganolog
 Gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau prin trwy leihau achosion o ddyblygu a 

gwella tryloywder
 Gwella morâl a chymhelliant staff trwy brosesau penderfynu effeithiol
 Datblygu modelau gwasanaeth mwy cynaliadwy. 

Mae gwasanaethau iechyd meddwl eisoes wedi gwneud cynnydd sylweddol yn y maes 
hwn gyda’u hanes cryf o dimau iechyd meddwl cymunedol integredig a chydweithio traws-
sector. A hwythau’n dwyn ynghyd y rhanddeiliaid allweddol yn ardal pob bwrdd iechyd, 
mae Byrddau Partneriaeth Lleol bellach yn darparu’r cyfrwng i ddatblygu’r dull hwn 
ymhellach. Mae angen iddynt gryfhau’r trefniadau hyn ymhellach, trwy ddefnyddio 
partneriaethau ffurfiol â rheolaeth sengl, trefn gomisiynu ar y cyd, cyfundrefnau perfformiad 
unedig a defnyddio cyllidebau cyfun. 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=5664
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=5664
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 Mae tîm LEAP – listen, engage act and participate – a  ddatblygwyd gan ddefnyddio 
methodolegau rheolaeth ar sail system gyfan Vanguard, wedi cael ei sefydlu yng 
ngogledd bwrdeistref Caerffili, gan ddwyn ynghyd staff o feysydd iechyd a gofal 
cymdeithasol i gymryd yr holl atgyfeiriadau at ofal eilaidd gan 3 meddygfa deulu. Maent 
yn treialu’r hyn y gall tîm heb ffiniau ei gyflawni trwy weithio gyda chleifion mewn ffordd 
integredig, gan wneud y defnyddiwr gwasanaethau’n ganolog i’r cymorth a thynnu i 
mewn dimau a gwasanaethau i weithio o’u hamgylch lle y bo’n briodol.

 Cafodd Bwrdd Iechyd Cwm Taf gyllid gan ‘fuddsoddwyr cymdeithasol’ i ddatblygu 
sefydliad newydd yn y trydydd sector, ‘Valleys Steps’. Bydd y prosiect hwn yn 
cydgysylltu ac yn darparu cymorth ar gyfer pobl sy’n dioddef anawsterau iechyd meddwl 
ysgafn a chymedrol ac a oedd yn arfer cael cynnig gwrthiselyddion yn unig. Nod y 
prosiect yw gwella canlyniadau i gleifion a gostwng gwariant y Bwrdd Iechyd.

 Mae Hafal yn gweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol yn y gwasanaeth 
ymyriadau cynnar yng Ngwent i ddarparu gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc sy’n profi pwl 
cyntaf o seicosis. Mae cysylltiadau’n cael eu creu i roi cymorth i’r grŵp cleientiaid hwn 
ailgydio yn eu haddysg a chael ystod o wasanaethau eraill megis tai, hamdden a 
chyflogaeth.

Blaenoriaethau ar gyfer datblygu gwasanaethau

Cefnogi’r rhai sydd mewn argyfwng yn well. Mae Gwasanaethau Triniaeth yn y Cartref i 
Ddatrys Argyfwng bellach yn bodoli ledled Cymru i ymateb mewn modd amserol i bobl sy’n 
dod i sylw mewn argyfwng iechyd meddwl, ac i ddarparu swyddogaeth porthgadw mewn 
perthynas â gofal eilaidd i gleifion mewnol. Rydym yn gwneud cynnydd da yn erbyn ein 
targedau ac mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos:

 Bod 99% o’r defnyddwyr gwasanaethau a dderbyniwyd i ysbyty seiciatrig rhwng 0900 a 
2100 wedi cael asesiad porthgadw gan y gwasanaeth Triniaeth yn y Cartref i Ddatrys 
Argyfwng cyn cael eu derbyn (targed 90%)  

 Bod 100% o’r defnyddwyr gwasanaethau a dderbyniwyd i ysbyty seiciatrig, nad ydynt 
wedi cael asesiad porthgadw, yn cael asesiad gan y gwasanaeth Triniaeth yn y Cartref i 
Ddatrys Argyfwng o fewn 24 awr i gael eu derbyn (targed 100%).

Therapïau seicolegol. Caiff mynediad gwell at therapïau seicolegol ei godi’n rheolaidd fel 
blaenoriaeth gan ddefnyddwyr gwasanaethau ac mae’n faes gweithredu allweddol yn y 
cynllun cyflawni. Fe wnaeth yr Adolygiad Annibynnol o Driniaethau Therapi Seicolegol yng 

 Mae gwasanaethau ymyriadau argyfwng Gofal wedi’u hintegreiddio â wardiau acíwt 
iechyd meddwl a gwasanaethau digartrefedd statudol mewn wyth awdurdod lleol. A 
hwythau’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol hunangofnodedig ar gyfer 87% o’r 
defnyddwyr gwasanaethau, maent yn helpu unigolion i ddatrys argyfwng disyfyd, cael 
trefniadau rhyddhau priodol, osgoi digartrefedd, a chael mynediad at lety â chymorth.

 Agorwyd ward asesu argyfwng newydd BIP Caerdydd a’r Fro ym mis Ionawr 2014 
ac mae’n gweithredu fel un pwynt mynediad i wasanaethau cleifion mewnol acíwt ar 
gyfer oedolion ac mae’n darparu gwasanaeth asesu o ansawdd uchel ar gyfer y rhai 
nad ydynt yn gallu cael eu rheoli’n ddiogel yn eu cartref arferol gan y tîm triniaeth yn y 
cartref.

http://wales.gov.uk/topics/health/publications/health/reports/therapy/?skip=1&lang=cy
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Nghymru, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2013 adnabod arfer da mewn llawer o 
ardaloedd, ond datgelodd hefyd fod amrywiadau i’w cael ledled y wlad gyfan o ran mynediad 
a’r gwasanaethau a ddarperir.

Rydym wedi darparu £200,000 ychwanegol yn 2013-14 a £650,000 yn y flwyddyn ariannol 
gyfredol ar gyfer byrddau iechyd er mwyn iddynt wella mynediad at therapïau seicolegol gan 
gynnwys £100,000 i gefnogi cyn-filwyr ag anhwylder straen wedi trawma. Mae hyn yn 
adeiladu ar y gwaith sydd eisoes yn mynd rhagddo o ran hyfforddi staff presennol a gyflogir 
mewn gwasanaethau iechyd meddwl i wella’u sgiliau a’u cymwyseddau i ddarparu therapïau 
seicolegol sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac a gymeradwywyd gan NICE. Credwn fod angen dull 
unedig i sicrhau bod gan ddefnyddwyr gwasanaethau o bob oedran ledled Cymru fynediad 
teg at therapïau seicolegol craidd ar gyfer y cyflyrau mwyaf cyffredin.

Mae £45,000 o’r arian ychwanegol hwn wedi cael ei roi gan Lywodraeth Cymru yn 2014-15 
ar gyfer rhaglen o waith i wella’r dull o fesur canlyniadau therapïau seicolegol. Bydd hefyd yn 
rhoi cymorth i ddatblygu fframwaith i gefnogi gweithlu amlddisgyblaethol â’r cymwyseddau 
gofynnol i gyflawni ehangder y therapïau seicolegol a nodir yn y canllawiau gweithredu polisi  
a ddatblygwyd yn 2013.

Mae cynnydd yn cael ei wneud ledled Cymru hefyd o ran datblygu ymyriadau hunanreoli  
cost-isel, sydd ar gael i nifer uchel (a adwaenir weithiau fel gwasanaethau haen 0). Mae’r 
dulliau hyn yn cefnogi dull gofal iechyd darbodus; gan alluogi pobl i gael cymorth mewn modd 
amserol a chan ei gwneud yn bosibl targedu therapi mwy dwys at y rhai sydd fwyaf mewn 
angen. 

Byddwn yn gweithio gyda’r Pwyllgor Cenedlaethol Rheoli Therapïau Seicolegol yn y flwyddyn 
sydd i ddod i ystyried pa gymorth strategol pellach y gallwn ei roi i Fyrddau Iechyd Lleol i 
barhau â’r ymgais i wella mynediad at driniaethau siarad sy’n seiliedig ar dystiolaeth ledled 
Cymru yn y dyfodol.

 Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn rhedeg grwpiau cleifion i wella cadernid 
seicolegol cleifion wrth iddynt symud trwy eu triniaeth ar gyfer canser. Mae hyn yn 
cynnwys sesiynau ar reoli gorbryder gan ddefnyddio therapi gwybyddol. 

 Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi hyfforddi staff o bob proffesiwn o fewn 
CAMHS ac iechyd meddwl oedolion, ar draws gwasanaethau sylfaenol ac eilaidd mewn
ymwybyddiaeth ofalgar, dadsensiteiddio ac ailbrosesu symudiad llygaid a therapi 
ymddygiad dialectig fel eu bod yn defnyddio’r sgiliau hyn fel rhan o’u hymgysylltiad 
craidd â defnyddwyr gwasanaethau.

 Mae partneriaeth plant a phobl ifanc Powys yn comisiynu sesiynau cwnsela cyfun ar 
gyfer pobl ifanc sy’n cynnwys gwasanaethau therapi ar-lein a ategir gan wasanaethau 
cwnsela wyneb yn wyneb mewn ysgolion. Gall pobl ifanc atgyfeirio’u hunain ar gyfer 
cwnsela wyneb yn wyneb ac elwa o gymorth ar-lein tra’u bod yn disgwyl am apwyntiad.

 Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cynnwys dogfen a ysgrifennwyd gan ddefnyddwyr 
gwasanaethau am eu safbwyntiau ar therapïau seicolegol yn eu strategaeth therapïau 
seicolegol.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS). Ym mis Hydref 2013 
cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fuddsoddiad ychwanegol o 

http://wales.gov.uk/topics/health/publications/health/reports/therapy/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/health/publications/health/guidance/therapies/?skip=1&lang=cy
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£250,000 mewn CAMHS i gefnogi gwasanaethau anhwylderau bwyta gwell yn Ne Cymru. 
Mae’r cyllid hwn yn darparu ar gyfer:
 Clinigwyr anhwylderau bwyta arbenigol newydd ar gyfer yr uned i gleifion mewnol yn ne 

Cymru
 Hyfforddi’r gweithlu ehangach mewn anhwylderau bwyta ledled Cymru, gyda modiwl 

hyfforddiant pwrpasol a ddatblygwyd ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth GIG De Llundain a 
Maudsley

 Clinigau anhwylderau bwyta arbenigol i gleifion allanol yn ne Cymru a de Powys
 Cynlluniau i gynyddu nifer y lleoedd o fewn yr uned CAMHS i gleifion mewnol ym Mhen-y-

bont ar Ogwr trwy agor ward gofal uchel, gan alluogi pobl ifanc ag ystod o gyflyrau 
cymhleth a oedd yn draddodiadol yn cael eu hanfon i Loegr ar gyfer triniaeth i gael eu 
gofal yng Nghymru (bydd arbediadau ar y lleoliadau costus hyn y tu allan i’r ardal yn cael 
eu hail-fuddsoddi yn ôl mewn darpariaeth CAMHS arbenigol yng Nghymru, gan wella’r 
ddarpariaeth leol ymhellach). 

Rydym wedi datblygu cynllun gwella gwasanaethau cynhwysfawr 
i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon a godwyd gan Gomisiynydd 
Plant Cymru, SAC/AGIC – Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant 
a’r Glasoed: Adolygiad Dilynol o Faterion Diogelwch ac eraill. 
Mae’r gwaith o gyflawni’r camau gweithredu allweddol yn cael ei 
oruchwylio gan grŵp llywio a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru a 
hefyd ym mis Ebrill 2014 fe sefydlwyd y Rhwydwaith Cynllunio 
CAMHS ac Anhwylderau Bwyta a arweinir gan y GIG ac sy’n gwasanaethu Cymru gyfan i roi 
cymorth pellach i gyflawni’r cynllun. Mae llwyddiant cynnar y gwaith hwn yn cael ei weld yn 
barod ac erbyn 2015 byddwn wedi:

 Agor yr ail ward ‘gofal uchel’ yn yr uned CAMHS i gleifion mewnol yn Ne Cymru
 Gwella lefelau staffio a sgiliau o fewn yr uned hon i weithio gydag achosion mwy 

cymhleth, gan alluogi mwy o bobl ifanc i gael eu lleoli yng Nghymru yn hytrach na chael 
eu symud allan o’r ardal

 Sefydlu timau Triniaeth Gymunedol Ddwys ledled Cymru, gan alluogi pobl ifanc, y 
byddai’n rhaid iddynt fod wedi cael eu derbyn fel cleifion mewnol yn flaenorol, i gael gofal 
yn eu cartref a’u cymuned.

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau cynhwysfawr ar ‘dderbyniadau amhriodol’ ar gyfer pobl 
ifanc i wardiau oedolion ar gyfer ymgynghori. 

Rydym hefyd yn gweithio gyda byrddau iechyd i hwyluso camau gweithredu i sicrhau bod 
CAMHS yn cael eu darparu yn unol ag egwyddorion gofal iechyd darbodus. Bydd y gwaith 
hwn, y byddwn yn canlyn arni ag ef y flwyddyn nesaf, yn sicrhau bod defnyddwyr 
gwasanaethau’n cael eu gweld gan y darparwr mwyaf priodol, yn gymesur i’w hangen a bod 
CAMHS arbenigol yn canolbwyntio ar y rhai â’r afiechyd meddwl mwyaf parhaus a difrifol. 
Bydd y gallu ychwanegol yn bodoli ar ffurf arweinydd clinigol a gydnabyddir yn genedlaethol i 
siapio a llywio datblygiad strategol CAMHS, ‘rheolwr datrys problemau’ â phrofiad o arwain 
newid mewn gwasanaethau o fewn y GIG a mewnbwn academaidd o Gymru. 

Bydd ein gwaith gwella gwasanaethau’n cael ei oleuo gan yr Ymchwiliad i Wasanaethau 
Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd gan Bwyllgor Plant, Pobl 
Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru a fydd yn cyhoeddi ei adroddiad maes o law. 

 Mae sefydlu Tîm Triniaeth yn y Cartref / Cymorth Dwys CAMHS (Tîm Kite) yng 

http://www.wao.gov.uk/cy/cyhoeddi/gwasanaethau-iechyd-meddwl-plant-ar-glasoed-adolygiad-dilynol-o-faterion-diogelwch
http://www.wao.gov.uk/cy/cyhoeddi/gwasanaethau-iechyd-meddwl-plant-ar-glasoed-adolygiad-dilynol-o-faterion-diogelwch
http://wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare/admissions/?skip=1&lang=cy
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ngogledd Cymru wedi arwain at ostyngiad yn nifer y rhai dan 18 a dderbynnir i welyau y 
tu allan i’r ardal ac wedi gostwng hyd arosiadau yn uned y glasoed.

 Mae’r Gwasanaeth Sgiliau Byw yng Ngwent, gyda chymorth cyllid gan yr awdurdod 
lleol a’r bwrdd iechyd, yn canolbwyntio ar anghenion iechyd meddwl plant sy’n derbyn 
gofal, gan gydnabod y risgiau ychwanegol sylweddol a wynebir gan y grŵp yma.

 Mae gan awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf bellach 2 weithiwr cymdeithasol sy’n 
gweithio yn y gwasanaeth CAMHS lleol i gefnogi dull ar y cyd o ddatrys materion a 
wynebir gan bobl ifanc.

Gwasanaethau iechyd meddwl i bobl hŷn. Mae llawer o’r 
mentrau ar gyfer gwasanaethau a ddisgrifir yn y bennod hon 
yr un mor berthnasol i bobl hŷn ag i oedolion o oedran 
gweithio. Hefyd, yn ddiweddar rydym wedi darparu £1.1 
miliwn o’r cyllid buddsoddi i arbed i gynorthwyo Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf i sefydlu gwasanaeth cyswllt seiciatrig a 
arweinir gan feddyg ymgynghorol ar gyfer pobl hŷn ag 
anghenion iechyd meddwl a gwasanaeth asesiadau acíwt 
newydd ar gyfer gweithgarwch gofal heb ei drefnu. Nod y 
gwasanaethau newydd hyn yw sicrhau bod cleifion yn cael eu 
hasesu’n gyflymach pan ydynt yn cyrraedd yr ysbyty; gostwng hyd arhosiad cleifion, lleihau 
amseroedd aros mewn unedau damweiniau ac achosion brys a gwella profiad cleifion. Bydd 
cyllid hefyd yn cefnogi’r broses o gyflwyno trefniadau e-amserlennu ar gyfer staff. Ar y cyfan 
rhagwelir y bydd y mentrau’n arbed rhyw £3.4 miliwn erbyn 2018. Bydd gwerthuso’r fenter 
hon yn helpu i oleuo byrddau iechyd eraill o ran datblygu trefniadau effeithiol i reoli gofal heb 
ei drefnu ac i gefnogi pobl â dementia yn yr amgylchedd sydd fwyaf priodol i’w hanghenion.

