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Rhagair
 
 

Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed yw 
strategaeth 10 mlynedd Llywodraeth Cynulliad Cymru 
ar gyfer mynd i’r afael â’r niwed sy’n gysylltiedig 
â chamddefnyddio alcohol, cyffuriau a sylweddau 
eraill yng Nghymru. Camddefnyddio cyffuriau, 
alcohol neu sylweddau eraill yw un o’r ffyrdd mwyaf 
dinistriol o hyd i unigolion niweidio’u hunain, eu 
teuluoedd a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt. 
Rydym yn benderfynol o fynd i’r afael â hyn. 

Yn ystod oes ein strategaeth flaenorol (Mynd i’r 
afael â Chamddefnyddio Sylweddau yng Nghymru - 

Dull Partneriaeth) rydym wedi gweithio gyda’n partneriaid i wneud camau breision 
wrth fynd i’r afael ag aflwydd camddefnyddio cyffuriau ac alcohol yng Nghymru. 

Yn lleol, rydym wedi sefydlu’r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol a’u grymuso 
i fynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yn eu hardaloedd, ac wedi’u cefnogi 
drwy gynyddu’n sylweddol yr arian a gânt i gomisiynu gwasanaethau ac i fynd 
i’r afael â phroblemau lleol. Yn genedlaethol, sefydlwyd rhaglen addysg i Gymru 
gyfan a chomisiynwyd gwasanaethau arloesol i fynd i’r afael ag anghenion 
grwpiau penodol, megis troseddwyr a phobl ifanc sy’n camddefnyddio sylweddau. 
Gyda’n gilydd, rydym wedi cynyddu’r nifer sy’n cael triniaeth ac wedi cyfrannu at 
leihau’r niwed a achosir gan gyffuriau anghyfreithlon. 

Ond mae llawer mwy i’w wneud eto. Rhaid inni weithio’n galetach i atal 
camddefnyddio sylweddau, gan dargedu ein hymdrechion at yr unigolion a’r 
cymunedau hynny sydd fwyaf agored i risg, ond gan sicrhau hefyd ein bod 
yn mynd i’r afael ag anghenion y boblogaeth ehangach. Lle bydd pobl yn 
camddefnyddio sylweddau, rhaid inni ehangu eto’r gwasanaethau sydd ar gael, 
gwella’u hansawdd a’u heffeithlonrwydd, a chanolbwyntio’n hymdrechion ar 
gynorthwyo’r sawl sy’n camddefnyddio sylweddau i wella’u hiechyd a dal ati. 
Rhaid inni wneud popeth yn ein gallu i gynorthwyo teuluoedd lle mae pobl yn 
camddefnyddio sylweddau. Rhaid inni hefyd fynd i’r afael â’r ddarpariaeth 
gyffuriau anghyfreithlon ac â gwerthu alcohol mewn modd amhriodol ac 
anghyfrifol, ac â’r troseddu a’r ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig 
â hyn. Rhaid i anghenion y sawl sy’n camddefnyddio sylweddau, eu teuluoedd 
a’r gymuned ehangach fod wrth wraidd popeth a wnawn.

Credaf hefyd ei bod yn rhaid inni gryfhau’n hymdrechion i fynd i’r afael 
â chamddefnyddio alcohol. Bydd y rhan fwyaf ohonom yn yfed yn gall (er ein bod 
hefyd yn yfed mwy nag yr ydym yn ei dybied), ond mae lleiafrif sylweddol yn yfed 
gormod, yn rhy aml, ac yn bla ar strydoedd ein trefi a’n dinasoedd wrth iddynt 
droseddu a chreu anhrefn sy’n gysylltiedig ag alcohol, gan wneud difrod i’w 
hiechyd tymor hir hwy eu hunain ar yr un pryd. Rwy’n benderfynol y dylem weithio 
gyda’n partneriaid a chyda Llywodraeth y DU i wneud popeth rhesymol yn ein 
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gallu i gyfyngu ar ddarparu alcohol mewn modd amhriodol, i gynorthwyo pobl 
i yfed yn gall ac yn ddiogel ac i’w hannog i wneud hynny.

Hyd yn hyn, drwy gyfrwng partneriaeth go iawn yr ydym wedi llwyddo orau 
a rhaid inni ddal i anelu at y nod hwn. Mae’r her yn un sylweddol, ond os 
cydweithiwn ni, yr wyf yn argyhoeddedig y gallwn wneud gwahaniaeth o ddifrif. 
Gobeithio y gwnewch barhau i gydweithio â ni i fynd i’r afael â’r her hon.

Dr Brian Gibbons AC 
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
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Crynodeb Gweithredol
1.  Bydd pobl sy’n camddefnyddio cyffuriau, alcohol neu sylweddau eraill 

yn gwneud niwed sylweddol iddynt hwy eu hunain ac i’r gymdeithas. 
Mae hyn yn cynnwys niwed i’w hiechyd a’u lles corfforol a meddyliol hwy 
eu hunain, ac, o bosibl, i’w gallu i’w cynnal eu hunain. Efallai y byddant 
yn niweidio bywyd eu teulu drwy wneud difrod i iechyd a lles eu plant ac 
yn rhoi baich gofal ar berthnasau eraill (gan gynnwys eu plant). Hefyd, 
niweidir y cymunedau y maent yn byw ynddynt yn sgil y troseddu, yr anhrefn 
a’r ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio 
sylweddau. Amcangyfrifwyd mai cyfanswm cost economaidd a chymdeithasol 
defnyddio cyffuriau Dosbarth A yng Nghymru yw oddeutu £780 miliwn, 
a throseddu cysylltiedig â chyffuriau sy’n gyfrifol am 90 y cant o hyn.

2. Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed yw strategaeth 10 mlynedd 
Llywodraeth Cynulliad Cymru a’i nod yw gosod agenda genedlaethol 
glir sy’n dweud sut y gallwn ni a’n partneriaid fynd i’r afael â’r niwed 
sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau yng Nghymru a’i leihau. 
Mae’r strategaeth yn disgrifio sut y bydd pedwar prif nod yn sail i’r camau 
a gymerwn:

• Lleihau’r niwed i unigolion (yn enwedig i blant a phobl ifanc), i’w 
teuluoedd ac i gymunedau ehangach yn sgil camddefnyddio cyffuriau ac 
alcohol, heb greu stigma ynglŷn â chamddefnyddio sylweddau.

• Gwella’r addysg, y gwasanaethau atal a thrin a’r cymorth cysylltiedig sydd 
ar gael a gwella’u hansawdd hefyd, gan roi mwy o flaenoriaeth nag a 
roddwyd yn y strategaeth flaenorol i’r rheini sy’n ymwneud ag alcohol.

• Defnyddio adnoddau’n well - cefnogi gwneud penderfyniadau ar 
sail tystiolaeth, gwella canlyniadau triniaeth, datblygu sylfaen sgiliau 
partneriaid a darparwyr gwasanaethau drwy ganolbwyntio mwy ar 
ddatblygu’r gweithlu a chydgysylltu asiantaethau a gwasanaethau’n fwy 
effeithiol yn unol â Creu’r Cysylltiadau.

•	 Ymwreiddio gwerthoedd craidd Llywodraeth y Cynulliad, sef 
cynaliadwyedd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, cefnogaeth i’r Gymraeg 
a datblygu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr ynghyd â 
sylfaen hawliau i blant a phobl ifanc wrth ddatblygu ac wrth wireddu’r 
strategaeth hon. 

3. Mae’r cyflwyniad i’r strategaeth yn disgrifio sut y mae pobl sy’n 
camddefnyddio cyffuriau, alcohol neu sylweddau eraill yn gwneud niwed 
sylweddol iddynt hwy eu hunain, i’w teuluoedd, ac i’r cymunedau y maent 
yn byw ynddynt. I blant, gall y niwed fod yn niwed tymor hir ac yn ddinistriol 
iawn. Mae hefyd yn sôn am effaith camddefnyddio sylweddau ar ein 
gwasanaethau cyhoeddus, yn enwedig o ran iechyd, gofal cymdeithasol a 
throseddu a phwysleisir y gost i’r gymdeithas drwyddi draw.

4. Rydym yn dal i fynd i’r afael â chyffuriau, alcohol a sylweddau eraill ar 
y cyd. Fodd bynnag credwn hefyd fod materion penodol i’w hystyried 
yng nghyswllt camddefnyddio alcohol a bod consensws clir y dylai ein 
strategaeth ganolbwyntio ar fynd i’r afael â’r problemau a achosir yn sgil 
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defnyddio alcohol mewn ffordd amhriodol neu mewn ffordd sy’n peri risg. 
Mae’r Cynllun Gweithredu a gyhoeddir gyda’r ddogfen hon, sy’n nodi sut 
y byddwn yn gwireddu’r strategaeth hon, yn cynnwys ystod o amcanion 
penodol ynglŷn ag alcohol gan gynnwys camau sy’n canolbwyntio 
ymdrechion ar yr yfwyr hynny y mae lefel neu batrwm eu hyfed yn peri niwed 
tymor hwy iddynt neu’n peri problemau i’r gymuned ehangach ond nad oes o 
reidrwydd angen triniaeth arbenigol arnynt ar gyfer eu dibyniaeth. 

5. Ym Mhennod 2, sonnir am y cynnydd a wnaed dan y strategaeth flaenorol 
o ran mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau, a’r ymateb i rai o’r 
bylchau a’r gwendidau a fodolai gynt, gan gynnwys:

•	 Drwy sefydlu Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn asiantau darparu 
lleol, gyda thimau cynghori rhanbarthol Llywodraeth y Cynulliad yn 
gefn iddynt, a rhoi arweiniad manwl iddynt i’w cynorthwyo i ddatblygu 
cynlluniau gweithredu lleol a chomisiynu gwasanaethau lleol.

• Drwy gynyddu’n sylweddol o’r naill flwyddyn i’r llall yr arian a ddarperir 
gan Lywodraeth y Cynulliad, a hwnnw wedi’i ddyrannu yn ôl fformiwla 
seiliedig ar anghenion dan drefn dreigl tair blynedd, cynorthwywyd i 
ehangu’r gwasanaethau trin yn sylweddol.

Crynodeb o’r niwed

Mae clefyd alcoholig ar yr iau yn 
gyfrifol am dderbyn oddeutu 1,600 
i’r ysbyty bob blwyddyn.

Roedd dros 54,000 o droseddau 
treisgar yng Nghymru yn 2006-07 
yn gysylltiedig ag yfed alcohol.

Amcangyfrifwyd mai’r gost i’r 
gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn 
sgil defnyddio cyffuriau mewn modd 
problemus yw £17.6 miliwn 
y flwyddyn.

Amcangyfrifwyd mai cyfanswm 
cost economaidd a chymdeithasol 
defnyddio cyffuriau Dosbarth 
A yng Nghymru yw oddeutu 
£780 miliwn a throseddu 
cysylltiedig â chyffuriau sy’n gyfrifol 
am 90 y cant o hyn.

Mae 20 y cant o oedolion 
Cymru’n cyfaddef eu bod yn cael 
pyliau o oryfed.

Mae 30,000 o ddiwrnodau gwely 
yn gysylltiedig â chanlyniadau yfed 
alcohol.

Roedd cymaint â 129,000 o’r 
troseddau a gofnodwyd yng 
Nghymru yn 2006-07 yn gysylltiedig 
â chyffuriau.

Amcangyfrifir mai cost clefydau 
cronig cysylltiedig ag alcohol a 
digwyddiadau acíwt cysylltiedig ag 
alcohol i’r gwasanaeth iechyd yng 
Nghymru yw rhwng £70 miliwn 
ac £85 miliwn bob blwyddyn.

Amcangyfrifir bod cost economaidd 
a chymdeithasol camddefnyddio 
alcohol a chyffuriau dosbarth A yng 
Nghymru gymaint â £2 biliwn y 
flwyddyn. 
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6. Mae’r newidiadau hyn wedi cyfrannu at gynyddu’n gyflym nifer y bobl 
sy’n cael triniaeth, at leihau’r niwed a achosir yn sgil cyffuriau anghyfreithlon, 
ac at ostwng cyfran y bobl sy’n meddwl bod defnyddio cyffuriau neu ddelio 
cyffuriau yn broblem yn eu hardal. 

7. Mae’r strategaeth yn cydnabod bod sawl her i’w wynebu o hyd o ran 
troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, camddefnyddio sylweddau 
ymhlith pobl ifanc ac effaith camddefnyddio sylweddau ar iechyd. 
Pwysleisiwn ein hymrwymiad i fynd i’r afael â’r heriau hyn drwy roi sylw i’r 
newidiadau ym mhatrymau defnyddio sylweddau, yn enwedig ymhlith pobl 
ifanc, drwy ymyrryd yn gynharach â’r sawl sydd fwyaf agored i risg, a thrwy 
wneud mwy i addysgu pobl am y risgiau sylweddol i’w hiechyd. 

8. Ym Mhennod 3, rydym yn sôn yn fras am gyd-destun ehangach y strategaeth 
yn y DU ac yn Ewrop. Rydym yn ategu’r ffaith bod angen sicrhau 
ymgysylltiad, ymrwymiad a chydweithrediad ystod eang o bartneriaid 
a rhanddeiliaid, gan gynnwys Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cynulliad 
Cymru er mwyn iddynt gydweithio ar faterion sy’n croesi ffiniau meysydd 
cyfrifoldeb, boed y rheini wedi’u datganoli neu beidio. 

9. Ym Mhennod 4 esbonnir ein hymagwedd at y strategaeth newydd hon. 
Ein nod yw gosod agenda glir sy’n canolbwyntio ar y dinesydd, i ni’n 
hunain ac i’n partneriaid yng Nghymru er mwyn lleihau’r niwed yn sgil 
camddefnyddio sylweddau yng Nghymru. Y pedwar maes blaenoriaeth 
y rhoddir sylw iddynt yn y strategaeth yw: 

•	 Atal niwed 

• Cynorthwyo camddefnyddwyr sylweddau i wella’u hiechyd a rhoi cymorth 
iddynt ymadfer a dal ati

• Cynorthwyo ac amddiffyn teuluoedd

• Mynd i’r afael â’r ddarpariaeth ac amddiffyn unigolion a chymunedau 
drwy weithgarwch gorfodi.

Cynorthwyo Teuluoedd
a Gofalwyr

Mynd i’r Afael â’r
Ddarpariaeth ac

Amddiffyn Cymunedau

Cynorthwyo Camddefnyddwyr Sylweddau
Addysgu/

Atal
Gwybodaeth 

Cyngor

Lliniaru
Niwed

Meysydd Blaenoriaeth 

Triniaeth
Haenau 2

      Haen 4 Cymorth ar gyfer 
Tai/Addysg a 
Chyflogaeth

- atal llithro’n ôl 

Gwasanaethau 
Ôl-ofal 

Ymadfer
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Maes Gweithredu 1 - Atal niwed

10. Yn y maes gweithredu hwn, disgrifiwn sut y bwriadwn helpu plant, pobl ifanc 
ac oedolion i wrthsefyll, i leihau neu i ohirio camddefnyddio sylweddau 
drwy ddarparu gwybodaeth am y difrod y gall camddefnyddio sylweddau 
ei wneud i’w hiechyd, i’w teuluoedd ac i’r gymuned ehangach. Mae atal 
camddefnyddio sylweddau yn y dyfodol yr un mor bwysig â thrin y broblem 
sy’n bodoli eisoes, a’n dyhead yw gweld sefyllfa lle nad oes neb yng 
Nghymru’n anwybodus ynglŷn â chanlyniadau camddefnyddio cyffuriau 
neu alcohol, nac ynglŷn ag ymhle y mae cymorth a chefnogaeth ar gael. 
Byddwn yn dal i bwysleisio codi ymwybyddiaeth ymhlith plant a phobl ifanc, 
ond byddwn yn gwneud rhagor hefyd i addysgu’r boblogaeth drwyddi draw 
ac i ddylanwadu ar agweddau, gan gynnwys mynd i’r afael ag anghenion 
penodol pobl hŷn. Yn benodol, byddwn yn canolbwyntio mwy ar gynyddu 
ymwybyddiaeth pobl o faint o alcohol y maent yn ei yfed a’r risgiau sy’n 
gysylltiedig â hynny, er mwyn iddynt ysgwyddo’r cyfrifoldeb am eu hyfed 
yn gyffredinol a dilyn canllawiau yfed call. 

11. Byddwn yn dal i ganolbwyntio ar waith atal gyda phlant a phobl ifanc 
o ran alcohol a sylweddau eraill yr ymdrinnir â hwy yn y strategaeth 
hon. Rydym am i blant a phobl ifanc gael yr wybodaeth, y sgiliau 
a’r ddealltwriaeth y mae eu hangen arnynt er mwyn iddynt ddewis yn 
ddoeth, a byddwn yn defnyddio’r sylfaen dystiolaeth ynglŷn â’r ffyrdd 
mwyaf effeithiol o gynorthwyo pobl ifanc i osgoi problemau camddefnyddio 
sylweddau a’u goresgyn. Mae camddefnyddio sylweddau’n digwydd 
mwy ymhlith ein plant a’n pobl ifanc mwyaf agored i niwed, a byddwn yn 
gweithio’n galetach i dargedu’r rheini sy’n agored i’r risg fwyaf. 

12. Yn y maes gweithredu hwn, byddwn hefyd yn pwysleisio’r dylanwad y 
gall rhieni a gofalwyr ei gael ar ddaliadau, agweddau ac ymddygiad eu 
plant. Byddwn yn codi ymwybyddiaeth ymhlith rhieni a gofalwyr ynglŷn â 
chanlyniadau defnyddio alcohol mewn modd niweidiol a defnyddio cyffuriau 
anghyfreithlon a chyffuriau eraill. Gwnawn hyn drwy gynnig arweiniad 
hygyrch a thrwy weithio gyda phartneriaid i ystyried ffyrdd o ymgysylltu â 
rhieni yn y gwaith atal a wneir gyda phlant oedran ysgol. 

13. I blant sydd wedi ymadael â’r ysgol, byddwn yn ystyried sut y gellir cynnig 
cymorth ac arweiniad mewn colegau, mewn prifysgolion ac yn y gweithle. 
Pwysleisiwn yr heriau penodol sydd ynghlwm wrth ymgysylltu â phobl ifanc 
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Ar gyfer pob plentyn 
a pherson ifanc sy’n dechrau camddefnyddio sylweddau, pwysleisiwn 
bwysigrwydd gweld y broblem yn fuan ac ymyrryd, ynghyd â phwysigrwydd 
camau neu raglenni i dywys unigolion oddi ar lwybr camddefnyddio 
sylweddau.
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Maes Gweithredu 2 - Cynorthwyo camddefnyddwyr 
sylweddau i wella’u hiechyd a rhoi cymorth iddynt 
ymadfer a dal ati

14. Anelir y maes gweithredu hwn at alluogi, annog a chynorthwyo 
camddefnyddwyr sylweddau i leihau’r niwed y maent yn ei wneud 
iddynt eu hunain, i’w teuluoedd ac i’w cymunedau, ac, yn y pen draw, 
i ddychwelyd i fyw bywyd nad yw’n dibynnu ar alcohol neu gyffuriau a dal 
ati. Mae’n mynd i’r afael â’r cymorth a ddarperir ar gyfer camddefnyddwyr 
sylweddau gan gynnwys camau sylfaenol i liniaru niwed a rhoi cyngor o 
fath arall; gwaith allgymorth a gwasanaethau eraill â’r nod o annog pobl i 
gael triniaeth, sef, pedair haen gydnabyddedig darparu gwasanaethau ac 
atal llithro’n ôl. Mae’n ymwneud hefyd â’r anghenion ehangach sydd gan 
gamddefnyddwyr sylweddau am wasanaethau cymorth cofleidiol, gyda’r 
nod o’u cynorthwyo i gael gafael ar lety, addysg, cyflogaeth a hyfforddiant - 
ac mae pob un o’r rhain yn hanfodol i’w cynorthwyo i ymadfer a dal ati.

15. Rydym wedi gwneud camau breision dan y strategaeth flaenorol, o ran 
ehangder a maint y ddarpariaeth sydd ar gael ym maes gwasanaethau trin 
camddefnyddio sylweddau, ond mae llawer mwy i’w wneud a phwysleisiwn 
fod angen:

•	 Ehangu gwasanaethau allgymorth a gwasanaethau eraill.

• Gwella canlyniadau’r driniaeth.

• Ysgogi gwasanaethau trin i berfformio’n well a bod yn fwy effeithlon.

• Gwella capasiti’r gwasanaethau’n gyffredinol. 

• Blaenoriaethu gwasanaethau sy’n mynd i’r afael â’r meysydd lle mae’r 
niwed ar ei fwyaf.

• Canfod y rhwystrau sy’n atal pobl rhag cael triniaeth a’u lliniaru. 

• Cynorthwyo pobl sy’n camddefnyddio sylweddau i ail-ymsefydlu yn 
y gymuned. 

• Gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr sy’n diwallu anghenion 
ystod o wahanol grwpiau penodol. 

• Ymgysylltu â chamddefnyddwyr sylweddau wrth gynllunio a dylunio 
gwasanaethau.

• Gweithio tuag at ddarparu’r ystod lawn o ddewisiadau triniaeth integredig 
ym mhob ardal.

16. Byddwn yn ehangu gwasanaethau lleihau niwed ar gyfer camddefnyddwyr 
cyffuriau. Byddwn yn gwneud rhagor i ymgysylltu â grwpiau sy’n flaenoriaeth 
a grwpiau anodd eu cyrraedd drwy fuddsoddi mewn gwasanaethau 
ieuenctid a gwasanaethau allgymorth eraill a thrwy ddefnyddio gweithwyr 
cyfeirio-wrth-arestio a gweithwyr Haen 1 eraill i weithio gyda phobl 
sy’n camddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Byddwn hefyd yn hyrwyddo’r 
gwasanaethau sydd ar gael eisoes ac yn dechrau mynd i’r afael â bylchau 
yn y ddarpariaeth drwy:

•	 Hyrwyddo Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru (DAN 24/7 - 
Ffôn: 0800 6 33 55 88).
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•	 Annog datblygu gwasanaethau galw heibio a chanolfannau dydd yn 
ogystal â grwpiau hunangymorth neu gyd-gymorth. 

• Gwella dealltwriaeth gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol. 

• Ehangu ymyriadau seicogymdeithasol a therapïau seicolegol.

• Parhau i ddatblygu’r capasiti ar gyfer rhagnodi opiadau yn lle cyffuriau 
ledled Cymru (gan gynnwys defnyddio dan oruchwyliaeth) ond gan sicrhau 
bod triniaeth o’r fath yn fwy effeithiol drwy ddarparu gwasanaethau 
cymorth Haen 2.

• Annog cyflwyno rhagnodi gan bobl nad ydynt yn feddygon (ee gan nyrsys 
a fferyllwyr) mewn achosion priodol. 

• Mynd i’r afael â phroblem cael gafael ar wasanaeth dadwenwyno 
i gleifion mewnol a gwasanaethau adsefydlu preswyl yng Nghymru.

• Ystyried cost effeithlonrwydd rhaglenni triniaeth ar gyfer heroin.

17. Mae’r maes gweithredu hwn yn disgrifio hefyd sut y byddwn yn gweithio 
i wella’r gyfradd rhoi’r-gorau-i-driniaeth ledled Cymru a sut y byddwn yn 
gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu meini prawf i gefnogi a gwerthuso 
nifer o gynlluniau cymhelliad arbrofol ledled Cymru.

18. Disgrifir hefyd yr angen am integreiddio gwasanaethau’n well ac, yn 
enwedig, am wasanaethau triniaeth arbenigol i bobl ifanc sy’n cysylltu’n 
fwy effeithiol â gwasanaethau lleol eraill i blant. Pwysleisiwn fod angen 
gwasanaethau cofleidiol, yn enwedig tai, addysg, hyfforddiant a chyflogaeth, 
sy’n hollbwysig er mwyn lleihau’r niwed a berir i unigolion yn sgil 
camddefnyddio sylweddau a’u gallu i’w cynnal neu i’w hailsefydlu eu hunain 
yn y gymuned. Byddwn hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd gweithredu ym 
maes meddyginiaeth ar bresgripsiwn a thros y cownter, steroidau anabolig 
a sylweddau anweddol. Byddwn hefyd yn trafod yr angen am fynd i’r 
afael ag anghenion penodol plant a phobl ifanc, y rheini y mae ganddynt 
broblemau camddefnyddio sylweddau a phroblemau iechyd meddwl ar yr 
un pryd, a menywod beichiog a’u babanod. 

19. Yn olaf, byddwn yn trafod y materion penodol sy’n ymwneud ag unigolion 
yn y System Cyfiawnder Troseddol. I droseddwyr ifanc, byddwn yn 
pwysleisio bod angen gwneud rhagor i hyrwyddo a lledaenu arferion 
effeithiol sydd eisoes ar waith gan weithwyr camddefnyddio sylweddau ac 
i atgyfnerthu’r cysylltiad rhwng Timau Troseddau Ieuenctid a Phartneriaethau 
Diogelwch Cymunedol. Ar gyfer troseddwyr sy’n oedolion, nodwn fod 
angen gwella’r dewisiadau triniaeth i garcharorion o Gymru ym mhob rhan 
o ystâd y carchardai, a gwella’r cymorth sydd ar gael i droseddwyr wrth 
eu rhyddhau, yn enwedig y rheini y mae ganddynt broblemau’n ymwneud 
ag alcohol. 
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Maes Gweithredu 3 - Cynorthwyo ac amddiffyn teuluoedd

20. Yn y maes gweithredu hwn, byddwn yn disgrifio sut y ceisiwn leihau’r risg 
o niwed i blant ac i oedolion yn sgil camddefnyddio sylweddau gan un o’r 
teulu. Disgrifir sut y gall camddefnyddio sylweddau fod yn symptom ac yn 
achos ystod o broblemau cydgysylltiedig, gan gynnwys problemau iechyd 
meddwl, tlodi, diffyg sgiliau, digartrefedd ac ymddygiad troseddol neu 
wrthgymdeithasol.

21. Pwysleisiwn y dylai galluogi rhieni sy’n camddefnyddio sylweddau i gael 
gafael ar driniaeth effeithiol eu gwneud yn fwy galluog i fagu eu plant, 
ond bod gan wasanaethau gyfrifoldeb hefyd, ar y cyd ag eraill, i sicrhau lles 
y plentyn. Er bod gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau 
lleol rôl arweiniol o ran adnabod a chynorthwyo teuluoedd sy’n agored i 
niwed yn sgil camddefnyddio sylweddau, mae’n hollbwysig sicrhau bod 
yr asiantaethau i gyd yn cydweithio. 

22. Tynnwn sylw hefyd at bwysigrwydd prosiectau ymyriadau ar gyfer teuluoedd 
er mwyn diwallu anghenion plant rhieni sy’n camddefnyddio sylweddau, 
a disgrifir sut y byddwn yn ceisio sicrhau bod arferion seiliedig ar dystiolaeth 
yn sail i’r ymyriadau a’r rheini wedi’u gwerthuso a’u profi’n effeithiol o ran 
gwella canlyniadau i’r plentyn ac i’r teulu. Nodwn hefyd ein hymgynghori 
ynglŷn â phwerau newydd i’w gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a’u 
partneriaid sefydlu Gwasanaethau Integredig i roi Cymorth i Deuluoedd, 
a’n cynlluniau i annog gwasanaethau oedolion a gwasanaethau plant i 
weithio gyda theuluoedd mewn ffordd gyfannol.

