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Yn gyntaf, gadewch i ni gyflwyno ein hunain... 
Mair Elliott a Jake Roberts ydym ni. Rydym ein dau wedi defnyddio Gwasanaethau 
Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed  (CAMHS) yng Nghymru. Dyma ein hadroddiad. 
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Mair Elliott, 18
Yn 14 mlwydd oed, 
dechreuodd Mair 
ddioddef gorbryder 
ac iselder. Wrth i’w 
hafiechyd waethygu, 
datblygodd seicosis 
a hunan-niweidio yn 
aml.  

Roedd angen gofal ysbyty arni ond yr 
unig wely a oedd ar gael oedd gwely 
yn Llundain, sef chwe awr o’i chartref 
yn Sir Benfro.
Yn 18 mlwydd oed erbyn hyn, mae 
Mair yn ymgyrchu i wella  CAMHS, 
a daeth yn Ymddiriedolwr Hafal yn 
hydref 2015. 

Jake Roberts, 22
Daeth Jake i gysylltiad â CAMHS 
yn gyntaf ar ôl iddo fynd 
i’r ysbyty  pan oedd 
yn 17 mlwydd oed. Er 
gwaetha’ sawl ymdrech 
i gael mynediad at wasanaethau, 
roedd ond wedi derbyn help ar ôl profi 
argyfwng. 
Wedi iddo dderbyn diagnosis bod 
Anhwylder Personoliaeth Ymylol 
arno, teimla Jake ei fod yn cael ei 
stigmateiddio gan ddiagnosis sydd 
yn mynd i effeithio arno am weddill ei 
fywyd.  
Yn 22 mlwydd oed erbyn hyn, mae 
Jake am weld gwersi yn cael eu 
dysgu o’i brofiad er mwyn gwella 
bywydau defnyddwyr CAMHS yn y 
dyfodol.  
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Crynodeb 
Gyda’r nifer o bobl sy’n cael eu hatgyfeirio at Wasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed  
(CAMHS) yng Nghymru yn cynyddu mwy na 100 y cant rhwng 2010 a 20141, a gyda’r nifer o 
arbenigwyr yn dweud bod y gwasanaeth ‘mewn argyfwng’2, rydym yn credu y dylid lleihau’r 
nifer gormodol o blant a phobl ifanc sy’n cael eu 
hatgyfeirio at CAMHS. 
Mae gor-gyfeirio at CAMHS yn cael effaith ddifäol 
ar blant a phobl ifanc yng Nghymru. Roedd ein 
hymgynghoriad, yn cynnwys mwy na o 500 o bobl, 
wedi canfod fod tri chwarter o ddefnyddwyr CAMHS 
wedi cael profiad negatif o’r gwasanaeth. Roedd 
llai na hanner yn dweud bod y gwasanaethau wedi 
eu helpu i wella a symud ymlaen. Mae angen i 
CAMHS i newid. 
Fel plant a phobl ifanc, rydym am dderbyn cymorth 
gan y bobl yr ydym yn ymddiried ynddynt. Pe baent 
yn cael y cyfle, dywedodd defnyddwyr CAMHS y 
byddai’n well ganddynt gael cymorth gan ffrindiau, 
gwasanaethau cwnsela addysgol ac athrawon.  
Rydym yn galw ar weithiwyr proffesiynol na sy’n 
gweithio ym maes iechyd meddwl - athrawon, 
gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion, colegau 
a phrifysgolion a grwpiau ieuenctid - i rannu’r 
cyfrifoldeb am y rhan helaeth o anghenion 
emosiynol plant a phobl ifanc ynghyd â’u datblygiad 
cyffredinol. Dylai gwasanaethau CAMHS gefnogi’r 
nifer bychan iawn o’r bobl ifanc hynny sydd â’r 
anghenion uchaf.   
Er mwyn cyflawni hyn, dylid gweithredu meini prawf 
clir ar gyfer atgyfeirio pobl, dylid dysgu pobl ifanc 
mewn ysgolion am ddeallusrwydd emosiynol a 
mecanweithiau ymdopi iachus, a rhaid cyflwyno 
amserlen absoliwt o ran atgyfeirio pobl ifanc.  
Bydd hyn yn lleihau’r amseroedd aros ar gyfer 
yr achosion mwyaf difrifol sydd angen CAMHS 
arbenigol, ac yn sicrhau bod pobl ifanc yn derbyn 
cymorth sydd yn briodol i’w hanghenion - a hynny o 
fewn yr amser cyflymaf posib.  
Mae plant a phobl ifanc yn wynebu nifer o heriau 
wrth dyfu fyny ond rhaid i ni fod yn ofalus rhag 
labelu’r rhain yn ‘afiechyd meddwl’, sef diagnosis y 
maent yn byw ag ef am weddill eu bywydau. 
Ni ddylid medicaleiddio’r profiad o dyfu fyny. 

Ein hargymhellion
1. Ehangu a/neu creu cymorth safon
uchel sy’n cael ei ddarparu gan
weithwyr proffesiynol na sy’n gweithio
ym maes iechyd meddwl
2. Osgoi meidcaleiddio’r profiad o dyfu
fyny
3. Diwygio system atgyfeirio CAMHS
4. Cyflwyno deallusrwydd emosiynol a
mecanweithiau ymdopi iachus fel rhan
o’r cwricwlwm
5. Cyflwyno amserlen absoliwt o ran
atgyfeirio
6. Adolygu arferion o fewn CAMHS
7. Aildrefnu’r cyfnod pontio i
wasanaethau oedolion
8. Gwella’r broses o gasglu data ac
atebolrwydd
9. Cefnogi gofalwyr
10. Gwrando ar bobl ifanc

Mae modd i chi ganfod ein
hargymhellion yn llawn ar dudalen 
chwech.

Data  allweddol
• Mae tri chwarter o ddefnyddwyr
CAMHS yn cael profiad negatif o
CAMHS
• Mae llai na hanner o ddefnyddwyr
CAMHS yn cytuno bod y gwasanaeth
wedi eu helpu i wella a symud
ymlaen
• Ond mae 75 y cant o ddefnyddwyr
CAMHS yn dweud bod y gwasanaeth
yn gyfeillgar a hawdd mynd ato
• Byddai’n well gan 56 y cant o
ddefnyddwyr CAMHS i gael help
gan ffrindiau; byddai’n well gan 44
y cant i gael help gan wasanaethau
cwnsela addysgol a byddai’n well
gan 39 y cant i gael help gan
athrawon
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Pam ein bod yn ysgrifennu’r 
adroddiad hwn