Gofynnwyd i fyrddau iechyd ddangos bod y cyllid ychwanegol eleni ar gyfer therapïau 
seicolegol gan Lywodraeth Cymru’n cael ei ddefnyddio ar draws pob oedran yn unol â Law 
yn Llaw at Iechyd Meddwl. Mae un bwrdd iechyd eisoes wedi dynodi y bydd yn buddsoddi 
cyfanswm ei ddyraniad mewn darpariaeth ar gyfer pobl hŷn, gan gydnabod mai dyma ble y 
mae’r bwlch mwyaf yn ei ardal. Bydd y Grŵp Sicrwydd Cyflawni Pobl Hŷn yn adolygu’r 
sefyllfa ledled Cymru.

Mae’n amlwg o ganfyddiadau diweddar Ymddiried mewn Gofal a’r Adolygiad o Wasanaethau 
i Bobl Hŷn yng Ngogledd Cymru bod gennym fwy o waith i’w wneud i wella profiadau pobl 
hŷn sy’n defnyddio ein gwasanaethau, a bydd hyn yn cael ei oleuo ymhellach gan ein 
hymweliadau i gynnal hapwiriadau. Byddwn yn cytuno ar set o flaenoriaethau gyda’r Grŵp 
Sicrwydd Cyflawni Pobl Hŷn a fydd yn ei thro’n cael ei chynnwys yn yr ail gynllun cyflawni ar 
gyfer y strategaeth, a fydd yn cael ei gyhoeddi’r flwyddyn nesaf.

 Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn canlyn arni â rhaglen fawr i ailgynllunio’i wasanaeth 
iechyd meddwl i bobl hŷn. Yn dilyn ymarfer ymgysylltu cynhwysfawr yn gynnar yn 
2014, mae Cam 1 wedi arwain at ddatblygu uned asesu ar un safle. Bydd eu 
gwasanaethau cyswllt seiciatrig yn canolbwyntio ar wasanaethau i oedolion hŷn mewn 
lleoliad ar gyfer cleifion mewnol. Bydd hyn, sy’n seiliedig ar fodel tebyg iawn i’r 
gwasanaeth RAID, yn cysylltu’n agos â gwasanaeth cyswllt cymunedol i bobl hŷn sydd 
wrthi’n datblygu. Mae’r Gwasanaeth Asesu Integredig Cymunedol eisoes yn darparu 
gwasanaethau cyswllt mewngymorth ar gyfer sefydliadau gofal cartref, cartrefi preswyl 
a chartrefi nyrsio i gefnogi prosesau rhyddhau ac osgoi derbyniadau.
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Dementia. Dengys ystadegau y bydd math o dementia ar 1 ym mhob 3 erbyn diwedd eu 
hoes, bod dementia ar 1 ym mhob 5 dros 80 oed ar hyn o bryd a bod dwy ran o dair o’r rhai â 
diagnosis yn byw yn y gymuned. Ym mis Medi, cyhoeddwyd data gan Gymdeithas 
Alzheimer’s a oedd yn awgrymu bod dros 45,000 o bobl yng Nghymru’n byw gyda dementia, 
a rhagwelir y bydd y ffigwr hwn yn cynyddu 40% dros y 12 mlynedd nesaf.

Rydym yn cydnabod bod pryderon yn dal i fodoli ynghylch cyfraddau diagnosis dementia yng 
Nghymru, ac rydym wedi gofyn i fyrddau iechyd weithio i wella hyn. Eleni mae modiwl 
hyfforddiant gofal sylfaenol newydd y rhwydwaith Iechyd Meddwl mewn Gofal Sylfaenol yng 
Nghymru (WAMH in PC) yn cael ei gyflwyno ledled Cymru. Mae’r modiwl, a ddatblygwyd ar y 
cyd â Chymdeithas Alzheimer’s ac a lansiwyd ym mis Tachwedd 2013, wedi’i fwriadu i gael 
ei ddarparu ar gyfer timau cyfan mewn gwasanaethau gofal sylfaenol (meddygon teulu, 
nyrsys, rheolwyr a derbynyddion practisiau) trwy’r Gwasanaeth Ychwanegol dan 
Gyfarwyddyd. Mae hyn o gymorth i gael diagnosis mwy amserol, ac mae’n sicrhau bod gofal 
sylfaenol ledled Cymru wedi’i arfogi’n well i ddeall anghenion y rhai â dementia a’u gofalwyr. 
Mae’n rhoi cyngor a chymorth i gleifion ynghylch newidiadau i’w ffordd o fyw a all leihau’r risg 
o ddatblygu dementia (fel a ddisgrifir yn adran 4.1 o’r adroddiad hwn). Yn ddiweddar fe 
enillodd yr adnodd hwn y wobr gyffredinol yn y Peer Awards for Excellence a gynhaliwyd gan 
bapur newydd The Independent, gan gael ei ddewis o flaen cwmnïau mawr o fyd diwydiant 
megis Nwy Prydain ac RBS.

Fe gynhalion ni archwiliad cenedlaethol o glinigau cof yn gynharach eleni, gan addasu’r 
offeryn a ddefnyddir yn Lloegr. Er bod yr archwiliadau wedi dangos amrywiadau o ran y 
gwasanaethau a ddarperir yn y ddwy wlad, fe ddangoson nhw, ar gyfartaledd, fod pobl yn 
aros am bum wythnos yn unig ar ôl cael eu hatgyfeirio i gael eu hasesiad cof yng Nghymru. 
Byddwn yn parhau i ysgogi gwelliannau mewn gwasanaethau dementia trwy ein Grŵp 
Sicrwydd Cyflawni Iechyd Meddwl Pobl Hŷn sy’n dwyn ynghyd ddarparwyr gwasanaethau, 
defnyddwyr gwasanaethau a phartneriaid o’r trydydd sector. 

 Mae’r tîm hyfforddiant gofal dementia ym Mwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi 
gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu rhaglen fodiwlar e-ddysgu dementia ar gyfer 
Cymru gyfan. Bydd hon yn sicrhau bod holl staff y GIG, ni waeth beth fo’u rôl, yn 
meddu ar ddealltwriaeth gyffredinol am ddementia, sut y gall effeithio ar bobl a sut y gall 
pawb helpu a chefnogi pobl â dementia.

 Mae Caerdydd a’r Fro wedi addasu’r model SPIDER (Supporting public service 
innovations using design in European regions) i ddatblygu gwasanaeth ailalluogi 
dementia. Hefyd fe enillodd seiciatrydd ymgynghorol o Gaerdydd wobr Datblygiad 
Gorau o ran Gwasanaeth Meddyg Ymgynghorol yn 2014 gan Goleg Brenhinol y 
Seiciatryddion am ei waith gyda chleifion dementia mewn perthynas â’r gwasanaeth 
cymunedol REACT (Response Enhanced Assessment, Crisis and Treatment). 

 Ym mis Chwefror 2014 fe lansiwyd y cynllun Glöyn Byw ym mhob ysbyty cymunedol 
ym Mhowys. Caiff staff eu hyfforddi mewn cynllun ymateb arbennig – REACH – i 
gyfathrebu’n well gyda phobl â dementia. Mae hyrwyddwyr y cynllun Glöyn Byw wedi 
cael eu hadnabod ym mhob ward ysbyty ac mewn llawer o adrannau i sicrhau bod y 
cynllun yn cael ei gyflawni. Daeth 160 aelod o staff i’r diwrnod hyfforddi cyntaf.

Ffrindiau Dementia. Ym mis Ionawr 2014, fe lansiodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol fenter Ffrindiau Dementia Cymdeithas Alzheimer’s. Mae’r fenter, a gyllidir gan 
Lywodraeth Cymru, wedi’i bwriadu i gynyddu dealltwriaeth ehangach, cynyddu 
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gwasanaethau eiriolaeth a chyflwyno hyfforddiant i’r rhai sy’n darparu gofal. Ei nod yw
gwneud mater dementia’n flaenllaw ym meddyliau pobl mewn cymunedau ledled Cymru. Ers 
mis Mawrth 2014, mae 180 o hyrwyddwyr dementia a thua 3,000 o ffrindiau dementia wedi 
cael eu recriwtio. Mae’r ymgyrch wedi llofnodi ‘adduned’ gyda nifer o sefydliadau mawr a 
chafodd Aberhonddu wobr am ddod yn Gymuned Gyfeillgar i Ddementia – y gyntaf yng 
Nghymru i wneud hynny. 

Gwasanaethau iechyd meddwl i gyn-filwyr. I gyd-fynd â lansiad GIG Cymru i Gyn-filwyr yn 
dilyn ailfrandio’r gwasanaeth ym mis Mehefin 2014, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol fuddsoddiad ychwanegol o £100,000 ar gyfer 2014-15, i 
leihau’r amser y mae pobl yn aros am driniaeth. Mae cymorth ychwanegol gan therapyddion 
wedi cael ei ddarparu’n barod â’r arian hwn, gan gynyddu sesiynau therapi i ymdrin â’r ôl-
groniad o gyn-filwyr sy’n aros i gael mynediad at wasanaethau. Mae’r arwyddion cychwynnol 
yn dangos bod amseroedd aros yn lleihau’n sylweddol o ganlyniad; yn y pedwar mis ers i’r 
cyllid fod ar gael, mae un bwrdd iechyd wedi gallu lleihau ei amser aros o 7 mis i 6 wythnos. 
Byddwn yn cael gwerthusiad llawn o ganlyniadau ein buddsoddiad ym mis Mawrth 2014. Ym 
mis Mehefin, gofynnodd y Gweinidog i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru 
adolygu gweithrediad y gwasanaeth i sicrhau:

 Bod manyleb y gwasanaeth a’r model ‘prif ganolfan a lloerennau’ ar gyfer darparu’r 
gwasanaeth yn briodol

 Bod y gwasanaeth i gyn-filwyr yn gweithio’n effeithiol gyda darpariaeth iechyd meddwl 
ehangach a gwasanaethau a ddarperir gan eraill, megis y weinyddiaeth amddiffyn a’r 
trydydd sector. 

Mae’r canfyddiadau’n cael eu hystyried ar hyn o bryd a byddwn yn gweithredu arnynt yn 
ystod 2015.

 Caiff Change Step Wales, gwasanaeth lles a chyngor mentora gan gymheiriaid a 
ddarperir gan gyn-filwyr, ar gyfer cyn-filwyr a’u teuluoedd, ei letya gan CAIS a 
Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam yng Ngogledd Cymru. Mae CAIS hefyd yn 
cynnig y gwasanaeth Gwrando newydd i deuluoedd a gofalwyr cyn-filwyr.

Camddefnyddio sylweddau cyd-forbid. Y llynedd fe adroddon ni y byddem yn diwygio’r 
Fframwaith Triniaeth Camddefnyddio Sylweddau presennol ‘Diwallu Anghenion Pobl sydd â 
Phroblemau Iechyd Meddwl a Phroblemau oherwydd Camddefnyddio Sylweddau sy'n Cyd-
ddigwydd’. Mae grŵp cyfeirio allanol, a sefydlwyd ym mis Ionawr 2014, wedi diweddaru’r 
fframwaith i gynnwys datblygiadau allweddol ers ei gyhoeddi gyntaf. Bydd y fframwaith 
diwygiedig yn cael ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad wedi’i dargedu dros gyfnod o chwe 
wythnos â rhanddeiliaid allweddol a disgwylir i’r ddogfen derfynol gael ei chyhoeddi’n gynnar 
yn 2015. Bydd hyn yn llywio proses weithredu gyson ledled Cymru.

 Mae bwrdd cynllunio ardal Bae’r Gorllewin yn ailgynllunio model gofal a llwybr gofal 
y gwasanaeth ar gyfer pobl â phroblem camddefnyddio sylweddau gyd-forbid, gan 
weithio i adnabod meysydd allweddol i’w datblygu, rhwystrau i newid a datrysiadau ar 
gyfer gwasanaeth person-ganolog.



Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: 
Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a 
Lles  

Tudalen 35 o 66 Adroddiad Blynyddol
Rhagfyr 2014

Iechyd troseddwyr. Eto eleni rydym wedi datblygu ystod o ganllawiau i gynorthwyo 
darparwyr i ddiwallu anghenion pobl â phroblemau iechyd meddwl o fewn cyfundrefnau’r 
heddlu a’r llysoedd:

 Canllawiau gweithredu polisi mewn perthynas â gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer 
carcharorion a’r gofyniad i wella mynediad at driniaeth ac ymyriadau o fewn yr ystâd 
garcharol yng Nghymru. Maent wedi’u bwriadu i wella lles personol unigolion, fel dull o 
helpu i ostwng cyfraddau troseddu; bydd y broses gyflawni’n cael ei goruchwylio gan bob 
un o’r byrddau partneriaeth iechyd mewn carchardai.

 Cyhoeddwyd Policy implementation guidance addressing mental health problems of 
Children and Young People in the youth justice system ym mis Medi 2014.  Bydd y 
canllawiau hyn, a gyhoeddwyd ar y cyd gyda’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, yn darparu 
ysgogiad newydd i atal pobl ifanc rhag cael eu tynnu i mewn i’r gyfundrefn cyfiawnder yn 
ddiangen, yn enwedig pan fo ganddynt anghenion iechyd meddwl. Mae’r cyhoeddiad 
hefyd yn cyfrannu at gyflawni Children and Young People First, sydd hefyd yn ddogfen a 
gyhoeddwyd ar y cyd.

 Lansiwyd Strategaeth Lleihau Aildroseddu Cymru ym mis Mawrth 2014. Mae’n cynnwys 
llwybr iechyd, sydd wedi’i fwriadu i sicrhau bod anghenion iechyd troseddwyr yn cael 
sylw, yn enwedig mewn perthynas â dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau anghyfreithlon. 
Mae’r strategaeth hon, a lansiwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’i phartneriaid 
statudol ym maes cyfiawnder troseddol, yn cydnabod yr angen i wella iechyd troseddwyr 
fel dull o helpu i gyflawni gostyngiad mewn cyfraddau troseddu. 

Mae’r  Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS) wedi datblygu Llwybr 
Anhwylder Personoliaeth yng Nghymru. Gan weithio mewn partneriaeth, mae 
Ymddiriedolaeth Prawf Cymru a GIG Cymru yn cyflawni rhaglen i wella’r modd y rheolir 
troseddwyr ag anhwylder personoliaeth sy’n achosi risg o drais neu droseddau rhyw, wrth 
iddynt symud trwy’r gyfundrefn carchardai a dychwelyd i’r gymuned. Mae hyn yn gynnwys 
mentrau i wella gwybodaeth a dealltwriaeth gweithwyr proffesiynol am anhwylder 
personoliaeth ac am y risgiau y gall troseddwyr eu hachosi.

Er mwyn dwyn gostyngiad yn y defnydd o Gadw mewn Man Diogel (dan Adrannau 135/136 
o’r Ddeddf Iechyd Meddwl), gofynnwyd i bob bwrdd iechyd baratoi a chyflawni cynllun 
gweithredu ar gyfer darparu’n well erbyn mis Mawrth 2015. Bydd hyfforddiant ar y cyd rhwng 
clinigwyr gofal iechyd, yr heddlu a staff allweddol awdurdodau lleol yn helpu i wella ymhellach 
y ddealltwriaeth am anghenion pobl ag afiechyd meddwl pan ydynt yn dod i sylw ag 
ymddygiad problemus. Mae’r pwyslais i ddefnyddio ysbytai fel y dewis fan diogel – ac nid 
dalfeydd yr heddlu – yn cael ei ddeall yn well yn awr. Mae’r cydweithio rhwng heddluoedd 
Cymru a Llywodraeth Cymru’n ganolog i’r dull hwn ac rydym hefyd yn gweithio gyda’r 
Swyddfa Gartref ar newidiadau deddfwriaethol arfaethedig. 