23. Disgrifiwn hefyd y baich cyfrifoldeb a all ddisgyn ar ysgwyddau plant yn 
sgil y ffaith bod eu rhieni’n camddefnyddio sylweddau, a bod angen i 
weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gydag oedolion lle gallai camddefnyddio 
sylweddau fod yn broblem fod yn effro i’r posibilrwydd y gallai plant 
neu bobl ifanc yn y teulu fod yn gwneud gwaith gofalu. Yn yr un modd, 
pwysleisiwn hefyd fod angen cynnig cymorth i rieni plant a phobl ifanc y 
mae ganddynt broblemau camddefnyddio sylweddau. 

24. Nodwn y dystiolaeth gynyddol y gall perthnasau a gofalwyr chwarae rôl 
hollbwysig o ran cynorthwyo’r sawl sy’n camddefnyddio sylweddau i lwyddo 
yn eu triniaeth, a bod angen i ddarparwyr a chomisiynwyr weithio’n glòs 
gyda theuluoedd y camddefnyddwyr sylweddau. 

25. Pwysleisiwn y cysylltiadau rhwng camddefnyddio sylweddau a cham-drin 
domestig, o ran y camdrinwyr ac o ran y dioddefwyr, a byddwn yn gweithio 
gyda Gweithgor Cam-drin Domestig Cymru Gyfan i nodi a chydlynu camau 
sy’n cydgefnogi rhoi’r Strategaeth Cam-drin Domestig ar waith ac i fwrw 
ymlaen â hwy ynghyd â mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau.
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Maes Gweithredu 4 - Mynd i’r afael â’r ddarpariaeth 
ac amddiffyn unigolion a chymunedau drwy weithgarwch 
gorfodi

26. Mae’r maes gweithredu hwn yn disgrifio’r niwed sy’n gysylltiedig â throseddu 
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn sgil camddefnyddio sylweddau, ac 
mae’n egluro sut y bwriadwn leihau’r niwed hwn drwy fynd i’r afael â’r 
ddarpariaeth gyffuriau anghyfreithlon ac â darparu alcohol a sylweddau 
eraill mewn modd amhriodol. 

27. Pwysleisiwn ein pryder nad yw’n partneriaid eto’n manteisio i’r eithaf ar 
y sancsiynau sydd ar gael iddynt er mwyn lleihau’r niwed i unigolion ac i 
gymunedau yn sgil goryfed. Dymunwn i’n partneriaid lleol weithio’n fwy clòs 
gyda’r adrannau safonau masnach er mwyn mynd i’r afael â masnachwyr 
sy’n gwerthu neu’n cyflenwi alcohol yn rheolaidd i blant, fel y gellir 
manteisio i’r eithaf ar y pwerau a’r ddeddfwriaeth sydd ar gael eisoes, gan 
sicrhau bod yr ystod lawn o sancsiynau’n cael eu rhoi ar waith yn erbyn 
unigolion sy’n yfed yn anghyfrifol, a’r trwyddedeion sy’n dal i werthu iddynt. 
Ond rydym hefyd am i bartneriaid arddel ymagwedd gyfannol at reoli’n 
trefi a’n dinasoedd gyda’r hwyr ac yn y nos, a byddwn yn gweithio gyda 
phartneriaid lleol i roi fframwaith ar waith ledled Cymru ar gyfer economi’r 
hwyr a’r nos. 

28. Pwysleisiwn hefyd fod angen gweithio gyda Llywodraeth y DU a chyda 
manwerthwyr a’r diwydiant alcohol, a phwysleisiwn y meysydd lle dymunwn 
weld gweithredu, gan gynnwys yng nghyswllt prisio a hyrwyddo, yfed 
a gyrru, cynnwys diogelu iechyd y cyhoedd yn un o amcanion statudol 
y Ddeddf Trwyddedu, a chryfhau’r cod ymddygiad ar gyfer y diwydiant 
alcohol neu ei wneud yn orfodol. Byddwn hefyd yn ystyried a oes lle dan 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 i roi mwy o rym i awdurdodau trwyddedu 
yng Nghymru. 

29. Yng nghyswllt troseddau ac anhrefn sy’n gysylltiedig â chyffuriau, pwysleisiwn 
y newidiadau yn y marchnadoedd cyffuriau sy’n gosod heriau gorfodi 
newydd i bob partneriaeth. Dylai’r gorfodi ganolbwyntio ar y rheini sy’n 
cyflenwi cyffuriau i blant a phobl ifanc ac mae gan gymunedau rôl allweddol 
o ran darparu cudd-wybodaeth a gwybodaeth, ac o ran enwi’r rheini sy’n 
ymwneud â’r fasnach gyffuriau anghyfreithlon. Lleisiwn eto’n hymrwymiad 
parhaus i Tarian, ac anogwn bartneriaid i ddatblygu cysylltiadau cryfach 
rhwng gweithgarwch gorfodi ym maes cyffuriau ar lefel leol ac ar lefel 
ranbarthol. Byddwn hefyd yn cefnogi cynllun y bwriedir iddo fynd i’r afael â 
delio ar y stryd a dylanwad hynny ar yr effeithiau gwrthgymdeithasol amlwg 
a gaiff delio cyffuriau yn ein cymunedau. 

30. Pwysleisiwn hefyd bwysigrwydd ymyriadau yn y ddalfa fel ffordd effeithiol 
o gynnig cymorth a chyngor ynglŷn â lleihau niwed i bobl sy’n defnyddio 
cyffuriau mewn ffordd broblemus gan eu cyfeirio at wasanaethau trin eraill, 
a byddwn yn dal i hyrwyddo datblygu ac ehangu gwasanaethau o’r fath. 
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31. Mae Pennod 5, Gwireddu’r Strategaeth a Chynorthwyo Asiantaethau Partner, 
yn sôn am y trefniadau ar gyfer cefnogi a monitro gwireddu’r strategaeth hon 
ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol. Mae hefyd yn disgrifio’r cynlluniau 
a’r camau a gymerwn i gynorthwyo asiantaethau partner i wireddu’r 
strategaeth hon ar lefel leol.

32. Ar lefel genedlaethol, byddwn yn sefydlu Bwrdd Cenedlaethol Gweithredu’r 
Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau er mwyn goruchwylio’i gwireddu. 
Ar lefel leol, y Partneriaethau Diogelwch Cymunedol a fydd yn dal yn gyfrifol 
am wireddu’r strategaeth, ond byddwn hefyd yn cryfhau’r trefniadau ar 
gyfer ei gwireddu ar lefel ranbarthol yn sgil ad-drefnu’r GIG. Bydd angen 
i Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol baratoi cynlluniau lleol i ymateb 
i’r strategaeth hon yn ystod 2008-09, ond yn y tymor hwy, y bwriad fydd 
hepgor y rheidrwydd i baratoi cynlluniau gweithredu camddefnyddio 
sylweddau ar wahân.

33. Disgrifiwn hefyd ystod o gamau ar gyfer datblygu’r gweithlu, gan gynnwys 
datblygu cynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer datblygu’r gweithlu 
camddefnyddio sylweddau, arweiniad i’r Partneriaethau Diogelwch 
Cymunedol ynglŷn â datblygu’r gweithlu lleol, a chamau i gynyddu capasiti’r 
gweithlu sy’n darparu gwasanaeth cwnsela ar gyfer camddefnyddio 
sylweddau. Byddwn hefyd yn parhau i ddatblygu’r Fframwaith Triniaethau 
Camddefnyddio Sylweddau i Gymru ac yn ceisio sicrhau ei fod yn bwrw 
gwreiddiau.

34. Byddwn yn adeiladu’r fframwaith rheoli perfformiad ac yn ei fireinio er mwyn 
gwella’n gallu ni a gallu asiantaethau partner i gynllunio polisïau, i ddyrannu 
adnoddau, i lunio cymariaethau ac i fesur ein heffeithiolrwydd o ran 
lleihau’r niwed a achosir yn sgil camddefnyddio sylweddau. Byddwn hefyd 
yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn parhau i wella’n dull o gynllunio 
a chomisiynu. Byddwn hefyd yn gwella effeithiolrwydd triniaeth, drwy 
gyflwyno’r Proffil Canlyniadau Triniaeth ledled Cymru, a thrwy fwrw ymlaen 
â rhaglen adolygiadau thematig allanol Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 
(AGIC). 

35. Yn y bennod hon, pwysleisiwn hefyd bwysigrwydd cyfleu’r strategaeth, 
er mwyn gwneud pobl yn fwy ymwybodol o’r niwed y mae camddefnyddio 
sylweddau’n ei wneud, er mwyn rhoi gwell gwybodaeth i bartneriaid i’w 
helpu i wella gwasanaethau, er mwyn sicrhau bod mwy o ymarferwyr yn 
ymgysylltu â’r agenda hon ac er mwyn sicrhau bod y rheini y mae ganddynt 
broblemau camddefnyddio sylweddau’n cael eu hadnabod yn gynt ac 
yn cael cymorth neu’n cael eu cyfeirio i gael triniaeth. Byddwn yn sefydlu 
fframwaith cyfathrebu a fydd yn gefn i wireddu’r strategaeth hon.

36. O ran ariannu, nodwn yr adnoddau uniongyrchol ar gyfer gwireddu’r 
strategaeth hon dros y cyfnod rhwng 2008-09 a 2010-11, a phwysleisiwn 
nifer o lifau ariannu ehangach Llywodraeth Cynulliad Cymru a fydd hefyd yn 
cynyddu dros y cyfnod rhwng 2008-09 a 2010-11 ac y gellir eu defnyddio 
i gefnogi gwireddu’r strategaeth hon. 
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Pennod 1 - Cyflwyniad
1. Bydd pobl sy’n camddefnyddio cyffuriau, alcohol neu sylweddau eraill 

yn gwneud niwed sylweddol iddynt hwy eu hunain ac i’r gymdeithas. 
Mae mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yng Nghymru’n cael ei 
ystyried yn flaenoriaeth allweddol gan Lywodraeth Cymru ac ategir hyn gan 
ymrwymiadau yn Cymru’n Un1. Gallai gwneud hynny leihau’n sylweddol y 
niwed a wneir i unigolion, i deuluoedd ac i gymunedau a lleihau’r baich 
economaidd ar gymdeithas Cymru drwyddi draw. Amcangyfrifir bod cost 
economaidd a chymdeithasol camddefnyddio alcohol a chyffuriau dosbarth 
A yng Nghymru gymaint â £2 biliwn bob blwyddyn2. 

2. Gwyddom fod camddefnyddio sylweddau’n cyfrannu’n sylweddol at 
anghydraddoldebau iechyd. Mae’r effaith er gwaeth a gaiff ar iechyd 
a lles yn creu anghydraddoldebau rhwng unigolion a rhwng cymunedau, 
gan leihau’r cyfleoedd a’r dewisiadau sydd ar gael i lawer. Nod Gweithio 
Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed yw mynd i’r afael â phatrymau newidiol 
camddefnyddio sylweddau, yn enwedig ymhlith pobl ifanc.

3. Ceir consensws clir y dylai’r strategaeth hon ganolbwyntio mwy o lawer ar 
fynd i’r afael â’r problemau a achosir yn sgil defnyddio alcohol mewn ffordd 
beryglus a niweidiol. Mae angen inni ganolbwyntio mwy o’n hymdrechion 
ar atal niwed i iechyd yn y tymor hwy, gan gynnwys niwed sy’n digwydd yn 
sgil defnyddio alcohol ar y cyd â chyffuriau anghyfreithlon, megis canabis 
a chocên. Mae angen inni ymyrryd yn gynharach â’r rhai sy’n wynebu’r 
risg fwyaf, er mwyn atal camddefnyddio cyffuriau ac alcohol rhag datblygu 
a mynd yn arfer. Mae angen inni hefyd wneud mwy i addysgu pobl am 
y risgiau sylweddol i’w hiechyd sydd ynghlwm wrth yfed mwy nag sy’n 
ddiogel.

4. Bydd Fframwaith Strategol Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn gefn i’r 
strategaeth camddefnyddio sylweddau hon.

Mynd ati ar y cyd

5. Mae’r strategaeth hon yn egluro’n hagwedd at fynd i’r afael â’r ystod 
gyflawn o sylweddau a gamddefnyddir yng Nghymru ac mae hynny’n 
cynnwys:

•	 cyffuriau anghyfreithlon megis heroin, cocên, ecstasi, amffetaminau, 
LSD a chanabis

• alcohol

• meddyginiaethau ar bresgripsiwn yn unig, megis steroidau anabolig 
a bensodiasepinau 

• meddyginiaethau dros y cownter megis paratoadau sy’n cynnwys codin

• sylweddau anweddol megis chwistrellau aerosol, bwten, toddyddion 
a glud.
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6. Credwn mai mynd ati ar y cyd yw’r ffordd iawn am nifer o resymau:

•	 Yn unol ag arferion da, bwriedir i gyfran fawr o’r gwasanaethau addysg, atal, 
ymyriadau cynnar a thriniaeth allu ymateb i gamddefnyddio cyffuriau ac i 
gamddefnyddio alcohol.

• Wrth fynd ati i reoli camddefnyddio sylweddau ar y cyd, sicrheir y rhoddir sylw 
effeithiol i anghenion y llu o ddefnyddwyr sylweddau sy’n defnyddio alcohol a 
hefyd yn defnyddio cyffuriau anghyfreithlon.

• Mae’n galluogi comisiynwyr lleol i dargedu adnoddau mewn modd sy’n gymesur 
â’r niwed cymharol a wneir yn sgil camddefnyddio cyffuriau ac alcohol yn eu 
hardal.

• Mae plant a phobl ifanc sy’n yfed yn rheolaidd yn llawer mwy tebygol 
o ddefnyddio cyffuriau eraill na’r rhai nad ydynt yn yfed.3

Canolbwyntio mwy ar alcohol

7. Er bod angen mynd ati ar y cyd, cydnabyddwn hefyd fod materion penodol 
i’w hystyried yng nghyswllt camddefnyddio alcohol. Yn benodol, mae lleiafrif 
sylweddol o bobl sy’n yfed gormod er nad ydynt yn meddwl bod ganddynt broblem 
yfed sylweddol ac mae hynny’n peri risg iddynt hwy eu hunain ac i bobl eraill. 
Mae bron 40 y cant o oedolion yng Nghymru’n cyfaddef eu bod yn yfed mwy na’r 
terfyn a argymhellir ac mae 20 y cant yn cyfaddef eu bod yn cael pyliau o oryfed.4 
Wrth gymharu gwerthiannau alcohol â’r hyn y mae pobl yn ei ddweud y maent 
yn ei yfed, ceir awgrym hefyd fod pobl yn yfed mwy o alcohol nag y maent yn ei 
dybied.5 

8. Mae defnyddio alcohol mewn ffordd niweidiol yng Nghymru’n fwy cyffredin o 
lawer na defnyddio cyffuriau anghyfreithlon a sylweddau eraill, i’r graddau mai 
ychydig o unigolion, teuluoedd a chymunedau sydd yng Nghymru nad yw hyn yn 
effeithio arnynt mewn rhyw fodd neu’i gilydd. Yn y pen draw, sylweddolwn y bydd 
angen newid diwylliant er mwyn mynd i’r afael yn effeithiol â chamddefnyddio 
alcohol.

9. Felly, yn sail i’r strategaeth hon, ceir nifer 
o gamau gweithredu penodol yn y Cynllun 
Gweithredu a fydd yn canolbwyntio’r 
ymdrechion ar yr yfwyr hynny nad oes angen 
ymyriadau triniaeth arbenigol arnynt ar gyfer 
alcohol ond bod lefel neu batrwm eu hyfed yn 
peri niwed mwy hirdymor iddynt neu’n peri 
problemau i’r gymuned ehangach.

Camddefnyddio sylweddau yng 
Nghymru - pa mor niweidiol ydyw?

10. Bydd pobl sy’n camddefnyddio sylweddau’n 
niweidio’u hiechyd a’u lles corfforol a 
meddyliol eu hunain, ac yn tanseilio’u 
gallu i’w cynnal eu hunain a chyfrannu at 
yr economi. Sgil effaith hynny yw eu bod 
yn niweidio bywyd eu teulu drwy wneud 
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difrod i iechyd a lles eu plant a’u bod yn rhoi baich gofal ar berthnasau eraill 
(gan gynnwys eu plant eu hunain). Mae’r effeithiau tymor hir ar blant ac ar eu 
lles yn destun pryder difrifol. Yng Nghymru heddiw, mae gormod o fywydau 
ifanc yn cael eu difetha a’u gwastraffu oherwydd camddefnyddio cyffuriau ac 
alcohol, gormod o gydberthnasau a theuluoedd yn dioddef, ac, mewn rhai 
ardaloedd, mae delwyr cyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn sgil 
alcohol yn dal i dynhau eu gafael, ac yn peri diflastod i’r gymuned o gwmpas. 

Defnyddio alcohol mewn ffordd niweidiol - y gost 
i gamddefnyddwyr

11. Daw’r sawl sy’n wynebu risg o niwed yn sgil camddefnyddio alcohol o bob 
carfan o gymdeithas. Maent yn cynnwys yfwyr trwm cronig, oedolion gartref 
sy’n yfed lefelau peryglus neu niweidiol, a phlant ac oedolion ifanc sy’n 
dioddef yn sgil llawer o’r trais a’r anhrefn sy’n gysylltiedig ag alcohol ar ein 
strydoedd ac weithiau’n gyfrifol amdano - a hynny’n aml o ganlyniad i byliau 
o oryfed.

12. Mae mwy o bobl yn marw o glefydau cysylltiedig ag alcohol nag sy’n marw 
o ganser y fron, canser ceg y groth a haint MRSA i gyd gyda’i gilydd.6 
Yfed gormod o alcohol yw prif achos clefyd difrifol ar yr iau, sy’n aml yn 
farwol. Hefyd, mae alcohol yn ffactor sy’n cyfrannu’n fawr at risg dementia ac 
anaf caffaeledig i’r ymennydd, canser y fron, y geg, y gwddf, y stumog, yr iau, 
y pancreas, y colon a’r rectwm7, a hynny hyd yn oed, dan rai amgylchiadau, 
pan yfir o fewn y terfynau a argymhellir8. Yn ogystal â hyn, mae syndrom 
alcohol y ffoetws yn risg i fabanod mamau sy’n camddefnyddio alcohol.

13. Mae defnyddio alcohol mewn ffordd niweidiol yn rhoi baich anferth ar 
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru. Yn ôl Cronfa Ddata 
Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru:

• Roedd 30,000 o ddiwrnodau gwely yn gysylltiedig â chanlyniadau yfed 
alcohol.

• Yn 2006-07 cafwyd 1600 o dderbyniadau i’r ysbyty yng Nghymru lle roedd 
y prif ddiagnosis yn ymwneud â chlefyd alcoholig ar yr iau.

 Yn ogystal,

• Amcangyfrifir bod clefydau cronig cysylltiedig ag alcohol a digwyddiadau 
acíwt cysylltiedig ag alcohol yn costio rhwng £70 miliwn ac £85 miliwn bob 
blwyddyn i’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru.2

Defnyddio cyffuriau mewn ffordd niweidiol - y gost 
i gamddefnyddwyr

14. Gall camddefnyddio cyffuriau, rhai cyfreithlon a rhai anghyfreithlon, 
a sylweddau eraill sy’n newid y meddwl, megis sylweddau anweddol, niweidio 
iechyd mewn sawl ffordd. Dyma rai ohonynt: gorddosau marwol, caethiwed 
i gyffur, problemau iechyd meddwl, a heintiadau drwy chwistrellu effeithiau 
gwenwynig y llu o sylweddau y bydd delwyr yn eu cymysgu â’r cyffur ei hun. 
Mae’r rheini sy’n chwistrellu cyffuriau yn wynebu risg uwch o lawer o gael 
feirysau difrifol a gludir yn y gwaed megis HIV a hepatitis C.
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15. Er mai defnyddio cyffuriau anghyfreithlon sy’n peri’r niwed mwyaf, mae 
camddefnyddio meddyginiaeth sydd ar gael ar bresgripsiwn yn unig 
a meddyginiaethau dros y cownter yn peri problemau difrifol i iechyd rhai pobl. 
Mae camddefnyddio’n cynnwys sefyllfaoedd lle mae’r drefn rhagnodi wedi bod 
yn wael a hynny wedi arwain at ddibyniaeth neu broblemau eraill, yn ogystal 
â defnyddio’r feddyginiaeth at ddibenion gwahanol i’r dibenion y’i bwriadwyd 
ar eu cyfer.

16. Mae llawer o’r niwed yn sgil camddefnyddio cyffuriau’n cael ei achosi gan nifer 
fach o ddefnyddwyr problemus. Credir mai’r bobl hyn sy’n gyfrifol am 99 y cant o 
gyfanswm y costau sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio cyffuriau, mai hwy sy’n gyfrifol 
am y rhan fwyaf helaeth o’r troseddu cysylltiedig â chyffuriau a hwy hefyd yw’r grŵp 
sy’n fwyaf tebygol o niweidio’u hiechyd. Amcangyfrifir mai ychydig dan 20,000 
o ddefnyddwyr cyffuriau problemus sydd yng Nghymru (Gweler Atodiad 1).

17. Amcangyfrifwyd mai’r gost i’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn sgil defnyddio 
cyffuriau mewn modd problemus yw £17.6 miliwn y flwyddyn.2

Camddefnyddio sylweddau mewn ffordd niweidiol - y gost 
i bobl eraill

18. Mae pryder ar gynnydd ymhlith y cyhoedd ynghylch y troseddu a’r anhrefn sy’n 
gysylltiedig ag alcohol. Mae bron hanner (46 y cant) y bobl sy’n dioddef trais yn 
credu bod y sawl sy’n gyfrifol am y trais hwnnw dan ddylanwad alcohol.9 Mae hyn 
yn awgrymu bod dros 54,000 o achosion troseddu treisiol yng Nghymru yn 2006-07 
yn gysylltiedig ag yfed alcohol. Mae yfwyr ifanc yn destun pryder penodol - awgryma 
ffigurau diweddar fod 44 y cant o bobl 18-24 oed yng Nghymru a Lloegr yn dweud 
eu bod yn teimlo’n feddw iawn o leiaf unwaith y mis ac o blith y rheini, mae dwy ran 
o dair yn cyfaddef iddynt ymddwyn yn droseddol ac/neu’n afreolus wrth iddynt yfed 
neu wedyn.10 Roedd arolwg Sefydliad Iechyd y Byd a gynhaliwyd yn 2005-06 mewn 
40 o wledydd Ewrop a Gogledd America’n rhoi Cymru ar frig rhestr y rhai 13 oed a 
oedd wedi bod yn feddw o leiaf ddwywaith gyda 27 y cant o fechgyn a 26 y cant o 
ferched yn cyfaddef hyn.11 Mae bron hanner (46 y cant) yr holl ddigwyddiadau trais 
domestig yn gysylltiedig ag alcohol.

19. Amcangyfrifwyd mai cyfanswm cost economaidd a chymdeithasol defnyddio cyffuriau 
Dosbarth A yng Nghymru yw oddeutu £780 miliwn2, a throseddu cysylltiedig â 
chyffuriau sy’n gyfrifol am 90 y cant o hyn12. Amcangyfrifwyd bod troseddu sydd 
â chyffuriau’n gymhelliad iddo’n gyfrifol am oddeutu hanner yr holl droseddau13. 
Golyga hyn fod cynifer â 129,000 o’r troseddau a gofnodwyd yng Nghymru yn 
2006-07 o bosibl yn gysylltiedig â chyffuriau. 

20. Yn ogystal â rhoi baich anferth ar y gwasanaethau iechyd, mae camddefnyddio 
sylweddau’n rhoi baich sylweddol ar y gwasanaethau cymdeithasol. Awgryma 
amcangyfrifon y gall problemau alcohol eu rhieni fod yn effeithio er gwaeth ar 
gynifer â 64,000 o blant Cymru7, ac efallai fod cynifer â 17,500 o blant a phobl 
ifanc yng Nghymru’n byw mewn teuluoedd yr effeithir arnynt yn sgil camddefnyddio 
cyffuriau gan eu rhieni14. Drwyddi draw, amcangyfrifir bod oddeutu traean holl 
achosion gwaith cymdeithasol gofal plant yn ymwneud â rhieni’n camddefnyddio 
sylweddau, sy’n awgrymu bod adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau 
lleol wedi gwario oddeutu £117 miliwn yn 2007 i ddelio â theuluoedd â phroblemau 
camddefnyddio sylweddau15.
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Pennod 2 -  Y Cynnydd Dan y Strategaeth 
Flaenorol

1. Lansiwyd y strategaeth camddefnyddio sylweddau flaenorol ar gyfer 
Cymru ym mis Mai 2000. Ar y pryd, y grant uniongyrchol i’r pedwar 
Tîm Gweithredu ar Gyffuriau ac Alcohol yng Nghymru oedd oddeutu 
£2 filiwn y flwyddyn ac nid oedd dim adnoddau wedi’u neilltuo ar gyfer 
camddefnyddio sylweddau yng nghyllideb ehangach y GIG yng Nghymru. 

2 Mewn adroddiad yn 200316, tynnwyd sylw at y diffygion a’r amrywiadau 
sylweddol iawn rhwng y driniaeth a’r gwasanaethau cysylltiedig eraill a oedd 
ar gael mewn gwahanol rannau o Gymru. Yr oedd yr adroddiad hefyd 
yn nodi prif wendidau’r system a fyddai’n rhwystro gwireddu’r strategaeth 
camddefnyddio sylweddau. Yn Nhabl 1, gwelir y sefyllfa adeg yr adolygiad 
a’i chymharu â’r sefyllfa yn awr.

3. Ers lansio’r strategaeth yn 2000, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi 
buddsoddi adnoddau ychwanegol sylweddol yn yr agenda hon (Ffigur 1). 
Ar gyfer 2008-09, mae’r Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau’n 
£25 miliwn a’r cynllun yw ychwanegu at hon yn y dyfodol. Ategir yr 
adnoddau hyn gan arian wedi’i neilltuo yng nghyllidebau’r 22 Bwrdd Iechyd 
Lleol (BILl) yng Nghymru, sef bron £11 miliwn y flwyddyn. 

4. Mae rhaglenni eraill Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd yn cefnogi 
gwireddu’r strategaeth hon, ee y cyllidebau sydd ar gael i’r Partneriaethau 
Plant a Phobl Ifanc, y Gronfa Cymunedau Diogelach a Rhaglen Cymunedau 
yn Gyntaf a chyllidebau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. 
Mae’r Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder hefyd yn gwario 
oddeutu £6.5 miliwn y flwyddyn bellach yng Nghymru ar raglenni sy’n 
canolbwyntio’n bennaf ar ddefnyddwyr cyffuriau problemus o fewn y system 
cyfiawnder troseddol. 

Ffigur 1: Y Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio  
Sylweddau 2002-03 tan 2008-09 (mewn £m)
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Tabl 1 - Y Cynnydd dan y strategaeth flaenorol

Y Sefyllfa yn 2003 Y Sefyllfa yn 2007

Strwythurau nad oeddent 
yn caniatáu nac yn annog 
cydweithio nac unrhyw fath o 
ymagwedd gyson ledled Cymru.

Partneriaethau Diogelwch Cymunedol 
amlasiantaeth wedi’u sefydlu’n asiantau 
darparu lleol, gyda Thimau Cynghori 
Rhanbarthol Llywodraeth Cynulliad 
Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau’n 
gefn iddynt. Eu cylch gorchwyl penodol 
hwy yw lledaenu arferion da a sbarduno 
ymagwedd gyson. Strwythurau rhanbarthol 
wedi’u sefydlu i gefnogi cynllunio a 
chomisiynu rhanbarthol.