Fel y rhan fwyaf o ddefnyddwyr eraill Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed 
(CAMHS), rydym wedi cael profiadau da a drwg. Rydym wedi cwrdd â gweithwyr proffesiynol 
gofalgar sydd yn gwneud eu gorau glas ond rydym hefyd wedi ein siomi gan yr oedi a’r 
anghysonderau o ran y cymorth sydd wedi ein gwneud ni a’n teuluoedd yn bryderus ynghylch a 
fyddai modd i ni ymdopi ai peidio.
Ond nid ydym yn cael ein diffinio gan ein problemau iechyd meddwl. Fel pob un person ifanc*, 
rydym yn bryderus iawn am dyfu fyny a bod yn hapus ac yn llwyddiannus. Rydym angen 
teuluoedd a ffrindiau cefnogol, ysgolion a cholegau da sydd yn ystyried addysg yn y telerau 
ehangaf posib - nid yn unig mewn cyd-destun academaidd ond sydd hefyd yn cynnig gofal 
bugeiliol o’r radd flaenaf pan fyddwn yn profi trafferthion; rydym angen Meddygon Teulu a staff 
gofal cynradd eraill sydd yn dda ac yn medru ein helpu ni ag anghenion corfforol ac iechyd 
meddwl.  
Mae rhai ohonom yn cael problemau ar hyd y ffordd sydd yn golygu bod angen help arbenigol 
arnom gan wasanaethau iechyd meddwl. Pan fydd angen y cymorth hwn arnom, rydym ei 
angen yn gyflym a rhaid iddo fod yn effeithiol fel nad yw’n effeithio ar ein haddysg neu’n arwain 
atom yn colli cysylltiad gyda’r hyn y mae pobl ifanc eraill yn ei wneud. 
Gan ein bod yn teimlo’n angerddol am hyn, rydym wedi bod yn ymgyrchu i wella 
gwasanaethau. Ym Mai 2014, roedden ni a dau berson ifanc arall, Rosie a James, wedi rhoi 
tystiolaeth o’n profiad o CAMHS i ’Bwyllgor Addysg Plant a Phobl Ifanc’ Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru. Disgrifiwyd ein tystiolaeth fel peth o’r dystiolaeth fwyaf pwerus a glywyd gan y Pwyllgor, 
ac adlewyrchwyd hyn yn eu hadroddiad, ‘Ymchwiliad i Wasanaethu Iechyd Meddwl i Blant a’r 
Glasoed (CAMHS)’3. 
Yn Rhagfyr 2014, roeddem wedi cwrdd â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Mark Drakeford AC, i drafod ein profiadau, a hynny gyda’r Comisiynydd Blant i Gymru. Ac yn 
Nhachwedd 2015, roeddem wedi trafod ein hymgyrch gyfredol gyda’r Athro Sally Holland a 
oedd newydd ei hapwyntio fel y Comisiynydd Plant i Gymru. Rydym hefyd wedi ymddangos ar 
deledu ac yn y wasg i rannu ein syniadau.
Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid ar y fenter Gwneud 
Synnwyr, sydd yn ceisio ymateb i her Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau iechyd 
meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r fenter Gwneud Synnwyr yn cynnwys y Grŵp 
Cydweithredol Anghenion Uchel (yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK, y Sefydliad 
Iechyd Meddwl a Diverse Cymru), mewn partneriaeth ag Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant 
a Phobl Ifanc sydd yn cynorthwyo ni gyda chyfreithiau dynol ac agweddau cyfreithiol o CAMHS 
a gwasanaethau ehangach.  
Ein hadroddiad ni yw hwn ond mae hefyd yn cael ei gefnogi gan y mudiadau hynny sydd yn 
rhan o’r Grŵp Cydweithredol Anghenion Uchel, sydd yn cynrychioli cannoedd o ddefnyddwyr 
gwasanaeth a gofalwyr. Rydym wedi ymgynghori gyda mwy na 500 o bobl dros y misoedd 
diwethaf, ac yn bles iawn i leisio eu barn hwy ar y cyd â’n barn ninnau.

*Defnyddir y term ‘pobl ifanc’ o’r pwynt hwn ymlaen er mwyn cyfeirio at yr holl blant a
phobl ifanc.
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Y Rhaglen ‘Gyda’n Gilydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc’
Yn y blynyddoedd diwethaf, mae gwasanaethau CAMHS wedi dod o dan bwysau cynyddol. Yn 
Chwefror 2015, roedd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi lansio rhaglen i 
adolygu ac ail-ffocysu CAMHS. 

O ran ystadegau, y prif reswm am y broblem yw’r ffaith fod y nifer o bobl ifanc sydd yn cael eu 
hatgyfeirio at CAMHS yn y blynyddoedd diwethaf wedi dyblu5.  
Dywedodd y Gweinidog Iechyd nad yw llawer iawn o’r atgyfeiriadau yma yn briodol ac yn 
arwain at:

• rhwystredigaeth i’r plant, pobl ifanc a’u teuluoedd sydd yn canfod eu bod wedi troedio 
llwybr na sydd yn mynd i ddiwallu eu hanghenion  
• rhwystredigaeth i staff CAMHS sydd yn treulio amser ac yn gwario adnoddau ar asesiadau 
diangen 
• niwed i’r bobl ifanc hynny sydd angen yr arbenigedd 
iechyd meddwl sy’n cael ei gynnig gan wasanaeth  
CAMHS, ond sydd yn profi oedi cyn derbyn y gwasanaeth 
gan fod cynifer o bobl eraill na sydd angen y gwasanaeth 
yn ei dderbyn.6 

Cefndir Gwneud Synnwyr 
Rydym yn cefnogi ‘Gwneud Synnwyr’, sef menter sy’n cael 
ei harwain gan y Grŵp Cydweithredol Anghenion Uchel (yr 
elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK, y Sefydliad 
Iechyd Meddwl a’i chefnogi gan Diverse Cymru) ac yn 
gweithio gydag Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a 
Phobl Ifanc i wella’r cymorth sy’n cael ei roi i blant a phobl 
ifanc yng Nghymru sydd ag afiechyd meddwl. 
Rydym yn credu bod yna angen brys i ddiwygio ac ail-ffocysu gwasanaethau i blant a phobl 
ifanc er mwyn egluro pwy sydd yn gyfrifol am ddarparu cymorth i ddiwallu lefelau gwahanol 
o anghenion, a thrwy hyn, gwneud gwelliannau sylweddol i’r rhai hynny sydd â’r anghenion 
uchaf.
Rydym hefyd yn cydnabod nad oes modd i ni ystyried anghenion y bobl ifanc hynny sydd â’r 
anghenion uchaf heb ystyried hyn yng nghyd-destun anghenion yr holl bobl ifanc. 

“Yn cael ei arwain gan y GIG yng Nghymru, mae Gyda’n Gilydd ar gyfer Plant a Phobl 
Ifanc (T4CYP) yn wasanaeth aml-asiantaeth sydd yn anelu i wella’r gwasanaethau 
emosiynol ac iechyd meddwl sy’n cael eu darparu i blant a phobl ifanc yng Nghymru.”4

Mae’r Gweinidog eisoes wedi 
cyfeirio at rai o’r atebion i’r 
problemau hyn. 
Dywed fod y datrysiad i’w 
ganfod mewn dull Gofal Iechyd 
Darbodus, yn benodol: 

• Dargyfeirio i’r eithaf 
• Ymyrryd cyn lleied ag sy’n 
bosib
• Rheolaeth systemau.7 

Nodiadau o Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc
Wrth benderfynu beth i’w wneud ynghylch CAMHS, mae angen i Weinidogion Cymru - yn ôl y 
gyfraith - i roi ystyriaeth briodol i anghenion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant 
(CCHU), sydd yn cydnabod anghenion arbennig plant sydd yn tyfu fyny ynghyd â’u capasiti 
datblygu. Mae’r anghenion yn cynnwys ystod o faterion sydd yn ymwneud  â datblygiad holistaidd 
plant a phobl ifanc.
Rhaid defnyddio pob math o ffyrdd deddfwriaethol, gweinyddol ac eraill er mwyn gweithredu’r 
anghenion yma. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant yn cyhoeddi Sylwadau 
Cyffredinol, Sylwadau Cloi a gwybodaeth eraill er mwyn helpu llywodraethau.  
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Ein Hymgynghoriad 
Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi cynnal tri arolwg gwahanol:- 

•  Holiadur ar-lein drwy gyfrwng SurveyMonkey a anelwyd at ddefnyddwyr CAMHS, eu 
gofalwyr ac unrhyw bobl ifanc eraill o dan 25 
• Arolygon grŵp o ddisgyblion mewn dwy ysgol uwchradd (gan gynnwys un ysgol Gymraeg) 
• Arolygon grŵp o ddefnyddwyr gwasanaeth a grwpiau gofalwyr oedolion sydd â phrofiad o 
wasanaethau iechyd meddwl.

Roeddem hefyd wedi cymryd rhan mewn dwy seminar a arweiniwyd gan Arsyllfa Cymru ar 
Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor. Roeddem wedi 
trafod - gyda myfyrwyr a’u tiwtoriaid - yr hyn sydd yn effeithio ar wasanaethau iechyd meddwl 
yng Nghymru mewn cyd-destun cyfreithiol a hawliau dynol. Mae eu harbenigedd wedi bod yn 
amhrisiadwy o ran helpu i lywio ein hadroddiad.  