Ein cam nesaf fydd datblygu ‘Concordat’ Argyfwng mewn Gofal ar gyfer Cymru gyfan i wella 
ymateb gwasanaethau a’r modd y darperir gwasanaethau ac yn enwedig, sut y mae’r holl 
bartneriaid yn ymdrin â phyliau o afiechyd meddwl pan fo hynny’n digwydd yn gyhoeddus. 
Bydd drafft cyntaf o’r ddogfen bartneriaeth hon yn cael ei baratoi erbyn mis Mawrth 2015 
gyda’r nod o leihau ymhellach yr angen i arestio a chadw unigolion dan bwerau’r Ddeddf 
iechyd Meddwl.

http://wales.gov.uk/topics/health/nhswales/healthservice/mental-health-services/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/health/nhswales/healthservice/mental-health-services/?skip=1&lang=cy
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/370772/2014-10-01_CYP_-_Policy_Implementation_Guidance_October_2014.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/370772/2014-10-01_CYP_-_Policy_Implementation_Guidance_October_2014.pdf
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 Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn gweithio mewn partneriaeth gyda G4S ar brosiect 
a gyllidir ag arian y Loteri sy’n hyfforddi carcharorion mewn technegau hunanreoli
sydd eisoes wedi helpu defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru i 
wella eu hiechyd, eu hiechyd meddwl a’u lles. Mae grwpiau o garcharorion yn cael eu 
hyfforddi i hyfforddi a chefnogi carcharorion eraill sy’n defnyddio technegau 
hunanreoli a chymorth gan gymheiriaid. 

 Mae Heddlu Dyfed Powys a Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi treialu gwasanaeth 
brysbennu ar y stryd ar gyfer achosion sy’n ymwneud â phobl mewn trallod neu 
argyfwng meddyliol. Mae peilot am flwyddyn yn cael ei gynnal ar hyn o bryd lle bydd 
swyddogion heddlu a gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol yn rhannu gwybodaeth 
ac yn cynnal asesiadau ar y cyd o anghenion a risgiau ar bobl sy’n dod i sylw’r 
heddlu mewn trallod meddyliol. Y gobaith yw y bydd hyn yn gostwng yr achosion o 
gadw pobl dan Adran 136.
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3.4 Pennod 4 - Un System i Wella Iechyd Meddwl

Beth yw Canlyniadau’r Strategaeth?

 Mae pobl o bob oedran yn gweld gwelliant cynaliadwy i’w hiechyd meddwl a’u lles o 
ganlyniad i ymrwymiad traws-Lywodraethol i’r holl sectorau’n gweithio gyda’i gilydd.

Beth a gyflawnwyd gennym dros y 12 mis diwethaf a beth yw ein 
blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf?

Cyllid ac Arian

Mae ymrwymiadau parhaus Llywodraeth Cymru i helpu i liniaru 
effeithiau diwygiadau lles Llywodraeth y DU wedi’u gosod yng 
nghyd-destun y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi. Mae’r 
Cynllun Gweithredu’n cyfeirio’n benodol at Law yn Llaw at Iechyd 
Meddwl, ac yn targedu’r ardaloedd â’r problemau mwyaf er 
mwyn gwella bywydau pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd 
meddwl, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Mae’n nodi cerrig milltir a 
thargedau allweddol sy’n cefnogi’r broses o gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer teuluoedd 
sy’n byw mewn tlodi. Mae’r rhain yn cynnwys ffocws cryf ar atal tlodi yn y tymor hir, yn 
ogystal â helpu pobl i gael gwaith a lliniaru effaith tlodi. Fel a nodwyd yn gynharwch yn yr 
adroddiad hwn, fe gyhoeddon ni’r fersiwn ddiwygiedig o Strategaeth Tlodi Plant Cymru ar 
gyfer ymgynghori ym mis Tachwedd 2014. Mae’n ailddatgan ein huchelgais i ddileu tlodi 
plant, gan gydnabod y bydd hyn yn her eithriadol, yn enwedig yng ngoleuni effaith cyni 
cyllidol a diwygiadau lles Llywodraeth y DU.

Lliniaru effaith diwygiadau lles Llywodraeth y DU
Mae ein Grŵp Tasg a Gorffen Gweinidogol wedi comisiynu a chyhoeddi ymchwil i effaith 
diwygiadau lles Llywodraeth y DU yng Nghymru. Mae’r canfyddiadau hyn wedi cael a 
byddant yn dal i gael eu defnyddio i helpu i oleuo ymateb Llywodraeth Cymru i’r diwygiadau 
yng Nghymru. Rydym yn darparu amrywiaeth sylweddol o gymorth ac ymyriadau i helpu’r 
rhai y mae’r newidiadau i’r gyfundrefn lles yn effeithio arnynt, er enghraifft:

Gwasanaethau cynghori. Cyhoeddwyd adroddiad ar ein Hadolygiad o Wasanaethau 
Cynghori yng ngoleuni’r diwygiadau i’r gyfundrefn lles a diwygio cymorth cyfreithiol ym mis 
Mai 2013. Roedd hwn yn ystyried cyngor ynghylch nawdd cymdeithasol, fel y maes lle ceir y 
galw mwyaf. Mae ein prif flaenoriaethau, o ran ymateb i’r adolygiad, yn ymwneud â chyllido 
gwasanaethau cynghori rheng-flaen rhad-ac-am-ddim ac annibynnol, datblygu rhwydwaith 
cynghori cenedlaethol ac annog mwy o gysondeb mewn safonau ansawdd ar gyfer 
gwybodaeth a chyngor.

Fe ddarparon ni dros £1 miliwn ar gyfer gwasanaethau cynghori yn y flwyddyn ariannol 
ddiwethaf, i helpu sefydliadau i ymateb i effaith y diwygiadau lles ar y galw am eu 
gwasanaethau; ac fe ddarparon ni £2 filiwn arall i gefnogi gwasanaethau cynghori rheng-
flaen yn 2014/15. Bydd y cyllid yn helpu i sicrhau bod cyngor arbenigol ar gael ledled Cymru 
ynghylch dyledion, budd-daliadau lles, tai a gwahaniaethu. 

Cymunedau 2.0. Mae ein Rhaglen Cynhwysiant Digidol gwerth £21.9 miliwn yn rhedeg o fis 
Ebrill 2009 tan fis Mawrth 2015.  Mae’n blaenoriaethu cymorth ar gyfer y grwpiau sydd wedi’u 

http://wales.gov.uk/topics/people-and-communities/tacklingpoverty/taking-forward-tack-pov-plan/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/people-and-communities/welfare-reform-in-wales/analysingreforms/?lang=cy
http://wales.gov.uk/statistics-and-research/advice-services-review/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/statistics-and-research/advice-services-review/?skip=1&lang=cy
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hallgáu fwyaf yn ddigidol mewn cymdeithas trwy eu helpu i oresgyn rhwystrau, cynyddu eu 
hyder a chreu cyfleoedd iddynt ddefnyddio sgiliau newydd. Mae meithrin cynghreiriau 
strategol gyda sefydliadau sy’n cynrychioli ac yn gweithio gyda’r bobl sydd wedi’u hallgáu 
fwyaf yn ddigidol eisoes wedi helpu mwy na 50,000 o bobl i fynd ar-lein ac mae’n agor 
cyfleoedd y gall y technolegau diweddaraf eu cynnig. Mae lliniaru effeithiau elfennau ar-lein y 
diwygiadau lles yn ffocws allweddol ar gyfer y gwaith ymestyn. 

Cynllun gostyngiad y Dreth Gyngor. Rydym wedi cyflwyno Cynllun Cenedlaethol 
Gostyngiad y Dreth Gyngor, sy’n darparu £22 miliwn ychwanegol bob blwyddyn (yn 
ychwanegol at y £222 miliwn a drosglwyddir gan Lywodraeth y DU) i gefnogi hyn yn 2013/14 
a 2014/15. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r swm yma i awdurdodau lleol am ddwy flynedd 
arall. Mae hyn yn golygu bod yr holl ymgeiswyr cymwys am ostyngiad y Dreth Gyngor yng 
Nghymru wedi cael eu hawlogaeth lawn i gymorth ar gyfer 2013/14 a 2014/15 ac y byddant 
yn parhau i wneud hynny am o leiaf ddwy flynedd arall.

Y Gronfa Cymorth Dewisol. Fe sefydlon ni’r Gronfa Cymorth Dewisol genedlaethol yn dilyn 
diddymu’r gronfa gymdeithasol ddewisol gan Lywodraeth y DU. Mae’n cynnig taliadau brys 
neu gymorth mewn ffyrdd eraill i bobl agored i niwed lle ceir argyfwng neu i ddiogelu eu 
hiechyd neu eu lles. Yn 2013/14, darparwyd £7.2 miliwn i gefnogi pobl mewn argyfwng 
(taliadau cymorth mewn argyfwng) neu i’w helpu i fyw’n annibynnol yn y gymuned (taliadau 
cymorth i unigolion).

Esgyn. Mae’r rhaglen hon yn adlewyrchu’r ymrwymiad yn ein Cynllun Gweithredu ar gyfer 
Trechu Tlodi i ddarparu 5,000 o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth ar gyfer pobl sy’n byw 
mewn aelwydydd lle nad oes unrhyw un yn gweithio erbyn diwedd 2017. Mae’n canolbwyntio 
ar bobl sydd wedi bod yn ddi-waith am fwy na chwe mis ac sy’n wynebu rhwystrau i 
gyflogaeth, megis rhieni sengl ifanc, oedolion heb lawer o gymwysterau ffurfiol neu heb 
unrhyw gymwysterau ffurfiol; pobl â hanes cyflogaeth gwael a phobl anabl. Mae Esgyn
bellach yn gwbl weithredol mewn naw ardal ledled Cymru, yn seiliedig ar glystyrau 
Cymunedau yn Gyntaf. Mae’n gweithio’n ddwys gyda phobl o aelwydydd heb waith, gyda 
thros 500 o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth eisoes wedi cael eu darparu, a thros 100 o 
bobl wedi cael cymorth i gael cyflogaeth.  

Gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Yr 
Adran Gwaith a Phensiynau sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am 
faterion cyflogaeth ac mae’n darparu amrywiaeth o ddarpariaeth 
a chymorth i helpu pobl i gael cyflogaeth. Mae Llywodraeth 
Cymru’n gweithio i helpu i sicrhau bod y cyd-destun Cymreig yn 
cael ei adlewyrchu ym mholisïau a threfniadau darparu’r Adran 
Gwaith a Phensiynau. Mae hyn yn cynnwys gwaith parhaus i 
gyflwyno dull mwy strwythuredig pan fo Canolfan Byd Gwaith yn 
cyfeirio pobl ifanc agored i niwed at wasanaethau eiriolaeth yng 
Nghymru. 

Ym mis Rhagfyr 2013 fe lansiodd yr Adran Gwaith a Phensiynau ei ‘hadroddiad’ ‘Disability 
and Health Employment Strategy – the discussion so far’ a oedd yn nodi cynigion posibl i 
helpu mwy o bobl anabl a’r rhai â chyflyrau iechyd i gael gwaith ac i aros mewn gwaith. Mae 
hyn yn cynnwys ffocws penodol ar gymorth i bobl â phroblemau iechyd meddwl. Rydym wedi 
bod yn cysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau ac yn broceru ymgynghoriad â rhanddeiliaid 
yng Nghymru i helpu i oleuo ffordd yr Adran Gwaith a Phensiynau o feddwl. 

https://www.gov.uk/government/publications/the-disability-and-health-employment-strategy-the-discussion-so-far
https://www.gov.uk/government/publications/the-disability-and-health-employment-strategy-the-discussion-so-far
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 Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn comisiynu cymorth i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd 
meddwl mewn gofal eilaidd trwy’r broses bontio rhwng budd-daliadau. Mae 
gwasanaeth eiriolaeth Mind Merthyr a’r Cymoedd ar gyfer y Taliad Annibyniaeth 
Bersonol yn rhagweld y bydd gwerth mwy na £600,000 o hawliadau am Daliadau 
Annibyniaeth Bersonol yn cael eu hysgogi a’u diogelu ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl 
difrifol yng Nghwm Taf. Mae cyngor ar bopeth Rhondda Cynon Taf wedi cynghori 341 o 
ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, gan gyflawni enillion ariannol o bron i £186,000 
ac ymdrin â dyledion o fwy na £400,000 ar y cyfan.    

Tai a llety

Cafodd Deddf Tai (Cymru) 2014 Gydsyniad Brenhinol ym mis Medi 2014. Mae’r elfennau 
allweddol yn cynnwys:

 Cyflwyno cynllun cofrestru a thrwyddedu gorfodol i landlordiaid y sector tai rhent preifat ac 
asiantau gosod a rheoli

 Diwygio cyfraith digartrefedd, gan gynnwys gosod dyletswydd gryfach ar awdurdodau lleol 
i atal digartrefedd a chaniatáu iddynt ddefnyddio llety addas yn y sector preifat

 Cyflwyno safonau ar gyfer awdurdodau lleol o ran rhenti, taliadau gwasanaeth ac 
ansawdd llety. 

Rydym yn cydweithio’n agos gyda llywodraeth leol i weithredu’r Ddeddf a byddwn yn 
cyhoeddi cod canllawiau drafft i gefnogi’r broses o’i gweithredu ar gyfer ymgynghori cyn 
diwedd 2014.

Cefnogi Pobl. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cydweithio’n agos gyda chydweithwyr 
o’r sectorau statudol a gwirfoddol i sicrhau bod gennym ddealltwriaeth well am ganlyniadau 
Cefnogi Pobl. Yn awr mae gennym ddata cyfanredol ynghylch canlyniadau ar gyfer dros 
32,000 o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau, gan gynnwys mwy na 3,300 o bobl ag 
anghenion cymorth iechyd meddwl. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Cymorth 
Cymru yn rhoi cymorth inni wneud gwelliannau pellach i’r system hon ar gyfer casglu data.

Mae chwe phwyllgor cydweithredol rhanbarthol ledled Cymru’n gweithio gydag awdurdodau 
lleol i gynghori ynghylch y ffordd orau o ddarparu gwasanaethau Cefnogi Pobl. Yn ystod y 12 
mis diwethaf mae pob pwyllgor cydweithredol rhanbarthol wedi sefydlu fframwaith 
defnyddwyr gwasanaethau sy’n nodi sut y gall pobl chwarae rhan mewn prosesau 
penderfynu. Mae’r fframweithiau hyn yn cael eu hadolygu gan Fwrdd Cynghori Cenedlaethol 
Cefnogi Pobl.

Rhoi cymorth i bobl agored i niwed ag anghenion iechyd meddwl 
ddod o hyd i gartref a’i gadw. Rydym yn cydnabod y gellir gwneud 
llawer mwy i helpu pobl trwy gydgysylltu gwasanaethau tai a llety 
presennol yn well. Y llynedd daeth grŵp tasg amlasiantaeth ynghyd 
dan y Bwrdd Gwasanaethau Effeithiol i Grwpiau Agored i Niwed. 
Cafodd ei adroddiad, Helping People with Mental Health Problems to 
Find and Keep a Home ei gyhoeddi ym mis Medi 2014. Mae’n 
gwneud argymhellion ar lefel strategol, ac o ran camau gweithredu i wella effeithiolrwydd ar 
lefel weithredol gwasanaethau. Mae’n adeiladu ar waith cynharach, gan gynnig enghreifftiau 
ymarferol i gyflymu’r newid i weithredu dulliau ataliol. Gall llawer o’r argymhellion gael eu 
cyflawni heb adnoddau ychwanegol, neu fod yn llai adnodd-ddwys na’r trefniadau presennol. 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/7/pdfs/anaw_20140007_en.pdf
http://wales.gov.uk/topics/improvingservices/pslg/nwp/effectservices/prevention-through-early-intervention/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/improvingservices/pslg/nwp/effectservices/prevention-through-early-intervention/?skip=1&lang=cy
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 Mae’r holl landlordiaid cymdeithasol yng Ngogledd Cymru a 3 o’r awdurdodau lleol 
wedi cyflwyno llwybr mynediad sengl at dai a adwaenir fel SARTH. Mae hwn yn 
cael gwared ar yr angen presennol i bobl wneud sawl cais am dai. Mae landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig yn yr ardal hon hefyd yn gwneud trefniadau ar gyfer 
ymweliad â’r cartref ar gyfer unrhyw denantiaid newydd mewn cynlluniau gofal 
ychwanegol i gynnig cyngor ynghylch budd-daliadau lles.

 Mae gan Family Housing Association Wales Ltd gyfanswm o 565 o gartrefi sy’n 
darparu ystod o wasanaethau sy’n gysylltiedig â thai ar gyfer pobl hŷn yn ne orllewin 
Cymru. Mewn ymateb i broffil cynyddol tenantiaid â dementia maent wedi datblygu 
strategaeth a chynllun gweithredu ar gyfer dementia. Bydd y rhain yn dylanwadu 
ar ethos y sefydliad, gweithredoedd staff a’r amgylchedd y mae tenantiaid yn byw 
ynddo i gynorthwyo pobl â dementia i fyw yn dda.