Diffyg arian dybryd, dim gwarant 
arian y tu hwnt i flwyddyn. 
Ffrydiau ariannu niferus yn 
ddryslyd.

Cynnydd sylweddol o ran buddsoddi 
adnoddau Llywodraeth Cynulliad Cymru o’r 
naill flwyddyn i’r llall er 2003-04. Dyrennir 
yr arian erbyn hyn yn ôl fformiwla seiliedig 
ar angen gyda dyraniadau treigl wedi’u 
sefydlu am o leiaf dair blynedd. 
Adnoddau wedi’u neilltuo o fewn 
dyraniadau’r Byrddau Iechyd Lleol sydd 
dan reolaeth y Partneriaethau Diogelwch 
Lleol. Ffrydiau ariannu’r Swyddfa Gartref 
wedi’u symleiddio.

Diffyg arweiniad canolog 
ynghylch materion comisiynu, 
safonau neu fodelau arferion da.

Canllawiau manwl yn gefn i ddatblygu 
cynlluniau gweithredu lleol wedi’u sefydlu. 
Datblygu cyfres eang o ganllawiau yn 
tynnu i ben dan adain y Fframwaith 
Triniaethau Camddefnyddio Sylweddau i 
Gymru. Arweiniad ynglŷn â chomisiynu 
wedi’i gyhoeddi a hyfforddiant eang wedi’i 
ddarparu. Cynadleddau arferion da’n cael 
eu cynnal yn rheolaidd.

Prin ddim data monitro a 
gwerthuso ar gael i gynorthwyo 
gyda chynllunio’r gwasanaeth 
nac ychwaith i fesur y driniaeth 
sydd ar gael na’i chanlyniadau.

Fframwaith Rheoli Perfformiad 
Cynhwysfawr ar waith bellach sy’n 
cynnwys casglu data, dangosyddion 
perfformiad allweddol a rhaglen ymchwil 
a gwerthuso. Gwaith ar y gweill i gyflwyno 
rhaglen archwilio’r gwasanaeth ac i fesur 
canlyniadau’r gwasanaethau trin.



17

Y Sefyllfa yn 2003 Y Sefyllfa yn 2007

Anawsterau difrifol wrth recriwtio a 
chadw staff.

Drwy gyflwyno arian am dair blynedd 
a safonau proffesiynol, llwyddwyd 
i greu swyddi sicr ac mae hyn wedi 
lliniaru’r anawsterau o ran recriwtio 
a chadw staff. 

Diffyg cydweithio’n arwain at 
ddiffyg cefnogaeth i droseddwyr a 
chyn-droseddwyr wrth eu rhyddhau 
o’r carchar a hynny’n creu cylch 
aildroseddu di-dor.

Wrth sefydlu’r Rhaglen Ymyriadau 
Cyffuriau a’r Cynllun Pontio arloesol 
ledled Cymru, llwyddwyd i gael 
dylanwad sylweddol ar y cymorth 
sydd ar gael i droseddwyr a chyn-
droseddwyr.

Anawsterau o ran cael gafael ar 
wasanaethau mewn ardaloedd 
gwledig. 

Buddsoddi mawr mewn 
gwasanaethau trin, meithrin 
ymwneud Meddygon Teulu â’r maes 
a defnyddio adnoddau cyfalaf yn 
greadigol er mwyn mynd i’r afael â’r 
materion hyn.

Diffyg darparu unrhyw raglenni 
camddefnyddio sylweddau cyffredinol 
yn yr ysgolion. 

Rhaglen graidd bellach ar waith 
mewn 97 o’n hysgolion cynradd ac 
uwchradd. Rhywfaint o wasanaeth 
unedau cyfeirio disgyblion.

Ffigur 2 - Arian Camddefnyddio Sylweddau  
yng Nghymru 2007-08

Arian y Swyddfa Gartref 
(gan gynnwys Y Rhaglen 
Ymyriadau Cyffuriau, CRASB 
a Chronfa’r BCU)

Arian Llywodraeth Cynulliad 
Cymru (gan gynnwys SMAF, 
Y Gronfa Cymunedau 
Diogelach, Arian 
wedi’i Neilltuo’r BILl a’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol)

Arian y Wein Gyfiawnder 
(gan gynnwys Y Gwas Prawf 
a Gwas y Carchardai)

£4.33m
9%

£6.9m
14%

£38.3m
77%
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5. Credwn fod y systemau adnoddau ychwanegol, a’r datblygiadau mewn 
prosesau a nodir yn Nhabl 1, gydag ymrwymiad partneriaid a rhanddeiliaid 
yn gefn i hynny, wedi arwain at gynnydd sylweddol gyda’r agenda hon 
yn ystod oes y strategaeth hon. Dyma rai o’r llwyddiannau allweddol:

•	 Gostyngiad o 24 y cant rhwng 2002 a 2004 yn y Mynegai Niwed 
yn sgil Cyffuriau, mynegai sy’n mesur y niwed a wneir gan gyffuriau 
anghyfreithlon. 

• Cynnydd yn nifer y bobl sy’n cael triniaeth. Yn y strategaeth ddiwethaf, 
cofnodwyd bod ychydig dros 2,300 o unigolion yn cael triniaeth ar gyfer 
camddefnyddio cyffuriau yn 1997-98 er bod y data hynny o bosibl yn 
anghyflawn a’u bod yn ymwneud â thriniaeth ar gyfer cyffuriau’n unig. 
Mae Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau 
wedi cael data ynglŷn â bron 28,000 o gyfeiriadau ar gyfer triniaeth 
(cyffuriau ac alcohol) yn ystod 2006-07 - cynnydd anferth er 1997-98. 

• Mae 2,273 o droseddwyr sy’n camddefnyddio cyffuriau wedi dechrau 
cael triniaeth ers dechrau’r Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau yn 2006.

6. Er inni ddechrau’n dda wrth fynd i’r afael â llawer o broblemau sy’n 
ymwneud â chamddefnyddio sylweddau, erys rhai o hyd. Gwelwyd cynnydd 
yn nifer y problemau sy’n ymwneud ag alcohol ac mae hynny’n destun 
pryder:

 Troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol: Gwelwyd gostyngiad yn 
nifer y troseddau sy’n ymwneud ag eiddo. Fodd bynnag, y canfyddiad yw 
bod trais ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a sbardunir gan alcohol wedi 
cynyddu dros y cyfnod hwn.

 Pobl ifanc: Ledled y DU, cofnodir bod y nifer rhwng 16-24 oed sy’n 
defnyddio cyffuriau Dosbarth A yn sefydlog ond nad yw’n gostwng hyd 
yn hyn. Fodd bynnag, dros y cyfnod hwn, mae lefel yfed pobl ifanc wedi 
cynyddu17.

 Iechyd: Mae’r Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol yn 
amcangyfrif mai ychydig dan 20,000 o bobl sy’n camddefnyddio 
cyffuriau mewn ffordd broblemus yng Nghymru ac er bod bron 50 y cant 
o’r rheini mewn cysylltiad â’r gwasanaethau trin, nid yw’r gweddill. 
Yn ogystal â hyn, ar ôl codi am dair blynedd yn olynol, disgynnodd 
nifer y marwolaethau cysylltiedig â chyffuriau yng Nghymru yn 2004 
ond cododd eto yn 2005 ac yn 200618. Hefyd, mae effaith niweidiol 
alcohol ar iechyd wedi tyfu dros y cyfnod hwn. Mae nifer yr unigolion yng 
Nghymru y mae ganddynt glefydau cysylltiedig ag alcohol yn cynyddu’n 
sylweddol ac mae marwolaethau oherwydd alcohol wedi cynyddu 
(Gweler Atodiad 1 am ragor o fanylion).
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Pennod 3 - Cyd-destun y DU ac Ewrop
1. Mae mynd i’r afael yn effeithiol â chamddefnyddio sylweddau yng 

Nghymru ac yn ehangach yn y DU yn gofyn am ymrwymiad, ymroddiad 
a chydweithrediad ystod eang o bartneriaid a rhanddeiliaid ar lefel leol, 
ranbarthol a chenedlaethol. Mae’n golygu bod gofyn i Lywodraeth Cynulliad 
Cymru a Llywodraeth y DU gydweithio ar faterion sy’n croesi ffiniau 
meysydd cyfrifoldeb datganoledig ac annatganoledig - megis deddfwriaeth 
camddefnyddio cyffuriau a chamau gorfodi. Ar brydiau, gall hyn olygu bod 
Llywodraeth Cynulliad Cymru’n pwyso ar Weinidogion Whitehall er mwyn 
cael newid yn y ddeddfwriaeth, fel y gwnaeth ym maes hysbysebu alcohol 
er enghraifft, neu ei bod yn ceisio sicrhau cytundeb ynghylch meysydd lle 
gellid amrywio deddfwriaeth Cymru a Lloegr yng Nghymru dan y pwerau 
creu mesurau sydd yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae Llywodraeth 
Cynulliad Cymru wedi ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth y DU i wireddu’r 
strategaeth hon.

Cysylltiadau â strategaethau Llywodraeth y DU

2. Ceir sawl strategaeth a tharged dan arweiniad Llywodraeth y DU sy’n 
effeithio ar yr agenda camddefnyddio sylweddau yng Nghymru ac sy’n 
dylanwadu ar bartneriaid ar lefel leol. Ymgynghorwyd â Llywodraeth 
Cynulliad Cymru ynghylch strategaethau a thargedau perthnasol Llywodraeth 
y DU ac ynghylch sut y gallant gefnogi gwireddu’r strategaeth camddefnyddio 
sylweddau hon ar gyfer Cymru. Nid yw’r cyfrifoldeb dros rai asiantaethau 
sydd â rôl o ran gwireddu strategaeth camddefnyddio sylweddau Cymru 
wedi’i ddatganoli i Lywodraeth Cynulliad Cymru, ee gwasanaeth yr heddlu, 
y gwasanaeth prawf a gwasanaeth y carchardai. Ar gyfer y cyrff hyn nad 
ydynt wedi’u datganoli, sylweddolwn mai strategaethau a thargedau’r 
DU neu rai Cymru a Lloegr a fydd yn pennu sut y byddant yn ymgysylltu 
â’r agenda hon. Ar gyfer rhai eraill, efallai mai cyfuniad o strategaeth 
camddefnyddio sylweddau Cymru a strategaethau a thargedau Llywodraeth 
y DU fydd hynny. Yn Atodiad 2, ceir rhestr o strategaethau perthnasol 
Llywodraeth y DU sy’n cefnogi gwireddu strategaeth camddefnyddio 
sylweddau Llywodraeth y Cynulliad. Cyfeirir at strategaethau cysylltiedig 
Llywodraeth Cynulliad Cymru drwy gydol y ddogfen.

Strategaethau Ewrop

3. Mae’n bwysig sicrhau bod ein gwaith i fynd i’r afael â chamddefnyddio 
sylweddau’n cael ei wneud o fewn cyd-destun Ewropeaidd a bod ein 
strategaeth yn adlewyrchu’r amcanion a ddatganwyd yn Strategaeth 
yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Lleihau’r Niwed sy’n Gysylltiedig ag Alcohol19 
a’r Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer Cyffuriau20. Mae’r blaenoriaethau a 
nodir yn y ddwy ddogfen hyn yn amlwg yn egwyddorion sy’n sail i’r agwedd 
strategol newydd yn y strategaeth hon. 
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4. Y difrod sy’n gysylltiedig â goryfed alcohol yw’r trydydd ffactor pwysicaf 
sy’n achosi clefydau a marwolaethau cyn pryd yn yr UE, yn enwedig ymhlith 
y boblogaeth iau. Yn ddiweddar, mae Llywyddiaeth yr UE wedi blaenoriaethu 
lleihau defnyddio alcohol a’r niwed sy’n gysylltiedig â hynny.

5. Mae Llywodraeth y Cynulliad yn cyflwyno data o Gronfa Ddata Genedlaethol 
Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau i Ganolfan Monitro Cyffuriau 
a dibyniaeth ar Gyffuriau Ewrop (EMCDDA). Bydd EMCDDA yn cyflwyno 
adroddiad blynyddol am gyffuriau ac am ddibyniaeth ar gyffuriau ym mhob 
un o’r 27 gwladwriaeth sy’n Aelod o’r UE.
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Pennod 4 - Y Strategaeth Newydd
1. Wrth ddatblygu strategaeth camddefnyddio sylweddau newydd ar gyfer 

Cymru, ein nod yw gosod agenda glir sy’n canolbwyntio ar y dinesydd i ni’n 
hunain ac i’n partneriaid yma er mwyn lleihau’r niwed yn sgil camddefnyddio 
sylweddau yn ein gwlad. Strategaeth 10 mlynedd yw Gweithio Gyda’n 
Gilydd i Leihau Niwed ac mae iddi bedair nod a fydd yn sail i wireddu’r 
strategaeth drwy gyfrwng y meysydd gweithredu y nodwyd eu bod yn 
flaenoriaeth. Dyma’r nodau hyn:

2. Y pedwar maes blaenoriaeth y rhoddir sylw iddynt yn y strategaeth yw: 

Nodau
 Lleihau’r niwed i unigolion (yn enwedig i blant a phobl ifanc), i’w teuluoedd 

ac i gymunedau ehangach yn sgil camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, 
heb greu stigma ynglŷn â phobl sy’n camddefnyddio sylweddau. 

 Gwella’r addysg, y gwasanaethau atal a thrin a’r cymorth cysylltiedig sydd 
ar gael a gwella’u hansawdd, gan roi mwy o flaenoriaeth nag a roddwyd yn 
y strategaeth flaenorol i’r rheini sy’n ymwneud ag alcohol. 

 Defnyddio adnoddau’n well - cefnogi gwneud penderfyniadau ar sail 
tystiolaeth, gwella canlyniadau triniaeth, datblygu sylfaen sgiliau partneriaid 
a darparwyr gwasanaethau drwy ganolbwyntio mwy ar ddatblygu’r 
gweithlu a chydgysylltu asiantaethau a gwasanaethau’n fwy effeithiol 
yn unol â Creu’r Cysylltiadau21. 

 Ymwreiddio gwerthoedd craidd Llywodraeth y Cynulliad, sef cynaliadwyedd, 
cydraddoldeb ac amrywiaeth, cefnogaeth i’r Gymraeg a datblygu 
gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr ynghyd â sylfaen hawliau 
i blant a phobl ifanc, wrth ddatblygu ac wrth wireddu’r strategaeth hon. 

Meysydd Gweithredu sy’n Flaenoriaeth
Atal niwed -•	  cynorthwyo plant, pobl ifanc ac oedolion i wrthsefyll, 
i leihau neu leihau camddefnyddio sylweddau drwy ddarparu gwybodaeth 
am y difrod y gall camddefnyddio sylweddau ei wneud i’w hiechyd, 
i’w teuluoedd ac i’r gymuned ehangach. 

Cynorthwyo camddefnyddwyr sylweddau•	  - i wella’u hiechyd a rhoi 
cymorth iddynt ymadfer a dal ati a thrwy hynny, leihau’r niwed y maent 
yn ei wneud iddynt hwy eu hunain, i’w teuluoedd ac i’w cymunedau. 

Cynorthwyo teuluoedd -•	  lleihau’r risg o niwed i blant ac i oedolion yn sgil 
camddefnyddio sylweddau gan aelod o’u teulu. 

Mynd i’r afael â’r ddarpariaeth ac amddiffyn unigolion a •	
chymunedau - lleihau’r niwed sy’n gysylltiedig â throseddu ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn sgil camddefnyddio sylweddau, drwy fynd i’r afael 
â’r ddarpariaeth gyffuriau anghyfreithlon ac â darparu alcohol a sylweddau 
eraill mewn modd amhriodol.
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Maes Gweithredu 1 - Atal niwed

Cyflwyniad

1. Credwn fod atal camddefnyddio sylweddau yn y dyfodol yr un mor bwysig 
â thrin problemau sy’n bodoli eisoes. Nod ein hagwedd ataliol yw cyrraedd 
sefyllfa lle nad oes neb yng Nghymru’n anwybodus ynglŷn â chanlyniadau 
camddefnyddio cyffuriau neu alcohol nac ynglŷn ag ymhle y mae cymorth 
a chefnogaeth ar gael. Dan y strategaeth flaenorol, llwyddasom i wneud 
rhywfaint o gynnydd gyda hyn drwy sefydlu:

•	 Rhaglen addysg graidd ynglŷn â chamddefnyddio sylweddau yn 97 y cant 
o’r holl ysgolion cynradd ac uwchradd, gyda chynlluniau lleol yn gefn 
iddynt; 

• Llinell Gymorth Camddefnyddio Sylweddau Cymru (DAN 24/7) 
sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor hawdd eu cael 24 awr y dydd 
(gan gynnwys gwybodaeth ynghylch ymhle y mae rhagor o gymorth neu 
driniaeth ar gael).

2. Er bod angen inni barhau i roi pwyslais arbennig ar godi ymwybyddiaeth 
plant a phobl ifanc o gamddefnyddio sylweddau a’r niwed y gall ei wneud, 
mae angen ymdrech ddygn i wneud rhagor i addysgu ac i ddylanwadu 
ar agweddau’r boblogaeth i gyd, yn enwedig yng nghyswllt alcohol. 
Dylem anelu at: 

•	 Leihau’r stigma sydd ynghlwm wrth gamddefnyddio sylweddau a thrwy 
hynny annog unigolion i geisio cyngor, cymorth a chefnogaeth - mae hyn 
yn arbennig o bwysig er mwyn annog unigolion i geisio cyngor ynglŷn 
â lliniaru niwed.

•	 Rhoi gwybod i’r cyhoedd am y ffeithiau sy’n berthnasol i gamddefnyddio 
cyffuriau ac alcohol ill dau a’r niwed sydd ynghlwm wrth eu 
camddefnyddio - a thrwy hynny, annog cefnogaeth ac ymrwymiad 
cyhoeddus ehangach gan asiantaethau’r sector cyhoeddus er mwyn mynd 
i’r afael â’r materion dan sylw a lleihau’r niwed sy’n gysylltiedig â hwy. 
Mae angen inni sicrhau bod gwybodaeth a deunyddiau addysgu ar gael 
yn Gymraeg ac mewn ieithoedd lleiafrifoedd ethnig er mwyn diwallu 
anghenion y gymuned leol.

Nod y maes gweithredu hwn yw cynorthwyo plant, pobl ifanc ac oedolion 
i wrthsefyll neu i leihau defnyddio sylweddau drwy ddarparu gwybodaeth 
am y difrod y gall camddefnyddio sylweddau ei wneud i’w hiechyd, i’w 
teuluoedd ac i’r gymuned ehangach. (Mae hyn yn cynnwys annog plant a 
phobl ifanc i ohirio dechrau yfed nes eu bod yn hŷn). Mae hefyd yn cynnwys 
camau i adnabod y sawl y mae risg iddynt gamddefnyddio sylweddau a/neu 
y mae angen cymorth arnynt a’u cyfeirio at wybodaeth neu gymorth pellach, 
neu at weithgareddau i’w tywys oddi ar y llwybr hwn. 
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Canolbwyntio mwy ar alcohol

3. Dengys y dystiolaeth fod camddefnyddio alcohol yn peri mwy o niwed 
nag y mae camddefnyddio cyffuriau yng Nghymru heddiw. Mae’r cynnydd 
anferth mewn yfed gartref yn destun pryder penodol. Felly, mae’n hollbwysig 
inni wneud rhagor i wneud pobl yn fwy ymwybodol o faint y maent yn 
ei yfed a’r risgiau sy’n gysylltiedig â hynny, yn enwedig i’w hiechyd. 

4. Nid mater o wahardd pobl na bod y wladwriaeth yn ceisio rheoli bywydau 
pobl yw hyn. Mater ydyw o annog pobl i gymdeithasu ac yfed yn gall ac yn 
ddiogel gan ystyried effaith eu harferion yfed ar eu plant, ar eu teuluoedd 
ac ar gymunedau ehangach. Ein nod yn y pen draw yw bod unigolion yn 
ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros eu hyfed yn gyffredinol ac yn dilyn canllawiau er 
mwyn iddynt yfed yn fwy cyfrifol, ee cael diwrnodau heb yfed ac, yn bwysig, 
cadw o fewn y terfynau a argymhellir a pheidio â chael pyliau o oryfed. 

5. Felly, mae’r cynllun gweithredu’n cynnwys ystod o gamau gweithredu a’u nod 
yw codi ymwybyddiaeth drwy gyfrwng ymgyrchoedd yn y cyfryngau ar lefel 
genedlaethol ac ar lefel leol a thrwy ddarparu gwybodaeth am yfed yn gall 
yn y man gwerthu. Bwriadwn hefyd sefydlu corff ymgyrchu anllywodraethol 
i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â materion sy’n ymwneud ag alcohol yng 
Nghymru ac i fanteisio ar waith ymgyrchu arall drwy gysylltu’r niwed sy’n 
gysylltiedig ag alcohol â materion eraill sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd 
megis deiet a gordewdra, iechyd rhywiol ac iechyd meddwl.

Plant a phobl ifanc

6. Mae’r strategaeth hon yn cydnabod bod angen pwyslais parhaus ar waith 
atal gyda phlant a phobl ifanc, yng nghyswllt alcohol a hefyd yng nghyswllt 
sylweddau eraill yr ymdrinnir â hwy yn y strategaeth hon. Mae hyn yn 
cynnwys ymwneud â rhieni’n gynnar cyn i broblemau godi. Er bod yr 
arwyddion yn awgrymu bod nifer y bobl ifanc sy’n defnyddio cyffuriau’n aml 
wedi gostwng yn gyffredinol dros y 10 mlynedd diwethaf, mae defnyddio 
cyffuriau Dosbarth A wedi aros yn sefydlog (gweler Atodiad 1). Yn groes 
i hynny, fodd bynnag, mae’r difrod a achosir i iechyd pobl ifanc ac i’r 
gymuned ehangach yn sgil trais ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ôl 
camddefnyddio alcohol ar gynnydd. Mae nifer y merched yn eu harddegau 
sy’n beichiogi a’r lledaenu ar glefydau drwy ryw hefyd yn gysylltiedig â’r 
ffaith bod pobl ifanc yn yfed mwy o alcohol. Er bod hunanladdiad ymhlith 
plant dan 15 oed yn hynod o brin, mae mwy o risg i bobl ifanc sy’n 
camddefnyddio sylweddau gyflawni hunanladdiad neu niweidio’u hunain 
nag sydd i’r boblogaeth yn gyffredinol. Mae’r adrannau gwasanaethau 
cymdeithasol hefyd yn cofnodi enghreifftiau o gam-fanteisio’n rhywiol ar 
blant yn sgil y ffaith eu bod hwy eu hunain neu eu rhieni’n camddefnyddio 
sylweddau.

Hyrwyddo cynhwysiant

7. Mae adroddiad y Cyngor Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau Pathways 
to Problems3 yn cynnig dadansoddiad ysgytwol ynglŷn â pham mae pobl 
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yn cymryd cyffuriau anghyfreithlon a pha ffactorau a all arwain pobl i’w 
defnyddio’n rheolaidd neu mewn modd problemus. Mae’r materion dan 
sylw’n gymhleth ond dengys astudiaethau fod y ffactorau risg i blant a phobl 
ifanc o ddod: 

•	 yn gamddefnyddwyr sylweddau

• yn droseddwyr Ifanc

• yn dangyflawnwyr addysgol

• yn rhieni ifanc

• i gysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc

 yn debyg iawn i’w gilydd, sef:

•	 bod yn absennol o’r ysgol yn fynych

• bod â rhiant sy’n defnyddio cyffuriau a/neu’n yfed mewn ffordd broblemus 
sy’n peri risg 

• wedi bod mewn gofal rywbryd

• bod yn droseddwr ifanc.

8. Ceir tystiolaeth gynyddol ynghylch y ffactorau sy’n peri risg a’r ffactorau sy’n 
gwarchod pobl. Ffactorau teulu (gan gynnwys goruchwyliaeth wael gan rieni; 
hanes o ymddygiad problemus a defnyddio cyffuriau neu ddefnydd trwm 
ar alcohol gan rieni neu frodyr a chwiorydd) diffyg ymroi iddi yn yr ysgol, 
anfantais gymunedol; a dylanwadau negyddol gan gyfoedion - gall y rhain 
i gyd gynyddu’r tebygolrwydd o gamddefnyddio sylweddau’n ddifrifol a’r 
problemau eraill hyn22.

9. Yn gefn i hyn, dengys yr ystadegau, er mai dim ond un y cant o bobl ifanc 
nad ydynt yn agored i niwed sy’n defnyddio cyffuriau’n aml, mae’r ganran 
yn uwch o lawer ymhlith grwpiau agored i niwed. Mae’r rheini sy’n 
defnyddio cyffuriau’n fynych yn cynnwys 24 y cant sy’n absennol o’r ysgol 
yn rheolaidd, 33 y cant o’r rheini a fu’n ddigartref neu mewn gofal rywbryd 
a 39 y cant o’r rheini a gaiff eu harestio. 

Targedu ymyriadau

10. Mae angen inni ddefnyddio’r sylfaen dystiolaeth i dargedu ymyriadau’n fwy 
effeithiol drwy gysoni cyflwyno’r strategaeth hon yn genedlaethol ac yn lleol 
yn well â strategaethau Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer tlodi plant, cam-drin 
domestig a throseddu gan bobl ifanc ynghyd â’r Rhaglen Plant yn Gyntaf 
a Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf a gwaith ehangach i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau. Yn y cyd-destun hwn, mae Partneriaethau a Chynlluniau 
Plant a Phobl Ifanc yn cynnig un ffocws ar gyfer cydweithredu ar draws 
yr holl asiantaethau priodol o ran asesu’r angen, a chynllunio gwasanaethau 
ar y cyd er mwyn diwallu’r anghenion hynny.

11. Mae angen inni hefyd ddefnyddio’r sylfaen dystiolaeth gynyddol ynghylch 
y ffyrdd mwyaf effeithiol o gynorthwyo pobl ifanc i osgoi a goresgyn 
problemau camddefnyddio sylweddau. Mae ystod o gyrff23 wedi archwilio 
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gwahanol agweddau ar bobl ifanc 
a chyffuriau ac wedi cyhoeddi 
canllawiau.Dyma rai o’r themâu 
allweddol sy’n codi o’r sylfaen 
dystiolaeth:

•	 rôl bwysig ysgolion

• cynnwys y teulu mewn ymyriadau

• hyfforddiant ynghylch 
camddefnyddio sylweddau i’r 
gweithlu plant 

• yr angen am gymorth integredig, 
yn enwedig adeg cyfnodau pontio 
ym mywydau pobl ifanc.

Addysg a chymorth yn yr ysgol

12. Rhaid i unrhyw raglen addysg 
sydd wedi’i hanelu at blant a phobl 
ifanc ddechrau drwy geisio codi ymwybyddiaeth o’r risg sydd ynghlwm 
wrth gamddefnyddio sylweddau. Rydym am i blant a phobl ifanc feddu 
ar yr wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth y mae eu hangen arnynt er 
mwyn iddynt ddewis ar sail gwybodaeth pan fyddant yn dod ar draws 
cyffuriau anghyfreithlon a sylweddau cyfreithlon megis alcohol, tybaco, 
meddyginiaethau a sylweddau anweddol. Un man allweddol lle gellir 
rhoi gwybodaeth i bobl ifanc a dylanwadu ar eu hymddygiad yw’r ysgol. 
Mae ysgolion hefyd yn cynnig strwythur lle gellir adnabod a chynorthwyo’r 
unigolion sydd mewn perygl o gael eu gwahardd oherwydd eu bod hwy 
eu hunain neu eu rhieni’n camddefnyddio sylweddau.