Y canfyddiadau 
Mae’r tabl isod yn dangos yr ymatebion gwahanol yr ydym wedi derbyn ar gyfer rhannau 
gwahanol o’r ymgynghoriad:

Mae canlyniadau llawn yr ymgynghoriad wedi eu cyhoeddi ac ar gael ar wefan Hafal ond mae’r 
canlyniadau allweddol fel a ganlyn:

Sut Demograffeg Cyfanswm
Ar-lein SurveyMonkey Defnyddwyr CAMHS (neu cyn-ddefnyd-

dwyr) 54

Gofalwyr pobl sy’n defnyddio CAMHS 116

Pobl ifanc eraill o dan 25 76
Trafodaethau Grŵp Disgyblion ysgolion 191

Defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr sy’n 
oedolion 80

                                                                                                                              517

Defnyddwyr CAMHS (neu cyn-ddefnyddwyr)
• Sut yr atgyfeiriwyd defnyddwyr at CAMHS: 
- 27% drwy’r ysgol 
- 61% drwy’r Meddyg 
Teulu 
- 7% drwy weithiwr 
cymdeithasol
- 5% drwy ffyrdd eraill 

• Gofynnodd 23% i gael eu hatgyfeirio at CAMHS 

Pwy fu’n cymryd rhan... 
• 54 o ddefnyddwyr CAMHS 
(neu’n gyn-ddefnyddwyr) 
• 87.5% wedi disgrifio eu hunain 
fel benywod, 12.5% fel gwrywod 
• 93% fel Gwyn/Prydeinig; 7% 
fel eraill/heb nodi 
• 60% wedi dod ar draws 
CAMHS yn gyntaf tra eu bod 
rhwng 13 a 15 oed
• 68% wedi derbyn diagnosis o 
iselder a/neu gorbryder  
• 32% yn meddu ar anhwylder 
bwyta a/neu dismorffia’r corff

Beth wnaethant ddweud... 
• 72% wedi cael profiad negatif of CAMHS 
• 75% wedi dweud bod y gwasanaeth yn araf i ymateb 
• 32.5% yn dweud bod y gwasanaeth wedi eu cadw’n 
ddiogel  
• 40% yn cytuno bod y gwasanaethau y gwnaethant 
dderbyn wedi eu helpu i wella a symud ymlaen   
• 75% yn ystyried y gwasanaeth yn gyfeillgar ac yn hawdd 
mynd ato 
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“Mae angen mwy o gymorth ar deuluoedd”

“Roeddwn ar restr aros am 5 mis ar ôl teimlo fy mod am ladd 
fy hun. Roedd rhaid i mi ffonio a mynnu apwyntiadau.”

“Nid oedd yna unrhyw baratoi a phontio wrth i mi 
symud i wasanaethau oedolion. Nid oeddwn yn barod 

am y gwahaniaethau mewn dulliau a ddefnyddir fel 
rhan o wasanaethau oedolion.”“Nid oeddwn yn teimlo’n gyfforddus gyda’r holl weithwyr 

iechyd proffesiynol”

“Nid ydynt yn gwrando ar ein barn. Ac nid 
yw fy mab yn teimlo eu bod yn gwrando 

arno yntau ‘chwaith”

“Gwnaethant i ni deimlo ein bod yn rhan 
o’r broblem yn hytrach na’r datrysiad”

“Gallai’r ysgol fod wedi cynnig 
gofal gwell iddo”

“Dywedodd CAMHS wrthi nad oedd dim o’i le. 
Mae wedi marw nawr, ac felly, roedd pethau’n 

ddifrifol wael...”

Gofalwyr defnyddwyr CAMHS
• Sut y cyfeiriwyd y bobl y maent yn gofalu amdanynt i CAMHS:

- 20% drwy’r ysgol 
- 57% drwy’r Meddyg Teulu 
- 7% drwy weithiwr 
cymdeithasol 
- 16% drwy ffyrdd eraill 

• 35% yn dweud mai’r peth gorau am CAMHS oedd bod y person y maent yn gofalu 
amdano wedi cael siarad gyda rhywun o’r diwedd

Pwy fu’n cymryd rhan... 
• 116 o ofalwyr pobl sy’n 
defnyddio CAMHS (neu cyn-
ddefnyddwyr) 
• 59% wedi disgrifio’r 
person y maent yn gofalu 
amdano fel benywod, 41% 
fel gwrywod 
• 98% wedi disgrifio’r person 
y maent yn gofalu amdano 
fel Gwyn/Prydeinig, 2% wedi 
dweud ‘arall’ 
• 51% o’r bobl sy’n derbyn y 
gofal rhwng 13 a 16 mlwydd 
oed pan wnaethant dderbyn 
gwasanaeth CAMHS am y 
tro cyntaf

Beth wnaethant ddweud... 
• 75% yn dweud bod y person y maent yn gofalu amdano 
wedi cael profiad negatif o CAMHS
• 80% wedi dweud bod y gwasanaeth yn araf i ymateb
• 25% yn dweud nad oedd y gwasanaeth wedi’r cadw’r 
person y maent yn gofalu amdano yn ddiogel   
• 35% yn cytuno bod y gwasanaeth y gwnaethant dderbyn wedi helpu’r person y 
maent yn gofalu amdano i wella a symud ymlaen   
• 75% yn ystyried y gwasanaeth yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd ato

Defnyddwyr CAMHS (neu cyn-ddefnyddwyr) - parhau....
• dywedodd 29% mai’r peth gorau am CAMHS oedd cael siarad gyda rhywun 

• 46% nawr yn defnyddio gwasanaethau i oedolion   
• 38% yn dweud mai’r ffordd orau i wella’r cyfnod pontio i wasanaethau i oedolion yw 
cael hyblygrwydd ynghylch yr oedran y mae’n rhaid i bobl symud o’r naill wasanaeth i’r 
llall  

Yr ystadegau allweddol... 
• Pan ofynnwyd i ddefnyddwyr CAMHS 
ynghylch pwy y byddent yn ffafrio mynd ato 
am help: 

- 56% yn ffafrio ffrindiau  
- 44% yn ffafrio gwasanaethau cwnsela 
ysgolion, colegau a phrifysgolion
- 39% yn ffafrio athrawon 
- 39% yn ffafrio cymorth ar-lein
- 32% yn ffafrio teuluoedd
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“Buaswn yn sicrhau bod help ar gael yn agosach fel na 
fyddai angen i deithio mor bell nac aros cyn hired”

“Bu’n rhaid i’m chwaer i aros am 20 mis cyn cael ei 
hatgyfeirio”

“Dylen ddysgu am hyn fel rhan o 
Addysg Bersonol a Chymdeithasol”

“Buaswn yn newid pethau fel nad yw athrawon  
mor galed ar fyfyrwyr. Mae bod yn eithriadol o 

lym yn medru chwalu eich iechyd meddwl”

Grwpiau o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr sy’n 
oedolion 
• Wedi rhoi sgôr i CAMHS o 5 allan o 10 o gymharu â 
gwasanaethau i oedolion a gafodd 7 allan o 10
• Roedd wyth o’r 17 grŵp wedi cydnabod bod angen gwneud 
trefniadau arbenigol er mwyn paratoi pontio rhwng y naill 
wasanaeth a’r llall  
• Dywedodd naw o’r 17 grŵp bod angen cynyddu 
ymwybyddiaeth a rhoi mwy o wybodaeth i bobl ifanc  

Pwy fu’n cymryd rhan... 
• 80 o ddefnyddwyr 
gwasanaeth a gofalwyr sy’n 
oedolion  
• 56% yn wrywod, 44% yn 
fenywod  
• 100% yn Wyn/Prydeinig  

Grwpiau disgyblion mewn ysgolion 

• Dywedodd pump o’r wyth grŵp mai addysgu pobl drwy ysgolion yw’r ffordd bwysicaf i 
wella gwasanaethau

Beth wnaethant ddweud... 
• Dywedodd pob un o’r wyth grŵp mai’r ffordd bwysicaf i 
ofalu am ein hiechyd meddwl yw siarad gyda ffrindiau a/
neu deulu 
• Dywedodd pump o’r wyth grŵp y byddent yn troi at 
ffrindiau’n gyntaf a/neu deulu pe baent yn dechrau profi 
problemau gyda’u hiechyd meddwl  

Pwy fu’n cymryd rhan... 
• 119 o blant a phobl ifanc 
• 54% yn fenywod, 46% yn 
wrywod 
• Roedd tua 7% o gefndir  
BME 

Pobl ifanc eraill (heb unrhyw brofiad personol o 
CAMHS) 
• 68% yn dweud bod siarad am eu teimladau yn bwysig i gynnal iechyd meddwl 

•  25% yn dweud bod angen gwella addysg ac ymwybyddiaeth mewn ysgolion

Pwy fu’n cymryd 
rhan... 