Iechyd corfforol pobl â phroblemau iechyd meddwl

Caiff ein cynnydd ym maes gofal sylfaenol ei nodi o fewn adran 
4.2 o’r adroddiad hwn. Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yn 
rhedeg ymgyrch ledled y DU i gyflawni bri cyfartal rhwng iechyd 
corfforol ac iechyd meddwl – gydag iechyd meddwl yn cael ei 
werthfawrogi’r un faint ag iechyd corfforol. Mae’r adroddiad 
cychwynnol Whole-Person Care: From Rhetoric to Reality, a 
gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2013, yn amlygu’r 
anghydraddoldebau sy’n bodoli ar hyn o bryd rhwng gofal 
iechyd corfforol a gofal iechyd meddwl ac yn gwneud argymhellion o ran sut y gellid cael 
cyfartalwch ar gyfer iechyd meddwl.

 Mae gan y tîm anhwylderau bwyta yn BIP Caerdydd a’r Fro feddyg ymgynghorol sy’n 
gweithio gyda hwy’n rhan-amser i sicrhau bod gan eu cleifion glinigwr profiadol sy’n 
adolygu eu hanghenion iechyd corfforol.

"Let's Get Physical!...”. Mae’r ymgyrch mawr yma gan y trydydd sector sy’n cael ei redeg 
gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr eu hunain, yn gosod her – i ddefnyddwyr 
gwasanaethau a gofalwyr, ac i ddarparwyr gwasanaethau a gwneuthurwyr polisïau – i wella 
iechyd corfforol pobl â salwch meddwl a’u gofalwyr yn sylfaenol. Mae “Let’s Get Physical!...”
yn enghraifft ymarferol o rymuso pobl â salwch meddwl a’u gofalwyr i ofalu’n well am eu 
hiechyd corfforol, gosod eu nodau eu hunain ar gyfer diet, ymarfer corff a chael y cymorth 
meddygol cywir. Trwy brosiectau gan Hafal trwy gydol haf 2014, mae 22 o ddigwyddiadau 
sirol wedi cynnwys dros 15,000 o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ledled Cymru, gan 
roi’r cyfle iddynt gael archwiliad iechyd corfforol gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol 
cymwys, cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a rhoi cynnig ar baratoi prydau iach. 
Caiff yr ymgyrch ei gefnogi gan Hafal, gyda’i bartneriaid Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd 
Meddwl a Diverse Cymru, ac mae wedi helpu i sicrhau bod yr ymgyrch yn estyn allan at 
gymunedau lleiafrifol a difreintiedig.

Cyrhaeddodd yr ymgyrch ei anterth ym mis Hydref, ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, gyda 
lansiad arweiniad Let's Get Physical! newydd Hafal ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl 
ynghylch sut i hybu iechyd corfforol, yn seiliedig ar brofiadau a dealltwriaeth cannoedd o 
ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ledled Cymru a gwefan Let's Get Physical! ar gyfer 

http://www.rcpsych.ac.uk/usefulresources/publications/collegereports/op/op88.aspx
http://lgp.hafal.org/wp-content/uploads/2014/04/LGP.pdf
http://lgp.hafal.org/
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gwasanaethau iechyd meddwl sy’n darparu offer a gwybodaeth mewn perthynas â hybu 
iechyd corfforol.

 Fel rhan o’r ymgyrch 'Let's Get Physical!' bu nyrsys yn darparu archwiliad iechyd 
corfforol ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl difrifol mewn 22 o ddigwyddiadau lleol. 
Canfuwyd fod gan 8% o’r bobl a archwiliwyd bwysedd gwaed uwch na’r trothwy, a bod 
gan 35% o’r bobl lefelau glwcos gwaed uwch na’r trothwy. Rhoddwyd cyngor i’r holl 
gleientiaid ynghylch ble i gael cymorth, a lle’r oedd yn briodol fe’u cynghorwyd i weld eu 
meddyg teulu ar unwaith.

 Mae tîm pêl-droed y sêr wedi cael ei recriwtio o blith defnyddwyr lleol y gwasanaeth 
adsefydlu cleifion iechyd meddwl yng Nghwm Taf. Mae’r tîm wedi ennill sawl acolâd gan 
gynnwys dod yn ail yn rownd derfynol pêl-droed stryd Cymru ac aelod o’r tîm yn cael ei 
ddewis ar gyfer cwpan pêl-droed stryd y byd a gynhaliwyd yn Ne America ym mis 
Tachwedd.

Blynyddoedd cynnar, ysgolion, addysg a hyfforddiant

Mae gwaith amlasiantaeth, gyda’r plentyn neu’r person 
ifanc yn ganolog iddo, yn hollbwysig i gefnogi iechyd a lles 
plant a phobl ifanc. Mae hyn yn cael ei ddatblygu mewn 
nifer o ffyrdd:

Cymwys am Oes. Cafodd ein cynllun i wella addysg a 
sicrhau bod yr holl ddysgwyr yng Nghymru’n elwa o ddysgu 
ac addysgu rhagorol ei lansio ym mis Hydref 2014. Mae 
Cymwys am Oes – cynllun gwella addysg ar gyfer dysgwyr 
3 i 19 oed yng Nghymru, yn disgrifio gweledigaeth a nodau Llywodraeth Cymru ar gyfer 
addysg hyd at 2020 ac yn nodi 4 amcan strategol a fydd yn helpu i gyflawni gwelliannau yn 
y sector. Mae’r rhain wedi’u seilio ar weithlu cryf, cwricwlwm diddorol, cymwysterau a gaiff 
eu parchu’n rhyngwladol ac arweinwyr addysg yn cydweithio i godi safonau.

Mae’r cynllun yn atgyfnerthu ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer addysg sef codi 
safonau llythrennedd a rhifedd a thorri’r cysylltiad rhwng amddifadedd a chyrhaeddiad isel.

Cynllun y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Rydym yn parhau i gyflawni’r 
ymrwymiadau a gafodd eu cynnwys yn Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun y 
Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (2013). Mae’r cynllun yn dwyn ynghyd flaenoriaethau, 
polisïau a rhaglenni sy’n effeithio neu’n dylanwadu ar blant a theuluoedd yn y blynyddoedd 
cynnar a chynlluniau ar gyfer gwella ar draws nifer o adrannau’r Llywodraeth. Cafodd y 
cyflawniadau yn y flwyddyn gyntaf ers ei lansio eu cyhoeddi yn yr Adroddiad Cynnydd 
Blynyddol cyntaf ym mis Gorffennaf 2014 sydd hefyd yn nodi blaenoriaethau allweddol am 
y flwyddyn sydd i ddod. Mae’r rhain yn cynnwys gweithredu rhaglen Plentyn Iach Cymru, 
cyflwyno canllawiau sy’n annog rhieni i ymgysylltu a pharatoi ar gyfer cyflwyno Bil i gefnogi 
plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. 

Mae Fframwaith Canlyniadau’r Blynyddoedd Cynnar yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd i 
gefnogi dull cydweithredol o gyflawni. Bydd hyn yn ein galluogi i weld ble y mae ein 
polisïau a rhaglenni ar gyfer y blynyddoedd cynnar yn gwneud gwahaniaeth. Bydd hefyd 
yn helpu’r holl unigolion sy’n gweithio ar draws y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant i 
weld a deall y cyfraniad y maent yn ei wneud tuag at gyflawni canlyniadau gwell. Rydym 

http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/141001-qualified-for-life-cy.pdf
http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/141001-qualified-for-life-cy.pdf
http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/140710-building-a-brighter-future-progress-report-2013-2014-cy.pdf
http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/140710-building-a-brighter-future-progress-report-2013-2014-cy.pdf
http://www.google.com/url?url=http://dera.ioe.ac.uk/20505/2/140710-building-a-brighter-future-progress-report-2013-2014-en_Redacted.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ziQ9VMrAIeau7AbWmYD4BA&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEE1MBSAEkzcKMg7LmrqwB5Za1_Ag
http://www.google.com/url?url=http://dera.ioe.ac.uk/20505/2/140710-building-a-brighter-future-progress-report-2013-2014-en_Redacted.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ziQ9VMrAIeau7AbWmYD4BA&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEE1MBSAEkzcKMg7LmrqwB5Za1_Ag
http://wales.gov.uk/consultations/education/early-years-outcomes-framework/?lang=cy


Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: 
Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a 
Lles  

Tudalen 42 o 66 Adroddiad Blynyddol
Rhagfyr 2014

yn gobeithio y bydd yn darparu offeryn defnyddiol i gefnogi’r broses o gynllunio a 
gwerthuso perfformiad ar lefel leol. Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar y 
fframwaith ar hyn o bryd a bydd yn rhedeg tan ganol mis Ionawr 2015. 

Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae ein cynigion i gyflwyno fframwaith deddfwriaethol 
newydd ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn cynnwys 
cyflwyno Cynlluniau Datblygu Unigol (CDUiau). Mae’r cynlluniau hyn yn rhoi’r cyfle i 
ysgolion ddatblygu dull o ddysgu sydd wedi’i bersonoli’n fwy ac sy’n canolbwyntio’n fwy ar 
ddysgwyr a byddant yn galw am fwy o gydweithrediad amlasiantaeth. Bydd CDUiau yn 
ofyniad statudol i ddysgwyr ag ADY, ond nid oes rheswm pam na ddylai egwyddorion y 
dull gael eu cymhwyso i bob dysgwr. Bydd Bil ar ADY yn cael ei gyflwyno i’r Cynulliad yn 
haf 2015.

Plant sy’n Derbyn Gofal. Bydd y Strategaeth Plant sy’n Derbyn Gofal, sydd wrthi’n 
datblygu ac sydd i fod i gael ei chyhoeddi yng ngwanwyn 2015, yn ailddatgan bod 
anghenion iechyd plant sy’n derbyn gofal yn gyfrifoldeb corfforaethol, sy’n galw am ddull 
amlasiantaeth ar draws awdurdodau lleol ac asiantaethau iechyd.

 Mae’r grŵp dysgu WARM (Widening access, research and mentoring) yn gweithio gyda 
myfyrwyr yng Ngwent i wella’u hiechyd meddwl a’u lles, codi eu hyder a’u dyheadau ac i 
ddatblygu llwybrau â chymorth i addysg uwch.

Gwaith a gweithgareddau beunyddiol

Caiff ein gwaith yn y maes hwn ei ddisgrifio’n fanwl yn adran 3.1 o’r adroddiad hwn.

 Fe wnaeth 90% o’r rhai a atgyfeiriwyd at brosiect llwybrau i gyflogaeth Gofal yng 
Nghaerffili gyflawni canlyniad a’u galluogodd i ymgymryd â lleoliad gwirfoddoli, 
galwedigaethol, addysgol, hyfforddiant neu gyflogaeth gyda Gofal neu sefydliad 
partner.
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4.5 Pennod 5 – Cyflawni ar gyfer iechyd meddwl

Beth yw Canlyniadau’r Strategaeth?

 Mae staff ar draws y gweithlu ehangach yn adnabod ac yn ymateb i arwyddion a
symptomau salwch meddwl a dementia.

 Arweiniad sy’n ysbrydoli eraill a gweithlu hyfforddedig, cymwys sy’n cynnwys digon o 
weithwyr i sicrhau diwylliant sy’n ddiogel, yn therapiwtig, yn barchus tuag at eraill ac 
yn grymuso pobl.

 Darperir gwasanaethau o safon uchel, sy’n seiliedig ar dystiolaeth, drwy fuddsoddi’n 
briodol a chost-effeithiol mewn iechyd meddwl.

Beth a gyflawnwyd gennym dros y 12 mis diwethaf a beth yw ein 
blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf?

Gwella ansawdd a diogelwch trwy ein gweithlu

Nyrsio. Roedd profiad Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Canolbarth Swydd Stafford yn 
rhybudd llym am ganlyniadau peidio â bod â strategaeth resymegol sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth ar gyfer cynllunio lefelau staffio nyrsys ac roedd Adroddiad Francis yn feirniadol 
o’r cyflogwr a gwtogodd y staff ac a newidiodd y cymysgedd o sgiliau heb reoli risg yn 
gadarn. Mae’r arsylwadau yn yr adroddiad Ymddiried mewn Gofal ar lefelau staffio’n 
cadarnhau pwysigrwydd defnyddio offer sy’n seiliedig ar dystiolaeth ynghyd â barn 
broffesiynol a dangosyddion sy’n sensitif i nyrsys wrth bennu lefelau staffio. Mae hyn yn 
gymwys i bob lleoliad clinigol. Cynhaliwyd cyfres o ymweliadau dirybudd a oedd yn cynnwys 
hapwiriadau o wardiau ysbytai cyffredinol ym mis Mehefin a mis Gorffennaf 2014 Gwersi yn 
Sgîl Ymddiried mewn Gofal; Adroddiad ar yr ymweliadau dirybudd  a chawsant eu hymestyn 
wedi hynny i gynnwys wardiau iechyd meddwl pobl hŷn tuag at ddiwedd 2014.

Mae’r Prif Swyddog Nyrsio a chyfarwyddwyr nyrsio’r byrddau iechyd wedi rhoi comisiwn i’r 
grŵp uwch nyrsys iechyd meddwl gyflwyno offeryn aciwtedd y weithlu sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth i’w ddefnyddio mewn lleoliadau iechyd meddwl. Byddwn yn asesu’r erfyn 
aciwtedd a ddatblygwyd gan Lywodraeth yr Alban mewn lleoliad yng Nghymru, trwy ei 
dreialu yn GIG Cymru dros y misoedd nesaf. Bydd hyn yn goleuo ein camau nesaf tuag at 
weithredu. 

Mae Transforming Care yn enghraifft o fenter ansawdd yng Nghymru sydd wedi dwyn 
buddion sylweddol o ran trefniadaeth wardiau, rheoli a gofal o ansawdd ar gyfer cleifion gan 
ddefnyddio dangosyddion sy’n sensitif i ganlyniadau cleifion/nyrsys.

 Cyrhaeddodd Cyfarwyddiaeth Iechyd Meddwl Abertawe Bro Morgannwg rownd 
derfynol Gwobrau Cenedlaethol Diogelwch Cleifion am gyflwyno’r dangosyddion 
gofal a diogelwch cleifion cyntaf yn llwyddiannus mewn gwasanaethau iechyd 
meddwl yng Nghymru. Mae’r dangosyddion hyn yn cael eu hystyried yn awr fel rhan o’r 
gwaith i gyflwyno offeryn aciwtedd nyrsio Cymru gyfan ar gyfer iechyd meddwl.

Gweithlu gofal cymdeithasol. Mae’r Fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus
(CPEL) ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yn cynnwys rhaglenni dysgu i weithwyr 

http://wales.gov.uk/docs/dhss/publications/140604trustedtocarecy.pdf
http://wales.gov.uk/topics/health/nhswales/spot-checks/?skip=1&lang=cy
https://www.google.co.uk/url?url=https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213215/final-report.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=byU9VI-6NpSV7AbCg4GIDg&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNHqbrijhXBpK5pLX38YSPFrwb_2DA
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cymdeithasol mewn gwahanol gyfnodau yn eu gyrfa. Derbyniwyd y garfan gyntaf ar y 
Rhaglen Ymarferwyr Profiadol ym mis Hydref 2014. Rhaglen yw hon i weithwyr 
cymdeithasol sydd yn eu trydedd flwyddyn o ymarfer a thu hwnt – y grŵp mwyaf o weithwyr 
cymdeithasol yng Nghymru. Mae’n cynnwys modiwl gorfodol, craidd ar iechyd meddwl a 
lles. Mae’r modiwl hwn wedi’i fwriadu i alluogi rhai nad ydynt yn arbenigwyr ar iechyd 
meddwl i ddeall a gweithio gyda materion iechyd meddwl a lles a chynnwys y materion hyn 
mewn gwaith gyda phobl o bob oed. 

Bydd y Fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus i Reolwyr Gofal Cymdeithasol sy’n 
cael ei ddatblygu ar hyn o bryd yn cynnwys elfennau hefyd ar iechyd meddwl a lles. Mae’r 
Cyngor Gofal wedi dechrau gweithio i adnabod blaenoriaethau gweithredu ar gyfer y gweithlu 
gofal dementia. Mae ymchwil i bolisïau, adroddiadau a mentrau presennol yn cael ei chynnal 
i lunio syniadau am feysydd ar gyfer ymchwilio pellach. Wedi hyn bydd sgyrsiau’n cael eu 
cynnal gyda phobl allweddol a grwpiau ffocws gyda phobl sydd â phrofiad o wasanaethau ar 
gyfer pobl sy’n byw gyda dementia neu bobl sydd â buddiant yn y gwasanaethau hynny.