13. Dengys astudiaethau mai’r rhaglenni addysgu effeithiol yw’r rheini a seilir ar 
sgiliau, sy’n defnyddio arddulliau addysgu rhyngweithiol i gymell y sawl sy’n 
cymryd rhan, a’r rheini sy’n cynnwys technegau normatif i ddangos nad yw 
cyfoedion yn defnyddio cyffuriau i’r graddau y mae pobl ifanc yn meddwl 
eu bod. Maent hefyd yn cynnwys elfennau eraill, megis gwaith gyda rhieni 
a theuluoedd, y gymuned ehangach, pobl broffesiynol ym maes iechyd a’r 
cyfryngau24. 

14. Rhaid i’r sawl sy’n cyflwyno rhaglenni addysg camddefnyddio sylweddau 
mewn ysgolion ei gwneud yn glir beth sy’n gyfreithlon a beth sy’n 
anghyfreithlon ond rhaid iddynt sicrhau wrth wneud hynny nad ydynt yn 
labelu plant a phobl ifanc sy’n cymryd cyffuriau anghyfreithlon, neu’n yfed 
alcohol dan oed, yn droseddwyr. Dylid ceisio sicrhau bod yr unigolion hynny 
sy’n camddefnyddio cyffuriau neu sylweddau neu sy’n poeni bod eu rhieni 
neu eu gofalwyr yn gwneud hynny’n ceisio mwy o gymorth neu wybodaeth. 

15. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ein blaenoriaeth oedd sicrhau ein 
bod yn cynorthwyo ysgolion i ateb gofynion cyffredinol Cylchlythyr 17/02 
Camddefnyddio Sylweddau, Plant a Phobl Ifanc. Mae Estyn wedi cyhoeddi 
adroddiad yn ddiweddar25 a oedd yn ystyried effeithlonrwydd yr arweiniad 
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gan gynnig nifer o argymhellion i wella’r addysg ynghylch camddefnyddio 
sylweddau a roddir mewn ysgolion ac mewn sefyllfaoedd eraill i bobl ifanc 
yng Nghymru. Bwrir ymlaen dan y strategaeth hon i ystyried sut mae rhoi’r 
argymhellion hynny ar waith, gan gynnwys diwygio’r arweiniad.

16. Rydym wedi talu’n uniongyrchol (ar y cyd â phedwar Heddlu Cymru) am 
sefydlu Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan sydd bellach yn 
cael ei chyflwyno mewn cyfnodau allweddol yn 97 y cant o’n hysgolion 
cynradd ac uwchradd ledled Cymru. Nod y rhaglen hon yw cynnig rhaglen 
graidd o wybodaeth gywir, gyson a chredadwy ynghylch camddefnyddio 
sylweddau a gwybodaeth arall sy’n ymwneud â diogelwch cymunedol y 
gellir ei defnyddio’n sail ar gyfer cynlluniau atal ychwanegol a lunnir yn 
lleol. Mae cynlluniau lleol eisoes yn denu arian o nifer o ffynonellau: arian 
i’r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol frwydro yn erbyn camddefnyddio 
sylweddau, yn erbyn troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl 
ifanc, arian Cymorth ar gyfer Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc a Rhaglen 
Cymunedau yn Gyntaf.

Targedu’r rheini sy’n agored i’r risg fwyaf

17. Mae angen inni ddiwallu’n fwy effeithiol anghenion y rheini sy’n agored i’r risg 
fwyaf o ymwneud â chamddefnyddio sylweddau a chanolbwyntio mwy ar atal 
a lleihau camddefnyddio alcohol. Mae’r gwaith wedi dechrau i sicrhau bod 
rhaglen graidd wedi’i theilwra’n arbennig yn cael ei chyflwyno mewn unedau 
cyfeirio disgyblion a lledaenir hon yn yr ardaloedd mwyaf agored i niwed. 
Y cam nesaf fydd sicrhau bod cynlluniau addysg a chynlluniau atal ehangach 
yn cael eu cyflwyno mewn ystod o sefyllfaoedd er mwyn targedu’n effeithiol y 
sawl sy’n fwyaf agored i gamddefnyddio sylweddau. 

Gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion

18. Bydd lledaenu strategaeth genedlaethol ar gyfer gwasanaethau cwnsela mewn 
ysgolion yn cynnig mwy o gymorth personol i blant a phobl ifanc sy’n dymuno 
trafod eu problemau gyda chynghorwr annibynnol. Disgwylir y bydd gan lawer 
o’r rheini sy’n defnyddio’r gwasanaethau broblemau camddefnyddio sylweddau 
ac mae’r strategaeth cwnsela’n dweud y bydd angen i gwnselwyr fod wedi’u 
hyfforddi ynghylch yr agweddau hyn26. Mae’n pwysleisio hefyd fod angen i 
wasanaethau cwnsela feithrin protocolau ar gyfer gweithio gydag asiantaethau 
eraill, gan gynnwys cyfeirio pobl at asiantaethau camddefnyddio sylweddau.

19. Mae darparu cymorth ar gyfer problemau personol, cymdeithasol, emosiynol a 
chorfforol sy’n rhwystro pobl ifanc rhag gwireddu eu potensial hefyd yn un o 
chwe elfen Llwybrau Dysgu 14-19 oed.

Amddiffyn y rheini sy’n agored i’r risg o niwed

20. Mae’n bwysig sicrhau bod trefniadau ar gael, ar lefel y Bwrdd Lleol Diogelu 
Plant, er mwyn cyfeirio pobl at wasanaethau amddiffyn plant a chamddefnyddio 
sylweddau mewn achosion perthnasol. Os bydd plant yn dioddef niwed 
sylweddol oherwydd eu bod yn camddefnyddio sylweddau eu hunain, 
neu os bydd rhieni sy’n camddefnyddio’n peri niwed o’r fath, bydd angen i’r 
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gwasanaethau camddefnyddio sylweddau gyfeirio’r achosion hyn yn unol â 
gweithdrefnau’r Bwrdd Lleol Diogelu Plant. Hyd yn oed os nad yw plant yn 
dioddef niwed sylweddol, bydd angen cael trefniadau cyfeirio er mwyn asesu 
eu hanghenion ehangach ac ymateb iddynt. 

21. Dylid hyfforddi pob gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant 
a phobl ifanc i adnabod ac ymateb yn hyderus i sefyllfa lle camddefnyddir 
sylweddau, gan ganolbwyntio ar leihau niwed a hyrwyddo lles. Dylai gwella 
hyfforddiant a medrusrwydd y gweithwyr proffesiynol a’r gofalwyr sy’n 
gweithio gyda’r bobl ifanc fwyaf agored i niwed fod yn flaenoriaeth.

Cydlynu gwaith atal mewn ysgolion 

22. Ar lefel genedlaethol, byddwn yn sefydlu grŵp llywio ar gyfer addysg 
camddefnyddio sylweddau a fydd yn cynnwys arbenigwyr a rhanddeiliaid 
allweddol i fonitro cyflwyno’r elfen hon o’r strategaeth. Bydd y grŵp 
yn goruchwylio datblygiad pellach addysg camddefnyddio sylweddau, 
gwasanaethau atal a darparu cyngor mewn ysgolion ac mewn sefyllfaoedd 
addysg eraill. 

23. Nodir y tasgau a fydd yn flaenoriaeth i’r grŵp hwn yn y cynllun gweithredu 
a bydd y rheini’n cynnwys: ystyried argymhellion adroddiad Estyn, 
canfyddiadau ail werthusiad Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru 
Gyfan; yr angen i ddiweddaru Cylchlythyr 17/02 ac i ba raddau y mae’r 
hyfforddiant a gaiff athrawon yn ddigonol ym maes materion sy’n ymwneud 
â chamddefnyddio sylweddau ynghyd â goruchwylio gwerthusiad tymor hir 
ar Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan. 

24. Ar lefel leol a rhanbarthol, bydd angen i bartneriaid sicrhau bod cynlluniau 
camddefnyddio sylweddau lleol ac elfennau cysylltiedig Cynlluniau Plant a 
Phobl Ifanc yn ystyried yn llawn anghenion y ddarpariaeth mewn ysgolion a’r 
hyn a ddarperir gan y gwasanaeth ieuenctid a’u bod yn cysylltu’n effeithiol 
â’r rhaglen graidd ac â Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru.

Rôl rhieni a gofalwyr

25. Caiff rhieni a gofalwyr ddylanwad anferth ar ddaliadau, agweddau ac 
ymddygiad eu plant, ac maent yn gynulleidfa allweddol ar gyfer negeseuon 
a chynlluniau. Bydd llawer o bobl ifanc yn yfed alcohol y mae oedolion 
wedi’i brynu iddynt. Dywedodd bron hanner yfwyr dan oed eu bod yn 
cael eu halcohol gan eu rhieni, o’i gymharu â gan ffrindiau (28 y cant) 
neu gan dafarnau neu fariau (22 y cant)5. Felly, mae’n hollbwysig codi 
ymwybyddiaeth rhieni a gofalwyr o ganlyniadau defnyddio alcohol mewn 
ffordd niweidiol a defnyddio cyffuriau anghyfreithlon a chyffuriau eraill os 
ydym am sicrhau nad yw plant yn dechrau defnyddio alcohol yn ifanc. 
Mae angen arweiniad hygyrch ar rieni ynghylch beth sy’n ddiogel ac yn gall 
neu beidio yng ngoleuni’r dystiolaeth ddiweddaraf sydd ar gael yn y DU a 
thramor ac ynglŷn â pha gymorth a chefnogaeth sydd ar gael iddynt hwy 
eu hunain ac i’w plant. Dyna pam y byddwn yn cynnig cyngor i rieni ynglŷn 
â’r lefel yfed alcohol sy’n briodol ar gyfer pobl ifanc, gan ddibynnu ar 
eu hoedran. 
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26. Gydag ambell eithriad, ar hyn o bryd, ni fydd ysgolion yn cynnwys rhieni 
wrth gynllunio rhaglenni atal camddefnyddio sylweddau nac wrth eu 
cyflwyno. Bwriadwn weithio gyda phartneriaid i ystyried ffyrdd o ymgysylltu 
â rhieni yn y gwaith atal gyda phlant oedran ysgol. Fel rhan o’r cam nesaf yn 
y gwaith o ddatblygu AWSCP, mae Heddlu Gwent yn cynnal cynllun peilot, 
a fydd yn cynnwys ymgysylltu â rhieni disgyblion oedran ysgol gynradd 
ynghylch camddefnyddio sylweddau. Yna, bydd y Grŵp Llywio Addysg yn 
ystyried canfyddiadau’r cynllun peilot hwn ynghyd â’r gwerthusiad ar elfen 
rieni’r rhaglen addysg cyffuriau yn Lloegr, dan yr enw Blueprint27. Bydd Maes 
Gweithredu Cynorthwyo Teuluoedd y strategaeth hon yn ystyried sut y gallwn 
gynorthwyo rhieni sy’n ei chael yn anodd ymdopi â’u camddefnyddio 
sylweddau hwy eu hunain neu â phroblem eu plant ac effaith hynny ar 
y teulu.

Targedu plant hŷn a phobl ifanc y tu allan i’r ysgol

27. Dim ond ar ôl ymadael â’r ysgol y bydd llawer o bobl ifanc yn dechrau 
defnyddio alcohol neu gyffuriau eraill mewn modd peryglus. Wrth fynd yn eu 
blaen i addysg uwch neu addysg bellach neu wrth iddynt ddechrau gweithio 
bydd gan bobl fwy o ryddid efallai ac incwm i’w wario a gall hynny greu 
straen o fath newydd a all sbarduno neu gynyddu camddefnyddio cyffuriau. 
Dan y strategaeth hon, byddwn yn ystyried sut y gellir rhoi cymorth ac 
arweiniad i golegau, prifysgolion a gweithleoedd er mwyn sicrhau ein bod 
yn atgyfnerthu’r negeseuon a roddir i bobl ifanc yn yr ysgol ac yn adeiladu 
arnynt. Rydym am i golegau a phrifysgolion ddatblygu polisïau i sicrhau 
nad yw myfyrwyr yn goryfed oherwydd bod ganddynt y syniad anghywir 
am y normau yfed cymdeithasol. Mae’r ymagwedd hon wedi llwyddo mewn 
prifysgolion mewn gwledydd eraill. Mae angen inni sicrhau bod negeseuon 
clir ynghylch patrymau yfed cymdeithasol diogel, call yn cael eu hatgyfnerthu, 
wrth i oedolion ifanc gyrraedd oedran yfed cyfreithlon.

28. Bydd hyn yn cynnwys annog a chefnogi mwy o sefydliadau a busnesau yng 
Nghymru i sicrhau’r Safon Iechyd Gorfforaethol a’r Gwobrau i Weithleoedd 
Bychain. Dyma’r nodau ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles yn 
y gweithle sy’n cynnwys meini prawf penodol ar gyfer atal camddefnyddio 
alcohol a sylweddau. Yn ystod y flwyddyn diwethaf, recriwtiwyd tri 
ymarferydd iechyd yn y gweithle rhanbarthol i gynorthwyo sefydliadau 
i ymgysylltu â’r cynllun. Lansir y Wobr i Weithleoedd Bach er mwyn annog 
mwy o gwmnïau bach i sicrhau’r safon.

Y rheini nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

29. Mae ymgysylltu â phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant yn her arbennig. Daw oddeutu 10 y cant o bobl ifanc 16-18 
i’r categori hwn. Bydd gan weithwyr ieuenctid a chymuned swyddogaeth 
allweddol o ran estyn allan ac ymgysylltu â’r bobl ifanc hyn ac, unwaith 
eto, bydd gan amcanion Llwybrau Dysgu 14-19 rôl i’w chwarae. Bydd ein 
polisïau ar gyfer y rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, 
yr ymgynghorwyd yn eu cylch gyda Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol, 
yn cynnwys amrywiaeth o gamau gyda’r nod o sicrhau bod pobl ifanc 
yn ail-ymgysylltu â byd addysg, cyflogaeth neu gyfleoedd hyfforddi. Bydd 
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y Rhaglen Llwybrau Dysgu i bawb sy’n 14-19 oed, a’i ffocws ar deilwra 
cymorth personol yn enwedig, yn hollbwysig yn y cyswllt hwn. 

Gweithgareddau dargyfeirio

30. I’r plant a’r bobl ifanc hynny sy’n dechrau camddefnyddio sylweddau, 
bydd eu hadnabod yn fuan ac ymyrryd yn gynnar yn hollbwysig er mwyn 
lliniaru’r niwed a sicrhau cyn lleied o gyfle ag y bo modd i’r ymddygiad 
camddefnyddio ddod yn arfer nes bod angen gwasanaethau trin 
arbenigol. Bydd gan ysgolion, colegau, y gwasanaethau cymdeithasol, 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc, y gwasanaeth ieuenctid, 
y Timau Troseddau Ieuenctid, ac asiantaethau eraill rôl i’w chwarae o ran 
blaenoriaethu plant a phobl ifanc y mae ganddynt broblemau camddefnyddio 
sylweddau. Mae ganddynt rôl hefyd o ran rhoi mesurau neu raglenni 
ar waith i dywys unigolion oddi ar lwybr camddefnyddio sylweddau. 
Dan arweiniad y Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc, dylai’r Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol a’r Timau Troseddau Ieuenctid gydweithio er mwyn 
sicrhau bod gweithgareddau dargyfeirio priodol a systemau cymorth ar 
gael drwy gyfrwng trefniadau comisiynu ar y cyd neu gronni cyllidebau 
lle bo hynny’n briodol. Dylai Cynlluniau Plant a Phobl Ifanc fod yn sail i’r 
broses ar lefel strategol. Dylid ymgynghori â phlant a phobl ifanc ynglŷn 
â’r cynlluniau hyn.

31. Mae strategaeth gwasanaeth ieuenctid newydd Cymru, a lansiwyd yn 
200728, yn nodi gwell iechyd, ffitrwydd a lles yn ganlyniad strategol. 
Yn gefn i hyn, diwygir canllawiau Cyflwyno Iechyd i Weithwyr Ieuenctid29, 
sy’n cynnwys gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau, ac fe’i hail-
ddosberthir i bartneriaid ac asiantaethau allweddol yn 2008.

Adnabod a chynorthwyo pobl hŷn sy’n agored i risg 

32. Seilir Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol (FfGC) Llywodraeth y Cynulliad 
ar gyfer pobl hŷn30 ar Gynllun Gweithredu Heneiddio’n Iach ar gyfer 
Cymru31. Dan y Cynllun hwn, mae gofyn datblygu rhaglenni hybu iechyd 
lleol penodol, gan gynnwys amcanion sy’n ymwneud â sut mae pobl hŷn 
yn defnyddio alcohol. Bwriedir adolygu’r FfGC ar gyfer 2009 er mwyn 
adolygu’r cynnydd hyd yn hyn, a byddwn yn sicrhau bod y Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol a’u partneriaid yn gallu cymryd rhan ynddo.

33. Rydym hefyd wedi cefnogi cynhyrchu Yfed yn Gall Heneiddio’n Dda32, 
sy’n cynnig gwybodaeth i bobl hŷn ynglŷn ag yfed alcohol. Mae’n bwysig 
i bobl broffesiynol sy’n dod i gysylltiad â phobl hŷn (ac yn wir i bob oedolyn) 
sy’n cael problemau gydag alcohol neu sy’n camddefnyddio cyffuriau 
presgripsiwn yn unig neu feddyginiaethau dros y cownter, yn sylweddoli beth 
yw’r broblem, yn hytrach na thybio, er enghraifft mai rhesymau eraill sy’n 
gyfrifol am fod rhywun yn disgyn neu’n ddryslyd. Mae angen inni sicrhau 
ein bod yn bachu ar bob cyfle i gymryd camau atal eilaidd a thrydyddol 
er mwyn gwella canlyniadau i bobl hŷn.
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Maes Gweithredu 2 - Cynorthwyo camddefnyddwyr 
sylweddau i wella’u hiechyd a rhoi cymorth iddynt ymadfer 
a dal ati

Cyflwyniad

1. Mae tystiolaeth ryngwladol a chenedlaethol wedi dangos mai triniaeth o 
safon uchel yw’r ffordd fwyaf effeithiol o wella iechyd corfforol a meddyliol 
camddefnyddwyr cyffuriau ac alcohol ac o leihau camddefnyddio cyffuriau 
anghyfreithlon. Caiff effaith sylweddol ar droseddu sy’n gysylltiedig â chyffuriau, 
mae’n lleihau’r risg o farw yn sgil gorddos, mae’n gymorth i atal lledaenu 
heintiadau gan feirysau a gludir yn y gwaed, mae’n gwella iechyd ac mae’n 
cynnig y camau pwysig cyntaf i gamddefnyddwyr ailafael yn eu bywydau. 
O ran costau i’r gwasanaeth iechyd a’r system cyfiawnder troseddol, lle 
y llwyddir i gynnal gwell ymddygiad am ddwy flynedd ar ôl y driniaeth, 
ceir tystiolaeth gref fod buddsoddi mewn gwasanaethau trin yn gost effeithiol34 
- gall buddsoddi £1 mewn gwasanaethau trin ar gyfer cyffuriau arbed £9.50 
a’i buddsoddi mewn gwasanaethau trin ar gyfer alcohol arbed £5.

2. Rydym wedi gwneud camau breision dan y strategaeth flaenorol, o ran 
ehangder a chapasiti’r ddarpariaeth sydd ar gael ym maes gwasanaethau trin 
camddefnyddio sylweddau. Mae partneriaid a darparwyr gwasanaethau wedi 
gweithio’n galed i ddefnyddio’r adnoddau ychwanegol a ddarparwyd hyd yr 
eithaf. Fodd bynnag, mae gennym dipyn o ffordd i fynd eto er mwyn sicrhau 
bod pobl sy’n camddefnyddio sylweddau’n gallu cael gafael ar y mathau iawn 
o driniaeth ar yr adeg iawn a bod rhagor yn cael ei wneud i annog y rheini 
mewn grwpiau anodd eu cyrraedd i ddod ymlaen. Hefyd, mae angen gwella 
ansawdd rhai o’r gwasanaethau trin a’u canlyniadau. 

3. Nid yw darparu un elfen o’r driniaeth yn unig, ee meddyginiaeth yn lle cyffur, yn 
cynnig digon o gymorth i unigolion sy’n ceisio newid eu bywyd. Er mwyn cynnal 
y manteision a ddaw yn sgil triniaeth, rhaid inni weithio i sicrhau bod anghenion 
unigolion yn cael eu hasesu’n iawn a’u bod yn cael sylw drwy gyfrwng llwybrau 
gofal cydlynol, a bod pecyn o gymorth cofleidiol ac ôl-ofal ar gael yn gefn i’r 
driniaeth.

4. Bydd cynnwys defnyddwyr y gwasanaeth yn hollbwysig er mwyn gwella 
gwasanaethau a’u canlyniadau. Rydym am sicrhau eu bod wrth wraidd llunio 

Anelir y maes gweithredu hwn at alluogi, annog a chynorthwyo camddefnyddwyr 
sylweddau i leihau’r niwed y maent yn ei wneud iddynt eu hunain, i’w teuluoedd ac 
i’w cymunedau, ac, yn y pen draw, i ddychwelyd i fyw bywyd nad yw’n dibynnu 
ar alcohol neu gyffuriau, neu eu defnyddio mewn ffordd niweidiol, ac i ddal ati. 
Mae’n mynd i’r afael â’r cymorth a ddarperir ar gyfer camddefnyddwyr sylweddau 
gan gynnwys camau sylfaenol i liniaru niwed a rhoi cyngor o fath arall; gwaith 
allgymorth a gwasanaethau eraill â’r nod o annog pobl i gael triniaeth, sef pedair 
haen gydnabyddedig darparu gwasanaethau33 ac atal llithro’n ôl. Mae’n ymwneud 
hefyd â’r anghenion ehangach sydd gan gamddefnyddwyr sylweddau am 
wasanaethau cymorth cofleidiol gyda’r nod o gynorthwyo camddefnyddwyr 
sylweddau i gael gafael ar lety, addysg, cyflogaeth a hyfforddiant - ac mae pob 
un o’r rhain yn hanfodol i’w cynorthwyo i ymadfer a dal ati. 
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polisïau, cynllunio a dylunio gwasanaethau ar lefel genedlaethol ac ar lefel 
leol a byddwn yn cymryd camau i sicrhau bod hyn yn digwydd yn effeithiol ac 
yn gyson.

Y ffordd ymlaen

5. Credwn y bydd mynd i’r afael â’r materion a ganlyn yn gymorth i newid 
yn sylweddol y ffordd y rhoddir cymorth i gamddefnyddwyr sylweddau yng 
Nghymru:

•	 Ehangu gwasanaethau allgymorth, galw heibio a gwasanaethau eraill 
sydd â’r nod o adnabod y bobl y mae angen triniaeth a chymorth arnynt 
a meithrin cysylltiad rhyngddynt a’r gwasanaethau.

• Gwella canlyniadau triniaeth drwy gynnal asesiadau priodol a thrwy 
fuddsoddi mewn gwasanaethau o safon sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

• Ysgogi gwasanaethau trin i berfformio’n well ac i fod yn fwy effeithiol.

• Gwella capasiti cyffredinol gwasanaethau i fynd i’r afael ag amserau aros 
a sicrhau bod gwasanaethau’n effro i batrymau newidiol camddefnyddio 
sylweddau dros gyfnod ac yn ymateb iddynt.

• Blaenoriaethu gwasanaethau sy’n mynd i’r afael â’r meysydd lle mae’r 
niwed ar ei fwyaf a’r gwelliannau i iechyd fwyaf tebygol.

• Adnabod a lliniaru’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag cael gafael ar driniaeth 
(gan gynnwys sicrhau bod modd i bobl ag anableddau corfforol fanteisio 
ar bob gwasanaeth).

• Canolbwyntio ar gynorthwyo’r sawl sy’n camddefnyddio sylweddau  
i ail-ymsefydlu yn y gymuned, drwy ddarparu gwasanaethau cofleidiol, 
a thrwy ddarparu cymorth i osgoi llithro’n ôl drwy sicrhau bod cynllunio’r 
gwasanaethau hyn yn bwrw gwreiddiau mewn cynlluniau camddefnyddio 
sylweddau lleol ac mewn cynlluniau gofal i unigolion.

• Adeiladu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion ystod o grwpiau penodol, 
yn enwedig pobl ifanc, unigolion y mae ganddynt broblemau iechyd meddwl 
ac sydd hefyd yn camddefnyddio sylweddau, cymunedau lleiafrifoedd 
ethnig, siaradwyr Cymraeg a menywod agored i niwed. 

• Cynnwys camddefnyddwyr sylweddau, plant a phobl ifanc a theuluoedd 
camddefnyddwyr sylweddau yn eu plith, wrth gynllunio a dylunio’r holl 
wasanaethau a sicrhau bod arolygon boddhad defnyddwyr yn cael eu 
cynnal a’r canlyniadau’n cael eu defnyddio i wella gwasanaethau eto35. 

• Gweithio tuag at sicrhau bod yr ystod lawn o opsiynau trin integredig 
ar gael ym mhob ardal (gan gynnwys yn ystâd y carchardai), gan roi 
blaenoriaeth i’r ardaloedd mwyaf di-fraint.

Y pecyn cymorth

Gwasanaethau Lleihau Niwed

6. Dengys tystiolaeth ddiweddar gan Wasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol 
Cymru gynnydd yn lefelau’r feirysau a gludir yn y gwaed ymhlith defnyddwyr 
sy’n chwistrellu cyffuriau36. Er mwyn lleihau’r niwed a berir drwy drosglwyddo 
hepatitis B, hepatitis C ac HIV, bydd angen ehangu’r gwasanaethau lleihau 
niwed ar gyfer pobl sy’n camddefnyddio cyffuriau. Rhaid i’r gwasanaethau 
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a ddarperir gynnwys cyfnewid nodwyddau, cyngor am leihau niwed, profi am 
feirysau a gludir yn y gwaed a brechu rhag hepatitis B. Rhaid i’r gwasanaethau 
hyn fod ar gael yn rhwydd ac yn hwylus a rhaid iddynt gynnwys gwell 
darpariaeth drwy gyfrwng gwasanaethau allgymorth. Mae’r Fframwaith 
Triniaethau Camddefnyddio Sylweddau i Gymru37 yn pwysleisio y dylai 
comisiynwyr ymgysylltu â darparwyr er mwyn sicrhau bod lleoliadau ychwanegol 
ar gael i ddarparu offer chwistrellu steryll, megis cyfleusterau symudol a bod 
angen ehangu timau allgymorth, gan gynnwys y rheini a anelir at bobl sy’n cysgu 
ar y stryd.

7. Mae deddfwriaeth gyfredol Llywodraeth y DU a chonfensiynau’r CU yn golygu 
nad yw’n gyfreithlon defnyddio ystafelloedd cymryd cyffuriau neu gyfleusterau 
chwistrellu mwy diogel i ddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon. Fodd bynnag, 
rydym yn cydnabod bod angen inni wella’r ystod o raglenni amgen a all 
leihau’r niwed sy’n gysylltiedig â chwistrellu cyffuriau anghyfreithlon a steroidau, 
yn enwedig i’r bobl hynny sy’n ddigartref. Gofynnir i’r Panel Cynghori ar 
Gamddefnyddio Sylweddau asesu’r ystod o wasanaethau diogel, effeithiol a 
chost effeithiol sydd wedi’u targedu at ddefnyddwyr sy’n chwistrellu cyffuriau yng 
Nghymru gan edrych ar yr hyn sy’n arfer yn rhyngwladol. Bydd yr adolygiad 
hwn yn goleuo cynllun gweithredu’r Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol 
ar gyfer feirysau a gludir yn y gwaed, a bydd yn gweithio i leihau gorddosau 
a marwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau yng Nghymru. Byddwn yn 
gofyn i’r Panel hefyd ystyried sut y gall gwasanaethau lleihau niwed ymateb 
i anghenion y sawl sy’n defnyddio cyffuriau symbylu. 