• 76 o bobl ifanc o 
dan 25 
• 66% yn fenywod, 
32% yn wrywod, 
2% eraill 
• 95% yn Wyn/
Prydeinig; 5% eraill 
• Ond roedd 
30% yn adnabod 
defnyddiwr CAMHS 

Yr ystadegau allweddol... 
• Pan ofynnwyd i bobl ifanc ynghylch pwy y byddent yn mynd ato 
am help: 
- 64% yn ffafrio ffrindiau  
- 58% yn ffafrio teuluoedd
- 38% yn ffafrio Meddyg Teulu
- 27% yn ffafrio gwasanaethau
 cwnsela ysgolion, colegau a 
phrifysgolion 
- 16% yn ffafrio athrawon 
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Ein hargymhellion i wella 
gwasanaethau

Bydd y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn wynebu trafferthion wrth iddynt dyfu fyny: mae 
hynny’n ffaith. Mae’r rhan fwyaf yn iach, er gwaethaf y teimladau positif a negatif sydd i’w 
disgwyl. Wrth i blant dyfu’n hŷn, maent yn cymryd mwy o gyfrifoldeb i ofalu am eu hunain. 
Mae pob un person ifanc angen cymorth a chyfarwyddyd gan ffrindiau, teuluoedd, athrawon, 
gweithwyr ieuenctid ac eraill i fwynhau a chynnal ffordd o fyw iachus. Yn y rhan fwyaf o 
achosion, mae’r bobl yma yn cefnogi’r bobl ifanc i ofalu am eu lles, hyd yn oed pan eu bod yn 
wynebu problemau sylweddol: mae hyn yn rhywbeth greddfol i deuluoedd; dylai hyn fod yn wir 
am bobl broffesiynol fel rhan o’u rôl.
Mae ein hymgynghoriad yn dangos bod pobl ifanc yn ffafrio troi at bobl y maent yn ymddiried 
ynddynt - dywedodd mwy na hanner o’r defnyddwyr CAMHS (56 y cant) y byddent yn ffafrio 
troi at ffrindiau os yn bosib; dywedodd 44 y cant y byddent yn ffafrio troi at wasanaethau 
cwnsela addysgol tra bod 39 y cant yn dweud y byddent yn ffafrio troi at athrawon. Rhaid i 
ni ymrymuso’r bobl hynny fel eu bod yn medru helpu a chefnogi pobl ifanc sydd angen ac 
yn dymuno derbyn eu help. Dywedodd bron traean o’r defnyddwyr CAMHS (29 y cant) mai’r 
peth gorau am CAMHS oedd cael y cyfle i siarad gyda rhywun. Yn aml, mae hyn yn medru 
golygu unrhyw un sydd wedi derbyn hyfforddiant cwnsela, nid o reidrwydd gweithiwr CAMHS 
proffesiynol.
Mewn gwirionedd, roedd llai na chwarter o ddefnyddwyr CAMHS wedi gofyn i gael eu 
hatgyfeirio at CAMHS, sydd yn dangos bod pobl ifanc ond yn dymuno cael help (rydym yn 
derbyn bod rhai pobl wedi eu heffeithio gymaint gan eu symptomau fel nad ydynt yn medru 
gofyn am help, tra nad yw eraill yn ymwybodol o’r gwasanaeth).
Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi’n sylweddol mewn gwasanaethau cwnsela 
ysgolion: dylai hyn wella gallu’r ysgolion i gefnogi’n effeithiol y rhan fwyaf o blant sydd yn 
wynebu trafferthion. Yn ein hymgynghoriad, dim ond chwarter o’r gofalwyr a ddywedodd 
bod y defnyddiwr CAMHS y maent yn gofalu amdano (neu cyn-ddefnyddiwr) yn defnyddio 
gwasanaeth cwnsela ysgol, coleg neu brifysgol. Rydym yn credu y dylai’r ystadegyn yma fod 
yn uwch.
Pan fydd rhywun yn cael ei atgyfeirio at CAMHS, ni ddylai’r cymorth gan bobl na sy’n gweithio 
ym maes iechyd meddwl ddod i ben. Dylai plant a phobl ifanc barhau i fyw bywyd ‘normal’ cyn 
belled ag sy’n bosib a dylent barhau i dderbyn cymorth gan y gwasanaethau yr oeddynt yn eu 
defnyddio cyn hynny.
Mae’n gyfrifoldeb ar bawb i ofalu am iechyd plant a phobl ifanc; nid CAMHS yn unig, nid rhieni 
yn unig ond unrhyw un y mae’r person hwnnw yn dod i gysylltiad ag ef/hi. Mae’n fusnes i bawb 
i helpu cenedlaethau’r dyfodol o bobl ifanc i fyw bywyd iachus a llawn.

Pobl ifanc, eu teuluoedd, eu hathrawon a’u gweithwyr ieuenctid ddylai fod yn arbenigwyr ar 
sut y gall pobl ifanc fwynhau bywyd da ac iechyd meddwl da. Mae meddygon a gwasanaethau 
iechyd meddwl yn meddu ar rôl bwysig ond mwy cul o ran helpu pobl sydd â phroblemau mwy 
difrifol.
Rydym yn bryderus na ddylai ieithwedd a dulliau gwasanaethau 
iechyd meddwl gorgyffwrdd neu danseilio rôl athrawon ac eraill 
sydd wastad wedi arwain y ffordd i gynorthwyo pobl ifanc, yn 

Ehangu a/neu creu cymorth safon uchel sy’n 
cael ei gynnig gan weithwyr proffesiynol na sy’n 

gweithio’n ym maes iechyd meddwl

Osgoi medicaleiddio’r profiad o dyfu fyny2.

1.
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enwedig y rhai hynny sydd yn wynebu trafferthion sylweddol. Nid ydym am weld yr holl 
bryderon hynny y mae pobl ifanc yn eu profi yn cael eu labelu’n awtomatig fel “iselder” neu 
fod ymddygiad plant mwy drygionus yn cael ei labelu fel “anhwylder ymddygiad”: rydym yn 
amau bod hyn yn digwydd mwy a mwy ac yn medru arwain at unigolion yn cael eu hatgyfeirio’n 
amhriodol neu (ac yn waeth) yn derbyn triniaeth amhriodol. Rydym yn nodi’r cynnydd sylweddol 
mewn meddyginiaeth iechyd meddwl sy’n cael ei roi i blant yn y blynyddoedd diwethaf8 ac nid 
ydym yn credu bod modd cyfiawnhau hyn. Ni ddylid ystyried meddyginiaeth fel yr opsiwn gyntaf.
Roedd mwy na dau draean o ddefnyddwyr CAMHS yn ein hymgynghoriad wedi derbyn 
diagnosis bod gorbryder a/neu iselder arnynt. Dylai afiechydon meddwl cymedrol fel y 
rhain gael eu trin gan wasanaethau gofal cynradd a gwasanaethau cwnsela addysgol cyn 
bod materion mwy cymhleth yn datblygu. Efallai bod modd atal rhai yn gyfan gwbl os caiff 
deallusrwydd emosiynol ei gyflwyno fel rhan o’r cwricwlwm (rydym yn trafod hyn yn hwyrach).
Nid oes dim byd gwaeth na thrin plentyn sydd mewn trallod fel petai problem iechyd meddwl 
ganddo, a hynny os yw’r broblem yn allanol, gyda’r teulu, ysgol neu os ydynt yn profi ymatebion 
normal i ddigwyddiadau bywyd megis rhieni yn gwahanu, profedigaeth ayyb.

Nid oes modd i ni orbwysleisio bod atgyfeirio pobl ifanc ymlaen yn amhriodol at wasanaethau 
iechyd meddwl nid yn unig yn aneffeithiol ond hefyd yn niweidio’r bobl ifanc hynny.
Mae atgyfeiriadau amhriodol nid yn unig yn niweidio’r bobl ifanc hynny na sydd angen help ond 
y rhai hynny sydd angen help hefyd, oherwydd mae’n rhaid iddynt hwy aros am gyfnod hirach 
cyn derbyn help. 