Dysgu’r gwersi. Rydym yn cyllido 3 chyfarfod cenedlaethol y flwyddyn gydag uwch weithwyr 
proffesiynol a thimau digwyddiadau mewn gwasanaethau iechyd meddwl, i ddysgu’r gwersi o 
ddigwyddiadau anffafriol. Mae’r cyfarfodydd yn darparu amgylchedd dysgu diogel, lle gellir 
rhannu achosion sylfaenol a gwersi. Nod y gwersi ehangach yn sgîl digwyddiadau yw 
gwella’r gofal ar gyfer cleifion o bob oed, yn yr ysbyty neu’r gymuned, ac maent yn aml yn 
cynnwys hunanladdiad, dynladdiad, digwyddiadau trwch blewyn a digwyddiadau na ddylent 
byth ddigwydd.

Lles ein staff. ‘Gweithio’n Wahanol, Gweithio Law yn Llaw’.  Fel rhan o’n prosiect gweithredu 
rydym wedi darparu nifer o gynhyrchion ac adnoddau sy’n cael eu cyflwyno ar draws GIG 
Cymru i gefnogi a gwella iechyd a lles staff. Caiff detholiad o’r offer hyn eu rhestru isod.  
  
 Canllawiau ar gyfer Tudalennau Gwe Iechyd a Lles Ymddiriedolaethau a BILlau – i wella 

mynediad staff at wybodaeth am iechyd a lles.
 Gofalu am Staff: Adnodd ar gyfer Iechyd a Lles Seicolegol Staff GIG Cymru – offeryn 

rhyngweithiol ar y we a fydd yn cyfeirio rheolwyr at wybodaeth ac adnoddau a all eu helpu 
i hybu iechyd a lles seicolegol gwell ymhlith staff.

 Defnyddio’r Nodyn Ffitrwydd; eDdysgu – adnodd hyfforddi ar-lein i alluogi rheolwyr i 
ddefnyddio’r wybodaeth ar nodyn ffitrwydd yn well.

 STAR – system o gymorth gan gymheiriaid, a addaswyd o fersiwn a ddefnyddir yn y 
fyddin, sydd i fod i gael ei threialu mewn nifer o ardaloedd i gefnogi staff sy’n ymdrin â 
materion ingol ac emosiynol. 

 Rhaglen Lighten Up – pecyn a ddatblygwyd o fewn GIG Lloegr, sy’n cael ei gyflwyno 
mewn nifer o sefydliadau sy’n cefnogi staff gyda’u lles seicolegol.

Fel rhan o’i gyrsiau iechyd a lles, mae GIG Cymru’n darparu hyfforddiant ar adnabod 
arwyddion o straen a phryder mewn cyflogeion neu gydweithwyr ar adeg gynnar ac i helpu i 
ddadstigmateiddio cyflyrau iechyd meddwl.

 Mae polisi rheoli straen newydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru’n cynnwys asesiadau straen rhagweithiol a chanllawiau i reolwyr a staff. 
Rhoddodd ymarferydd iechyd meddwl gymorth i ddatblygu protocol a gweithdrefn 
straen STAR. Mae 14 o gefnogwyr STAR wedi cael eu hyfforddi mewn 2 ardal beilot.

http://wales.gov.uk/docs/dhss/publications/120619workingcy.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/955/opendoc/247912%5d
http://www.google.co.uk/url?url=http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/opendoc/225605&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JBRqVKzUPKrPsQThiYHIAQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNG7c7KzxFX8pPaK5Hx5QwzXNGJdog
https://www.google.co.uk/url?url=https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/349909/fitnote-gps-guidance-jan-14.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SxRqVLb5JsTbsASHjoD4CA&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNHj6dd35cAo1PwQQ3XydlA8gn6GPQ
http://www.lighten-up.co.uk/
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Cefnogi’r broses o weithredu Law yn Llaw at Iechyd Meddwl

Set Ddata Graidd Genedlaethol. Mae sefydlu Set Ddata Graidd Genedlaethol Iechyd 
Meddwl i safoni’r data a gesglir ar lefel defnyddwyr gwasanaethau unigol yn gam 
blaenoriaeth yn y cynllun cyflawni. Mae cam cyntaf y prosiect cymhleth hwn bellach wedi’i 
gwblhau ac mae’r set ddata gychwynnol yn cynnwys 3 elfen allweddol:

 Data demograffig, gan gynnwys gwybodaeth am gydraddoldeb
 Data ynghylch problemau ac anghenion unigolyn pan ddaw i sylw gwasanaethau 
 Data “canlyniadau o safbwynt defnyddwyr gwasanaethau” i alluogi defnyddwyr 

gwasanaethau i fonitro a rhoi eu safbwyntiau ar y modd y cyflawnir y canlyniadau y 
cytunwyd arnynt.  

Yn dilyn gwaith peilot gyda defnyddwyr gwasanaethau o bob oed ac ar draws pob lleoliad 
gofal, rydym wedi cyflwyno’r prosiect hwn ar gyfer profi ei weithrediad. Mae swyddogion o 
Dîm Gwasanaeth Gwella 1000 o Fywydau yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda 
phob bwrdd iechyd i ddatblygu cynlluniau gweithredu lleol i’w cyflwyno o fis Rhagfyr 2014. 
Bwriedir adrodd ar y gwersi yn sgîl hyn ym mis Mehefin 2015 pan fyddwn yn asesu gallu’r 
gwasanaeth i gasglu’r data hwn yn rheolaidd ac yn mireinio’r set ddata ar sail y gwersi a fydd 
yn deillio o’r cam hwn.  

Mae hwn yn gam pwysig ymlaen o ran ein helpu i ddeall y galw a gweithgarwch yn well a 
gwella effeithiolrwydd gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru o ran diwallu anghenion 
defnyddwyr gwasanaethau .

Buddsoddi mewn gwasanaethau iechyd meddwl. Fe wnaethom nodi isafswm y cyllid y 
dylai byrddau iechyd ei wario ar iechyd meddwl trwy’r “clustnodiad iechyd meddwl” o fewn eu 
dyraniad ariannol ar y cyfan. Ar ôl gwrando ar safbwyntiau partneriaid yn y trydydd sector a 
darparwyr gwasanaethau rydym wedi dod â’n hadolygiad arfaethedig o’r trefniadau hyn 
ymlaen i’w cysylltu’n agosach â’r canlyniadau yn Law yn Llaw at Iechyd Meddwl. Yn dilyn 
proses dendro rydym wedi rhoi comisiwn i sefydliad annibynnol ddatblygu argymhellion ar 
gyfer y Gweinidog. Bydd Price Waterhouse Coopers, sy’n gwneud y gwaith yma, yn cyhoeddi 
eu cais am dystiolaeth cyn bo hir i sicrhau eu bod yn gallu gwrando ar gymaint o safbwyntiau 
â phosibl.

Ymchwil a datblygu. Yn dilyn uwchgynhadledd G8 ym mis 
Ionawr 2014, cyhoeddwyd y bydd Prifysgol Caerdydd yn arwain 
rhaglen newydd sy’n werth £16 miliwn gan y Cyngor Ymchwil 
Feddygol, sef Platfform Ymchwil i Ddementiâu y DU (UKDP), i 
ysgogi dulliau newydd o ganfod, trin ac atal dementia.  Mae’r 
bartneriaeth hon yn adeiladu ar dros £10 miliwn o gyllid ymchwil 
presennol gan y DU ac Ewrop, a sicrhawyd gan wyddonwyr yng 
Nghymru i ddeall achosion dementia trwy ddulliau sy’n ymwneud 
â data genetig, epidemiolegaidd a mawr. Bydd gwybodaeth o’r 
astudiaethau hyn yn rhoi’r dystiolaeth orau eto i wyddonwyr i egluro pam fod y clefyd yn 
datblygu a faint o risg y mae gwahanol unigolion yn ei wynebu. Bydd hyn yn eu helpu i 
ganfod ffactorau risg newydd o safbwynt genetig a ffyrdd o fyw, a’r ffactorau sy’n lleihau risg, 
gan arwain at reoli’r cyflwr yn well ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi cael £4 miliwn hefyd i arwain y prosiect 
‘Improving the experience of Dementia and Enhancing Active Life: Living well with Dementia’
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(IDEAL). Astudiaeth gydweithredol bum mlynedd yw hon ledled y DU gyfan o 1,500 o bobl â 
dementia a’u teuluoedd a’u gofalwyr. Bydd ymchwilwyr yn ymchwilio i effaith ffactorau 
cymdeithasol a seicolegol ar y ffordd y mae pobl yn addasu i effeithiau dementia a’r heriau y 
a ddaw yn sgîl y cyflwr, a sut y mae hyn yn newid dros amser wrth i ddementia ddatblygu. Y 
nod yw adnabod yn well ar ba gam y gall unigolion, cymunedau, ymarferwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol, darparwyr gofal a gwneuthurwyr polisïau ymyrryd i wella’r tebygolrwydd o
fyw’n dda gyda dementia.

 Mae Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg yn mabwysiadu rhaglen dysgu thematig 
sy’n seiliedig ar Adferiad ar waith ar gyfer gweithwyr iechyd meddwl ac ar gyfer 
aelodau o’r teulu a phobl â phrofiad bywyd. Gan ddefnyddio cylch dysgu gweithredol 
mae grŵp amlasiantaeth pwrpasol yn adnabod y camau gweithredu y mae eu hangen 
i greu diwylliant cadarn sy’n seiliedig ar adferiad. Mae rhaglen 3 blynedd ar sail system  
gyfan yn cael ei chynllunio i sefydlu’r gwersi hyn yn y gwasanaeth iechyd meddwl 
ehangach.  

 Mae mentrau gwario i arbed wedi cyllido gwaith ar wasanaethau cyswllt seiciatryddol 
yng Nghwm Taf. Nod hyn yw darparu tystiolaeth ar gyfer gostyngiadau mewn hyd 
arhosiad ac mewn ail-dderbyniadau sy’n arwain at ostyngiadau mewn gwelyau ac 
arbedion o ran costau. O safbwynt cleifion mae’n ceisio dangos gwelliannau o ran: 
iechyd meddwl cleifion, bodlonrwydd cleifion ar eu gofal a dychwelyd i fyw’n 
annibynnol ar gyfer yr henoed.
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5.0 Casgliad

Hwn yw ail adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru ar Law yn Llaw at Iechyd Meddwl. 
Mae’n disgrifio’r cynnydd a wnaed dros y 12 mis diwethaf o ran cyflawni canlyniadau traws-
lywodraethol lefel uchel y strategaeth a chyflawni’r camau gweithredu a nodir yng Nghynllun 
Cyflawni 2012-16. 

Rhaid i’r cynnydd barhau dros y 12 mis nesaf, ac mae ein blaenoriaethau ar gyfer 
gweithredu’n cynnwys y canlynol:

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed.  Mae Gwasanaethau Iechyd Meddwl 
Plant a’r Glasoed: Adolygiad Dilynol o Faterion Diogelwch yn dangos pwysigrwydd cymryd 
camau gweithredu effeithiol i fynd i’r afael â risg a diwallu anghenion pobl ifanc agored i 
niwed. Byddwn yn adolygu siâp a swyddogaeth CAMHS yn y dyfodol i sicrhau eu bod yn 
dilyn egwyddorion gofal iechyd darbodus. Bydd y broses hon yn dechrau â thrafodaeth dan 
arweiniad y Gweinidog ym mis Chwefror 2015.

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) a deddfwriaeth gysylltiedig. Byddwn yn canolbwyntio’r 
sylw ar gyflawni Cynlluniau Gofal a Thriniaeth dilys ac ystyrlon, canlyniadau gwell i 
ddefnyddwyr gwasanaethau a’u hymgysylltiad parhaus â darparu a chynllunio 
gwasanaethau. Gyda hynny mewn cof, byddwn yn cyhoeddi’r adroddiad Dyletswydd i 
Adolygu cyntaf ar weithredu’r Mesur. Bydd gwaith yn parhau i liflinio proses y Trefniadau 
Diogelu rhag Colli Rhyddid mewn ffordd sy’n cyd-fynd â hawliau ac anghenion defnyddwyr 
gwasanaethau. Bydd Cod Ymarfer Iechyd Meddwl diwygiedig yn cael ei ddatblygu hefyd, a 
byddwn yn gweithio i godi mwy o ymwybyddiaeth o’r Ddeddf Galluedd Meddyliol a sefydlu ei 
hegwyddorion ymhellach.           

Therapïau Seicolegol.  Byddwn yn parhau i fonitro bod byrddau iechyd yn defnyddio’r arian 
ychwanegol a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella mynediad at therapïau 
seicolegol sy’n seiliedig ar dystiolaeth.   

Dementia.  Bydd ymdrechion ar y cyd i wella cyfraddau diagnosis yn parhau.

Pobl hŷn. Bydd y gwersi yn sgîl ein hapwiriadau o unedau iechyd meddwl i gleifion mewnol 
oedrannus yn ein helpu i adnabod arfer gorau y gall yr holl wasanaethau ddysgu ohono, 
gan barhau â’n ffocws ar ddiogelwch, urddas a thriniaeth sensitif, effeithiol.

Hunanladdiad a hunan-niwed. Bydd ein hymgynghoriad ar Siarad â Fi 2, strategaeth 
ddiweddaredig Llywodraeth Cymru i ostwng cyfraddau hunanladdiad a hunan-niwed, yn dod 
i ben yn gynnar yn 2015. Bydd strategaeth bum mlynedd yn cael ei datblygu a’i chyhoeddi 
yn dilyn yr ymarfer hwn.

Y rhain, a’r materion a godwyd gan aelodau’r Fforwm Cenedlaethol a nodir yn y cyflwyniad 
i’r adroddiad hwn, fydd y sail i’n gwaith yn ystod 2015 i ddatblygu’r Cynllun Cyflawni tair 
blynedd nesaf. 
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Atodiad 1
Aelodaeth o’r Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Cenedlaethol
(ym mis Tachwedd 2014)

Representing Name
Y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol a 
Phartneriaethau, yr Adran Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru (Cadeirydd)

Jo Jordan

Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan Sir Professor Mansel 
Aylward

Grŵp Cynghori Uwch Nyrsys Cymru Gyfan (Iechyd Meddwl) Grace Samson

Grŵp Arbenigol Seicolegwyr Cymwysedig mewn Gofal Iechyd Benna Waites

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Neil Ayling

Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu Lorraine Davies

Gofalwr Junaid Iqbal

Gofalwr Jane Treharne-Davies

Arweinyddiaeth Tai Cymru Angie Bowen

Arweinwyr Gweithredol Iechyd Meddwl Byrddau Iechyd Lleol Stephen Harrhy

Grŵp Arweinwyr Clinigol Iechyd Meddwl Dr Mark Winston 

Grŵp Cyflawni Cenedlaethol Peter Max

Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr Rob Heaton-Jones

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Dr Mark Boulter

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Dr Clare Lamb

Defnyddiwr Gwasanaethau Carina Edwards

Defnyddiwr Gwasanaethau Rhydian Parry

Trydydd sector: Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru Ewan Hilton

Trydydd sector: Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru Bill Walden-Jones

Trydydd sector: Plant a Phobl Ifanc Desmond Mannion

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru Steve Thomas

Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Dusty Kennedy

Llywodraeth Cymru: Addysg Emma Williams

Llywodraeth Cymru: Gwella Iechyd Irfon Rees

Llywodraeth Cymru: Tai Ceri Breeze

Llywodraeth Cymru: Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i 
niwed a Swyddfa’r Prif Swyddog Meddygol

Dr Sarah Watkins

Llywodraeth Cymru: Arweinydd y Strategaeth Iechyd Meddwl Siân Richards

Llywodraeth Cymru: Swyddfa’r Prif Swyddog Nyrsio Jeni French

Llywodraeth Cymru: Gwasanaethau Cymdeithasol Albert Heaney



Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: 
Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a 
Lles  

Tudalen 49 o 66 Adroddiad Blynyddol
Rhagfyr 2014

Atodiad 2

Datganiad y Fforwm Iechyd Meddwl Cenedlaethol

Mae’r Fforwm Cenedlaethol, sy’n cynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, yn darparu 
safbwyntiau ar gynnydd hyd yma a blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol. Datganiad gan y 
Fforwm yw’r hyn a ganlyn:

Rydym ni, y Fforwm Iechyd Meddwl Cenedlaethol, yn ymrwymedig i gynrychioli safbwyntiau 
pobl Cymru yn yr agenda gydgynhyrchu ac fel partner yn y gwaith o gyflawni Law yn Llaw at 
Iechyd Meddwl. Fel fforwm, rydym yn gymharol newydd ond mae gennym obeithion uchel ar 
gyfer y dyfodol. Rydym yn cydnabod y cynnydd a gyflawnwyd hyd yma – o ran ffurfio’r 
fforwm a phenodi cynrychiolwyr o blith defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr – er bod cryn 
dipyn o ffordd i fynd o hyd. Rydym yn ymwybodol bod yr Adroddiad Blynyddol hwn wedi’i 
fwriadu i roi diweddariad ar y cynnydd gyda Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, ond credwn, lle 
nad oes cynnydd yn digwydd, ei bod yn eithriadol o bwysig bod hyn yn cael ei amlygu a’i 
gydnabod.
Mae’r blaenoriaethau yr ydym ni wedi’u codi dros y flwyddyn ddiwethaf ac sy’n dal i fod yn 
achos pryder a lle hoffem weld cynnydd sylweddol fel a ganlyn:
Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr yn y Broses o Ddatblygu a Darparu 
Gwasanaethau

Mae ymgysylltiad effeithiol ar bob lefel gan y rhai sy’n defnyddio gwasanaethau neu sy’n 
gofalu am y rhai sy’n eu defnyddio’n hanfodol. Gallwn weld cynnydd gwych yn yr ystyr bod y 
Fforwm Iechyd Meddwl Cenedlaethol wedi cael ei sefydlu a bod cynrychiolwyr gofalwyr a 
defnyddwyr gwasanaethau i’w cael ledled Cymru ond rydym yn ymwybodol o’r angen am 
fuddsoddi pellach a chyfathrebu gwell, a phrosesau ar gyfer yr ymgysylltu hwn. O ran yr 
adroddiad hwn, y flwyddyn nesaf rydym yn gobeithio cydgynhyrchu’r adroddiad cyfan gyda 
phartneriaid, yn hytrach na gwneud sylwadau ar wahân. Mae’n amlwg hefyd bod angen 
mwy o amser a chyllid i alluogi ymgysylltu gwirioneddol effeithiol i ddigwydd, fel bod pobl yn 
gallu lleisio’u barn mewn ffordd ystyrlon yn hytrach nag mewn ffordd symbolaidd; mae hyn 
yn golygu gwrando go iawn ar yr hyn sydd gan bobl â phrofiadau o ddefnyddio 
gwasanaethau i’w ddweud, gweithredu ar hyn a rhoi digon o amser ac arian i’r broses. Mae 
hyn yn berthnasol ar lefel leol yn ogystal ag yn genedlaethol. Rydym hefyd yn ymwybodol 
o’r llu o bobl sy’n dod i gysylltiad â gwasanaethau cyhoeddus ac nad ydynt yn ymgysylltu ac 
nad ydynt o bosibl yn ymwybodol o’r cyfle i wneud hynny; efallai mai dyma’r bobl bwysicaf i 
estyn allan atynt ac rydym yn gobeithio y bydd gwaith y fforwm yn gallu cyflawni hyn. 
Cyfathrebu a Thryloywder
Dylai cyfathrebu a thryloywder fodoli ar bob lefel, o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio’n 
uniongyrchol gyda chleifion i Lywodraeth Cymru. Lle mae cyllid yn y cwestiwn, rhaid inni 
wybod yn union ble y mae wedi cael ei fuddsoddi a beth yw canlyniadau’r buddsoddiad hwn. 
Rhaid bod gennym fynediad rhwydd at ffigyrau ac ystadegau sy’n gysylltiedig â 
gwasanaethau iechyd meddwl, er enghraifft amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau. 
Cymorth i Ofalwyr a Hawliau Gofalwyr

Rhaid i gymorth i ofalwyr fod yn flaenoriaeth uchel. Mae’n dra hysbys bod y gwaith y mae 
gofalwyr yn ei wneud yn arbed peth wmbredd o amser ac arian i wasanaethau cyhoeddus, 
ac felly nid yw ond yn ddoeth sicrhau eu bod yn cael cymorth digonol. Hoffai gofalwyr gael 
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cymorth gyda strategaethau hirdymor, sgiliau a gwybodaeth i helpu eu hanwyliaid i wella a 
chadw’n iach, nid dim ond atebion dros dro. Rhaid i ofalwyr gael eu cynnwys mewn ffordd 
weithredol gan weithwyr proffesiynol yn y gofal a roddir i’w hanwyliaid. Mae’r Mesur 
Gofalwyr mewn grym; eto, gwyddom o’n sgyrsiau gyda gofalwyr nad yw’n cael ei ddefnyddio 
a’i weithredu. 
Gwarchod Adnoddau

Hoffem gael sicrwydd y bydd arbedion a wneir mewn gwasanaethau iechyd meddwl yn cael 
eu hail-fuddsoddi mewn gwasanaethau iechyd meddwl a bod cyfle trwy’r clustnodiad 
parhaus i helpu i sicrhau hyn. Mewn cyfnod o gyni cyllidol, gwasanaethau iechyd meddwl 
fu’r cyntaf i fod ar eu colled yn aml, ac rydym ni am atal hyn rhag digwydd.
Mynediad at Wasanaethau

Mae hyn yn anghyfartal rhwng ardaloedd. Ni ddylai lleoliad daearyddol amharu ar obeithion 
rhywun o gael adferiad, a dylai fod gennym ni i gyd fynediad at y gwasanaethau y mae eu 
hangen arnom ble bynnag yr ydym yn byw yng Nghymru. Mae angen i hyn wella drwyddi 
draw, o wasanaethau arbenigol i wasanaethau iechyd meddwl gofal sylfaenol. Dyma 
enghreifftiau:

 Therapïau seicolegol – mae amseroedd aros yn amrywio’n ddramatig ac felly hefyd y 
mathau o wasanaethau

 Gwasanaethau iechyd meddwl gofal sylfaenol – a weithredir fel rhan o Fesur Iechyd 
Meddwl Cymru

 Gwasanaethau arbenigol, gan gynnwys mynd i’r afael ag anhwylderau bwyta, atal 
hunanladdiad a hunan-niwed, anghenion cyn-filwyr, gwasanaethau fforensig, ymyriadau 
cynnar a CAMHS

 Angen am gymorth cynyddol i bobl â phroblemau iechyd meddwl a gaiff eu rhyddhau o’r 
ddalfa fel nad yw pobl yn cael eu rhyddhau heb sefydlu pecyn cymorth

 Cymorth gwell gan Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol, sy’n amrywio’n fawr

 Gwasanaethau ymyrryd mewn argyfwng a’r tu allan i oriau arferol

 Atal pobl rhag cael eu hanfon dros bellter hir trwy fuddsoddi’n lleol neu’n rhanbarthol.

Gwyddom ein bod mewn cyfnod anodd ond lle mae cyllid mewn perygl, rhaid cynnal 
ymgynghoriad yn hytrach na bod gwasanaethau’n cau heb rybudd ymlaen llaw ac yn gadael 
pobl mewn anhawster mawr heb unrhyw gymorth. Yn olaf, gwell rhwystro’r clwyf na’i wella a 
lle mae rhywun yn mynd ar ei ben i argyfwng rhagweladwy a bod yr unigolyn neu ei ofalwr 
yn ceisio cymorth, dylai gael y cymorth y mae ei angen arno; fel hyn mae pawb ar ei ennill, 
yr unigolyn, y gofalwr a gwasanaethau cyhoeddus. Yn yr un modd dyma lle y gall 
gwasanaethau megis ymyriadau cynnar fod yn ddewis doeth.
Y Cydbwysedd rhwng Gwasanaethau Sylfaenol ac Eilaidd

Mae hwn yn gydbwysedd anodd i’w gael ac er ein bod yn ymrwymedig i sicrhau bod y rhai 
ar lefel gofal sylfaenol yn cael y cymorth y mae ei angen arnynt, ni ddylai hyn fod ar draul y 
rhai ag afiechydon parhaus, difrifol. Mae hyn yn cynnwys cleifion mewnol a’r rhai mewn 
gwasanaethau arbenigol. Rhaid bod trefniadau rhyddhau diogel a phriodol ar waith; mewn 
rhai achosion – lle mae pobl wedi cael eu gadael heb gymorth, wedi’u hynysu’n 
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gymdeithasol ac yn ddibynnol ar ofalwyr yn unig – gwyddom nad ydynt. Rhaid bod 
gwasanaethau dydd ystyrlon ar waith i roi cyfleoedd cymdeithasol, addysgol a chyfleoedd ar 
gyfer cyflogaeth i bobl. 
Cynllunio Gofal a Thriniaeth

Mae’r Mesur Iechyd Meddwl yn mandadu byrddau iechyd i sicrhau bod gan y rhai mewn 
gwasanaethau eilaidd gydgysylltydd gofal a chynllun gofal a thriniaeth holistaidd. Er ein bod 
yn gwybod ffigyrau o ran nifer y cynlluniau sy’n bodoli, ychydig o wybodaeth sydd gennym 
am ansawdd y cynlluniau hyn a sut y mae’r broses o’u gweithredu’n gweithio i gleifion a 
gofalwyr o ran canlyniadau ystyrlon. Mae hyn yn allweddol bwysig fel bod y ddeddfwriaeth 
ardderchog yn cael ei defnyddio fel y dylai, a bod cynlluniau’n ddynamig ac yn weithredol yn 
hytrach na bod yn ddim ond ffurflen arall i’w llenwi.  
Gwyddom o’n sgyrsiau gyda defnyddwyr gwasanaethau nad yw rhai pobl yn ymwybodol bod 
ganddynt Gynllun Gofal a Thriniaeth. Mae angen codi ymwybyddiaeth a rhaid i’r cynlluniau 
gael eu defnyddio ar gyfer y diben a ddymunir. Hefyd, rhaid iddynt gael eu llunio gyda’r 
unigolyn. Nid yw’n ddigon da bod person yn gweld ei seiciatrydd bob yn ail neu drydydd mis 
heb unrhyw gymorth yn y cyfamser. Yn hanesyddol, mae gwasanaethau wedi bod yn 
canolbwyntio’n ormodol ar feysydd penodol, a’r unigolyn sy’n gorfod nodi’r hyn yr hoffai ei 
gyflawni a pha un o’r wyth maes yn ei fywyd sydd bwysicaf iddo, boed ei fywyd ysbrydol, ei 
lety neu ei sefyllfa ariannol.  
Rhaid i gynllun fod ar waith a hwnnw wedi cael ei lunio gyda’r unigolyn ac yn cynnwys 
graddfeydd amser, yn hytrach na chael ei lofnodi a’i ffeilio heb ei ddefnyddio. Rhaid dilyn y 
canllawiau eglur yng Nghod Ymarfer Mesur Iechyd Meddwl Cymru yn hyn o beth a bydd 
hynny’n sicrhau bod gan bobl Gynlluniau Gofal a Thriniaeth effeithiol a bod ganddynt felly’r 
siawns orau o gyrraedd y nodau a ddymunir ganddynt. 

Diwygiadau Lles
Mae’r diwygiadau lles wedi cael effaith ddinistriol ar lawer o bobl sydd mewn gwasanaethau 
iechyd meddwl ac fel rhan o gynllunio gofal a thriniaeth, dylai’r agwedd hon ar fywyd person 
gael ei thrafod a’i chynllunio gyda chydgysylltydd gofal. Lle mae pobl wedi cael eu gadael 
mewn sefyllfa lle nad ydynt yn gallu cefnogi eu hunain a lle mae eu hiechyd meddwl wedi 
dirywio, dylent allu cael mynediad at gyngor a chymorth gyda’r mater yma.
Fel aelodau o’r fforwm, rydym yn ymrwymedig i gynrychioli safbwyntiau pobl Cymru. Rydym 
wedi nodi cynnydd yn yr ystyr y ceir cydnabyddiaeth yn awr bod safbwyntiau defnyddwyr 
gwasanaethau a gofalwyr o bwys. Serch hynny, o’n profiadau ar y cyd, mae’n amlwg bod 
angen gwelliannau fel bod y safbwyntiau hyn yn gallu cael eu defnyddio’n fwy effeithiol i 
oleuo’r broses o gynllunio a darparu gwasanaethau. Rydym wedi gallu cytuno ar 
flaenoriaethau ac mae’r rhain yn cael sylw uchod. Gwyddom fod llawer o waith i’w wneud 
ond hoffem weld system yn bodoli er mwyn inni allu chwilio am enghreifftiau o arfer gorau y 
tu allan i Gymru fel bod ffyrdd arloesol o wella ac/neu gynnal iechyd meddwl a lles yn gallu 
cael eu mabwysiadu. Mae bod â Fforwm Iechyd Meddwl Cenedlaethol gyda chynrychiolwyr 
ar fyrddau lleol a chenedlaethol yn dangos cynnydd go iawn ac rydym yn cydnabod bod hyn 
yn ddechrau gwych. 
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Atodiad 3
Adroddiad yn erbyn Mesuriadau o Ganlyniadau’r Strategaeth

Mae Atodiad Technegol 2 yn Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn nodi nifer o fesuriadau yn 
erbyn y 6 Mesur Canlyniadau Strategaeth lefel uchel a nodir isod (a-f). Mae’r Atodiad hwn yn 
darparu asesiad yn erbyn detholiad o’r rhain.

a. Mae iechyd meddyliol a lles y boblogaeth gyfan yn gwella.

b. Mae effaith problemau iechyd meddwl a/neu salwch meddwl ar unigolion o bob oedran, 
eu teuluoedd a’u gofalwyr, cymunedau a’r economi yn cael eu hadnabod yn well ac yn 
lleihau

c. Mae anghydraddoldebau, stigma a gwahaniaethu a ddioddefir gan bobl sy’n cael 
problemau iechyd meddwl a salwch meddwl yn lleihau.

d. Mae unigolion yn cael gwell profiad o ran y gefnogaeth a’r driniaeth a gânt ac mae 
ganddynt fwy o fewnbwn a rheolaeth dros benderfyniadau cysylltiedig.

e. Mae’r mynediad i fesurau ataliol, ymyrraeth gynnar a thriniaethau, a’u hansawdd, yn well 
ac mae mwy o bobl yn gwella o ganlyniad i hynny.

f. Mae gwerthoedd ac agweddau a sgiliau’r rhai sy’n trin neu’n cefnogi unigolion  o bob 
oedran sydd â phroblemau iechyd meddwl neu salwch meddwl yn gwella.

1.   Plant sy’n Byw ar Aelwydydd Di-waith (Canlyniad a)

Bu gostyngiad o 14.6% yn nifer y plant sy’n byw ar aelwydydd di-waith yn y tair blynedd 
ddiwethaf o adrodd, gyda’r nifer yn gostwng o 100,700 ym mis Rhagfyr 2010 i 86,000 ym mis 
Rhagfyr 2013.

Ffynhonnell: Ystadegau Marchnad Lafur y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer Aelwydydd (Tachwedd 2014)

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu gostyngiad pellach yn nifer y plant 
sy’n byw ar aelwydydd di-waith. 

_______________________________

2.   Hawliadau am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ac Iechyd Meddwl (Canlyniad a)

Ym mis Hydref 2008, disodlwyd y Budd-dal Analluogrwydd a Chymhorthdal Incwm (a oedd 
yn cael ei dalu ar sail analluogrwydd) gan y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar gyfer 
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hawlyddion newydd. Cynhaliwyd rhaglen gyflenwol o ailasesiadau ar gyfer hawlyddion 
presennol Budd-dal Analluogrwydd rhwng mis Hydref 2010 a gwanwyn 2014 er mwyn pennu 
eu cymhwystra i gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, a’r broses bontio hon sy’n egluro’r 
cynnydd dramatig yn nifer yr hawliadau am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a welwyd dros y 
blynyddoedd diwethaf, o tua 71,000 ym mis Mai 2012 i bron 139,000 ym mis Mai 2014.

Mae’r gyfran o’r hawliadau am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag afiechyd 
meddwl yng Nghymru wedi codi ychydig bach yn y tair blynedd ddiwethaf, o 44% o 
gyfanswm yr hawliadau ym mis Mai 2012 i 46% ym mis Mai 2014. 

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2014

Cyfanswm 70,750 111,440 138,730 

Arall 16,220 (24%) 23,490 (22%) 28,590 (21%)

Anhwylderau Meddyliol ac Ymddygiadol 31,410 (44%) 50,150 (45%) 64,230 (46%)

Clefydau’r System Nerfol 3,080 (4%) 5,550 (5%) 7,340 (5%)

Clefydau Cylchrediad y Gwaed neu’r System Anadlol 4,150 (6%) 6,970 (6%) 8,700 (6%)

Clefydau’r System Gyhyrysgerbydol a’r Feinwe Gysylltiol 10,760 (15%) 18,050 (16%) 21,630 (16%)

Anaf, Gwenwyn a chanlyniadau eraill achosion allanol 5,130 (7%) 7,240 (6%) 8,240 (6%)

Ffynhonnell: Gwefan Nomis y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu gostyngiad yng nghyfran y bobl sy’n 
derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar gyfer anhwylderau meddyliol ac ymddygiadol, a 
fyddai’n awgrymu bod llai o bobl â phroblemau iechyd meddwl yn cael eu hallgáu o’r 
gweithlu.  