Lleihau nifer y marwolaethau yn sgil cyffuriau

8. Dan y strategaeth flaenorol, cyhoeddwyd 
canllawiau yn 2005 ar gyfer cynnal adolygiadau 
cyfrinachol lleol ar farwolaethau cysylltiedig 
â chyffuriau38. Erbyn hyn, mae pedwar panel 
rhanbarthol wedi’u sefydlu i gyd-ddadansoddi 
sampl o farwolaethau cysylltiedig â chyffuriau. 
Cynhelir pob adolygiad o’r fath mewn modd 
tryloyw a chefnogol gan sicrhau ar yr un pryd 
nad oes diwylliant beio. Mae’r ymagwedd 
hon yn rhoi gwell dealltwriaeth inni o’r risgiau 
y bydd unigolion yn eu cymryd ac mae hefyd yn 
nodi’r cryfderau a’r gwendidau yn y cymorth a 
ddarperir gan ystod o sefydliadau, gan gynnwys 
darparwyr gwasanaethau trin camddefnyddio 
sylweddau. Yn benodol, mae tueddiadau’n 
dechrau ymddangos a allai fod o gymorth i 
bartneriaid wrth iddynt lunio’r gwasanaethau 
a ddarperir yn y dyfodol39. Yn gefn i hyn, 
sefydlwyd Grŵp Monitro Cenedlaethol Marwolaethau Cysylltiedig â Chyffuriau 
er mwyn sicrhau bod gwybodaeth ac arferion gorau’n cael eu lledaenu’n eang 
ledled Cymru. Dan y strategaeth hon, bwriadwn fwrw ymlaen â chamau sy’n 
canolbwyntio ar leihau nifer y marwolaethau a nifer yr achosion gwenwyno sydd 
bron yn angheuol. 

Annog Camddefnyddwyr Sylweddau i gael Triniaeth

9. Er bod cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer yr unigolion sy’n ymwneud â 
gwasanaethau cyffuriau a gwasanaethau alcohol yng Nghymru er 2002, 
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rhaid inni sicrhau mai ein blaenoriaeth yn awr yw gwneud rhagor i ymgysylltu 
â grwpiau sy’n flaenoriaeth ac â grwpiau anodd eu cyrraedd - yn benodol: 

•	 Plant a phobl ifanc.

• Y rhai sydd mewn perygl o beri niwed sylweddol iawn iddynt hwy 
eu hunain, i’w teuluoedd (yn enwedig plant) ac i’w cymunedau.

• Unigolion agored i niwed, megis menywod beichiog, dioddefwyr trais 
domestig a phobl â phroblemau iechyd meddwl a’r digartref.

• Cymunedau lleiafrifoedd ethnig.

10. Er mwyn gwneud hyn, bydd gofyn buddsoddi mwy mewn gwasanaethau 
ieuenctid a gwasanaethau allgymorth eraill a defnyddio gweithwyr cyfeirio-
wrth-arestio a gweithwyr haen un eraill i weithio gyda chamddefnyddwyr 
cyffuriau a chamddefnyddwyr alcohol. Bydd lleoliadau gofal iechyd sylfaenol 
a’r ysbytai (yn enwedig Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys) hefyd 
yn cynnig cyfleoedd hollbwysig i sylweddoli bod pobl yn camddefnyddio 
sylweddau, ac i gynnig ymyriadau byr, cyngor lliniaru niwed ac anogaeth 
i bobl ymgysylltu â’r gwasanaethau. Felly, byddwn yn cwmpasu’r potensial 
i gynnal gwasanaeth ymyriadau byr peilot y gall meddygon teulu ac eraill 
gyfeirio ato’r rheini sy’n yfed lefelau niweidiol o alcohol ond nad oes angen 
triniaeth arbenigol arnynt ar gyfer dibyniaeth.

Rôl meddygon teulu

11. Mae lleoliadau gofal sylfaenol yn arbennig o bwysig o ran cynnig cyngor a 
gwybodaeth i bobl sy’n camddefnyddio alcohol ac o ran sicrhau bod mwy 
ohonynt yn cael eu cyfeirio at wasanaethau ac yn ymgysylltu â hwy. Mae gan 
feddygon teulu rôl allweddol i’w chwarae hefyd o ran darparu gwasanaethau 
cyffuriau a gwasanaethau alcohol. Dan y strategaeth newydd hon, byddwn yn 
parhau i hyrwyddo ehangu trefniadau gofal ar y cyd ledled Cymru i unigolion 
sydd wedi ymsefydlogi. Byddwn yn dal i gefnogi hyfforddiant perthnasol i 
weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Bydd hyn yn rhyddhau lleoedd triniaeth 
mewn gwasanaethau Haen 3 i unigolion sydd ag anghenion mwy dyrys. 

Sicrhau iechyd corfforol cyffredinol

12. Yn aml, pan fydd gan bobl broblemau camddefnyddio sylweddau, ni fyddant 
yn dda’u hiechyd yn gyffredinol a bydd llawer ohonynt heb gofrestru gyda 
meddyg teulu. Mae’n bwysig i gynllunwyr gwasanaethau iechyd sicrhau bod 
gwasanaethau iechyd meddygol cyffredinol priodol (gan gynnwys iechyd 
rhywiol a chynllunio teulu) ar gael i’r bobl hyn. 

Asesu a chynllunio gofal 

13. Ar ôl i unigolyn ymgysylltu â gwasanaethau triniaeth, mae’n hanfodol asesu 
angen defnyddiwr y gwasanaeth mewn modd cyfannol er mwyn sicrhau bod 
cynllun gofal priodol yn cael ei lunio. Rhaid addasu’r cynllun hwn i weddu 
i anghenion personol defnyddiwr y gwasanaeth, dylai’r defnyddiwr gytuno 
iddo, a dylai gynnwys canlyniadau neu nodau y mae pawb yn gytûn yn 
eu cylch. Dylai’r asesiad a’r cynllun ymwneud â gwasanaethau triniaeth ac 
adsefydlu, yn ogystal â mynd i’r afael â materion megis anghenion hyfforddi 
neu gyflogaeth. Dylid diweddaru’r cynllun hwn yn rheolaidd a monitro’i 
gyflwyno. Bydd WIISMAT - y dull asesu camddefnyddio sylweddau arbenigol 
a ddefnyddir yng Nghymru, yn cael ei ledaenu i gefnogi’r ymagwedd hon.
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Cynyddu’r gallu i ddarparu triniaeth

14. Er inni weld cynnydd yn y driniaeth a oedd ar gael yn ystod y strategaeth 
flaenorol, erys bylchau yn y ddarpariaeth. Bwriadwn weithio gyda phartneriaid i 
ddefnyddio’r gwasanaethau sydd ar gael yn well a dechrau llenwi’r bylchau drwy:

•	 Hyrwyddo Llinell Cyffuriau ac Alcohol Cymru (DAN 24/7) fel llwybr at 
wybodaeth a chyngor am wybodaeth a gwasanaethau camddefnyddio 
sylweddau yng Nghymru a’i datblygu i ddarparu ffynhonnell gymorth hygyrch i’r 
sawl sy’n camddefnyddio sylweddau.

• Annog datblygu gwasanaethau galw heibio a gwasanaethau dydd a grwpiau 
hunangymorth neu gyd-gymorth megis Alcoholics Anonymous a Narcotics 
Anonymous drwy sicrhau bod cynllunwyr gwasanaethau’n cydnabod eu 
pwysigrwydd o ran cefnogi triniaeth ffurfiol. 

• Gwella dealltwriaeth gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol i’w 
galluogi i adnabod y risg a gweld y potensial ar gyfer triniaeth er mwyn iddynt 
gyfeirio pobl yn briodol at wasanaethau arbenigol.

• Ehangu ymyriadau seicogymdeithasol a therapïau seicolegol i ysgogi 
camddefnyddwyr cyffuriau i gael triniaeth, i’w hannog i ymroi iddi, a pheidio 
â rhoi’r gorau iddi, a’u cynorthwyo i beidio â llithro’n ôl. Bydd hyn hefyd yn 
gymorth i ehangu triniaeth ar gyfer y sawl sy’n ddibynnol ar alcohol neu ar 
gyffuriau (megis symbylyddion) lle nad yw meddyginiaeth amgen yn opsiwn40. 

• Yn unol â’r dystiolaeth ddiweddaraf am effeithiolrwydd41, parhau i ddatblygu’r 
capasiti ar gyfer rhagnodi opiadau yn lle cyffuriau ledled Cymru (gan gynnwys 
defnyddio dan oruchwyliaeth) a defnyddio mwy ar fferyllwyr cymuned42 ond 
gan sicrhau bod triniaeth o’r fath yn fwy effeithiol drwy ddarparu gwasanaethau 
cymorth Haen 2.

• Annog cyflwyno rhagnodi gan bobl nad ydynt yn feddygon (ee gan nyrsys a 
fferyllwyr) mewn achosion priodol er mwyn rhyddhau gallu meddygol i ymdrin 
ag achosion mwy cymhleth.

• Mynd i’r afael â phroblem cael gafael ar wasanaeth dadwenwyno i 
gleifion mewnol a gwasanaethau adsefydlu preswyl yng Nghymru. Dengys 
astudiaethau42 fod cleientiaid sy’n ymuno â rhaglenni preswyl a rhai i 
gleifion mewnol yn gwella’n sylweddol o ymwrthod â defnyddio cyffuriau 
anghyfreithlon neu o ddefnyddio llai ohonynt, a’r un modd o ran gweithgarwch 
troseddol, lefelau chwistrellu ac iechyd seicolegol. Maent yn arbennig o 
lesol i gamddefnyddwyr sylweddau y mae ganddynt broblemau difrifol, ac 
awgryma’r dystiolaeth y gall triniaeth breswyl fod yn fwy effeithiol i’r sawl y 
mae ganddynt broblemau alcohol difrifol neu’r sawl sydd, yn ôl eu diagnosis, 
yn dioddef o fwy nag un anhwylder43. Dengys yr adolygiad o wasanaethau 
Haen 4 yng Nghymru44 fod angen gwella capasiti ac ansawdd y gwasanaethau 
hyn. Rhoddwyd arweiniad i gynorthwyo partneriaid i roi argymhellion yr 
adroddiad ar waith. Ein nod yw cynnig gwasanaethau o safon i ddefnyddwyr 
gwasanaethau, a gorau oll os oes modd gwneud hynny yng Nghymru. Er mwyn 
cyflawni hyn, bydd gofyn i gynllunwyr gwasanaethau, comisiynwyr, darparwyr 
gwasanaethau ac aseswyr, gydweithio mewn ffyrdd newydd.

• Ystyried cost effeithiolrwydd cyflwyno rhaglenni trin heroin i nifer fach iawn o 
unigolion os yw’r driniaeth amgen a gawsant heb lwyddo. Bydd hyn yn cynnwys 
adolygu canfyddiadau gwerthusiadau’r cynlluniau peilot sydd ar waith yn Lloegr 
cyn gynted ag y byddant ar gael. Gofynnir i’r Panel Cynghori gynnig cyngor 
arbenigol ynghylch hyn pan fydd y deunydd gwerthuso ar gael.
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Cynnal y cysylltiad â’r gwasanaethau trin

15. Mae Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau 
yn dangos bod y gyfradd rhoi’r gorau i driniaeth ledled Cymru’n dal yn uwch 
na 50 y cant. Mae’n hanfodol ein bod yn cymryd camau i fynd i’r afael â’r 
ffactorau sy’n achosi hyn, er mwyn defnyddio gwasanaethau mewn ffordd 
mor effeithlon ag y bo modd a sicrhau gwell canlyniadau i ddefnyddwyr 
gwasanaethau. Rydym felly wedi comisiynu astudiaeth ar achosion a phatrymau’r 
cyfraddau rhoi’r-gorau-i-driniaeth. Awgryma’r dystiolaeth hefyd42 fod y ffordd 
y darperir triniaeth yn effeithio ar ei heffeithiolrwydd lawn cymaint â’r hyn a 
ddarperir. Mae’n hollbwysig felly bod staff y rheng flaen sy’n dod i gysylltiad 
â’r defnyddiwr cyffuriau gyntaf yn gwbl ymwybodol o ofn, ansicrwydd a diffyg 
hunanwerth yr unigolyn a bod ganddynt y sgil i ymateb yn effeithiol i hynny. 
Dylai staff allu rhoi gofal diwylliannol-sensitif i ddefnyddwyr gwasanaethau sy’n 
dod o gefndir du neu leiafrif ethnig, gan annog menywod beichiog i ymgysylltu 
â gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau obstetrig. Fel rhan 
o’n cynllun datblygu’r gweithlu (gweler Pennod 9) bwriadwn gynnal cynllun peilot 
i hyfforddi rheolwyr gofal a gweithwyr allweddol i roi cyfweliadau cymell. 

Cynllun cymhelliad arbrofol

16. Credwn y gellid dadlau o blaid gwobrwyo dan rai amgylchiadau i annog 
rhai unigolion i gael triniaeth neu i’w hannog i ddal ati, (ee er mwyn cynyddu 
canran y defnyddwyr sy’n chwistrellu cyffuriau sy’n cwblhau cyrsiau brechu rhag 
Hepatitis B). Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i feithrin meini prawf ar 
gyfer cefnogi a gwerthuso nifer o gynlluniau cymhelliad arbrofol ledled Cymru.

Integreiddio gwasanaethau

17. Dylai gwasanaethau a’u gweithlu:

•	 fod yn ddigon hyblyg i ddiwallu anghenion lleol 

• gallu ymdopi â newidiadau ym mhatrymau camddefnyddio sylweddau 

• bod wedi’u hintegreiddio’n well â’i gilydd.

18. Er bod gennym gryn ffordd i fynd i wireddu hyn, ein gweledigaeth yw system 
lle bydd defnyddwyr gwasanaethau’n symud yn ddi-fwlch rhwng gwasanaethau, 
neu’n cael gafael ar nifer o wasanaethau sy’n cefnogi ei gilydd, heb fod yn 
ymwybodol o anghenraid eu bod yn cael eu darparu gan wahanol ddarparwyr 
gwasanaethau neu wahanol sectorau. Dylem geisio sicrhau nad oes angen 
mwy nag un asesiad a lleihau’r risg bod pobl yn rhoi’r gorau i’r gwasanaeth, 
yn enwedig pan fydd defnyddwyr yn aros i symud o’r naill wasanaeth i’r 
llall. Er mwyn cynorthwyo i integreiddio gwasanaethau, byddwn yn archwilio 
manteision ac ymarferoldeb cyflwyno un cofnod cleient ar gyfer y gwasanaethau 
trin camddefnyddio sylweddau i gyd.

19. Mae’n arbennig o bwysig bod gwasanaethau trin arbenigol i bobl ifanc 
yn cysylltu’n fwy effeithiol â gwasanaethau lleol eraill i blant. Rhaid sicrhau 
bod protocolau ar gael er mwyn i’r pontio rhwng gwasanaethau plant a 
gwasanaethau oedolion gael ei reoli’n effeithiol. Cynlluniau Plant a Phobl Ifanc 
ddylai fod yn gyfrwng i sicrhau bod hyn yn digwydd.
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Rhoi cymorth i bobl i ymadfer a dal ati

Atal Llithro’n Ôl

20. Mae angen cymorth ar ddefnyddwyr gwasanaethau sy’n ceisio newid eu 
hymddygiad camddefnyddio sylweddau i ymdopi â sefyllfaoedd a all arwain 
at lithro’n ôl. Felly, dylai rhaglenni therapi ymddygiad gwybyddol sy’n gymorth 
i unigolion adnabod, rhagweld ac ymdopi â phwysau a phroblemau fod yn 
rhan allweddol o raglenni trin ffurfiol. Mae’n hanfodol hefyd sicrhau bod 
gwasanaethau cymorth ar gael i amddiffyn a chynorthwyo unigolion rhag 
llithro’n ôl ar ôl iddynt adael y driniaeth ffurfiol. Dylai cynllunwyr gwasanaethau 
sicrhau bod yr elfennau pwysig hyn o’r llwybr gofal ar gael a’u bod yn cael eu 
gweld yn elfennau hanfodol o ddylunio gwasanaethau a chynllunio gofal.

Gwasanaethau cofleidiol

21. I lawer sy’n camddefnyddio sylweddau, bydd darparu gwasanaethau cofleidiol, 
ochr yn ochr â’r driniaeth a’r gwasanaethau ôl-ofal priodol, yn hollbwysig 
er mwyn lleihau’r niwed a berir yn sgil eu camddefnyddio sylweddau ac 
i’w galluogi i’w cynnal eu hunain neu ail-ymsefydlu yn y gymuned. Er mwyn 
helpu unigolion i gynnal y manteision a gawsant drwy’r driniaeth, rhaid inni 
wneud rhagor i gynnig gwasanaethau cofleidiol effeithiol. Mae’r agwedd a 
arddelir yn y Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau’n dangos arferion da yn y maes 
hwn. Mae angen i bartneriaid sicrhau nad yw defnyddwyr gwasanaethau 
camddefnyddio sylweddau’n wynebu gwahaniaethu wrth geisio cael gafael ar 
y gwasanaethau hyn, yn enwedig pobl ddigartref, y rhai a ryddheir o’r carchar 
neu’r rhai y mae ganddynt broblemau iechyd meddwl.

22. Er mwyn sicrhau bod yr elfennau gofal pwysig hyn yn cael sylw priodol, dylai 
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol a’u partneriaid ystyried gwasanaethau 
cofleidiol yn elfen graidd o’r driniaeth i bawb sy’n camddefnyddio sylweddau. 
Dylai’r ddarpariaeth hon fod yn rhan o’u cynlluniau gweithredu lleol ar gyfer 
camddefnyddio sylweddau a dylid eu gweld yn elfen graidd o gynllun ymadfer 
unigolyn. Byddwn yn cefnogi’r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn hyn 
o beth drwy ddatblygu modiwl o Fframwaith Triniaethau Camddefnyddio 
Cyffuriau Cymru ar Gyfleoedd Datblygu Personol Parhaus, sy’n cynnwys addysg, 
hyfforddiant, gwirfoddoli, profiad gwaith, cyflogaeth, gwasanaethau dydd 
a gweithgareddau hamdden. Bydd y Timau Cynghori Rhanbarthol hefyd yn 
gweithio gyda phartneriaid i archwilio a oes rhagor o gyfleoedd i gael gafael ar 
Gronfeydd Strwythurol Ewrop er mwyn cefnogi darparu’r gwasanaethau hyn.

Tai

23. Mae gan wasanaethau tai a gwasanaethau atal digartrefedd rôl hollbwysig 
i’w chwarae o ran helpu camddefnyddwyr sylweddau i gael gafael ar y llety 
y mae ei angen arnynt. Heb gartref iawn, mae’n anodd iawn i bobl agored 
i niwed ddianc rhag crafangau eu problem camddefnyddio. Felly, rhaid ystyried 
tai’n elfen graidd o’r gwasanaethau cofleidiol hyn a rhaid eu hadlewyrchu yn 
y mecanweithiau cynllunio. Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, rydym wedi 
ymgymryd ag ystod o gamau i wella gwasanaethau tai i’r grŵp hwn. 

24. Mae ein strategaeth genedlaethol ar ddigartrefedd45 yn gosod agenda 
gydgysylltiedig ar gyfer mynd i’r afael â digartrefedd, gan gynnwys anghenion 
pobl ddigartref â phroblemau camddefnyddio sylweddau. Yn ystod 2008-09 
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byddwn yn cyhoeddi cynllun 10 
mlynedd i fynd i’r afael â digartrefedd 
a byddwn yn adolygu’r camau a 
gymerwn i ddiwallu anghenion 
pobl ddigartref sy’n camddefnyddio 
sylweddau wrth ddatblygu’r cynllun 
hwn. Yn ystod 2008-09 byddwn hefyd 
yn cyhoeddi safonau ar gyfer Gwella 
Iechyd Grwpiau Pobl Ddigartref a 
Phobl Agored i Niwed ynghyd ag 
arweiniad i ddatblygu cynlluniau 
gweithredu ar gyfer iechyd grwpiau 
pobl ddigartref a phobl agored 
i niwed. 

25. Rydym wedi sefydlu ffrwd ariannu 
arbennig yn rhaglen y Grant Tai 
Cymdeithasol ar gyfer cynlluniau sy’n 
ychwanegu at lety i gamddefnyddwyr 
sylweddau ac sy’n mynd i’r afael â’r broblem. Fodd bynnag, mae partneriaid 
wedi’i chael yn anodd dod o hyd i leoliadau addas ar gyfer cynlluniau a chael 
cefnogaeth y gymuned leol, yn enwedig pan fydd angen caniatâd cynllunio. 
Yn ystod 2008-09 byddwn yn cyhoeddi cynllun pum mlynedd Cefnogi 
Pobl - Strategaeth Gymorth ym maes Tai. Dan y strategaeth hon, byddwn 
yn adolygu’r rhaglen a’r meini prawf ariannu, ac yn gwneud argymhellion 
i sicrhau bod y cynllun ariannu hwn yn arwain at ddarparu llety ychwanegol 
yn gyflymach. 

Addysg, hyfforddiant a chyflogaeth

26. Ein nod yw gweld Cymru lle bydd gan bawb y sgiliau, y cymhelliad a’r cyfle 
i gael swyddi o safon sy’n gwireddu eu dyheadau ac yn cyfateb i’w gallu46. 
Mae addysg a hyfforddiant yr un mor berthnasol i ddatblygiad personol 
llwyddiannus, i gynhwysiant cymdeithasol ac i addasrwydd ar gyfer gwaith 
ac mae’r berthynas honno’n un agos. Mae gallu cael gafael ar hyfforddiant 
a chyflogaeth yn elfen allweddol er mwyn trin camddefnyddio sylweddau’n 
llwyddiannus.

27. Mae strategaeth sgiliau a chyflogaeth Cymru47, Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru 
yn cydnabod pwysigrwydd rhaglenni hyfforddi a sgiliau o ran mynd i’r afael 
ag amddifadedd ac allgáu cymdeithasol ac er mwyn atal a lleihau’r niwed 
a berir i bobl ifanc a’u teuluoedd yn sgil camddefnyddio sylweddau. Byddwn 
yn gweithio gyda’n partneriaid i godi eu hymwybyddiaeth o anghenion 
camddefnyddwyr sylweddau er mwyn ei gwneud yn haws iddynt fanteisio 
ar raglenni sgiliau a chyfleoedd dysgu. 

Gweithredu ar gyffuriau cyfreithlon

Meddyginiaethau ar bresgripsiwn yn unig a meddyginiaethau dros y cownter 

28. Er bod y strategaeth flaenorol yn ymwneud â chamddefnyddio 
meddyginiaethau sydd ar gael ar bresgripsiwn yn unig a meddyginiaethau 
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dros-y-cownter, credwn fod hwn yn faes y mae angen rhoi mwy o sylw 
iddo ac y mae angen gweithredu mwy arno yn y dyfodol. Mae sicrhau bod 
meddyginiaethau dros-y-cownter yn cael eu defnyddio’n briodol yn dal yn un o 
swyddogaethau craidd fferyllwyr cymuned ac maent mewn sefyllfa ddelfrydol 
i weld pa feddyginiaethau sy’n cael eu camddefnyddio48. Mae dogfen gan y 
Gymdeithas Fferyllol Frenhinol49 yn cefnogi’r Cod Moeseg newydd ac mae’n 
dweud y dylai pawb sy’n ymwneud â gwerthu meddyginiaethau dros y cownter 
fod yn ymwybodol o’r potensial ar gyfer camddefnyddio rhai meddyginiaethau 
penodol, rhai a geir dros y cownter a chynhyrchion eraill, ac y dylent fod yn effro 
i unrhyw sefyllfa lle y gwerthir mwy o’r meddyginiaethau hyn nag sy’n arferol neu 
rai a werthir yn anghyffredin o aml. 

29.  Byddwn yn gofyn i’r Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau 
ystyried canfyddiadau’r Grŵp Seneddol Hollbleidiol fu’n cynnal Ymchwiliad 
i Gamddefnyddio Cyffuriau ynglŷn â chamddefnyddio meddyginiaethau 
ar bresgripsiwn yn unig a meddyginiaethau dros y cownter. Byddwn hefyd 
yn cymryd camau i:

•	 Annog rhagnodi mwy cyfrifol. 

• Monitro prynu cynnyrch sensitif, megis moddion at annwyd.

• Lleihau nifer y meddyginiaethau a ragnodir yn amhriodol megis 
bensodiasepinau mewn gofal sylfaenol.

• Sicrhau bod gwasanaethau addas ar gael i’r sawl sy’n dibynnu ar 
feddyginiaethau ar bresgripsiwn yn unig a meddyginiaeth dros-y-cownter.

Steroidau Anabolig

30. Dros y degawd diwethaf, mae defnyddio steroidau anabolig mewn modd 
niweidiol wedi cynyddu yn y DU ac nid yr athletwyr proffesiynol blaenaf yn unig 
sy’n eu camddefnyddio bellach50. Y grŵp sy’n ehangach gyflymaf yw’r sawl 
sy’n defnyddio steroidau anabolig fel cyffuriau hamdden, a hynny gan amlaf 
at ddiben cosmetig sef gwella’u pryd a’u gwedd. Hefyd, nid dim ond dynion 
yn bennaf sy’n eu camddefnyddio erbyn hyn, gan fod menywod yn defnyddio 
steroidau anabolig fwyfwy.

31. Y brif ffordd o ddefnyddio steroidau anabolig yw eu chwistrellu (80 y cant 
mewn un astudiaeth)50, ac felly mae risg i ddefnyddwyr ddal feirysau a gludir 
yn y gwaed, megis hepatitis B ac C ac HIV. Mae gwasanaethau cyfnewid 
nodwyddau a chwistrellwyr i ddefnyddwyr opiadau wedi cofnodi nifer cynyddol 
o ddefnyddwyr steroidau ymhlith eu cleientiaid.

32. Rhaid i Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol sicrhau bod gwasanaethau lleol 
priodol yn cael eu darparu ar gyfer defnyddwyr steroidau.

Sylweddau Anweddol

33. Mae camddefnyddio sylweddau anweddol yn dal yn broblem gan ei fod yn 
dal i achosi mwy o farwolaethau ymhlith pobl ifanc 10-16 oed na chyffuriau 
Dosbarth A a chyffuriau anghyfreithlon eraill51. 

34. Darperir ar gyfer codi ymwybyddiaeth o beryglon sylweddau anweddol 
mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd yn yr AWSLCP. Fodd bynnag, 
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cydnabyddir bod angen i ni fynd i’r afael â’r ddarpariaeth sylweddau 
anweddol a pha mor hawdd yw hi i gael gafael arnynt. Byddwn yn nodi 
arferion da’n lleol wrth ymgysylltu â chymunedau er mwyn mynd i’r afael 
â chamddefnyddio sylweddau anweddol a’r camau gorfodi a gymerir yn 
erbyn siopwyr sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio fel hyn.