Mae angen cyflwyno a gweithredu meini prawf clir ar gyfer atgyfeirio er mwyn sicrhau mai dim 
ond atgyfeiriadau priodol sydd yn cael eu gwneud i CAMHS. Dylid rhoi hyfforddiant ar draws 
Cymru gyfan ar sut i weithredu meini prawf er mwyn egluro’r hyn sydd yn atgyfeiriad priodol. 
Dylai’r sawl sy’n atgyfeirio wybod at bwy i’w hatgyfeirio ac i ble.  
Ond mae angen brys i gywiro’r systemau, fel y dywed y Gweinidog9. 
Dylai gwasanaethau cyffredinol i blant a phobl ifanc megis ysgolion a gwasanaethau ieuenctid 
fynd i’r afael â’r rhan o broblemau sy’n wynebu pobl ifanc, gan ddefnyddio eu staff eu hunain 
a’u gwasanaethau cwnsela mewnol. Dylai Meddygon Teulu gynnig gwasanaethau i’r 
rhai hynny sydd yn wynebu problemau mwy difrifol, gan ddefnyddio 
gwasanaethau gofal cynradd a gwasanaethau pediatrig cyffredinol. 
Dylai ymyriadau ar y cam hwn ddigwydd yn gyflym.

Rydym yn cefnogi’r dull o ymyrryd yn gynnar er mwyn ymateb yn syth ac effeithiol pan fydd 
person yn dangos arwyddion o afiechyd meddwl difrifol, megis seicosis neu baranoia difrifol 
neu anhwylder bwyta lefel uchel a dismorffia’r corff.
Er enghraifft, mae’n wybyddus bod ymyrraeth gynnar yn medru gwella diagnosis hirdymor 
pobl ifanc sydd yn dechrau wynebu symptomau seicotig, a hynny’n sylweddol.
Ni ddylid cymysgu ymyrraeth gynnar mewn gwasanaethau seicosis sy’n cael ei ddarparu gan 
wasanaethau iechyd meddwl gyda gwaith ymyrryd a wneir gan weithwyr proffesiynol na sy’n 
gweithio ym maes iechyd meddwl. Dylai ymyrraeth gynnar gan wasanaethau iechyd meddwl 
feddu ar ystyr glir a phwrpasol, na sydd yn cynnwys gwasanaethau iechyd meddwl yn ceisio 
ymyrryd gyda grŵp mwy o bobl ifanc a allai fod ‘mewn peryg’.

Nodiadau o Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc 
Gan roi ystyriaeth briodol i’r Confesniwn Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant (CCHU), ni ddylai 
plant sydd o bosib yn profi problemau iechyd meddwl dderbyn diagnosis fel ffordd i dderbyn 
triniaeth na sy’n feddygol, a dylent ond gael cynnig meddyginiaeth gyda’u caniatâd ac os oes 
modd cyfiawnhau hyn. Bydd defnydd, sgil-effeithiau ac effeithiau hirdymor cyffuriau seiciatryddol 
ar blant yn cael eu monitro’n fanwl (Erthyglau 3, 5, 12, 17, 24; Sylwadau Cyffredinol: 14 para 77; 
15 paragraffau 38, 39).

Diwygio’r system atgfyeirio CAMHS3.
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Rydym yn awgrymu bod angen pwynt cyswllt unigol er mwyn sianelu’r holl atgyfeiriadau (gan 
gynnwys y rhai hynny gan Feddygon Teulu).

Mae plant a phobl ifanc yn treulio amser sylweddol yn yr ysgol. Mae’n naturiol felly bod addysg 
yn chwarae rôl bwysig yn eu datblygiad holistaidd fel pobl. 
Roedd mwy na dau draean o bobl ifanc eraill yn dweud mai ‘siarad am deimladau’ oedd y 
peth pwysicaf i gynnal iechyd meddwl da. Os yw pob plentyn a pherson ifanc yn gwybod 
sut i ymdopi gyda straen a thrafferthion emosiynol eraill o oedran cynnar, maent yn medru 
helpu i gefnogi eu hunain. Yn hanfodol, ni ddylem gyflwyno - os nad oes angen - yr ieithwedd 
draddodiadol sy’n cael ei defnyddio ym maes gwasanaethau iechyd meddwl.
Pe bai technegau ymlacio, hyder yn y corff, dulliau i ddelio gyda straen arholiadau a gwaith 
cwrs, a mecanweithiau ymdopi iachus, oll yn cael eu cyflwyno fel rhan o’r cwricwlwm, buaswn 
yn creu cenhedlaeth o blant a phobl ifanc sydd yn ymwybodol o’u hanghenion emosiynol, heb 
feddwl neu heb fod neb yn dweud wrthynt fod afiechyd meddwl arnynt. Byddai hyn yn lleihau’r 
nifer o bobl sydd angen cymorth arbenigol ar gyfer eu hiechyd meddwl.
Dylid annog pobl ifanc i gefnogi ei gilydd. Nid yw’n syndod bod bron i ddau draean o bobl ifanc 
eraill (64 y cant) wedi dweud y byddent yn ffafrio troi at eu ffrindiau pe baent yn dechrau profi 
problemau gyda’u hiechyd meddwl. Mae pobl ifanc yn aml yn delio gyda materion tebygol; 
dylem eu hannog i sgwrsio ag eraill am y materion hyn.
Pe bai deallusrwydd emosiynol a mecanweithiau ymdopi iachus yn cael eu cyflwyno fel rhan o’r 
cwricwlwm, byddai’n gam tuag at sicrhau nad oes yna stigma yn perthyn i’r ffaith bod pawb yn 
meddu ar anghenion emosiynol.
Rydym yn croesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’r cwricwlwm. Mae’r ‘Adroddiad 
Dyfodol Llwyddiannus’ (Yr Adolygiad Donaldson)11 yn rhoi cyfle delfrydol i weithredu 
deallusrwydd emosiynol a mecanweithiau bwyta’n iachus i mewn i ddatblygiad y genhedlaeth 
nesaf o bobl ifanc. Ni ddylid cyfyngu addysg i lwyddiant academaidd; dylid ei ystyried yn y 
cyd-destun ehangaf posib. Yn hanfodol, dylai’r arbenigwyr sydd yn datblygu’r agwedd hon 
o’r cwricwlwm fod yn arbenigwyr na sy’n gweithio ym maes iechyd meddwl, gan gynnwys 
athrawon a phobl ifanc eu hunain. 

Nodiadau o Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc 
Gan roi ystyriaeth briodol i’r CCHU, bydd plant sy’n dangos arwyddion o broblemau iechyd 
meddwl posib yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu stigmateiddio a phrofi gwahaniaethu yn eu 
herbyn, gan gynnwys cael eu hamddiffyn rhag sancsiynau am beidio 
â mynychu’r ysgol (Erthygl 2. Sylwad Cyffredinol 15 paragraff 8). 

Nodiadau gan bartneriaid Gwneud Synnwyr
Mae yna enghreifftiau diddorol o’r dull yma; er enghraifft yn Ninas Derby, mae yna grŵp aml-
asiantaeth gan gynnwys Ymddiriedolaeth Sylfaen GIG Gofal Iechyd Swydd Derby, yn cwrdd 
yn wythnosol er mwyn cytuno ar atgyfeiriadau ar gyfer nifer fawr o bobl ifanc sydd mewn 
trafferth.
Rhaid i’r holl atgyfeiriadau (gan gynnwys y rhai hynny gan Feddygon Teulu) fynd drwy’r grŵp 
gan nad oes yna lwybr amgen i dderbyn CAMHS. Nid yw’r grŵp yn cymryd yn ganiataol bod 
pobl ifanc ym meddu ar broblem iechyd meddwl cynradd (ac felly, maent yn ystyried ffactorau 
allanol), ac mae bron i’r rhan fwyaf o bobl sy’n cael eu hatgyfeirio yn cael eu cyfeirio a 
ffynhonnell benodol o help (nid eu “danfon yn ôl” neu eu “gwrthod”) - mae’n bwynt hanfodol 
mai dim ond lleiafrif sydd yn cael eu hatgyfeirio at CAMHS. Mae eraill yn cael eu danfon at 
wasanaethau pediatrig cymunedol, nyrsys ysgol, ymwelwyr iechyd, ayyb.10