__________________________________

3.   Cyfradd Hunanladdiad yng Nghymru (Canlyniad a)

Bu cynnydd yn y gyfradd hunanladdiad yng Nghymru ar gyfer dynion, o 17.9 am bob 100,000 
o’r boblogaeth yn 2008-10 i 20.6 yn 2010-12, ac ar gyfer menywod, o 4.9 i 5.4 yn yr un 
cyfnod. 

Mae’r gyfradd ar gyfer menywod yng Nghymru bellach yn uwch nag yn Lloegr, mae’n debyg i 
gyfartaledd y DU ac yn sylweddol is nag yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae’r gyfradd ar 
gyfer dynion yng Nghymru’n uwch nag yn Lloegr ond yn is nag yn yr Alban a Gogledd 
Iwerddon.  
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20.6 15.8 28.1 29.9 17.45.4 4.7 9.7 9.0 5.3

Cymru Lloegr Yr Alban Gogledd Iwerddon DU*

Dynion Menywod

Hunanladdiadau, cyfradd yn ôl oed safonedig uniongyrchol fesul 100,000, dynion a menywod 
oed 15+, Cenhedloedd y DU, 2010-2012

Cyfwng hyder o 95% 

*Mae swm y DUyn deillio o swm Lloegr, yrAlban, Gogledd Iwerddon a Cymru ac nid yw'n cynnwys 
marwolaethau dibreswyl Cyfrifwyd y gyfradd yn ôl oed safonedig gan defnyddio fersiwn addasedig 
o boblogaeth safonol Ewrop 2013

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu gostyngiad yn y gyfradd 
hunanladdiad ym mhob 100,000 o’r boblogaeth ar gyfer dynion a menywod.

__________________________________

4.   Derbyniadau Brys ar gyfer Hunan-niwed (Canlyniad a) 

O ran dynion, mae cyfradd y derbyniadau brys y dywedwyd eu bod wedi digwydd oherwydd 
achosion o hunan-niwed am bob 100,000 o’r boblogaeth yn dal i fod yn ddigyfnewid fwy neu 
lai ar gyfer y rhan fwyaf o grwpiau oedran, yn enwedig y rhai 10 – 14 oed, 45 – 74 oed, a 75 
oed a throsodd. Mae cyfraddau hunan-niwed ymhlith y rhai 18 – 24 oed wedi gostwng yn 
sylweddol ers 2005 ac wedi gwastatau ers 2010. Ers 2010 bu cynnydd bach yn y cyfraddau 
hunan-niwed ymhlith y rhai 15 – 17 oed a 25 – 44 oed. 
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Ar gyfer menywod, mae’r cyfraddau ar gyfer y grwpiau 25 – 44 oed, 45 – 74 oed a 75 oed a 
throsodd yn gymharol llonydd, a bu gostyngiad amlwg ymhlith y rhai 18 – 24 oed. Mae’r 
cyfraddau hunan-niwed ar gyfer y rhai 10 – 17 oed wedi codi’n sydyn ers 2009-11.
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Derbyniadau Hunan-niwed* , graddfa grai dreigl 3 blynedd fesul 100,000, menywod 10+ oed, 
Cymru, blwyddyn ariannol 2005-07 i 2011-13
Lluniwyd gan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan defnyddio PEDW (NWIS) a MYE (ONS)

*Caiff cleifion eu cyfrif unwaith bob blwyddyn ariannol hyd yn oed os cânt eu derbyn fwy nag unwaith; mae'r  
dadansoddiad hwn yn seiliedig ar unrhyw sôn am hunan-niwed yn y cyfnod derbyn yn yr ysbyty.

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu gostyngiad parhaus yn nifer y 
derbyniadau oherwydd hunan-niwed ochr yn ochr â gostyngiad yn nifer y bobl sy’n gwneud 
amdanynt eu hunain. Mae’n bosibl y byddwn yn gweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n cael eu 
trin am hunan-niwed o ganlyniad i welliannau o ran adnabod achosion o hunan-niwed a 
chofnodi triniaethau. Byddai hyn hefyd yn golygu g welliant o ystyried y gyfradd hunan-
niwed yn y boblogaeth a adroddir o’i gymharu ag ymyriadau a gofnodir ar hyn o bryd.

__________________________________
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5.   Nifer y cysylltiadau â’r Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol (Canlyniad e)

Bu cynnydd sylweddol yn nifer y cysylltiadau â Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol 
(C.A.L.L.) Cymru rhwng 2010-11 a 2011-12, gan godi o 15,406 i 20,996.  Ers hynny, mae 
nifer y cysylltiadau wedi amrywio, gan ostwng i 19,643 yn 2012-13 cyn codi i 20,664 yn 
2013-14.

Ffynhonnell: Niferoedd / Ystadegau o ran y Galwadau i’r Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol.

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu cynnydd yn nifer y cysylltiadau â 
C.A.L.L., a fydd yn adlewyrchu cynnydd yn y defnydd o wasanaeth mynediad agored ac, o 
bosibl, llai o alw am wasanaethau iechyd meddwl sylfaenol ac eilaidd. Bydd ymdrechion 
parhaus i godi ymwybyddiaeth o fodolaeth a swyddogaeth C.A.L.L. yn parhau i gael effaith.    

__________________________________

6.   Sgôr Crynodeb Iechyd Meddwl SF36 (Canlyniad a)

Mae Arolwg Iechyd Cymru yn dynodi bod sgôr iechyd meddwl cymedrig pobl 16 oed a 
throsodd yn dal i waethygu, sydd i’w briodoli mwy na thebyg i effaith barhaus y dirywiad 
economaidd hir. Mae’r gwaethygiad hwn fwyaf amlwg ymhlith y rhai 45 – 64 oed, er nad yw 
cyfradd y dirywiad mor llym rhwng 2012 a 2013 ag mewn blynyddoedd blaenorol.

Mae lles meddyliol pobl 16 – 44 oed yn dal i ddirywio, ond yn llai araf, tra bod iechyd pobl 
65 oed a throsodd yn dal i wella, tuedd sydd wedi cael ei chynnal ers 2010. Ar y cyfan, mae 
sgorau statws iechyd meddwl yn dal i fod yn is ar gyfer menywod na dynion.

47
48
49
50
51
52

16-44 45-64 65+ Pob Oed

SF36: Sgôr Crynodeb Cydran Meddwl Cymedrig, 
yn ôl Oed

2010 2011 2012 2013

Ffynhonnell: Arolwg Iechyd Cymru 2013
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Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu cynnydd yn y sgôr SF 36, yn 
enwedig ymhlith menywod a’r rhai 65 oed ac iau, i’r cyfartaledd rhyngwladol o 50 neu fwy. 

__________________________________

7.   Triniaeth ar gyfer Salwch Meddwl (Canlyniad b)

Yn ôl Arolwg Iechyd Cymru 2013, dywedodd 12% o’r bobl 16 oed a throsodd eu bod yn cael 
eu trin am unrhyw afiechyd meddwl, sy’n gynnydd o’i gymharu ag 11% yn 2012. Dywedodd 
9% eu bod yn cael triniaeth am iselder, 8% am orbryder a 2% am unrhyw salwch meddwl 
arall.

Ar hyn o bryd mae cyfradd uwch o fenywod na dynion yn dweud bod ganddynt anghenion 
trwy gydol cwrs bywyd, ac o’r grwpiau oedran sydd ar gael, mae mwy o’r rhai sy’n 45 – 64  
oed (y ddau ryw) yn dweud  eu bod yn dioddef iselder (13% o’i gymharu ag 8% ar gyfer y 
rhai 16 – 44 oed a 65 oed a throsodd). 
Ffynhonnell: Arolwg Iechyd Cymru 2013

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu gostyngiad yn nifer y bobl sy’n 
derbyn triniaeth ar gyfer salwch meddwl am fod canlyniadau triniaeth wedi gwella. Mae’r 
gwelliannau hyn yn fwy tebygol ymhlith y rhai sy’n nodi bod ganddynt broblemau iechyd 
meddwl ysgafn a chymedrol, o’i gymharu â’r rhai sydd â diagnosis o salwch meddwl difrifol 
a pharhaus – megis anhwylder affeithiol deubegynol neu sgitsoffrenia - gan fod mynychder 
yr anhwylderau hyn yn tueddu i fod yn debyg ym mhob gwlad.

__________________________________

8.   Asesiadau Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (Canlyniad e)

Dechreuodd y gwasanaeth hwn, a sefydlwyd gan Fesur Iechyd Meddwl (Cymru), ym mis 
Hydref 2013 a chaiff ei sefydlu dros gyfnod y Strategaeth.

Ffynhonnell: Datganiadau Ystadegol gan Fyrddau Iechyd Lleol wedi’u Coladu gan Lywodraeth Cymru

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu cysondeb yn nifer yr asesiadau yr 
adroddir arnynt. Mae galw am asesiadau a nifer yr asesiadau’n debygol o amrywio nes 
bydd meddygfeydd teulu wedi ymgyfarwyddo â gofynion y gwasanaeth newydd yma. Bydd 
niferoedd uchel o asesiadau gan ofal sylfaenol yn adlewyrchu mynychder anhwylderau 
meddyliol cyffredin; byddai gostyngiad i batrwm sefydlog is yn awgrymu gwelliannau gan 
dimau gofal sylfaenol o ran mynd i’r afael ag afiechyd meddwl. 

__________________________________
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9.   Nifer y bobl ar Gofrestri Dementia Meddygfeydd Teulu (Canlyniad e)

Mae nifer y bobl a roddwyd ar gofrestri dementia meddygfeydd teulu’n dal i gynyddu o 
flwyddyn i flwyddyn, o 16,297 yn 2010-11 i 18,591 yn 2013-14, sy’n gyfystyr â chynnydd o 
oddeutu 14%. Mae bod ar gofrestr meddygon teulu yn cynyddu’r potensial ar gyfer triniaeth a 
chymorth cynharach, mwy amserol a mwy effeithiol, ac yn galluogi Byrddau Iechyd i 
ragfynegi’r galw a chyflunio gwasanaethau’n briodol.

Ffynhonnell: Data’r Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau, Llywodraeth Cymru (Tachwedd 2014)

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu mwy o debygrwydd rhwng nifer y 
bobl sydd wedi’u cofnodi ar gofrestri dementia meddygfeydd teulu ac amcanestyniadau 
poblogaeth ar gyfer dementia.  Dylai nifer y bobl ar gofrestri dementia meddygon teulu 
gynyddu wrth i’r cyfraddau diagnosis dementia gynyddu.

__________________________________

10.  Oedi wrth Drosglwyddo Gofal Iechyd Meddwl (Canlyniad e)

Rhwng 2011-12 a 2013-14 bu gostyngiad o fwy nag 17% yn nifer y cleifion iechyd meddwl y 
bu oedi cyn eu trosglwyddo o’r ysbyty, sy’n ostyngiad yn y cyfartaledd blynyddol o 127 i 
105.

Ffynhonnell: Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Cronfa Ddata Oedi wrth Drosglwyddo Gofal

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu tuedd barhaus am i lawr o ran oedi 
wrth drosglwyddo gofal

__________________________________
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11.  Canran y Defnyddwyr Gwasanaethau yng Nghymru sy’n Derbyn Gofal Eilaidd 
gyda Chynllun Gofal a Thriniaeth Dilys (Canlyniad d)

Yn 2014 gwelwyd cynnydd parhaus (er y bu mân amrywiadau yn ystod y flwyddyn) yn nifer 
y defnyddwyr gwasanaethau gofal eilaidd iechyd meddwl a chanddynt Gynlluniau Gofal a 
Thriniaeth Dilys, fel sy’n ofynnol yn ôl Rhan 2 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru). Mae’r nifer 
wedi cynyddu o 84.6% o’r defnyddwyr gwasanaethau ym mis Gorffennaf 2013 i 91.3% 
erbyn diwedd Medi 2014, sy’n gynnydd o 6.7%. 

Ffynhonnell: Datganiadau Ystadegol gan Fyrddau Iechyd Lleol wedi’u Coladu gan Lywodraeth Cymru

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu parhau i gyrraedd y targed o 90% 
(o ddefnyddwyr gwasanaethau gofal eilaidd yng Nghymru a chanddynt Gynllun Gofal a 
Thriniaeth Dilys). Pennwyd canran o 90% er mwyn caniatáu hyd at 6 wythnos i 
wasanaethau ddatblygu cynllun priodol ac ystyrlon ar gyfer defnyddwyr newydd gofal 
eilaidd.

__________________________________

12.  Archwiliad Hanfodion Gofal (Canlyniad f)

Defnyddir yr Archwiliad Hanfodion Gofal i ganfod bodlonrwydd gweithredol a bodlonrwydd 
defnyddwyr gwasanaethau yn erbyn pum safon allweddol.  

Mae Safon 1 sy’n ymwneud â chyfathrebu a gwybodaeth yn gofyn i ymatebwyr wneud 
sylwadau ar berfformiad gwasanaethau o ran cynnig gwybodaeth lawn am ofal mewn iaith a 
modd sy’n ystyriol o anghenion y claf. 

Mae Safonau 2 a 5 yn ymwneud â pharchu pobl a chysylltiadau, ac mae’r Archwiliad wedi’i 
fwriadu i holi i ba raddau y mae gwasanaethau’n diogelu hawliau dynol, preifatrwydd a 
dewis gwybodus bob amser, ac yn annog y claf i gadw mewn cysylltiad â’i deulu, ffrindiau 
ac eraill, yn unol â dymuniadau’r claf.

Mae Safon 3 yn canolbwyntio ar sicrhau diogelwch, yn benodol i ba raddau y mae iechyd, 
diogelwch a lles y claf yn cael eu hyrwyddo a’u diogelu, ac y mae risgiau’n cael eu nodi, eu 
monitro ac, os oes modd, eu lleihau neu eu hatal.

Yn olaf, mae Safon 4 yn ymwneud â hyrwyddo annibyniaeth, yn benodol bod y gofal y mae’r 
claf yn ei dderbyn yn gwneud y gorau o allu’r unigolyn a’i awydd i ofalu amdano’i hun.      



Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: 
Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a 
Lles  

Tudalen 60 o 66 Adroddiad Blynyddol
Rhagfyr 2014

O ran y safbwynt gweithredol, mae Archwiliad 2013 yn dangos bodlonrwydd ar yr un lefel ar 
gyfer Safonau 1 a 4 ag yn 2012. Mae bodlonrwydd gweithredol ar Safonau 2 / 5 a 3 wedi 
gostwng, o 83% i 78% a 91% i 88% yn y drefn honno. Mae bodlonrwydd defnyddwyr 
gwasanaethau ar Safonau 1 a 4 wedi gostwng ychydig bach, o 98% i 93% a 95% i 94% yn 
y drefn honno; mae ymatebion i Safonau 2 / 5 a 3 yn fwy ffafriol nag yn 2012, gan godi o 
94% i 96.5% a 96% i 97%.

Safbwynt Gweithredol Safbwynt Defnyddwyr 
Gwasanaethau

Safon 2012 2013 2012 2013
1: Cyfathrebu a Gwybodaeth 86% 86% 98% 93%
2 / 5: Parchu Pobl a Chysylltiadau 83% 78% 94% 96.5%
3: Sicrhau Diogelwch 91% 88% 96% 97%
4: Hyrwyddo Annibyniaeth 88% 88% 95% 94%

Ffynhonnell: Archwiliad Hanfodion Gofal 2013  

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu cynnydd yn y cyfraddau 
bodlonrwydd ar bum safon gyfansoddol yr Archwiliad o safbwynt gweithredol ac o safbwynt 
defnyddwyr gwasanaethau. 

__________________________________

13.  Nifer y Bobl 16-24 Oed Nad Ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant 
(Canlyniad a)

Mae addysg, hyfforddiant, cyflogaeth a gweithgareddau ystyrlon eraill yn allweddol bwysig i 
les meddyliol yr unigolyn a’r wlad gyfan.

Mae Ystadegau Gwladol dros dro wedi datgelu bod y gyfran o’r rhai 16 – 18 oed sydd mewn 
addysg neu hyfforddiant wedi cynyddu rhwng 2012 a 2013, ac felly hefyd gyfran y rhai sydd 
mewn cyflogaeth; bu gostyngiad yn niferoedd y rhai nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant 
na chyflogaeth (NEET).

O ran y rhai 19 – 24 oed, bu cynnydd yn y gyfran sydd mewn addysg, hyfforddiant a 
chyflogaeth, a bu gostyngiad yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na 
chyflogaeth. Sylwer y gall pobl ifanc fod mewn addysg / hyfforddiant a chyflogaeth. 