Diwallu anghenion triniaeth grwpiau penodol

Plant a phobl ifanc 

35. Dylid seilio gwasanaethau i blant a phobl ifanc sy’n camddefnyddio 
sylweddau ar ymagwedd system gyfan gyda’r nod o ddarparu gwasanaethau 
mwy effeithiol ac integredig. Mae gan Wasanaethau Iechyd Meddwl i Blant 
a Phobl Ifanc rôl allweddol yn hyn. Mae Busnes Pawb52 ein strategaeth 
iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yn cydnabod bod y ffactorau risg 
i bobl sy’n camddefnyddio sylweddau a phobl â phroblemau iechyd meddwl 
yn debyg i’w gilydd, a bod rhai ffynonellau’n amcangyfrif bod cyfraddau 
cyd-ddigwydd y ddau fath o broblem yn uchel iawn. Er mwyn cynorthwyo 
comisiynwyr a darparwyr gwasanaethau i sefydlu gwasanaethau effeithiol 
i bobl ifanc ym maes camddefnyddio sylweddau, rydym wedi cynhyrchu 
modiwl o’r Fframwaith Triniaethau Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru 
ar gyfer plant a phobl ifanc53. Disgwylir i Bartneriaethau Plant a Phobl Ifanc 
a Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol gydweithredu er mwyn sicrhau bod 
y modiwl yn cael ei roi ar waith.

Camddefnyddio sylweddau a phroblemau iechyd meddwl yn cyd-ddigwydd

36. Rhaid i wasanaethau gydweithio er mwyn mynd i’r afael yn briodol 
ag anghenion defnyddwyr y mae ganddynt broblemau camddefnyddio 
sylweddau a phroblemau iechyd meddwl hefyd fel nad yw unigolion yn 
disgyn rhwng bylchau yn y gwasanaethau hynny. Mae’r grŵp hwn yn 
arbennig o agored i niwed a risg hunanladdiad a/neu ddynladdiad yn 
fwy iddynt. Mae ein strategaeth iechyd meddwl i oedolion54 a’r Fframwaith 
Gwasanaeth Cenedlaethol55 yn pwysleisio bod angen partneriaethau 
cryf rhwng gwasanaethau. Mae hefyd yn pwysleisio pa mor bwysig 
yw cyfrifoldeb clinigol diamwys ar gyfer unigolion sy’n camddefnyddio 
sylweddau ac sydd hefyd â salwch meddwl. Mae modiwl camddefnyddio 
sylweddau ac iechyd meddwl y Fframwaith Triniaethau Camddefnyddio 
Sylweddau56 yn cynnig arweiniad clir ynglŷn â datblygu llwybrau gofal 
integredig ar gyfer y grŵp hwn o gleientiaid. 

37. Mae angen i Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol fod yn ymwybodol 
o natur a maint problemau camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl 
sy’n cyd-ddigwydd yn eu poblogaeth leol. Mae angen i’r Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol sicrhau hefyd bod yr ystod o wasanaethau y mae eu 
hangen ar gael er mwyn darparu ymyriadau priodol ac er mwyn cytuno ar 
nodau ac amcanion clir ar gyfer y gwasanaethau hyn. Dylai hynny gynnwys 
darparu gwasanaethau allgymorth cadarn. Yn gefn i hyn, mae Llywodraeth 
Cynulliad Cymru wedi gofyn i reolwyr iechyd meddwl y GIG arwain o ran 
sefydlu protocolau rhwng y gwasanaethau iechyd meddwl a’r gwasanaethau 
camddefnyddio sylweddau. Caiff y cynnydd ei fonitro drwy gyfrwng 
fframwaith rheoli perfformiad Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer y GIG.
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Menywod beichiog a’u babanod

38. Yn yr Ymchwiliad Cyfrinachol Cenedlaethol i Iechyd Mamau a’u Plant Saving 
Mothers’ Lives51 nodwyd bod camddefnyddio sylweddau’n un o’r ffactorau 
anuniongyrchol pwysig sy’n achosi marwolaeth mamau. Yr oedd yn argymell: 

•	 Na ddylai meddygon teulu a bydwragedd ar eu pen eu hunain reoli 
achosion menywod beichiog yr oedd ganddynt broblemau camddefnyddio 
sylweddau ond y dylent gael cymorth gwasanaethau arbenigol, er mwyn 
sicrhau gofal amlddisgyblaeth ac amlasiantaeth a hwnnw wedi’i gydlynu. 

• Y dylid parhau i ddarparu gofal amlddisgyblaeth ac amlasiantaeth clos, 
nid dim ond drwy gydol y beichiogrwydd ond hefyd yn y cyfnod ar ôl geni 
hyd yn oed os rhoddir y babi yng ngofal yr awdurdod lleol.

• Y dylai pob gwasanaeth cyffuriau ac alcohol arbenigol ymholi ynghylch cam-
drin domestig wrth asesu ac wrth ddarparu triniaeth barhaus.

39. Cyflwynir cofnod mamolaeth Cymru gyfan yn 2009. Bydd y cofnod mamolaeth 
yn cynnwys cwestiynau y dylid eu gofyn i bob mam feichiog ynghylch unrhyw 
gamddefnyddio sylweddau. Mae’r canllawiau diwygiedig a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar Drug misuse and dependence UK guidelines on clinical management 
(y Llyfr Oren40) hefyd yn cynnwys adran benodol am feichiogrwydd a gofal 
cyn-geni i gynorthwyo ymarferwyr. Mae gan WIISMAT hefyd adran i annog 
gwasanaethau camddefnyddio sylweddau i ystyried beichiogrwydd a materion 
megis atal cenhedlu.

Unigolion yn y system cyfiawnder troseddol

Troseddwyr ifanc

40. Camddefnyddio sylweddau yw un o’r prif elfennau sy’n rhagfynegi ymddygiad 
troseddol gan blant a phobl ifanc yn y dyfodol58. Nod y Strategaeth 
Troseddwyr Ifanc59, strategaeth a luniwyd ar y cyd gan y Bwrdd Cyfiawnder 
Ieuenctid a Llywodraeth y Cynulliad yw cefnogi Timau Troseddau Ieuenctid 
a phartneriaid eraill i ymgymryd â gwaith i atal plant a phobl ifanc rhag 
camddefnyddio sylweddau a’u troi oddi ar y llwybr hwnnw. Sefydlwyd y Gronfa 
Cymunedau Diogelach gan Lywodraeth y Cynulliad yn ystod oes y strategaeth 
camddefnyddio sylweddau flaenorol er mwyn cynorthwyo’r Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol a’r Timau Troseddau Ieuenctid yn y gwaith hwn.

41. Asesir pob person ifanc sy’n dod at Dîm Troseddau Ieuenctid yng Nghymru, 
gan gynnwys y rheini a ryddheir ar ôl dedfryd dan glo, er mwyn penderfynu 
beth yw lefel eu hangen o ran camddefnyddio sylweddau. Fodd bynnag, bydd 
lefel y gwasanaeth yn amrywio o’r naill ran o Gymru i’r llall, o ran gwaith yn 
y Tîm Troseddau Ieuenctid ac, yn hollbwysig, o ran ymwneud y Tîm Troseddau 
Ieuenctid â phartneriaethau lleol. Mae angen gwneud rhagor i hyrwyddo a 
lledaenu arferion effeithiol sy’n bodoli eisoes ymhlith gweithwyr camddefnyddio 
sylweddau ac i atgyfnerthu ymgysylltu’r Timau Troseddau Ieuenctid â’r Timau 
Gweithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau. Felly, byddwn yn cydweithio â’r 
Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i ddatblygu canllawiau camddefnyddio sylweddau 
ar gyfer y Timau Troseddau Ieuenctid.
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Troseddwyr sy’n oedolion yn ystâd y carchardai

42. Mae gan oddeutu 70 y cant o’r rhai sy’n bwrw dedfryd dan glo broblem 
camddefnyddio sylweddau. Prin yw’r dewisiadau sydd ar gael i garcharorion 
o ran triniaeth, er y gall cyfnod dan glo gynnig cyfle hollbwysig i 
garcharorion fynd i’r afael â’u problemau camddefnyddio sylweddau. Cynigir 
triniaethau clinigol ond weithiau, nid yw’r rhain fawr fwy na dadwenwyno 
ar gyfer bod yn gaeth i gyffuriau ac alcohol ac nid oes unrhyw driniaeth 
ymddygiadol wybyddol na seicolegol ar gael. Rhoddir rhywfaint o opiadau 
ar bresgripsiwn i’r sawl sydd eisoes yn dilyn rhaglenni o’r fath cyn dechrau 
ar eu cyfnod dan glo, os ydynt yn bwrw dedfryd chwe mis neu lai a bod lle 
wedi’i warantu iddynt ar raglen bresgripsiwn ar ôl eu rhyddhau. Ond, yn 
aml iawn, nid oes rhaglenni seicolegol ar gael yn gefn i’r driniaeth hon. 
Mae rhai carchardai’n cynnig ymyriadau seicolegol sydd wedi’u hanelu at 
garcharorion y mae ganddynt broblemau llai difrifol i ganolig. Fodd bynnag, 
yn aml, oherwydd bod y carchardai mor llawn ac yn sgil hynny bod llif 
parhaus o garcharorion yn symud o gwmpas ystâd y carchardai, ni all 
carcharorion gwblhau’r rhaglenni y maent wedi cychwyn arnynt. Mae 
newid dyddiadau rhyddhau funud olaf hefyd yn ei gwneud yn anodd 
i’r gwasanaethau gynorthwyo unigolion ar unwaith wrth iddynt gael eu 
rhyddhau. Byddwn yn parhau i weithio gyda’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r 
Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr i bwyso am wella’r opsiynau ar 
gyfer trin carcharorion Cymru ar draws ystâd y carchardai.

43. Bydd cyfran sylweddol o’r rhai sy’n bwrw dedfryd neu’n gorffen eu dedfryd 
yn y carchardai hyn yn dod o’r ardal leol ac yn dychwelyd i’r gymuned 
leol wrth eu rhyddhau. Dylai Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, 
gan gydweithio â’r gwasanaeth carchardai ar draws y rhanbarthau, ystyried 
a fyddai darparu gwasanaethau triniaeth camddefnyddio sylweddau 
ychwanegol yn y carchardai lleol yn gymorth i wella iechyd carcharorion 
Cymru wrth eu rhyddhau, ac yn ei gwneud yn llai tebygol y byddent 
yn aildroseddu, neu’n aildroseddu i raddau llai. 

Cymorth wrth ryddhau

44. Mae’n bwysig hefyd sicrhau bod unrhyw gamau cadarnhaol a gymer 
unigolyn tuag at gamddefnyddio llai ar sylweddau yn ystod ei gyfnod yn 
y carchar yn cael eu cynnal a’u defnyddio’n sylfaen wrth eu rhyddhau. 
Yn benodol, dylai lleihau’r nifer sy’n marw yn sgil gorddos o opiadau 
oherwydd nad ydynt yn gallu ymdopi â chymaint o’r cyffur, fod yn nod 
o bwys i’r staff sy’n cynorthwyo’r rheini sy’n wynebu risg. Mae’r Rhaglen 
Ymyriadau Cyffuriau a’r Cynllun Pontio (i’r sawl sy’n bwrw dedfryd o 
lai na 12 mis) yn gymorth i rai unigolion groesi’r bont i’r gymuned wrth 
eu rhyddhau ac yn gymorth i agor y drws ar wasanaethau cofleidiol. 
Fodd bynnag, ar gyfer llawer o unigolion, yn enwedig y rheini y mae 
ganddynt broblemau alcohol, mae’r opsiynau ar gyfer cael triniaeth yn y 
carchar a’r cymorth adeg eu rhyddhau’n brin iawn. Mae’r modiwl yn y 
Fframwaith Triniaethau Camddefnyddio Sylweddau sy’n ymwneud â thrin 
troseddwyr yn cynorthwyo gyda thaith driniaeth troseddwyr y tu mewn 
i gât y carchar a’r tu allan iddo. Byddwn hefyd yn dal i weithio gyda’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr 
yng Nghymru i fynd i’r afael â’r materion hyn fel rhan o wireddu’r strategaeth 
hon a’r strategaeth gostwng aildroseddu ar y cyd ar gyfer Cymru. 
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Maes Gweithredu 3 - Cynorthwyo ac amddiffyn teuluoedd

Cyflwyniad

1. Gall camddefnyddio sylweddau fod yn symptom ac yn achos ystod 
o broblemau cydgysylltiedig, gan gynnwys problemau iechyd meddwl, tlodi, 
diffyg sgiliau, digartrefedd ac ymddygiad troseddol neu wrthgymdeithasol. 
Yn aml, bydd gan deuluoedd y mae camddefnyddio sylweddau’n effeithio 
arnynt ystod o broblemau ac anghenion cymhleth. Mae’r niwed i’r teulu’n 
amrywio o’r effaith ar ei sefyllfa ariannol pan fydd prynu cyffuriau neu 
alcohol yn dod yn flaenoriaeth, i’r niwed corfforol a’r difrod seicolegol 
a all ddigwydd o ganlyniad i gam-drin domestig sy’n gysylltiedig â 
chamddefnyddio sylweddau. Credwn fod diwallu anghenion y teuluoedd 
hyn yn gofyn am ymagwedd teulu-cyfan gyda gwahanol wasanaethau 
(gan gynnwys gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol plant ac oedolion) 
yn cydweithio. 

2 Yr oedd cynorthwyo teuluoedd yn flaenoriaeth yn y strategaeth flaenorol 
a rhoddwyd ystod o gamau ar waith yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf 
i ymateb yn benodol i argymhellion adroddiad Niwed Cudd14 uchod. Ein nod 
dan y strategaeth hon yw adnabod mwy o deuluoedd sy’n wynebu risg er 
mwyn iddynt gael ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth cyn gynted byth ag y bo 
modd fel y gellir lleihau effaith camddefnyddio sylweddau a’r tebygolrwydd 
bod y problemau’n bwrw gwreiddiau.

Amddiffyn plant agored i niwed

3. Awgrym adroddiad Niwed Cudd yw y gall fod cynifer â 17,500 o blant 
a phobl ifanc yng Nghymru’n byw mewn teuluoedd yr effeithir arnynt yn sgil 
camddefnyddio cyffuriau gan eu rhieni. Awgryma’r amcangyfrifon y gall 
fod 64,000 o blant yng Nghymru’n cael eu heffeithio arnynt er gwaeth yn 
sgil problemau alcohol eu rhieni7. Mae 64 y cant o famau sy’n defnyddio 
cyffuriau mewn modd problemus a 37 y cant o dadau o’r fath yn byw gyda’u 
plant. Bydd aelodau eraill o’r teulu, neiniau a theidiau’n aml, yn gofalu am 
rai plant y mae eu rhieni’n camddefnyddio sylweddau. Awgryma gwaith 
ymchwil fod camddefnyddio sylweddau’n ystyriaeth ar gyfer oddeutu 
60 y cant o blant sy’n destun gorchmynion gofal62. Mae’r cynnydd mewn 
camddefnyddio sylweddau gan rieni, ac, yn benodol, yfed mwy niweidiol 
gan famau, wedi’i ddynodi’n ffactor allweddol yn y cynnydd yn nifer y plant 
sy’n derbyn gofal yn ystod y blynyddoedd diwethaf63. Mae Bywydau Bodlon, 
Cymunedau Cefnogol64 yn dweud mai pontio’r bwlch rhwng gwasanaethau 
cymdeithasol oedolion a phlant yw un o’r targedau datblygu allweddol. 

Nod y maes gweithredu hwn fydd lleihau’r risg o niwed i blant ac i oedolion yn 
sgil camddefnyddio sylweddau gan aelod o’u teulu, ee rhiant, partner, perthynas 
sy’n oedolyn neu blentyn. Ystyrir bod y maes gweithredu hwn yn un hanfodol 
er mwyn cefnogi gwireddu strategaethau tlodi plant a cham-drin domestig 
Llywodraeth Cynulliad Cymru60, 61.
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Bydd y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig ar gyfer Plant 
Agored i Niwed a Thlodi Plant yn ein galluogi i ddeddfu ym maes lles plant 
a phobl ifanc yng Nghymru. Gan fanteisio ar y pwerau newydd, rydym yn 
ymgynghori ynglŷn â chamau cynnar i ganolbwyntio mwy ar gynorthwyo 
teuluoedd. Bydd hyn yn cynnwys cynorthwyo rhieni y gall fod angen help 
arnynt gyda’u problemau iechyd meddwl, gyda chamddefnyddio sylweddau 
neu gyda phroblemau eraill a allai effeithio ar gyfleoedd a lles y plentyn.

4. Wrth alluogi rhieni sy’n camddefnyddio sylweddau i gael gafael ar driniaeth 
effeithiol, dylai hynny eu galluogi i fagu eu plant yn well. Fodd bynnag, 
rhaid i wasanaethau trin weithredu os oes gan gamddefnyddwyr sylweddau 
blant neu os oes plant ar yr aelwyd, gan sylweddoli bod cyfrifoldeb arnynt, 
ar y cyd ag eraill, i sicrhau lles y plentyn. Mae canllawiau Llywodraeth 
Cynulliad Cymru, a roddwyd i bartneriaid statudol Byrddau Lleol Diogelu 
Plant65, yn cynnwys cyfeiriad penodol at ymateb i anghenion plant â rhieni 
sy’n camddefnyddio sylweddau. Byddwn yn cyhoeddi mwy o arweiniad 
i bartneriaid strategol i’w cynorthwyo i ddatblygu protocolau ar gyfer 
cydweithredu rhwng gwasanaethau oedolion a gwasanaethau plant.

Cefnogi ymyriadau mewn teuluoedd

5. Mae gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol rôl 
arweiniol o ran adnabod a chynorthwyo teuluoedd sy’n agored i niwed 
yn sgil camddefnyddio sylweddau. Fodd bynnag, mae angen sylweddoli 
hefyd fod gan asiantaethau eraill rolau allweddol i’w chwarae o ran sicrhau 
agwedd amlasiantaeth effeithiol. Felly, mae angen i bob asiantaeth sicrhau:

•	 Bod protocolau rhyngasiantaeth ar gael sy’n diffinio cyfrifoldebau 
pob asiantaeth ac yn nodi sut y byddant y cydweithio i ddarparu 
gwasanaethau effeithiol, cydgysylltiedig.

• Bod cyfathrebu da rhwng gwasanaethau plant a gwasanaethau oedolion 
o ran asesu, cynllunio gofal a darparu gwasanaethau a’r rheini’n ystyried 
anghenion y teulu i gyd.

• Bod teuluoedd sy’n agored i risg yn cael eu hadnabod yn fuan fel nad 
yw’r anawsterau’n mynd yn arfer ac er mwyn cael gwell cyfle o sicrhau 
newid parhaol nag sy’n bosibl pan fydd rhywun yn ymyrryd mewn 
argyfwng. 

• Bod pob asiantaeth yn ymwybodol o’r gweithdrefnau ar gyfer cyfeirio 
plant at y gwasanaethau cymdeithasol neu at yr heddlu pan ystyrir bod 
plentyn neu blant yn agored i niwed sylweddol. 

6. Er mwyn cymryd cam mawr tuag at ddiwallu anghenion plant rhieni 
sy’n camddefnyddio sylweddau, rhaid ymyrryd mewn modd cydlynol, 
llawn dychymyg. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, sefydlwyd nifer 
o brosiectau neu gynlluniau peilot i ymyrryd mewn teuluoedd ac mae angen 
inni sicrhau bod y sylfaen wybodaeth gynyddol hon o’r hyn sy’n gweithio’n 
cael ei rhannu ymhlith asiantaethau partner yng Nghymru:
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7. Mae’n bwysig inni ddefnyddio adnoddau prin gystal ag y gallwn gan 
sicrhau bod pob ymyriad a gwasanaeth cymorth i deuluoedd wedi’i seilio 
ar arferion sy’n seiliedig ar dystiolaeth a’r rheini wedi’u gwerthuso’n 
drwyadl ac wedi’u profi’n effeithiol o ran gwella canlyniadau i’r plentyn 
ac i’r teulu. Felly, bwriadwn sefydlu banc gwybodaeth o ymyriadau sydd 
wedi’u gwerthuso a’u diweddaru lle ceir tystiolaeth gref eu bod yn gwella’r 
canlyniadau er lles plant a theuluoedd a’u bod yn economaidd hyfyw. 
Bydd hyn yn darparu adnodd i gynorthwyo ymarferwyr ar draws sectorau’r 
gwasanaethau i ddarparu ymyriadau effeithiol.

8. Rydym hefyd wedi ymgynghori ynglŷn â phwerau newydd i fynnu bod 
awdurdodau lleol a’u partneriaid yn sefydlu Gwasanaethau Integredig 
arbenigol i Gynorthwyo Teuluoedd dan fframwaith cenedlaethol a fydd yn 
ei gwneud yn ofynnol sefydlu timau amlddisgyblaeth o weithwyr proffesiynol 
sgilgar, profiadol. Byddai’r rhain yn cael eu cefnogi’n dda i ddarparu model 
o ymyriadau amlddisgyblaeth penodol. Byddai’r gwasanaeth yn cael ei roi 
ar waith o fewn fframwaith diffiniedig a byddai ar gael i deuluoedd bregus 
lle mae rhieni’n camddefnyddio sylweddau a bod hefyd bryder ynglŷn â lles 
plant neu lle mae plant yn agored i risg, neu lle byddent yn agored i risg, 
oni cheid ymyriad priodol.

9. Rydym hefyd yn archwilio opsiynau gyda rhanddeiliaid ar gyfer datblygu 
a threialu’r Gwasanaeth Integredig mewn sawl un o ardaloedd yr  
awdurdodau lleol (byrddau gwasanaethau lleol). 

Mae’r rhaglen ‘Ar y Trywydd Iawn’ yn gweithio gyda phlant rhwng pedair a 
deuddeg oed a’u teuluoedd ac mae’n cynnig agenda atal cynnar ragweithiol 
ac amlddisgyblaeth ar gyfer gweithio gyda theuluoedd, plant a chymunedau, 
gan gyfuno cynlluniau ardal/cymuned ag ymyriadau wedi’u targedu66. 

Mae prosiectau ymyriadau cynnar a werthuswyd yn cynorthwyo rhieni pan fydd 
pryder ynglŷn ag effaith camddefnyddio sylweddau ar eu sgiliau rhianta, er nad 
ydynt eto wedi cyrraedd y trothwy ar gyfer rhoi gweithdrefnau amddiffyn plant 
ar waith. Drwy weithio gyda’r rhieni, y bwriad yw sicrhau gwell canlyniadau 
lles i’w plant. Ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi pum cynllun peilot a chaiff 
y gwerthusiad a’r gwersi a ddysgir eu lledaenu ym mis Hydref 2009. 

Mae model ‘Opsiwn 2’ yn cynnig gwasanaeth ymyrryd mewn argyfwng 
i deuluoedd pan fydd ystyriaethau amddiffyn plant yn codi yn sgil 
camddefnyddio sylweddau gan y rhieni. Ymyriad dwys am gyfnod penodol fydd 
hwn. Comisiynwyd gwerthusiad o ‘Opsiwn 2’ gan Lywodraeth Cynulliad Cymru 
ac mae canlyniadau hwnnw’n addawol67.

Prosiect cydweithredol amlasiantaeth yw ‘Teuluoedd yn Gyntaf’ a’i nod yw 
darparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y plentyn a’r teulu er mwyn atal 
a lliniaru’r potensial ar gyfer niwed i blant a phobl ifanc yn sgil rhieni’n 
camddefnyddio sylweddau. Mae’n gweithio gyda’r rhieni a’r plant, gan 
gynnwys gwneud gwaith uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc er mwyn 
meithrin strategaethau ymdopi a hunan-werth. 
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10. Mae angen inni hefyd hyrwyddo gwell dealltwriaeth ar ran y ddau 
wasanaeth o’r arferion a’r prosesau rhwng gwasanaethau oedolion a 
gwasanaethau plant er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio gyda theuluoedd 
mewn ffordd gyfannol. Mae’r sgiliau, y cymhwysedd a’r cymwysterau 
galwedigaethol y bydd eu hangen yn y dyfodol ar ymarferwyr sy’n gweithio 
gyda theuluoedd cymhleth yn cael eu hystyried gan Lywodraeth Cynulliad 
Cymru a Chyngor Gofal Cymru, fel rhan o raglenni peilot y Gwasanaeth 
Integredig, a byddant yn sail i ddatblygiadau yn y dyfodol i wireddu’r 
weledigaeth ar gyfer y gweithlu, fel y’i nodir yn Bywydau Bodlon. Defnyddir 
yr wybodaeth hon i ddatblygu cynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer y 
gweithlu gofal cymdeithasol, a bydd y cynllun hwnnw’n nodi rolau a sgiliau 
tymor hwy ac anghenion datblygu’r sector gofal ar draws gwasanaethau 
oedolion a phlant. Bydd hyn yn cyd-fynd â gwaith datblygiadol y Cyngor 
Gofal ar y Fframwaith ar gyfer Strategaeth y Gweithlu Plant a Phobl Ifanc, 
ac yn ategu’r gwaith hwnnw. 

Cynorthwyo gofalwyr ifanc

11. Yn sgil camddefnyddio sylweddau gan rieni, gall baich cyfrifoldeb gofalu 
am frodyr a chwiorydd ac am y rhieni ddisgyn ar ysgwyddau plant. O ran 
cyffuriau anghyfreithlon, gall stigma a natur anghyfreithlon y gweithgarwch 
effeithio ar blant hefyd. Mae gofalwyr ifanc yn grŵp y nodir bod angen 
cefnogaeth arnynt yn Gofalu am Ofalwyr68, y strategaeth ar gyfer gofalwyr 
yng Nghymru ac yn Iechyd a gofal cymdeithasol i oedolion: creu system deg 
ac unedig i asesu a rheoli gofal69 gan gynnwys canllawiau ar ganfod ac 
asesu gofalwyr ifanc.

12. Dan yr arweiniad hwn, dylai gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gydag 
oedolion y gallai camddefnyddio sylweddau o bosibl fod yn broblem 
iddynt bob amser fod yn effro i’r posibilrwydd bod y plant neu’r bobl ifanc 
yn y teulu’n gwneud gwaith gofalu, a bod yn effro i’r effaith y gallai hyn 
ei chael ar y gofalwr ifanc. Dylai gwasanaethau plant a gwasanaethau 
oedolion gydweithio i leddfu baich gofalu gormodol neu amhriodol ac 
i ddarparu’r cymorth priodol. Mae llawer o awdurdodau lleol wedi datblygu 
neu wrthi’n datblygu strategaeth ar gyfer gofalwyr ifanc i fynd i’r afael 
â natur a maint eu hangen ac i gomisiynu ymyriadau er mwyn diwallu’r 
anghenion hynny. Rydym yn canmol yr ymagwedd hon.