Cyflwyno deallusrwydd emosiynol a 
mecanweithiau ymdopi iachus i mewn i’r 

cwricwlwm  4.
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Mae llawer o bobl ifanc yn aros am lawer o wythnosau i gael eu hasesu, ac mae hyn yn achosi 
trallod annerbyniol iddynt hwy a’u teuluoedd ac yn cynyddu’r lefelau o risg. Mae rhai pobl ifanc 
angen sylw ar yr un diwrnod; dylai eraill gael eu gweld o fewn diwrnodau yn unig. A lle bod 
angen, a hynny yn ôl yr asesiad, dylai gwasanaethau priodol gael eu darparu yn syth ar ôl yr 
asesiad.
Yn ein hymgynghoriad, dywedodd tri chwarter o ddefnyddwyr CAMHS bod amseroedd aros yn 
broblem. Rhaid lleihau’r cyfnod amser rhwng atgyfeiriad, asesiad a thriniaeth. Er mwyn cyflawni 
hyn, dylid cyflwyno amserlen benodol ar gyfer atgyfeirio.
Rydym yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn disgwyl - ers Hydref 2015 - bod yr holl asesiadau 
CAMHS arbenigol yn cael eu cynnal o fewn 48 awr, a dylai’r holl asesiadau CAMHS arferol 
gael eu cynnal o fewn 28 diwrnod erbyn 1 Ebrill 201612. Rydym yn annog y targed hwn ond yn 
credu bod angen cyflwyno amserlen rhwng asesiad a thriniaeth os yw pobl ifanc wir yn mynd i 
elwa.
Dylai fod yn bosib lleihau amseroedd aros drwy weithredu’r camau sydd wedi eu hamlinellu yn 
argymhellion 1 i 4 (uchod). Ond mae angen asesu’r systemau sydd yn cael eu defnyddio gan 
dimau CAMHS er mwyn rheoli amseroedd aros.
Rydym yn cynnig a oes modd datblygu system fwy sensitif  sydd yn medru rhoi mynediad 
cyflym a sicr i bobl i’r cam brysbennu. Gallai hyn olygu bod modd cymryd camau’n syth er 
mwyn cefnogi unigolion, ynghyd â rhoi cyngor a gwybodaeth iddynt - hyd yn oed os oes rhaid 
iddynt aros am gymorth pellach.

Mae gennym gydymdeimlad â thimau CAMHS sydd yn gorfod ymdopi gyda’r pwysau ynghylch 
atgyfeiriadau. Heb os, mae angen brys i ddiwygio’r trefniadau atgyfeirio os ydynt yn mynd i 
wella nid yn unig yr amseroedd aros ond ansawdd y gofal y maent yn darparu. 
Mae’n glir o’n hymgynghoriad bod y mwyafrif o bobl ifanc (tri chwarter) yn credu bod gweithwyr 
proffesiynol CAMHS yn gyfeillgar a hawdd mynd ato. Ond, dengys ein hymgynghoriad nad yw 
gwasanaethau CAMHS yn effeithiol iawn o ran darparu canlyniadau a chadw pobl yn ddiogel 
(neu deimlo’n ddiogel - roedd traean o ddefnyddwyr CAMHS yn teimlo nad oedd y gwasanaeth 
yn eu cadw’n ddiogel).
Yn ogystal â diwygio’r systemau atgyfeirio, rydym yn credu hefyd bod angen adolygu sut y mae 
timau CAMHS yn gweithredu. Buaswn yn dymuno gweld dadansoddiad o faterion megis:-

• Y gyfran o amser gwaith sy’n cael ei dreulio gan dimau mewn cysylltiad wyneb i wyneb 
gyda chleientiaid a’u gofalwyr 
• Sut y maent yn treulio gweddill eu hamser a ph’un ai bod effeithlonrwydd yn bosib
• Defnydd a wneir o waith grŵp gyda chleientiaid
• Sut y mae CAMHS yn gweithio gydag asiantaethau eraill i gynnal y cymorth y maent yn 
rhoi i gleientiaid CAMHS 
• Sut y mae CAMHS yn cefnogi pobl ifanc i wneud eu penderfyniadau eu hunain a chymryd 
camau eu hunain 
• Sut y mae CAMHS yn gweithio gyda gofalwyr (mae mwy am hynny i’w 
weld isod)
• Sut y mae CAMHS yn ymateb i brofiadau penodol ac 
anghenion lleiafrifoedd ethnig a lleiafrifoedd eraill

Nodiadau o Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc 
Gan roi ystyriaeth briodol i’r CCHU, dylai plant sydd angen triniaeth arbenigol ei dderbyn yn 
brydlon, yn agos i adref ac mewn awyrgylch priodol (Erthyglau 3, 9, 24; Sylwad Cyffredinol 4 
paragraff 29).

5. Cyflwyno amserlen benodol ar gyfer atgyfeirio 

Adolygu arferion o fewn CAMHS 6.
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• Sut y mae CAMHS yn cynnal ffocws ar ganlyniadau. 
Mae’r holl feysydd yma nid yn unig yn ymwneud ag arferion da ond gweithio’n effeithiol.
Yn seiliedig ar yr adolygiad hwn, mae angen sefydlu a darparu safonau newydd o CAMHS, gan 
adeiladu ar y Cynllun Gofal a Thriniaeth sydd yn cael eu rhagnodi yn y Mesur Iechyd Meddwl 
a’i Godau Ymarfer. Rhaid ystyried holl feysydd bywyd a rhaid i’r holl asiantaethau perthnasol i 
gydlynu â’i gilydd er mwyn darparu Cynlluniau, gan gynnwys asiantaethau na sydd yn gweithio 
ym maes iechyd meddwl.
Yn yr hirdymor, rydym hefyd yn credu bod angen rhoi ystyriaeth i arallgyfeirio rhai o’r adnoddau 
sydd wedi eu neilltuo i CAMHS i mewn i wasanaethau addysgol. Byddai hyn yn eu galluogi hwy 
i gymryd yr awenau gyda chyfran uwch o bobl ifanc sydd mewn trafferth, gan adael i rif llai o 
bobl i ddod o dan ofal CAMHS.

Rydym yn bryderus iawn am y pontio rhwng gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc 
a gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion. Mae hyn yn medru bod yn gyfnod anodd gan fod 
pobl ifanc yn medru canfod eu hunain yn delio gyda phobl wahanol a gwasanaethau gwahanol. 
Mewn gwirionedd, mae’r holl amgylchedd yn medru ymddangos yn hollol wahanol.
Mae ymdrechion ar waith i sicrhau bod y pontio hwn yn fwy llyfn ond mae yna gryn ffordd i 
fynd. Mae’n bwysig bod gweithwyr proffesiynol (na sy’n gweithio ym maes iechyd meddwl), 
ynghyd â phobl ifanc a’u teuluoedd, yn ymwybodol o’r pontio hwn ac yn sicrhau eu bod yn 
gofyn i dimau CAMHS sut y bydd y pontio hwn yn cael ei drefnu. Mae angen iddynt wybod pwy 
fydd yn darparu cymorth yn y dyfodol.
Rydym wir angen canfod ffordd i roi diwedd ar y broses hynny o bontio sydd yn medru digwydd 
ar hap ac yn creu aflonyddwch pan fydd person yn troi’n 18 mlwydd oed. 
Un o’r prif ffyrdd o wneud hyn yw drwy ddefnydd gwell o’r Cynlluniau Gofal a Thriniaeth sydd yn 
berthnasol i bobl o dan 18 mlwydd oed a phobl eraill sy’n hŷn. Mae’r Cynllun yn cynnig sylfaen 
gyfreithiol ddelfrydol ar gyfer trefnu’r pontio a sicrhau parhad. Rydym yn awgrymu y dylid 
adolygu arferion cyfredol o ran “trosglwyddo” mewn Cynlluniau, a hynny rhwng gwasanaethau 
CAMHS a gwasanaethau oedolion a datblygu cyngor a’i gynnwys yn y Cynlluniau er mwyn 
sicrhau parhad a chysondeb.
Yn ein hymgynghoriad, roedd 38 y cant o ddefnyddwyr CAMHS yn credu mai hyblygrwydd 
o ran yr oedran  y dylid trosglwyddo pobl ifanc i wasanaethau oedolion yw’r ffordd bwysicaf 
i wella’r pontio hwn. I rai pobl ifanc, efallai nad yw’n addas i’w trosglwyddo i wasanaethau 
oedolion ar eu pen-blwydd yn 18 mlwydd oed. Mae angen protocols er mwyn galluogi staff i 
weithio ar draws y gagendor oedran er mwyn sicrhau parhad mewn ymgysylltiad proffesiynol.