Cyhoeddwyd y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid a’r cynllun cyflawni ategol ym 
mis Hydref 2013. Mae’r Fframwaith yn nodi dull Llywodraeth Cymru ar gyfer gostwng nifer y 
bobl ifanc 11 – 25 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Pwrpas y Fframwaith yw darparu mecanwaith systematig ar gyfer awdurdodau lleol i 
adnabod y rhai ac arnynt angen cymorth, i ganfod pa gymorth sydd ar gael, ac i olrhain 
cynnydd pobl ifanc wrth iddynt fynd trwy’r cam pontio o addysg i addysg bellach neu 
gyflogaeth.  
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Ffynhonnell: Ystadegau Gwladol ar gyfranogiad pobl ifanc mewn addysg ac yn y farchnad lafur (Gorffennaf 2014, Dros Dro)
Sylwer y gall pobl ifanc fod mewn addysg / hyfforddiant a chyflogaeth. 

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu gostyngiad pellach yn nifer y rhai 
Nad Ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth Na Hyfforddiant yng Nghymru, gyda chynnydd 
cyflenwol yn y nifer sydd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.  

_________________________________

14.  Plant Dechrau’n Deg Sydd Wedi Cyrraedd Eu Cerrig Milltir o Ran Datblygiad yn 
Dair Oed (Canlyniad a)

Mae llawer o broblemau iechyd meddwl yn deillio o’r profiad yn ystod y blynyddoedd 
cynnar, ac maent yn aml yn digwydd o ganlyniad i amddifadedd, gan gynnwys tlodi, 
ymlyniadau ansicr, trawma, colled neu gam-drin.

Mae Dechrau’n Deg, y rhaglen blynyddoedd cynnar flaenllaw gan Lywodraeth Cymru sy’n 
targedu ardaloedd penodol, yn rhoi cymorth i deuluoedd â phlant dan 4 oed yn rhai o’r 
ardaloedd mwyaf amddifadus yng Nghymru. Mae elfennau craidd yn cynnwys gofal plant 
rhan-amser o ansawdd yn rhad ac am ddim ar gyfer plant 2 – 3 oed; gwasanaeth 
ymwelwyr iechyd ychwanegol; mynediad at raglenni rhianta; a datblygiad ieithyddol  
cynnar.

Caiff plant eu hasesu pan ydynt yn 3 blwydd oed (h.y. 35 – 37 mis) i ganfod a ydynt yn 
cyrraedd eu cerrig milltir o ran eu datblygiad. Mae Datganiadau Monitro Data Dechrau’n 
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Deg Llywodraeth Cymru’n datgelu bod 55% wedi cyrraedd y cerrig milltir disgwyliedig yn 
2012-13 a 2013-14.
Ffynhonnell: Datganiadau Monitro Data Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Cynnydd yn nifer y plant 3 blwydd oed sy’n cyfranogi yn y 
rhaglen Dechrau’n Deg ac sy’n cyrraedd eu cerrig milltir disgwyliedig o ran eu datblygiad. 

__________________________________

15. Lleoliadau sy’n bodloni Meini Prawf Gwobr y Cynllun Cyn-ysgol Iach a
Chynaliadwy (Canlyniad a)

Roedd Ein Dyfodol Iach, a oedd yn egluro uchelgeisiau Llywodraeth Cymru o ran iechyd y 
cyhoedd, yn cefnogi’r syniad o ymestyn y Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru i 
leoliadau cyn-ysgol, gan gydnabod tystiolaeth gynyddol bod ymyrryd yn gynnar yn allweddol 
er mwyn cyflawni canlyniadau iechyd gwell. O ganlyniad, datblygwyd Fframwaith Cynllun 
Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy a hwnnw’n cynnwys dangosyddion sy’n ymwneud, ymysg 
pethau eraill, â maethiad ac iechyd y geg, gweithgarwch corfforol, iechyd a lles meddyliol ac 
emosiynol a lles a pherthnasoedd.
  
Ar sail ffigyrau mis Medi 2014, mae 4,003 o leoliadau cyn-ysgol ledled Cymru, gan gynnwys 
gwarchodwyr plant cofrestredig, gofal dydd llawn, gofal dydd sesiynol, crèches a 
darpariaeth chwarae mynediad agored. O’r 4,003 o leoliadau, mae 581 (tua 15%) yn 
chwarae rhan weithredol yn y cynllun a 329 (57% o’r lleoliadau sy’n rhan o’r cynllun, neu 8% 
o’r holl leoliadau o’r fath) wedi cwblhau o leiaf un agwedd ar y Cynllun Cyn-ysgol Iach a 
Chynaliadwy.
Ffynhonnell: Ystadegau Llywodraeth Cymru

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Cynnydd yn y gyfran o’r lleoliadau cyn-ysgol sy’n bodloni 
meini prawf y Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy. 

_________________________________

16.  Y Nifer sy’n Manteisio ar y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud 
Ymarfer Corff (Canlyniad a)

Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff a lansiwyd, mewn 
camau, o 2007, yn cydnabod y manteision i iechyd sy’n deillio o ffordd egnïol o fyw ac 
effaith ffordd o fyw sy’n eisteddog fwy neu lai ar, er enghraifft, iechyd meddwl a lles. 

O dan y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff mae Gweithwyr 
Ymarfer Corff Proffesiynol a Chydgysylltwyr Ymarfer Corff sydd wedi’u sefydlu mewn 
awdurdodau lleol ar gael i ddarparu rhaglenni o weithgareddau cymorthdaledig dros 16 
wythnos mewn cyfleusterau hamdden lleol. Rhaid bod cyfranogwyr yn eisteddog a rhaid 
bod ganddynt o leiaf un cyflwr meddygol, a all gynnwys diagnosis afiechyd meddwl.  

Er bod nifer yr atgyfeiriadau wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf, bu gostyngiad 
bach yn y nifer sy’n ymuno â’r rhaglen 16 wythnos ac / neu’n ei chwblhau. Ar ben hynny, 
mae’r niferoedd sy’n mynychu apwyntiad ymgynghori ar ôl 52 wythnos wedi gostwng hefyd.   

Yn 2012-13, cafodd 27,338 o unigolion eu hatgyfeirio, o’i gymharu â 29,427 yn 2013-14 
(cynnydd o oddeutu 8%). Yn yr un cyfnod, bu cynnydd o 0.4% yn y nifer a fynychodd 
apwyntiadau ymgynghori, o 18,884 i 18,927.
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O ran y rhai a ymunodd â’r rhaglen 16 wythnos, bu gostyngiad bach o 0.4%, o 16,409 yn 
2012-13 i 16,345 yn 2013-14.  

Mae nifer y rhai sy’n cwblhau’r cwrs wedi gostwng 6%, o 9,266 yn 2012-13 i 8,719 yn 2013-
14. Caiff y gostyngiad hwn ei adlewyrchu hefyd mewn cwymp o 7% yn y rhai sy’n mynychu’r 
apwyntiad ar ôl 52 wythnos: 3,493 yn 2012-13 o’i gymharu â 3,252 yn 2013-14.       
Ffynhonnell: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu cynnydd yn y niferoedd a gaiff 
eu hatgyfeirio a’r gyfran o’r nifer hwnnw sy’n cwblhau’r rhaglen 16 wythnos yn llwyddiannus.

__________________________________

17.  Cyfraddau sy’n Rhoi’r Gorau i Ysmygu (Canlyniad a)

Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn cydnabod pwysigrwydd lles corfforol a ffordd egnïol, 
iach o fyw i iechyd meddwl da, ac mae ymdrechion i annog pobl i roi’r gorau i ysmygu gan 
Fyrddau Iechyd yn hollbwysig i ganlyniadau ehangach o ran iechyd y cyhoedd.

Mae canran yr ysmygwyr yng Nghymru sydd wedi ceisio rhoi’r gorau iddi trwy Wasanaethau 
Rhoi’r Gorau i Ysmygu yn dal yn arbennig o isel (oddeutu 0.5% o’r garfan) ond mae’r gyfran 
o’r rheiny sydd wedi ceisio ac wedi llwyddo i ymatal rhag ysmygu am 4 wythnos (a ganfyddir 
trwy ddilysiad carbon monocsid) yn cynyddu. 

Ffynhonnell: Tîm Polisi Tybaco Llywodraeth Cymru

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Cynnydd yn nifer y bobl sy’n ceisio rhoi’r gorau i ysmygu, a 
chynnydd yn y gyfran o’r rheiny sydd wedi llwyddo i roi’r gorau iddi ar ôl 4 wythnos. 

__________________________________

18.  Cyrff yn y Sector Cyhoeddus â Pholisïau yn y Gweithle ar gyfer Cam-drin 
Domestig (Canlyniad b)

Gall profiadau trawmatig megis cam-drin gan bartner rhywun neu aelod arall o’r teulu gael 
effaith amlwg ar les ac iechyd meddwl rhywun. 
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Mae gan 42 o gyrff yn y sector cyhoeddus yng Nghymru – sy’n gyfrifol am ddosbarthu tuag 
80% o gyllideb Llywodraeth Cymru – bolisïau yn y gweithle ar drais ar sail rhywedd, cam-
drin domestig a thrais rhywiol. Mae’r nifer ar hyn o bryd yn cynnwys yr holl awdurdodau lleol 
a byrddau iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru, heddluoedd a gwasanaethau tân ac achub, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’r Gwasanaeth Prawf.
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Bydd gwelliant yn golygu cynnydd yn nifer y sefydliadau o’r 
fath, a chynnydd cyflenwol ymhlith sefydliadau yn y sector preifat. Bydd hyn yn helpu i 
sicrhau bod gan unigolion sydd mewn perygl o drais domestig emosiynol neu gorfforol 
ffynonellau gwell ar gyfer gwybodaeth a chyngor o ran sut orau i weithredu.  

__________________________________

19.  Lleoliadau Tai â Chymorth ac Iechyd Meddwl (Canlyniad b)

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cymorth sy’n gysylltiedig â thai i helpu pobl agored i 
niwed yng Nghymru i fyw mor annibynnol â phosibl ac fe’i cynigir i ystod o unigolion, gan 
gynnwys y rhai y mae eu hafiechyd meddwl yn ei gwneud yn angenrheidiol cael cymorth 
ychwanegol. Cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw penderfyniadau ynghylch cyllid.

Er gwaethaf pwysau ar wariant cyhoeddus, dim ond gostyngiad o 0.4% a fu yn y 
ddarpariaeth o ran unedau cefnogi pobl sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl ledled Cymru. 
Yn 2013-14, roedd timau cefnogi pobl mewn awdurdodau lleol yn bwriadu gwario tuag 
£14,500,000 ar 2,235 o unedau o gymorth ar gyfer pobl ag anghenion iechyd meddwl. Yn 
2014-15, bydd hwn yn gostwng i wariant cyfunol o £14,300,000 ar 2,227 o unedau.

Nodir bod gostyngiad bach wedi bod yn y cyllid a roddir gan Awdurdodau Lleol ar gyfer 
gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarperir dan y gwasanaethau Cefnogi Pobl. Fodd bynnag, 
dylid nodi, er bod lefel y cyllid wedi gostwng £250,000, bod hyn yn ostyngiad o 8 uned o 
gymorth yn unig. Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol, gan weithio gydag awdurdodau 
lleol, sy’n gyfrifol am benderfyniadau ynghylch comisiynu ledled Cymru a cheir perthynas 
gymhleth rhwng lefelau cyllid a’r gwasanaethau sydd ar gael. 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Buddsoddiad parhaus ar lefelau tebyg mewn blynyddoedd 
yn y dyfodol.

__________________________________

20. Lleoliadau Plant sy’n Derbyn Gofal (Canlyniad a)

Mae cyfanswm y plant sy’n derbyn gofal wedi aros yn gymharol ddigyfnewid dros y 
blynyddoedd diwethaf ar 5,721, 5,764 a 5,756 ar 31 Mawrth 2012, 2013 a 2014 yn y drefn 
honno. Mae’r ganran o’r ffigwr hwnnw â thri neu fwy o leoliadau yn ystod y flwyddyn 
benodol wedi aros yn llonydd fwy neu lai hefyd, er y bu mân amrywiadau ar draws y 
blynyddoedd: 9%, 10% ac 8% yn 2011-12, 2012-13 a 2013-14 yn y drefn honno.  
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Ffynhonnell: SSDA 903 (Llywodraeth Cymru)

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Gostyngiad yn nifer y plant sy’n derbyn gofal a’r gyfran o’r 
nifer hwnnw â thri lleoliad neu fwy mewn unrhyw flwyddyn benodol, gan ysgogi mwy o 
sefydlogrwydd ar gyfer cyfran fwy o blant o’r fath ac, yn sgîl hynny, yn ôl yr hyn y byddai 
rhywun yn ei ddisgwyl, lles gwell.   

__________________________________

21. Asesiadau Gofalwyr (Canlyniad b)

Mae nifer y gofalwyr am oedolion 18 oed a throsodd a gafodd gynnig asesiad neu adolygiad 
o’u hanghenion eu hunain wedi aros yn llonydd gan mwyaf: 16,810 yn 2011-12, 18,011 yn 
2012-13 a 18,195 yn 2013-14. Arhosodd y ganran o’r nifer hwnnw a aseswyd neu a ail-
aseswyd yn eu rhinwedd eu hunain yn sefydlog fwy neu lai hefyd: 42% (6,978) yn 2011-12, 
a 39% yn 2012-13 a 2013-14 (6,968 a 7,163).

Ffynhonnell: Ffurflen PM2, Rheoli Perfformiad Gwasanaethau Oedolion (Llywodraeth Cymru)  

Sut y caiff gwelliant ei fesur? Cynnydd yn nifer y gofalwyr sy’n cael cynnig, ac sy’n dewis 
cael, asesiadau o’u hanghenion eu hunain mewn unrhyw flwyddyn benodol. Bydd hyn yn ei 
gwneud yn bosibl adnabod (a datrys) y materion hynny sy’n effeithio’n negyddol ar eu 
hiechyd meddwl hwy eu hunain mewn ffordd fwy effeithiol.      

__________________________________
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Atodiad 4
Talfyriadau

ABCh Addysg Bersonol a Chymdeithasol
ACPO Cymru Cymdeithas Prif Swyddogion Heddlu Cymru
ADHD Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd
ADY Anghenion Dysgu Ychwanegol
AGIC Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
ALl Awdurdod Lleol
ASIST Hyfforddiant Sgiliau Ymyriadau Hunanladdiad Cymwysedig
AWVHWS Gwasanaeth Iechyd a Lles Cyn-filwyr Cymru Gyfan
BIA Bwrdd Iechyd Addysgu
BILl Bwrdd Iechyd Lleol
BIP Bwrdd Iechyd Prifysgol
BME Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
BMJ British Medical Journal
BPLl Bwrdd Partneriaeth Lleol
CAMHS Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed
CDUiau Cynlluniau Datblygu Unigol
CIAS Gwasanaeth Asesu Integredig Cymunedol 
CPEL Fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus
CTP Cynllun Gofal a Thriniaeth
CRHT Triniaeth yn y Cartref i Ddatrys Argyfwng
DES Gwasanaethau Ychwanegol dan Gyfarwyddyd (o dan y contract ar gyfer 

Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol)
DWP Yr Adran Gwaith a Phensiynau
ED Anhwylder Bwyta
EPP Rhaglen Ymarferwyr Profiadol
ESF Cronfa Gymdeithasol Ewrop
FEP Pwl Cyntaf o Seicosis
IFSS Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd
IMHA Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol
LAC Plant sy’n Derbyn Gofal
LD Anabledd Dysgu
Y Mesur Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010
MCA Y Ddeddf Galluedd Meddyliol
MHFA Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
MRC Cyngor Ymchwil Feddygol
NCMH Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol
NICE Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal
NISCR Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac 

Iechyd
NPB Y Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Cenedlaethol
NPTMC Pwyllgor Cenedlaethol Rheoli Therapïau Seicolegol
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PD Anhwylder Personoliaeth
PCMHSS Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol
PHW Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru
PIG Canllawiau ar Wybodaeth Polisi
PIP Taliad Annibyniaeth Bersonol
PTMC Pwyllgor Rheoli Therapi Seicolegol
RCN Coleg Nyrsio Brenhinol
SAC Swyddfa Archwilio Cymru
TTCW Amser i Newid Cymru
UK DP Platfform Dementiâu y DU
UNCRC Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
WAMH in PC Iechyd Meddwl mewn Gofal Sylfaenol yng Nghymru
YJB Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid
YOI Sefydliad Troseddwyr Ifanc
YOT Timau Troseddwyr Ifanc
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