Cynorthwyo rhieni

13. Rhaid cynnig cymorth i rieni plant a phobl ifanc y mae ganddynt 
broblemau camddefnyddio sylweddau. Nod y rhaglen Cryfhau Teuluoedd 
i rieni pobl ifanc yw lleihau ac atal camddefnyddio sylweddau a mathau 
eraill o ymddygiad problemus eraill ymhlith pobl ifanc. Wrth werthuso’r 
rhaglen yn ehangach, gwelwyd canlyniadau cadarnhaol gyda gwell 
sgiliau rhianta’n cynorthwyo rhieni i amddiffyn eu plant rhag dechrau 
camddefnyddio sylweddau ac ymddwyn mewn ffyrdd eraill sy’n broblemus. 
Mewn adolygiad, dangoswyd gwir botensial ar gyfer ymchwilio ymhellach 
i’r rhaglen a’i datblygu70 ac rydym wedi comisiynu gwerthusiad a gyhoeddir 
yn hydref 2008.
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Cynorthwyo gofalwyr/perthnasau

14. Yn ystod y broses ymgynghori, rydym wedi gwrando ar berthnasau a 
gofalwyr yn dweud wrthym am eu profiadau pan fydd gan aelod o’u teulu 
broblem camddefnyddio sylweddau; mae ymdopi â hyn yn aml yn achosi 
straen fawr a gall deimlo’n ddidostur. Dau o’r ffactorau mwyaf a oedd yn 
peri straen, yn ôl perthnasau a gofalwyr, oedd diffyg gwybodaeth er mwyn 
iddynt gynorthwyo’r aelod o’r teulu a’r rhwystrau sy’n eu hwynebu wrth 
iddynt geisio bod yn rhan o’r driniaeth a ddarperir a gofalu am eu perthynas.

15. Ceir tystiolaeth gynyddol71, 72, 73 y gall perthnasau a gofalwyr chwarae 
rhan hollbwysig drwy helpu camddefnyddwyr sylweddau i lwyddo yn eu 
triniaeth. Gall gwasanaethau sy’n cynnig cefnogaeth i aelodau’r teulu ac 
sy’n eu cynnwys yn fwy uniongyrchol wrth drin yr aelod o’u teulu arwain at 
ganlyniadau mwy effeithiol i’r driniaeth. Bydd rhai darparwyr a chomisiynwyr 
yn gweithio’n agos â theuluoedd a cheraint y sawl sy’n camddefnyddio 
sylweddau a dylai hyn fod yn arfer safonol yn hytrach nag yn eithriad74. 
Ceir enghreifftiau o wasanaethau o’r fath yng Nghymru.

16. Byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i’r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol roi 
modiwl Gofalwyr a Theuluoedd yn y Fframwaith Triniaethau Camddefnyddio 
Sylweddau ar waith. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau bod cyngor ar gael am 
wasanaethau lleol ac am ffynonellau gwybodaeth a bod cyhoeddusrwydd 
da ynglŷn â’r rhain. Byddai’r rhain yn cynnwys asiantaethau cenedlaethol 
megis Families Anonymous ac Adfam. Hefyd, byddwn yn cynnal gwasanaeth 
therapiwtig peilot yn y gymuned i gynorthwyo teuluoedd ac yn cyhoeddi 
modelau arferion da er mwyn annog ehangu gwasanaethau sy’n gweithio 
gyda theuluoedd/gofalwyr pobl sy’n camddefnyddio sylweddau gan gynnig 
cyngor, arweiniad a gwasanaeth cwnsela iddynt.

Cynorthwyo ac amddiffyn y sawl sy’n 
dioddef cam-drin domestig

17. Dengys tystiolaeth75 fod hyd at 60-70 y cant 
o ddynion sy’n ymosod ar eu partneriaid 
yn gwneud hynny pan fyddant dan 
ddylanwad alcohol. Mae dynion sy’n cam-
drin menywod yn fwy tebygol na dynion 
yn y boblogaeth yn gyffredinol o fod 
yn yfwyr trwm ac mae eu hymddygiad 
treisiol yn tueddu i ddigwydd yn amlach 
ac yn tueddu i fod yn fwy difrifol nag 
ymddygiad dynion nad oes ganddynt 
broblemau alcohol. Ceir tystiolaeth hefyd 
y gall dynion ddioddef cam-drin domestig 
er nad yw hynny’n digwydd i’r un graddau 
ag y mae’n digwydd i fenywod.
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18. Efallai fod y sawl sy’n dioddef trais domestig yn troi at gamddefnyddio 
sylweddau o ganlyniad i’r cam-drin, ac fel ymgais i ymdopi â’r cam-drin 
hwnnw. Wrth astudio menywod sy’n byw gyda phartneriaid sy’n eu cam-
drin, gwelwyd bod menywod sy’n yfed yn drwm yn agored i fwy o risg 
mân ymosodiadau gan eu partneriaid, ond yn bwysicach fyth, os oedd eu 
partneriaid yn camddefnyddio sylweddau, bod hyn yn ddangosydd cryfach 
ar gyfer defnyddio trais76. Mae menywod sy’n dioddef cam-drin domestig 
hefyd yn fwy tebygol o gamddefnyddio cyffuriau ar bresgripsiwn, alcohol 
a sylweddau anghyfreithlon.

19. Mae angen i wasanaethau camddefnyddio sylweddau a cham-drin domestig 
ill dau fod yn effro i’r ffaith bod angen amddiffyn a diogelu plant. Ni ddylid 
tybio y bydd y risg trais domestig yn lleihau oherwydd bod partner yn cael 
triniaeth. Mewn gwirionedd, gall y risg i bartneriaid gynyddu, gan fod 
y cyfnod dadwenwyno a’r cyfnod adsefydlu cychwynnol yn gyfnod annifyr 
o safbwynt emosiynol, meddyliol a chorfforol75.

20. Mae angen i’r rheini y mae ganddynt broblemau cyffuriau neu alcohol eu 
hunain ac sy’n dioddef cam-drin domestig allu cael gafael ar wasanaethau 
i’w hamddiffyn rhag y cam-drin. Mae angen i wasanaethau trais 
domestig, gan gynnwys llochesau, gael cysylltiadau da â’r gwasanaethau 
camddefnyddio sylweddau a dylid cytuno ar bolisïau derbyn gyda 
phartneriaid allweddol a phartneriaethau. 

21. Byddwn yn gweithio gyda Gweithgor Cam-drin Domestig Cymru Gyfan 
sy’n gyfrifol am oruchwylio strategaeth cam-drin domestig Llywodraeth y 
Cynulliad61 ac am rwydwaith cydlynwyr cam-drin domestig Cymru er mwyn 
bwrw ymlaen â chamau sy’n cefnogi gwireddu’r strategaeth cam-drin 
domestig ac ar yr un pryd yn mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau, 
gan nodi’r camau hynny a’u cydlynu.
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Maes Gweithredu 4 - Mynd i’r afael â’r ddarpariaeth ac 
amddiffyn unigolion a chymunedau drwy weithgareddau 
gorfodi

Cyflwyniad

1. Mae’r niwed sydd ynghlwm wrth gamddefnyddio alcohol yn cynnwys difrod 
troseddol, niwsans sŵn, ymosodiadau, trais domestig, a chymunedau’n ofni 
mynd i ganol y dref a defnyddio cyfleusterau megis parciau lleol oherwydd 
ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol. Mae defnyddio 
cyffuriau’n anghyfreithlon yn arwain at broblemau sbwriel sy’n gysylltiedig 
â chyffuriau, delio mewn cyffuriau, 
puteindra, a’r cysylltiadau â throseddau’n 
ymwneud ag eiddo. Gall y rhain oll 
lusgo cymunedau i drobwll o ofn ac 
amddifadedd. Mae’r cymunedau hynny 
sydd eisoes yn dioddef oherwydd 
amddifadedd yn agored i fwy o risg.

2. Mae mynd i’r afael â’r ddarpariaeth 
sylweddau a’i heffaith ar gymunedau’n 
arbennig o anodd. Gellid dadlau inni 
wneud llai o argraff yn y maes hwn dros 
gyfnod y strategaeth flaenorol nag mewn 
meysydd eraill, er i’n hasiantaethau 
partner ymdrechu’n ddygn. Mae cyffuriau 
anghyfreithlon yn dal yn hawdd cael 
gafael arnynt i bob golwg a’u prisiau 
wedi dal i ostwng. Mae’n haws cael 
gafael ar gyflenwad alcohol oherwydd 
y newid yn y ddeddfwriaeth drwyddedu 
a’r ffaith bod pris alcohol wedi gostwng 
yn gymharol. Fodd bynnag, rydym wedi sicrhau gostyngiad sylweddol yn 
nifer y troseddau sy’n gysylltiedig â chyffuriau ac mae Ymgyrch Tarian a 
gweithgarwch gorfodi arall dan law’r heddlu wedi sicrhau bod Cymru, 
i raddau helaeth, wedi’i gwarchod rhag y troseddau gynau cysylltiedig â 
chyffuriau sydd wedi bod yn bla mewn rhai rhannau o’r DU. Drwy weithio 
mewn partneriaeth ar lefel leol, llwyddwyd i reoli effaith yr ehangu cyflym 
ar economi’r hwyr a’r nos mewn rhai ardaloedd.

Nod y maes gweithredu hwn yw lleihau’r niwed a wneir i unigolion ac i 
gymunedau yn sgil troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig 
â chamddefnyddio sylweddau, drwy fynd i’r afael â’r ddarpariaeth cyffuriau 
anghyfreithlon ac â darparu alcohol a sylweddau eraill mewn modd amhriodol, 
gan gynnwys gwerthu alcohol neu sylweddau anweddol i bobl ifanc.
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Rhannu’r cyfrifoldeb

3. Mae targed Cytundeb Gwasanaeth Cyhoeddus Whitehall ar gyfer  
2008-2011 Reducing the harm caused by alcohol and drugs77 wedi cryfhau’r 
glud strategol rhwng nodau’r strategaeth hon a’r amcanion a bennwyd 
ar gyfer cyrff sydd heb eu datganoli. Yn ogystal â hyn, mae Deddf yr 
Heddlu a Chyfiawnder 2006 a’r safonau cenedlaethol cysylltiedig ar gyfer 
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol hefyd wedi cryfhau’r fframwaith ar 
gyfer gwireddu’r maes gweithgarwch hwn ar lefel leol. Er mwyn gwireddu 
targed y PSA a nodau’r strategaeth hon, mae angen i Bartneriaethau 
Diogelwch Cymunedol sicrhau bod:

•	 Cysylltiad effeithiol rhwng y cynllun camddefnyddio sylweddau ar lefel 
strategol â’r asesiadau strategol blynyddol troseddu ac anhrefn ar gyfer yr 
ardal.

• Gweithgarwch gorfodi’n cael ei gynllunio gyda’r nod o leihau’r niwed 
i gymunedau yn sgil camddefnyddio sylweddau. 

• Gwell rhannu gwybodaeth, cudd-wybodaeth ac adnoddau ymhlith 
asiantaethau partner, gan gynnwys defnyddio’r Model Cuddwybodaeth 
Cenedlaethol, sef yr allwedd i sicrhau bod adnoddau prin yn cael eu 
defnyddio hyd yr eithaf pan fydd yr heddlu’n cynnal ymgyrchoedd sydd 
wedi’u targedu.

Camddefnyddio sylweddau anweddol

4. Mae angen gwneud rhagor er mwyn lleihau’r ddarpariaeth sylweddau 
anweddol a’u gwneud yn anos cael gafael arnynt. Byddwn yn nodi 
arferion da’n lleol o ran ymgysylltu â chymunedau er mwyn mynd i’r afael 
â chamddefnyddio sylweddau anweddol ac o ran y camau gorfodi a gymerir 
yn erbyn siopwyr sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio fel hyn51.

Mynd i’r afael â throseddu ac 
anhrefn sy’n gysylltiedig ag alcohol

5. Bydd llawer o bobl yn mwynhau 
yfed ac maent yn gall ynglŷn ag 
ymhle, pa bryd a faint y byddant 
yn ei yfed. Fodd bynnag, pan fydd 
rhai unigolion yn gorddefnyddio 
alcohol gall hyn arwain at 
droseddu treisiol ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol sy’n atal pobl 
eraill rhag mwynhau ein cymunedau 
lleol, ein trefi a’n dinasoedd. Yn 
aml iawn, bydd yr unigolion hyn yn 
rhoi pwysau enfawr ar Adrannau 
Damweiniau ac Achosion Brys 
ysbytai gan ymddwyn yn dreisgar 
ar brydiau tuag at staff y GIG. 
Bydd eraill yn gyrru ar ôl yfed mwy 
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nag a ganiateir yn ôl y gyfraith gan beri risg niwed difrifol neu farwolaeth 
iddynt hwy eu hunain, i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd ac i gerddwyr. Felly 
byddwn yn annog gorfodi deddfwriaeth yfed a gyrru’n fwy llym. Hefyd, 
rhaid i unigolion sy’n darparu alcohol yn anghyfreithlon i bobl dan 18 oed 
a thrwyddedeion anghyfrifol sy’n annog neu’n rhoi sêl eu bendith i unigolion 
sy’n yfed gormod, ysgwyddo’r cyfrifoldeb am unrhyw ymddygiad treisgar neu 
wrthgymdeithasol a ddeillia o hynny. 

Rheoli cyflenwi, gwerthu ac yfed alcohol

6. Rheolir gwerthu a chyflenwi alcohol gan Ddeddf Trwyddedu 2003. Nid yw’r 
ddeddfwriaeth hon wedi’i datganoli i Lywodraeth y Cynulliad. Dan y Ddeddf, 
cyflwynwyd ystod o bwerau i fynd i’r afael ag anhrefn sy’n gysylltiedig ag 
alcohol ac mae’n nodi pedwar amcan statudol y mae’n rhaid rhoi sylw iddynt 
wrth ymgymryd â swyddogaethau trwyddedu:

•	 amddiffyn plant rhag niwed

• atal troseddu ac anhrefn

• diogelwch y cyhoedd

• atal niwsans cyhoeddus.

7. Rydym yn poeni nad yw partneriaid eto’n defnyddio’r Ddeddf Trwyddedu 
a’r Ddeddf Lleihau Troseddu Treisgar gystal ag y gellid i liniaru’r niwed 
i unigolion a chymunedau yn sgil goryfed. Rhaid i Bartneriaethau Diogelwch 
Cymunedol a chyrff Iechyd wneud rhagor i rannu data a gwybodaeth 
a chydweithio i baratoi cynlluniau gweithredu lleol ar gamddefnyddio 
sylweddau er mwyn mynd i’r afael â’r niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol. 
Yn benodol, mae angen iddynt sicrhau eu bod:

•	 Yn gweithio gydag adrannau safonau masnach lleol i fynd i’r afael 
â gwerthwyr sy’n gwerthu neu’n cyflenwi alcohol i blant yn rheolaidd, 
ac i’w gwneud yn haws i fasnachwyr cyfrifol adnabod y rhai a all fod 
dan oedran.

• Yn defnyddio’r pwerau a’r ddeddfwriaeth sydd ar gael gystal ag y gellir 
ar lefel partneriaeth, ac yn sicrhau bod yr ystod lawn o gosbau’n cael 
eu dwyn yn erbyn yr unigolion sy’n yfed yn anghyfrifol ac yn troseddu 
neu’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol, ac yn erbyn yr trwyddedeion 
sy’n dal i werthu diod iddynt ni waeth faint y maent wedi meddwi.

• Yn edrych y tu hwnt i drwyddedeion er mwyn arddel agwedd gyfannol 
at reoli ein trefi a’n dinasoedd gyda’r hwyr ac yn ystod y nos fel y gall 
pawb ymweld â hwy heb ofni’r troseddau a’r anhrefn sy’n gysylltiedig 
ag alcohol.

8. Credwn hefyd y gellid gwneud alcohol a’r nwyddau eraill sydd 
â chyfyngiadau oedran ynghlwm wrthynt yn fwy anodd cael gafael 
arnynt drwy ddefnyddio cardiau Prawf Oedran cymeradwy’n fwy eang. 
Byddwn yn ystyried cynllun cerdyn Prawf Oedran cenedlaethol yng Nghymru 
sy’n ddiogel ac sydd â hologram y Cynllun Safonau Prawf Oedran (PASS) 
arno er mwyn ei gwneud yn haws adnabod cerdyn dilys. 
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Economi’r hwyr a’r nos

9. Er mwyn rheoli’r problemau troseddu ac anhrefn sy’n gysylltiedig ag 
alcohol, mae angen i bob partner gydweithio mewn ffordd gydlynol. 
Rhaid i strategaethau llwyddiannus ar gyfer rheoli economi’r hwyr a’r nos 
gynnwys amcanion sy’n ymwneud â’r canlynol:

•	 trwyddedu

•	 prawf-brynu

•	 yfed dan oed 

•	 gweithio gyda’r fasnach drwyddedig 

•	 defnyddio ystod eang o gosbau a dulliau sydd ar gael yn effeithiol 
er mwyn mynd i’r afael â darparu alcohol mewn modd amhriodol a’r 
troseddu a’r anhrefn sy’n gysylltiedig â hynny.

10. Mae’r ymyriadau hyn hefyd yn gofyn inni fynd ati mewn ffordd gyfannol gan 
fynd i’r afael ag economi’r hwyr a’r nos yn ei chrynswth er mwyn i ganol ein 
trefi fod yn ddeniadol ac yn agored i bawb. Mae hyn yn cynnwys:

•	 cludiant

• ffactorau amgylcheddol megis toiledau

• goleuo 

• glanhau’r strydoedd

• teledu cylch cyfyng 

• hyrwyddo ystod fwy amrywiol o weithgareddau er mwyn i ganol ein trefi 
fod yn ddeniadol ac yn agored i bawb.

11. Dylai lleihau anafiadau cysylltiedig ag alcohol a’r pwysau sydd ar y 
gwasanaeth iechyd yn eu sgil fod yn amcan allweddol, ee drwy gyfrwng 
cynlluniau megis cyflwyno gwydrau polycarbonad er mwyn lleihau nifer 
yr anafiadau i’r wyneb78. Dylid ymgymryd â chynlluniau ar lefel leol a 
rhanbarthol i annog y diwydiant trwyddedu i gyrraedd safonau a gaiff effaith 
er gwell ar eu busnes ac ar y gymuned ehangach. Byddwn yn gweithio 
gyda phartneriaid lleol i roi fframwaith ar waith ar gyfer economi’r hwyr a’r 
nos ledled Cymru drwy ddarparu pecyn ar y we sy’n cynnig yr arweiniad 
diweddaraf ac yn rhestru’r arferion gorau er mwyn i ardaloedd lleol 
ddatblygu cynlluniau ar gyfer rheoli economi’r hwyr a’r nos.

Camau gweithredu ar lefel y DU

12. Sylweddolwn bod yn rhaid inni weithio gyda Llywodraeth y DU a chyda 
manwerthwyr a’r diwydiant alcohol, er mwyn mynd i’r afael yn effeithiol 
â darparu alcohol mewn modd amhriodol. Mae’r rhan fwyaf o drwyddedeion 
yn fanwerthwyr cyfrifol ac yn cadw busnes trefnus, ond rhaid mynd i’r afael 
â’r gwerthwyr diegwyddor sy’n effeithio ar ddiogelwch cymunedau a’u 
gorfodi i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth fel y mae. Hefyd, credwn ei bod yn 
bryd bellach inni leihau’r galw drwy gynyddu trethi a/neu gyflwyno isafswm 
prisiau. Fel Llywodraeth, byddwn felly’n pwyso am:
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•	 Reolau mwy caeth ynglŷn â hyrwyddo alcohol.

• Ystyried lleihau’r galw drwy gyflwyno lleiafswm prisiau.

• Cynyddu trethi, a chreu mwy o gysylltiad rhwng lefelau’r dreth a chryfder 
yr alcohol, yn benodol fel bod seidr yn cael ei drin yn yr un modd â 
chwrw sydd o’r un cryfder alcoholig.

• Gostwng y terfyn yfed a gyrru a gorfodi’r terfyn hwnnw’n well drwy 
gynnal profion alcohol a chyffuriau ar hap.

• Gwahardd gwerthu alcohol mewn gorsafoedd petrol a chyflwyno 
ardaloedd ar wahân ar gyfer ei werthu mewn archfarchnadoedd.

• Cynnwys diogelu iechyd y cyhoedd yn un o amcanion statudol 
y Ddeddf Trwyddedu.

• Cryfhau’r cod ymddygiad ar gyfer y diwydiant alcohol neu ei wneud 
yn orfodol.

• Sicrhau bod diodydd isel mewn alcohol ar gael a’u hyrwyddo’n well 
(o bosibl drwy leihau’r dreth) a hefyd ddiodydd meddal rhad.

13. Byddwn hefyd yn sefydlu gweithgor yn cynnwys y fasnach drwyddedig yng 
Nghymru ac yn ystyried a oes lle dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 i roi 
mwy o rym i awdurdodau trwyddedu yng Nghymru o ran mynd i’r afael 
â’r materion hyn a materion cysylltiedig. 

Mynd i’r afael â throseddu ac anhrefn sy’n gysylltiedig â chyffuriau

14. Mae cyffuriau anghyfreithlon yn effeithio ar gymunedau ar ffurf gweithgarwch 
troseddol, effaith ymddygiad gwrthgymdeithasol, sbwriel sy’n gysylltiedig 
â chyffuriau, puteindra a marwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau. Caiff 
tarfu ar lif y cyffuriau i Gymru effaith ar y ddarpariaeth mewn cymunedau ac 
mae pedwar heddlu Cymru’n gweithio gydag asiantaethau gorfodi eraill ar 
lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol er mwyn atal y llif hwn. 

Rôl plismona cymunedol a chyfranogaeth y gymuned

15. Mae newidiadau yn y marchnadoedd cyffuriau megis datblygiadau diweddar 
o ran cylchoedd tyfu canabis a chynhyrchu methamffetamin yn y gymuned 
yn gosod her newydd i bob partneriaeth o ran gorfodaeth. Mae’n hollbwysig 
cael cudd-wybodaeth gan y gymuned ac adnoddau amlasiantaeth priodol er 
mwyn dileu’r problemau. Credwn y dylid canolbwyntio’n bennaf ar y sawl 
sy’n cyflenwi cyffuriau i blant a phobl ifanc wrth flaenoriaethu gweithgarwch 
gorfodi yng Nghymru.

16. Plismonir cymunedau gyda chydsyniad y cymunedau eu hunain ac mae pob 
un o’r pedwar heddlu’n ymroi i ethos Plismona Cymunedol yng Nghymru. 
Gall cymunedau gynorthwyo drwy enwi’r sawl sy’n ymwneud â’r fasnach 
gyffuriau anghyfreithlon ac mae cudd-wybodaeth a gwybodaeth gan 
y gymuned yn hollbwysig er mwyn lleihau ofn troseddau ac anhrefn a gwella 
ansawdd bywyd i bawb. Erbyn hyn, mae Timau Plismona Cymunedol wedi’u 
sefydlu ym mhob ardal yng Nghymru dan y Cynllun Plismona Cenedlaethol. 
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Dylai’r timau hyn weithio i alluogi unigolion a chymunedau i ymgysylltu 
â phlismona lleol yn ein cymunedau. 

Tarian

17. Dan y strategaeth flaenorol, cynorthwyodd Llywodraeth Cynulliad Cymru 
i dalu am sefydlu Tarian - tasglu rhanbarthol sy’n gwasanaethu De Cymru. 
Ei nod yw mynd i’r afael â throseddu cyfundrefnol Lefel Dau sy’n ymwneud 
â chyffuriau Dosbarth A. Er bod rôl Tarian wedi ehangu, y prif ffocws o hyd 
yw grwpiau o droseddwyr sy’n gysylltiedig â masnachu cyffuriau Dosbarth A. 
Bydd Tarian yn ymwneud â thimau’r heddlu a’r partneriaethau lleol er mwyn 
sicrhau agwedd gydlynol pan fydd ymgyrch yn symud i’r cam arestio.

18. Byddwn yn dal i gefnogi’r cynllun hwn ac yn annog pob partner i ddatblygu 
cysylltiadau cryfach rhwng gweithgarwch gorfodi ym maes cyffuriau ar lefel 
leol a rhanbarthol, o ran casglu cudd-wybodaeth ac o ran cael cymorth gyda 
chynlluniau lleol. Er enghraifft, dylid rhoi gwybod i asiantaethau trin cyffuriau 
pan fydd ymgyrch gyffuriau fawr ar y gweill, gan y gallai hyn gynyddu’r 
galw am wasanaethau. Dylai unedau plismona cymunedol ddosbarthu 
taflenni i roi gwybod i’r gymuned am y camau sydd ar y gweill a dweud 
pa asiantaethau sydd ar gael i gynorthwyo defnyddwyr cyffuriau sydd am 
gael triniaeth. Dylid cynnal asesiadau effaith sy’n cynnwys Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol wrth fesur effaith ymgyrchoedd gorfodi. 

19. Byddwn yn cefnogi cynllun sydd â’r nod o fynd i’r afael â delio ar y stryd 
ac â dylanwad hynny ar yr effeithiau gwrthgymdeithasol amlwg a gaiff delio 
cyffuriau ar ein cymunedau. Rhennir y gwersi a ddysgir yn sgil y cynllun hwn 
â phob asiantaeth bartner er mwyn iddynt ddylanwadu ar eu cymunedau 
hwy eu hunain.

20. Pan fydd yr heddlu’n arestio unigolion am gyflenwi cyffuriau, mae’n 
hollbwysig eu bod yn defnyddio pwerau adennill asedau er mwyn 
cymryd elw’r fasnach gyffuriau anghyfreithlon. Os adenillir asedau, 
dylid defnyddio’r arian hwn i dalu am fwy o weithgarwch gorfodi neu am 
gynlluniau cymunedol i dywys pobl ifanc oddi ar lwybr defnyddio cyffuriau 
anghyfreithlon. Dylem sicrhau bod y gymuned yn ymwybodol o’r ffordd y 
defnyddir yr adnoddau hyn er mwyn ei gwneud yn dawelach ei meddwl na 
chaiff unigolion elwa yn sgil delio cyffuriau. 

Cynorthwyo’r rheini sydd yn y System Cyfiawnder Troseddol

Rôl y ddalfa o ran adnabod camddefnyddio sylweddau

21. Gall ymyriadau yn y ddalfa fod yn ffordd effeithiol o gynnig cymorth 
a lliniaru niwed i ddefnyddwyr cyffuriau problemus ac o’u cyfeirio at 
wasanaethau trin eraill. Gwelwyd bod gweithwyr cyfeirio-wrth-arestio, sy’n 
rhan o dimau’r Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau, a Phrofi am Gyffuriau wrth 
Gyhuddo wedi cael cryn lwyddiant o ran adnabod mwy o bobl y mae 
angen triniaeth arnynt a’u hannog i fanteisio arni. Cafwyd mwy o lwyddiant 
eto gyda’r Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau mewn ambell ardal yn Lloegr wrth 
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iddynt symud tuag at brofi am gyffuriau wrth arestio gan adnabod unigolion 
anodd eu cyrraedd a’u hannog i gael triniaeth79. Mae profi wrth arestio 
hefyd yn ffordd o adnabod yr unigolion hynny sy’n camddefnyddio 
symbylyddion a chyffuriau eraill nad ydynt ond yn aros yn y system am 
gyfnod byr. Byddwn yn cefnogi’r ardaloedd hynny yng Nghymru sy’n 
defnyddio Profi am Gyffuriau wrth Gyhuddo ac sy’n symud tuag at brofi 
wrth arestio fel rhan o’r cynlluniau i annog mwy o unigolion i gael triniaeth. 