Nodiadau o Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc 
Nid yw’r amddiffyniad cyfreithiol o hawliau dynol yn dod i ben ym 18 mlwydd oed. Mae oedolion, 
fel plant, yn meddu ar yr hawl i gael eu trin yn ddynol ac i gael parch tuag at eu bywydau teuluol a 
phreifat. Mae hyn yn cynnwys sicrhau eu bod yn derbyn y cymorth sydd angen ar gyfer mwynhau 
urddas dynol hanfodol a chymryd rhan mewn cymdeithas fel nad 
ydynt yn cael eu hamddifadu o’u rhyddid. Rhaid i Weinidogion Cymru 
i gydymffurfio gyda’r anghenion yma (Deddf Hawliau Dynol 1998 
adran 6; Deddf Llywodraeth Cymru 2006 adran 81; Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol Erthyglau 3, 5 ac 8).

O dan y Mesur Iechyd Meddwl 2010 (Rhan Dau yn benodol), dylai’r holl ddefnyddwyr hynny 
o wasanaethau iechyd meddwl eilaidd (gan gynnwys CAMHS) fod yn gymwys i dderbyn 
Cynllun Gofal a Thriniaeth mewn fformat penodol sydd yn cynnwys adrannau ar gyfer wyth 
‘maes penodol o fywyd’ - felly, mae yna sgôp i greu cynllun cynhwysfawr a holistaidd sydd 
yn edrych y tu hwnt i’r driniaeth. Mae yna ofyniad hefyd bod y defnyddiwr gwasanaeth yn 
chware rhan yn natblygiad eu Cynllun. Mae’r Cod Ymarfer ar gyfer Rhan Dau (a Rhan Tri) o’r 
Mesur yn amlinellu’r safonau manwl ar gyfer datblygu a phennu cynnwys y Cynlluniau yma.13

Aildrefnu’r cyfnod pontio i wasanaethau 
oedolion7.
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Mae’n rhaid i ni ddadansoddi’r hyn sy’n gweithio a’r hyn na sy’n gweithio. Er mwyn gwneud 
hyn, rhaid i dimau CAMHS sydd yn gweithio o fewn y byrddau iechyd lleol yng Nghymru fynd 
ati i gasglu’r un data er mwyn mesur canlyniadau yn effeithiol.
Yn ddelfrydol, dylent oll ddefnyddio’r un wybodaeth a’r un systemau data. Ond yn fwy hanfodol, 
dylai gwybodaeth sy’n cael ei chasglu o fewn y systemau hynny fod yr un peth. Dyma’r unig 
ffordd y byddwn wedyn yn medru deall yr hyn sydd yn gweithio a’r hyn na sy’n gweithio.
Byddai argaeledd data sy’n deillio o Gymru gyfan yn annog penderfyniadau mwy strategol, 
sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ar draws y wlad gyfan ac yn annog byrddau iechyd i weithio mewn 
modd mwy cysylltiedig.
 

Rydym yn cwestiynu a yw’r gwelliannau mewn amseroedd aros y disgwyliwyd gan Lywodraeth 
Cymru oddi wrth  CAMHS erbyn Hydref 2015 wedi eu cyflawni (i leihau’r cyfnod aros am 
asesiad yn yr achosion mwyaf difrifol i 48 awr fan bellaf). Rydym yn galw ar fyrddau iechyd i 
ryddhau eu data er mwyn dangos hyn a phrofi os yw targedau’r dyfodol yn cael eu cyflawni.  
Rhaid cael atebolrwydd am y penderfyniadau sydd yn effeithio’n uniongyrchol ar filoedd o blant 
a phobl ifanc yng Nghymru. Os nad yw targedau yn cael eu cyflawni, rhaid i ni ofyn pam.

Yn ein hymgynghoriad, roeddem wedi canfod fod gofalwyr yn fwy beirniadol na’r sawl sy’n 
defnyddio’r gwasanaethau. Rydym yn credu eu bod o bosib yn agosach at y gwirionedd - mae 
llawer o bobl ifanc yn canfod fod eu problemau iechyd meddwl yn gostwng eu disgwyliadau 
ynghylch gwasanaethau, a hynny o gymharu â gofalwyr sydd yn disgwyl cymorth amserol ac 
effeithiol ar gyfer y person y maent yn gofalu amdano.
Nid yw’n syndod felly eu bod yn dod yn rhwystredig pan nad yw’r gwasanaethau yn cwrdd â’u 
disgwyliadau rhesymol. Yn ein hymgynghoriad, roedd 87 y cant o ofalwyr y bobl hynny sy’n 
defnyddio CAMHS yn dweud eu bod yn teimlo nad yw CAMHS yn gwerthfawrogi eu barn ac yn 
rhoi gwybod iddynt am yr hyn sy’n digwydd. 
Mae gofalwyr yn aml yn gwybod pa gamau fydd fwyaf effeithiol ar gyfer y person y maent 
yn gofalu amdano. Maent yn aml yn medru gweld yn eglur yr hyn na sy’n gweithio (ac yn 
gwastraffu adnoddau). Rhaid gwrando ar ofalwyr a’u trin fel y prif bartneriaid.
Yn y rhan fwyaf o achosion, y gofalwr yw’r ffynhonnell bwysicaf o gymorth ar gyfer y 
person ifanc, ac o’r herwydd, pan fydd y berthynas yn gywir, y gofalwyr yw prif 
gynghreiriaid y timau CAMHS. Wrth gwrs, ceir achosion lle y mae 
yna gydweithrediad da rhwng y person ifanc, y gofalwr a’r tîm 
CAMHS: mae angen dathlu’r arfer yma a’i osod fel meincnod fel ei 
fod yn dod yn rhan o’r norm. 

Nodiadau o Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc 
Mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant wedi ei gwneud hi’n eglur droeon bod 
casglu data mewn modd systematig a dadelfenedig, dangosyddion perfformiad yn seiliedig 
ar hawliau plant a mecanweithiau effeithiol i fesur atebolrwydd, oll yn agweddau hanfodol o 
weithredu anghenion yr CCHU (Sylw Cyffredinol rhif. 5 paragraffau 9, 12 a 48 ac mae hyn yn 
cael ei ailadrodd yn Sylwadau Cloi adroddiadau Gwladwriaethol). Heb ddata a thryloywder 
digonol, nid oes modd sicrhau atebolrwydd effeithiol: mae hyn yn berthnasol i’r broses o wneud 
penderfyniadau mewn achosion unigol ac ym meysydd polisi.  

Gwella’r broses o gasglu data ac atebolrwydd8.

Nodiadau o Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc 
Wrth roi ystyriaeth briodol i’r CCHU, dylai’r holl blant sydd angen triniaeth arbenigol elwa o 
eiriolydd sydd yn medru cynnig neu gael gafael ar gyngor cyfreithiol  (Erthyglau 3, 12.2; Sylw 
Cyffredinol 4 paragraff 29).

Cefnogi gofalwyr 9.
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Mae gwasanaethau iechyd meddwl angen sefydlu a darparu safonau newydd o ran cyfathrebu, 
ymgysylltiad a chymorth i ofalwyr, sydd yn cydnabod hyn. Os yw’r plentyn neu’r person ifanc yn 
rhoi eu caniatâd, ni ddylai unrhyw beth rwystro gofalwyr rhag bod yn rhan o’r driniaeth.
Yn ein hymgynghoriad, rydym yn nodi bod llai na thraean (32 y cant) o ddefnyddwyr CAMHS 
yn dweud eu bod yn ffafrio mynd at eu teulu am gymorth. Mae hyn yn gwrthgyferbynnu gyda 
phobl ifanc sydd heb brofiad o CAMHS, gan fod 58 y cant ohonynt yn dweud y byddent yn 
mynd at eu teuluoedd am gymorth pe baent yn dechrau profi problemau gyda’u hiechyd 
meddwl (dyma’r ail opsiwn mwyaf poblogaidd ar ôl ffrindiau, 64 y cant). Tybed a fyddai 
defnyddwyr CAMHS yn fwy parod i fynd at eu gofalwyr (sy’n aml yn aelodau o’r teulu) am 
gymorth pe baent yn rhan o’u triniaeth?
Yn ein profiad ni, prif flaenoriaeth gofalwyr yw darparu gwasanaethau effeithiol i’r person y 
maent yn gofalu amdano. Ond mae ganddynt eu hanghenion eu hunain hefyd. Mae diwallu’r 
anghenion hynny yn ddyletswydd i ddarparwyr gofal cymdeithasol ond mae hefyd yn gost-
effeithiol; mae gofalwyr sy’n cael eu cefnogi’n dda yn newyddion da i’r tîm CAMHS.
Yn debyg i hyn, ni ddylid esgeuluso brodyr a chwiorydd. Nid ydym o reidrwydd yn disgwyl i 
dimau CAMHS i ddarparu’r cymorth hwn; pe bae deallusrwydd emosiynol a mecanweithiau 
ymdopi iachus yn cael eu haddysgu mewn ysgolion, byddent yn cael eu hymrymuso gan y 
wybodaeth i fedru helpu.

