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Cofnodion y cyfarfod diwethaf  

5 Ebrill 2017 

8.15 – 9.30 

Oriel y Dyfodol, Adeilad y Pierhead 

 

YN BRESENNOL: 

 

David Rees AC 

(Cadeirydd) 
DR Aberafan (Llafur Cymru) 

Huw Irranca-Davies AC HID Ogwr (Llafur Cymru) 

Dr Dai Lloyd AC DL Gorllewin De Cymru (Plaid Cymru) 

 

Angharad Thomas AT Staff Cymorth David Rees AC   

 

Lewis Cole (ysgrifennydd) LC Gofal 

Rhiannon Hedge RH Mind Cymru 

Ewan Hilton EH Gofal 

Richard Jones RJ Mental Health Matters Wales 

Manel Tippett MT Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru 

Steve Mulligan SM BACP 

Jon Willey JW Hafal 
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CPGMH/NAW5/04 - Croeso  

Croesawodd DR bawb a oedd yn bresennol i gyfarfod y Grŵp 

Trawsbleidiol ar Iechyd Meddwl.  

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan: 

 Simon Thomas AC 

 Neil Hamilton AC 

 Linda Newton, CAVAMH 

 Suzanne Duval, Diverse Cymru 

 Emma Harris, Y Samariaid 

 Bethan Jenkins AC 

 Sara Moseley, Mind Cymru 

 

 

CPGMH/NAW5/05 - Cofnodion y cyfarfod diwethaf  

CYMERADWYWYD 

Cofnodion y cyfarfod diwethaf. 

 

CPGMH/NAW5/06 – Ceisiadau gan y Grŵp Trawsbleidiol a meysydd 

allweddol 

Camau i’w 

cymryd 

Yn dilyn cais yn y cyfarfod diwethaf gan yr Aelodau Cynulliad sy'n 

aelodau o'r Grŵp Trawsbleidiol, roedd Rhwydwaith Iechyd Meddwl Cymru 

(WAMH) wedi canfod rhai ceisiadau a rhai meysydd allweddol y mae'r 

grŵp am eu cyflawni erbyn etholiad nesaf y Cynulliad.  Dywedodd EH 

wrth y grŵp mai dau faes yr oedd y Rhwydwaith wedi'u nodi oedd: 

 Gwella data asesu a chanlyniad. Gall gwella'r broses o gasglu 

data o ganlyniadau gwasanaethau iechyd meddwl, helpu i ganfod 

beth sy'n gweithio ac a yw gwariant yn cael yr effaith ddymunol, ac 

mae angen amserlen glir o ran pryd y gallwn ddisgwyl adrodd ar 

hyn. 

 Yr angen i wahanu gwariant ar ddementia o'r gwariant cyffredinol 

ar iechyd meddwl. Mae cyfanswm y gwariant ar wasanaethau 

dementia yn effeithio ar y gwariant cyffredinol ar iechyd meddwl 

felly nid ydym yn gweld darlun gwir mewn adroddiadau. 

 

Diolchodd DR i aelodau WAMH am eu cyfraniad, a gofynnodd a allai 

aelodau gofnodi'r ceisiadau hyn mewn llythyr i'w anfon gan y Grŵp 

Trawsbleidiol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd. Siaradodd DR 

hefyd am yr angen am ddadl ar iechyd meddwl yn y Cynulliad, gyda'r nod 

o drefnu un yn yr haf hwn. 

 

 

 

 

 

 

 

Aelodau 

WAMH i roi'r 

prif geisiadau 

mewn llythyr. 

 

Aelodau 

Cynulliad i 

drefnu dadl yn y 

Cynulliad ar 

iechyd meddwl 

CPGMH/NAW5/07 – Gweithgareddau ymgyrch Mind Cymru 
Camau i’w 

cymryd 
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Rhoddodd RE y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau presennol 

ymgyrch Mind, sy'n ymwneud â gwaith ymchwil i ofal sylfaenol a pha mor 

barod yw gwasanaethau gofal sylfaenol a staff meddygfeydd i roi'r 

cymorth priodol i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.  

 

Canfu'r adroddiad y gellir cael effaith gadarnhaol ar draws y system 

iechyd drwy roi gwell adnoddau i'n staff gofal sylfaenol a thrwy sicrhau 

bod cymorth ar gael ar gyfer eu hiechyd meddwl a llesiant eu hunain. 

Gellir gweld yr adroddiad llawn ar wefan Mind. 

 

 

CPGMH/NAW5/08 – Gweithgareddau ymgyrch haf Hafal 
Camau i’w 

cymryd 

Siaradodd JW am ymgyrch haf Hafal, sef 'Grymoedd dros Newid', a fydd 

yn tynnu sylw at faterion allweddol sy'n ymwneud ag anghenion cyn-filwyr 

a chyn-aelodau o'r gwasanaethau brys a'u teuluoedd. Bydd yr ymgyrch yn 

estyn dwylo, yn cynnig llwybrau ac yn gwrando ar syniadau am ffyrdd o 

wella'r cymorth i gyn-filwyr ac yn cynnal digwyddiadau ym mhob un o'r 22 

sir yng Nghymru, gan arwain at ddau adroddiad, ar y materion, y 

canfyddiadau, y bylchau mewn gwasanaeth a chanlyniadau a 

chanfyddiadau gan bobl y trafodwyd â hwy. 

 

Roedd DR yn falch bod hyn yn faes a gaiff ei gydnabod a nododd HID na 

all sefydliadau i gyn-filwyr ddarparu cymorth dydd i ddydd - dim ond pan 

fydd iechyd y cyn-filwyr yn cyrraedd lefel o argyfwng. 

 

 

 

 

 

 

Hafal i roi'r 

wybodaeth 

ddiweddaraf i'r 

grŵp am y 

canfyddiadau 

ac 

adroddiadau'r 

gwaith ymchwil. 

CPGMH/NAW5/09 – Rôl gofalwyr 
Camau i’w 

cymryd 

Soniodd JW am bwysigrwydd gofalwyr o ran cefnogi pobl sydd â 

phroblemau iechyd meddwl, a rhoddodd y wybodaeth ddiweddaraf i'r 

grŵp am ganfyddiadau nad oes fawr o newid wedi bod yn y lefel o 

gymorth ers lansio'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  

Bydd hyn yn ail ymgyrch i Hafal yr haf hwn. 

 

 

Diolchodd DR i bawb am eu presenoldeb, a chytunwyd y bydd 

cyfarfodydd y Grŵp Trawsbleidiol yn dychwelyd i amser cinio. 

 

 

http://www.mind.org.uk/media/5063246/find-the-words-report-better-equipped-better-care.pdf