Yn amlwg, nid ydym wedi cynnig y gair olaf ar wasanaethau iechyd meddwl yn yr adroddiad 
hwn, a hynny o bersbectif yr holl bobl ifanc. Rydym yn ymwybodol ein bod wedi cael trafferth 
benodol yn annog bechgyn a dynion ifanc i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad - mae hynny’n 
her y mae pawb ohonom angen ei wynebu. Roeddem wedi llwyddo i gyrraedd nifer o bobl o 
leiafrifoedd ethnig, ac felly, mae eu barn wedi ei hadlewyrchu yn ein hymgynghoriad. Ond wrth 
gwrs, mae angen siarad yn uniongyrchol gyda hwy a grwpiau lleiafrifol eraill er mwyn deall eu 
profiadau penodol - ac i fynd i’r afael â’u pryderon a diwallu eu hanghenion.
Rydym yn gobeithio ein bod wedi dangos bod pobl ifanc yn medru cynnig tipyn, nid yn unig o 
ran cwyno am wasanaethau (er bod hyn yn gwbl  dderbyniol ac mae angen gwrando ar yr hyn 
sydd ganddynt i’w ddweud a gweithredu arno) ond o ran cynnig syniadau ymarferol a realistig 
ar sut i wella gwasanaethau.
Ar lefel genedlaethol a lleol, mae gwasanaethau iechyd meddwl ac eraill angen cynnal deialog 
gyda phobl ifanc - mae llawer iawn mwy gennym i’w gynnig, yn enwedig o ran syniadau am 
effeithlonrwydd.
Ond hyd yn oed yn fwy pwysig na gwrando ar lais pobl ifanc yw’r angen i wrando ar bobl ifanc 
unigol pan fydd gwasanaethau yn cael eu cynllunio a’u darparu er mwyn eu cynorthwyo. Nid 
yw hyn yn golygu gwrando ac yna mynd ati i lunio cynllun a darparu gwasanaethau: mae’n 
golygu llunio’r cynllun ar y cyd gyda’r person ifanc yn yr ystafell a sicrhau ei fod yn chwarae rôl 
yn y broses o ddarparu gwasanaethau - gan sicrhau bod pobl ifanc yn chwarae pob un rhan 
posib ac yn cymryd cyfrifoldeb eu hunain. I ddefnyddwyr CAMHS, y sylfaen ar gyfer cyflawni 
hyn yw’r Cynllun Gofal a Thriniaeth sydd yn cael ei amlinellu uchod.

Nodiadau o Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc 
Gan roi ystyriaeth briodol i’r CCHU, bydd yr holl blant hynny sydd yn dangos arwyddion bod 
problemau iechyd meddwl posib arnynt, yn derbyn clust i wrando, 
gwybodaeth a chymorth i’w helpu i wneud dewisiadau yn ôl eu 
hoedran a’r hyn y maent yn ei ddeall (Erthyglau 5, 12; Sylwadau 
Cyffredinol: 4 paragraff 39(b); 14 paragraffau 77, 89).

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 
Mae gofalwyr yng Nghymru eisoes yn meddu ar yr hawl i dderbyn asesiad gofalwr ond bydd 
y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn atgyfnerthu hyn. Mae’r Ddeddf newydd, 
sydd yn dod i rym yn Ebrill 2016, yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynnig asesiad 
pan fydd hi’n ymddangos bod angen cymorth ar ofalwr. Mae hwn yn newid sylweddol gan fod 
y ddyletswydd wedi bod ar ofalwyr cyn hyn i wneud cais.14 

Gwrando ar bobl ifanc10.
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Y gair olaf
Mae’n annerbyniol fod tri chwarter o’r defnyddwyr CAMHS yn ein hymgynghoriad yn dweud eu 
bod wedi cael profiad negatif o CAMHS, a dim ond 40 y cant a gytunodd bod CAMHS wedi eu 
helpu i wella a symud ymlaen. Mae’n amlwg bod CAMHS angen newid.
Rydym yn croesawu’r buddsoddiad sydd wedi ei wneud gan Lywodraeth Cymru ym maes 
gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc16 ond rydym yn gwybod na fydd cyllid yn unig yn 
ddigon i oresgyn yr holl drafferthion yma. Yn yr 
adroddiad hwn, rydym wedi gwneud argymhellion 
penodol am sut i ddarparu gwasanaethau yn fwy 
effeithiol.
Mae ond modd i ni wella gwasanaethau yng 
Nghymru drwy fynd i’r afael â’r nifer gormodol o 
bobl ifanc sy’n cael eu hatgyfeirio at CAMHS.
Mae gweithwyr sydd y tu hwnt i faes iechyd 
meddwl, gan gynnwys gwasanaethau cwnsela 
addysgol, athrawon a grwpiau ieuenctid yn  gorfod 
chwarae rôl sylweddol wrth ddiwallu anghenion 
emosiynol y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc. Mae 
pobl ifanc yn cael profiadau positif a negatif yn 
eu bywydau - rhaid i ni normaleiddio’r profiadau 
yma yn hytrach na’u labelu fel ‘afiechyd meddwl’. 
Mae derbyn diagnosis pan yn ifanc yn medru cael 
effaith ddifäol ar fywyd person ifanc.  
Yn y cyfamser, dylai gwasanaethau arbenigol 
CAMHS gefnogi’r nifer o bobl ifanc sydd ag 
afiechyd meddwl difrifol.  
Mae wedi bod yn gyffrous iawn wrth fynd ati i 
lunio’r adroddiad hwn. Rydym wir am helpu’r sawl 
sy’n chwarae rhan yn adolygu CAMHS i sicrhau’r 
canlyniadau gorau i blant a phobl ifanc yng 
Nghymru.  
Dywedodd pobl ifanc wrthym eu bod am dderbyn 
cefnogaeth gan bobl y maent yn ymddiried 
ynddynt. Gadewch i ni wrando arnynt!

Mair Elliott a Jake Roberts 

Uchod: Yn cwrdd â’r Comisiynydd Plant i Gymru, yr 
Athro Sally Holland, er mwyn trafod canfyddiadau ein 
hymgynghoriad.
Ar y chwith: Gyda’n partneriaid Arsyllfa Cymru ar 
Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc yn un o’r ddau 
ddigwyddiad ‘Gwneud Synnwyr’ ym Mhrifysgol Bangor.

Gyda diolch i... 
Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi 
cymryd rhan yn ein hymgynghoriad, 
gan gynnwys defnyddwyr  CAMHS, 
gofalwyr a phobl ifanc eraill. Hoffwn 
ddiolch hefyd i ysgolion Dwr-y-Felin a 
Bryn Tawe - gan i ni gael trafodaethau 
gwych gyda’r disgyblion.  
Rydym yn ddiolchgar i Arsyllfa Cymru 
ar Hawliau Dynol Plant a Phobl 
Ifanc, sydd nid yn unig wedi darparu 
arbenigrwydd ar hawliau dynol a 
chyfreithiau ond sydd hefyd wedi 
trefnu digwyddiadau ym mhrifysgolion 
Abertawe a Bangor, ble i ni rannu 
gwybodaeth a syniadau gyda myfyrwyr.
Yn olaf, hoffwn ddiolch i Hafal a’n 
partneriaid yn y Grŵp Cydweithredol 
ar Anghenion Uchel a roddodd 
ganiatâd i ni siarad gyda’u defnyddwyr 
gwasanaeth a gofalwyr ac sydd wedi 
helpu i drefnu’r ymgynghoriad.
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