22. Mewn rhai ardaloedd, mae heddluoedd eisoes yn arddel agwedd debyg 
at droseddwyr a gaiff eu harestio am droseddau’n ymwneud ag alcohol. 
Dan y strategaeth hon, ac yn unol â’r amcanion yn y Cynllun Gostwng 
Aildroseddu ar gyfer Cymru, dylai partneriaethau gydweithio i sicrhau 
bod trefniadau ar gael i gynnig ymyriadau byr, cymorth neu gyfeirio at 
wasanaethau trin ar gyfer alcohol i’r sawl a gaiff eu harestio am droseddau 
cysylltiedig ag alcohol. Dylai partneriaid geisio datblygu gweithwyr cyfeirio-
wrth-arestio generig ar gyfer camddefnyddio sylweddau, sy’n gallu delio 
â throseddwyr sy’n camddefnyddio cyffuriau a’r rhai sy’n camddefnyddio 
alcohol er mwyn defnyddio gweithwyr yn y ddalfa yn y ffordd orau a sicrhau 
eu bod yn diwallu’n well anghenion y sawl sy’n camddefnyddio cyffuriau ac 
yn camddefnyddio alcohol.

Troseddwyr mynych 

23. Amcangyfrifir bod gan oddeutu 100,000 o blith miliwn sy’n troseddu dair 
euogfarn neu fwy ac mai hwy sy’n gyfrifol am hanner yr holl droseddau. 
Nid yw’r boblogaeth sy’n troseddu’n aros yr un fath. Bydd 20,000 
o unigolion yn gadael y gronfa droseddwyr bob blwyddyn a daw 20,000 
yn eu lle. Amcangyfrifir bod y 5,000 mwyaf gweithredol o blith y grŵp hwn 
yn gyfrifol am un trosedd ym mhob deg.

24. Mae’r Strategaeth ar gyfer Troseddwyr Mynych a Throseddwyr eraill 
â Blaenoriaeth80 yn targedu’r troseddwyr hynny sy’n gyfrifol am lawer 
iawn o droseddu’n ymwneud ag eiddo. Dylai asiantaethau partner 
gysoni cynlluniau Troseddwyr Mynych a Rhaglenni Ymyriadau Cyffuriau 
a chynlluniau camddefnyddio sylweddau eraill er mwyn sicrhau ein bod 
yn blaenoriaethu’r camau a fydd yn mynd i’r afael â’r rheini sy’n peri’r 
niwed mwyaf iddynt hwy eu hunain ac i’w cymunedau.
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Pennod 5 -  Gwireddu’r Strategaeth a 
Chynorthwyo Asiantaethau 
Partner 

Goruchwylio’r gwireddu

Cydlynu cenedlaethol 

1.  Rhaid inni sicrhau bod llinynnau’r strategaeth hon yn cael eu cydlynu’n iawn 
os ydym am wireddu’n nodau a’n dyheadau. Er mwyn gwneud hynny’n 
llwyddiannus, bydd yn rhaid i ystod o feysydd polisi, rhai Llywodraeth 
y Cynulliad a rhai amrywiaeth o asiantaethau, rhai wedi’u datganoli a rhai 
heb eu datganoli, ynghyd â sectorau’r gwasanaethau, gyfrannu at y broses. 
Felly, sefydlir Bwrdd Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer y Strategaeth 
Camddefnyddio Sylweddau, gyda chynrychiolaeth o blith is-adrannau 
polisi Llywodraeth y Cynulliad, y Panel Ymgynghorol ar Gamddefnyddio 
Sylweddau, cyrff heb eu datganoli a rhanddeiliaid. 

2.  Bydd y Bwrdd hwn yn goruchwylio gwireddu’r strategaeth ar lefel 
genedlaethol a hefyd yn sicrhau bod y cysylltiadau angenrheidiol yn cael eu 
creu gyda Byrddau Gweithredu Strategaethau eraill cysylltiedig yng Nghymru 
(gweler Ffigur 3). Yn benodol, bydd y Bwrdd Cenedlaethol yn goruchwylio 
gwireddu’r camau a nodir mewn Cynllun Gweithredu ac yn sicrhau bod 
y strategaeth yn cael ei hadolygu a’i hadnewyddu yng ngoleuni datblygiadau 
newydd neu newidiadau ym mhatrymau camddefnyddio sylweddau. 
Bydd y Bwrdd hefyd yn mesur dylanwad y strategaeth o’i chymharu â’r 
dangosyddion yn Atodiad 3. Bydd cysylltiad hefyd â’r trefniadau newydd 
a sefydlir ar gyfer cynllunio a rheoli perfformiad y GIG yng Nghymru.

Gwireddu’n lleol

3.  Y 22 Partneriaeth Diogelwch Cymunedol yng Nghymru a fydd yn dal yn 
bennaf gyfrifol am wireddu’r strategaeth hon ar lefel leol a bydd camau 
gweithredu er mwyn datblygu cysylltiadau rhwng y Partneriaethau Diogelwch 
Cymunedol a phartneriaethau perthnasol eraill, yn enwedig Partneriaethau 
Plant a Phobl Ifanc Lleol yn dal yn hanfodol. Fodd bynnag, sylweddolwn fod 
angen cryfhau a chefnogi’r trefniadau ar gyfer gwireddu’r strategaeth ar lefel 
ranbarthol (ardal heddlu) ac/neu isranbarthol a sicrhau bod cwlwm cadarn 
rhyngddynt a chyrff newydd a grëir yn sgil ad-drefnu’r GIG.

Mae’r maes gweithredu hwn yn sôn am y trefniadau ar gyfer cefnogi a monitro 
gwireddu’r strategaeth hon ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol. Mae hefyd 
yn disgrifio’r cynlluniau a’r camau a gymerwn i gynorthwyo asiantaethau 
partner i wireddu’r strategaeth hon ar lefel leol. 
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4.  Byddwn yn dal i gefnogi’r Partneriaethau Datblygu Cymunedol ar 
lefel leol a rhanbarthol drwy gyfrwng eu Timau Cynghori Rhanbarthol 
ar Gamddefnyddio Sylweddau. Mae angen inni yn awr sicrhau bod 
ymdrechion y Timau hyn yn canolbwyntio ar gryfhau cydweithio ar draws y 
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol a’r rhanbarthau, gan oruchwylio rheoli 
perfformiad a’u bod yn gyfrwng i rannu’r arferion gorau. Er mwyn sicrhau 
bod y Timau yn y lle gorau i gynorthwyo partneriaid i wireddu’r strategaeth 
hon, byddwn yn cynnal adolygiad penodol o’u rôl a’u heffeithiolrwydd.

5.  Mae Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau Llywodraeth y 
Cynulliad yn sefydlu Timau Gwella Ardal. Bydd y timau hyn yn gyfrifol am 
gefnogi rhoi polisïau allweddol APADGOS ar waith yn lleol. Bydd ganddynt 
rôl i gefnogi agweddau perthnasol y strategaeth. Mae gan uned cefnogi 
partneriaethau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru rôl i’w chwarae hefyd.

Panel 
Cynghori ar 
Gamddefnyddio 
Sylweddau

Ffigur 3 - Strwythur Llywodraethu ar gyfer Mynd i’r Afael 
â Chamddefnyddio Sylweddau

Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol

Bwrdd Rheoli’r 
Strategaeth 

Camddefnyddio 
Sylweddau

Bwrdd Cenedlaethol 
y Strategaeth Gostwng  
Aildroseddu ar gyfer 
Cymru

Bwrdd 
Cenedlaethol 

y Rhaglen 
Ymyriadau 
Cyffuriau

Bwrdd Cenedlaethol 
Strategaeth Troseddau 
Ieuenctid Cymru

Grŵp Llywio Addysg 
Camddefnyddio 
Sylweddau

Yn adrodd i
Yn rhoi gwybodaeth/cyngor i
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Cynllunio lleol

6.  Yn unol â’r gofynion statudol, bydd angen i’r Partneriaethau Diogelwch 
Cymunedol baratoi cynlluniau lleol er mwyn ymateb i’r strategaeth hon yn 
ystod 2008-09 i’w rhoi ar waith o fis Ebrill 2009 ymlaen. Dylai partneriaid 
gysylltu’r cynlluniau hyn â’u Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles 
lleol, â’u Cynlluniau Plant a Phobl Ifanc, â’u Cynllun Gweithredol Cefnogi 
Pobl, eu strategaethau tai a’u hasesiadau strategol blynyddol troseddu ac 
anhrefn. Dylai’r cynlluniau fynd i’r afael â’r ffaith bod llawer o broblemau’n 
effeithio i raddau anghymesur ar ardaloedd daearyddol penodol.

7.  Pan gawn ein hargyhoeddi bod gan y partneriaid strategaethau 
a mecanweithiau cadarn ar gyfer cynllunio a rheoli gwasanaethau 
camddefnyddio sylweddau a bod y rheini wedi bwrw gwreiddiau mewn 
cynlluniau eraill, ni fydd yn rhaid darparu cynlluniau camddefnyddio 
sylweddau ar wahân. 

Datblygu’r gweithlu

8. Mae’r gweithlu camddefnyddio sylweddau’n un eang iawn - mae’n cynnwys 
y rheini sy’n gweithio gydag oedolion, gyda phlant a phobl ifanc a chyda’r 
rheini yng ngwasanaethau’r brif ffrwd ym maes addysg, triniaeth a’r system 
cyfiawnder. Bydd gwirfoddolwyr hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth 
ddarparu gwasanaethau. Mae sicrhau bod gan y gweithlu hwn sgiliau 
ac adnoddau digonol yn hanfodol er mwyn darparu ymyriadau priodol, 
diogel ac effeithiol ar gyfer camddefnyddio sylweddau.

Cynlluniau Plant 
a Phobl Ifanc

Ffigur 4 - Strwythur Comisiynu

Grwpiau Cynllunio Ardal 
(gan gynnwys cynrychiolwyr 

y carchardai, prawf, y Rhaglen 
Ymyriadau Cyffuriau, Iechyd, 

GICC)

Strategaethau Iechyd,  
Gofal Cymdeithasol a Lles

Partneriaethau Diogelwch 
Cymunedol 

Cynlluniau Gweithredu 
Camddefnyddio Sylweddau/ 

Asesiadau strategol blynyddol 
troseddu ac anhrefn
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9. Canfu Dadansoddiad Anghenion Hyfforddi Cymru Gyfan81 a wnaed dan 
y strategaeth flaenorol, wrth i’r maes camddefnyddio sylweddau ehangu’n 
gyflym yng Nghymru, ac wrth i gynlluniau newydd gael eu rhoi ar waith, fod 
prinder gweithwyr sgilgar ar gael. Gallai hyn beryglu gwireddu’r strategaeth 
camddefnyddio sylweddau genedlaethol. 

10. Ar lefel genedlaethol byddwn yn dal i weithio gyda phartneriaid allweddol, 
gan gynnwys y Cynghorau Sgiliau Sector ac adrannau’r llywodraeth i fwrw 
ymlaen ag ystod o gamau gweithredu i ddatblygu’r sylfaen sgiliau a hefyd 
i gynyddu maint y gweithlu camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys:

•	 Datblygu cynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer datblygu gweithlu 
camddefnyddio sylweddau.

• Rhoi canllawiau i Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol i’w cynorthwyo 
i baratoi agwedd datblygu’r gweithlu eu cynlluniau gweithredu ar 
gamddefnyddio sylweddau. 

• Dal i weithio gyda phartneriaid allweddol i wella medrusrwydd y gweithlu 
drwy barhau i roi’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar waith gan 
gynnwys y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ym maes Cyffuriau 
ac Alcohol. Bydd hyn yn cynnwys datblygu fframwaith cymwyseddau 
a chymwysterau a sefydlu seilwaith asesu.

• Yn unol ag ymrwymiad Cymru’n Un1, cymryd camau i gynyddu capasiti’r 
gweithlu cwnsela ar gamddefnyddio sylweddau. 

• Cefnogi datblygu gwybodaeth a sgiliau sy’n ymwneud â chamddefnyddio 
sylweddau yn y gweithlu ehangach, gan gynnwys staff adrannau 
damweiniau ac achosion brys, gweithwyr proffesiynol eraill 
a meddygon teulu.

• Buddsoddi mewn rhaglen ymchwil er mwyn deall y maes camddefnyddio 
sylweddau arbenigol yn well a chynyddu ei gapasiti a chapasiti’r 
gweithlu ehangach. 

11. Byddwn hefyd yn ystyried rôl Rhwydwaith Cymru Gyfan yn y dyfodol 
a Chanolfan Gydweithredol ar gyfer Hyrwyddo Rhagoriaeth ym maes 
Addysg, Hyfforddiant a Datblygu gyda golwg ar Gamddefnyddio Sylweddau 
(Y Ganolfan) ac yn ystyried sut y gall gefnogi’r agenda hon. 

Gwneud i’r system weithio’n dda ac yn ddiogel

Fframwaith Triniaethau Camddefnyddio Sylweddau i Gymru

12. Dros y 3 blynedd diwethaf, rydym wedi dechrau datblygu a gweithredu 
Fframwaith Triniaethau Camddefnyddio Sylweddau Cymru33. Mae datblygu 
mwy o fodiwlau i’r Fframwaith yn dal yn hollbwysig er mwyn cynorthwyo 
partneriaid i sicrhau gwelliant cynaliadwy o ran ansawdd y gwasanaeth sydd 
ar gael ledled Cymru ac o ran sicrhau ei fod ar gael yn deg i bawb. Dan y 
strategaeth hon, byddwn felly’n parhau i harneisio arbenigedd pobl broffesiynol 
a phartneriaid ledled Cymru er mwyn bwrw ymlaen â’r gwaith hwn a darparu’r 
cymorth a’r hyfforddiant angenrheidiol er mwyn sicrhau bod modiwlau 
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unigol y Fframwaith yn bwrw gwreiddiau cadarn yng ngwaith darparwyr 
gwasanaethau a phartneriaid ledled Cymru. Byddwn hefyd yn ystyried 
cyfuno’r modiwlau a’u troi’n fframwaith gwasanaeth cenedlaethol.

Fframwaith rheoli perfformiad

13. Dan y strategaeth flaenorol, sefydlwyd fframwaith rheoli perfformiad 
cynhwysfawr a oedd yn cynnwys:

•	 casglu data 

• dangosyddion perfformiad 

• rhaglen ymchwil a gwerthuso.

14. Ein bwriad yn awr yw adeiladu ar sail y fframwaith rheoli perfformiad 
a’i fireinio. Ein nod wrth wneud hynny yw gwella’n gallu ni a gallu’n 
hasiantaethau partner i gynllunio polisi, i ddyrannu adnoddau, i lunio 
cymariaethau ac i fesur ein heffeithiolrwydd o ran lleihau’r niwed a achosir 
yn sgil camddefnyddio sylweddau. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys:

•	 Gwella’r system casglu data sydd gennym ar hyn o bryd ar gyfer 
y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Gamddefnyddio Sylweddau er mwyn 
i Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol a’r asiantaethau sy’n darparu 
gwasanaethau fwydo data i’r system yn gyflymach ac er mwyn iddi fod 
yn haws iddynt gael gafael ar ddata a’i gyflwyno ar unwaith. 

• Sicrhau gwell cysylltiad â strwythur rheoli perfformiad y GIG 
yng Nghymru.

• Rhoi mwy o bwyslais ar adolygiadau a arweinir yn allanol ac ar fesur 
yn uniongyrchol ganlyniad y gwasanaethau i unigolion. 

• Adeiladu ar sail ein rhaglen ymchwil gyfredol gan roi’r flaenoriaeth 
i werthuso effeithiolrwydd ymyriadau a datblygu’r sylfaen wybodaeth 
er mwyn nodi’r tueddiadau a’r patrymau sy’n codi a mesur dylanwad 
y strategaeth hon. Bydd hyn yn cynnwys amcangyfrifon ynghylch i ba 
raddau y defnyddir cyffuriau ac alcohol mewn ffordd broblemus, cyfradd 
yr heintiadau gan feirysau a gludir yn y gwaed ymhlith defnyddwyr sy’n 
chwistrellu cyffuriau a gwybodaeth am gyfnewid nodwyddau. 

• Datblygu polisi lledaenu i sicrhau cyhoeddusrwydd i’r arferion gorau  
yn y DU ac yn Ewrop wrth iddynt egino.

Cynllunio a chomisiynu gwasanaethau

15. Dan y strategaeth flaenorol, cyhoeddwyd arweiniad manwl82 i gynorthwyo 
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol i gomisiynu gwasanaethau 
camddefnyddio sylweddau ac rydym wedi cefnogi rhaglen hyfforddi eang. 
Rydym yn dal i sylweddoli pa mor bwysig yw gwneud penderfyniadau’n 
lleol ynghylch darparu gwasanaethau, lle bydd partneriaid yn y lle gorau 
i wybod beth yw’r blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau. Rydym am sicrhau 
y bydd asiantaethau partner yn dal i goleddu ethos Creu’r Cysylltiadau83, 84 
ac yn cydweithio mwy er mwyn sicrhau gwell canlyniadau. Dan y strategaeth 
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hon, byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i barhau i wella’r agwedd 
at gynllunio a chomisiynu drwy fwrw ymlaen â’r canlynol:

•	 Datblygu ymhellach waith partneriaeth rhanbarthol ac isranbarthol gan 
gefnogi hynny drwy gyfuno cyllidebau pan fydd gwneud hynny’n ddoeth, 
ee er mwyn cynllunio a rheoli darparu rhai o wasanaethau Haen 3 a 
Haen 4 ac er mwyn i wasanaethau ddiwallu anghenion dyrys.

• Datblygu gwasanaethau ar sail llwybrau gofal integredig i gwmpasu’r holl 
ystod o wasanaethau y mae eu hangen ar unigolion er mwyn cynnal yr 
enillion a geir drwy driniaeth, megis llwybr at wasanaethau tai’r brif ffrwd.

• Cynllunio a datblygu gwasanaethau’n ddeallus ar sail data ynghylch 
achosion a thriniaeth; gwybodaeth am ganlyniadau i adroddiadau 
arolygiadau; gwybodaeth am y gost fesul uned ac arweiniad ynglŷn â’r 
arferion gorau.

• Gwella integreiddio gwasanaethau drwy sicrhau cyfranogaeth lawn 
gan bob rhanddeiliad allweddol, gan gynnwys cyfuno cyllidebau, 
megis y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a Gwasanaeth y Carchardai, 
y gwasanaethau cymdeithasol, y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus 
Cenedlaethol, byrddau’r Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau a’r trydydd sector 
wrth gynllunio gwasanaethau.

• System sy’n rhoi ystyriaeth lawn i brofiadau a safbwyntiau defnyddwyr 
gwasanaethau.

• Rhannu arbenigedd ar draws Partneriaethau Diogelwch Cymunedol 
a chydariannu swyddi cynllunio a/neu gomisiynu arbenigol.

16. Byddwn hefyd yn dal i weithio gyda phartneriaid i ddatblygu gwell dulliau 
comisiynu a fydd yn cynnwys lledaenu’r canlyniadau a’r gwersi a ddysgwyd 
gan y grwpiau dysgu gweithredol ar lywodraethu clinigol a chostau fesul uned. 

Llywodraethu clinigol

17. Rhaid rhoi arweiniad Llywodraeth Cynulliad Cymru ynglŷn â llywodraethu 
clinigol ar waith yn holl ystod y gwasanaethau camddefnyddio sylweddau. 
Yn sgil hyn, rhaid i’r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, drwy gyfrwng 
eu partneriaid Iechyd, sicrhau bod trefniadau llywodraethu clinigol, yn unol 
â safonau gofal iechyd Llywodraeth Cynulliad Cymru85, ar gael ar gyfer pob 
gwasanaeth camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys y rheini y mae’r sector 
gwirfoddol yn eu darparu. 

Gwella effeithiolrwydd triniaeth

18. Mae angen i bartneriaid gael gwell gwybodaeth am ba driniaethau sy’n 
gweithio orau i fod yn sail ar gyfer cynllunio gwasanaethau ac i sicrhau bod 
modd i’r sawl sy’n camddefnyddio sylweddau gael gafael ar y gwasanaethau 
gorau sydd ar gael. Er mwyn cynorthwyo gyda hyn, byddwn yn cyflwyno’r 
Proffil Canlyniadau Triniaeth ledled Cymru ac yn bwrw ymlaen â rhaglen 
adolygu thematig allanol AGIC. Bydd adolygiad AGIC yn cwmpasu pob 
haen o’r gwasanaethau triniaeth ac yn edrych ar y broses gyfan o’r cynllunio 
a’r comisiynu drwodd i ddarparu’r gwasanaeth. Bydd hefyd yn ystyried 
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barn defnyddwyr y gwasanaethau. Bydd canfyddiadau’r adolygiadau hyn 
yn cynnig gwybodaeth a fydd yn gymorth i wella’r trefniadau cynllunio a 
chomisiynu ac ansawdd y gwasanaethau a ddarperir.

19. Er mwyn cynorthwyo partneriaid i gael gafael ar yr ymchwil a’r dystiolaeth 
ddiweddaraf i’w galluogi i gynllunio gwasanaethau, llunnir cronfa ddata 
o ddogfennau ac adroddiadau ymchwil. 

Mesur cynnydd

20. Bydd yn hanfodol asesu’n rheolaidd effaith y strategaeth hon ar natur, 
ehangder a dylanwad camddefnyddio sylweddau yng Nghymru er mwyn 
sicrhau ein bod yn ymateb i batrymau camddefnyddio sylweddau wrth iddynt 
newid ac wrth i heriau newydd godi. Bydd sicrhau bod gwybodaeth ac 
ymchwil berthnasol, gywir a phrydlon ar gael yn hollbwysig i’r broses hon. 
Rhaid i bob partner, gan gynnwys darparwyr gwasanaethau chwarae rhan 
lawn wrth ddarparu’r data a’r wybodaeth sy’n ofynnol. Cyhoeddir cynllun 
gweithredu a bydd y cynnydd yn cael ei fonitro ar sail llinell sylfaen 2006-
07. Cedwir golwg ar y cynllun hwn er mwyn sicrhau ein bod yn defnyddio 
i’r eithaf unrhyw ffynhonnell ddata neu wybodaeth newydd a fydd ar gael 
yn ystod oes y strategaeth.

21. Er 2003, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cynhyrchu Adroddiad 
Cynnydd Blynyddol gyda golwg ar wireddu’r strategaeth camddefnyddio 
sylweddau yng Nghymru, a bydd hyn yn parhau dan y strategaeth hon.

Cyfleu’r strategaeth

22. Mae Maes Gweithredu 1 yn pwysleisio pwysigrwydd cyfleu negeseuon 
y strategaeth hon i’r boblogaeth i gyd er mwyn gwneud pobl yn fwy 
ymwybodol o’r niwed a wneir yn sgil camddefnyddio sylweddau. Ym Maes 
Gweithredu 2 ac yn y bennod hon, pwysleisiwn fod angen gwella polisi a 
chynllunio gwasanaethau drwy sicrhau bod gan bartneriaid well gwybodaeth 
i’w cynorthwyo i wella gwasanaethau ar lawr gwlad. Hefyd, ar draws nifer 
o’r camau gweithredu, soniwn fod angen i fwy o ymarferwyr ymgysylltu 
â’r agenda hon a sicrhau bod y rheini y mae ganddynt broblemau 
camddefnyddio sylweddau’n cael eu hadnabod yn gynharach ac yn cael 
cymorth neu’n cael eu cyfeirio i gael triniaeth.

23. Felly, byddwn yn sefydlu fframwaith cyfathrebu a fydd yn gefn i wireddu’r 
strategaeth hon. Nod hyn fydd:

•	 Meithrin deialog ryngweithiol dwy ffordd, rhwng Llywodraeth Cynulliad 
Cymru, partneriaid, rhanddeiliaid a’r cyhoedd.

• Darparu gwybodaeth o safon dda ar gyfer y cyhoedd ynglŷn â’r risgiau 
sydd ynghlwm wrth gamddefnyddio sylweddau ac ynglŷn â sut mae cael 
gafael ar gyngor a chymorth.

• Lledaenu arweiniad a thystiolaeth ynglŷn â’r arferion gorau’n effeithiol er 
mwyn i hynny oleuo a hwyluso newid arferion a pholisi presennol a gwella 
ansawdd gwasanaethau.
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• Cyfleu’r cynnydd a’r llwyddiannau a gyflawnir dan y strategaeth hon wrth 
bartneriaid ac i’r cyhoedd er mwyn gwella’r ddealltwriaeth o faterion 
sy’n ymwneud â chamddefnyddio sylweddau a sut y mae’n effeithio ar 
unigolion, ar deuluoedd ac ar y gymuned ehangach.

Ariannu’r strategaeth

24. Mae arian Llywodraeth Cynulliad Cymru i fynd i’r afael â chamddefnyddio 
sylweddau yng Nghymru wedi tyfu’n gyflym er 2003-04 (gweler Pennod 2). 
Mae hyn yn cynnwys nid dim ond yr arian uniongyrchol i’r Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol drwy gyfrwng y Gronfa Gweithredu ar 
Gamddefnyddio Sylweddau a chyllidebau iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol ehangach, ond hefyd yr arian sy’n cefnogi rhaglenni sy’n atal 
neu sy’n delio â chanlyniadau cymdeithasol camddefnyddio sylweddau, 
megis y Gronfa Cymunedau Diogelach, Cymunedau yn Gyntaf a Cymorth. 

25. Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru gynlluniau i gynyddu eto’r adnoddau 
uniongyrchol i wireddu’r strategaeth hon dros y cyfnod 2008-09 i 2010-11. 
Bydd y Gronfa Refeniw Gweithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau’n cael 
£9.6 miliwn arall dros y cyfnod a bydd yr adnoddau a neilltuwyd ar gyfer 
iechyd yn cynyddu i £10.9 miliwn ar gyfer 2008-09. Bydd £3 miliwn hefyd 
yn cael ei ddarparu dros y cyfnod i’r Gronfa Anghydraddoldebau Iechyd 
er mwyn cynorthwyo i wireddu elfennau penodol sy’n ymwneud ag alcohol 
yn y cynllun gweithredu. Bydd arian o nifer o ffrydiau cyllido ehangach 
Llywodraeth y Cynulliad (gan gynnwys ymestyn yr ardaloedd sy’n gymwys 
ar gyfer arian Cymunedau yn Gyntaf) hefyd yn cynyddu dros y cyfnod  
2008-09 i 2010-11, a gellir defnyddio hwnnw i gefnogi gwireddu’r 
strategaeth hon. Bydd y cyllidebau ar gyfer gweddill y strategaeth yn cael eu 
hadolygu yn rowndiau cyllideb Llywodraeth Cynulliad Cymru yn y dyfodol.

26. Mae’r arian gan y Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder sydd 
wedi’i anelu at droseddwyr sy’n camddefnyddio sylweddau wedi cynyddu 
hefyd dan y strategaeth flaenorol a bydd hwnnw’n dal ar gael i asiantaethau 
partneriaeth yng Nghymru i’w cynorthwyo i wireddu’r strategaeth hon.

27. Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru’n gweithio gydag asiantaethau partner 
i’w hannog a’u cynorthwyo i wneud rhagor i gael gafael ar ffrydiau arian 
posibl eraill megis Cronfa Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd a’r Rhaglen 
Datblygu Gwledig ar gyfer Cymru ac Arian y Loteri er mwyn eu cynorthwyo 
i wireddu’r strategaeth hon.

28. Bydd angen i’r holl asiantaethau sy’n bartneriaid gydweithio i ddefnyddio’r 
adnoddau sydd ar gael gystal ag y gellir. Dylai hyn gynnwys cydgynllunio 
gwasanaethau ar draws asiantaethau ac ardaloedd a chronni adnoddau 
lle bynnag y bo modd.
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Atodiad 1 

Y dirwedd ar hyn o bryd

Alcohol - ffeithiau allweddol

Defnyddio alcohol mewn ffordd broblemus yng Nghymru - amcangyfrifon cyfredol: 

Cyfeiriwyd dros 15,000 o bobl at y gwasanaethau trin ar gyfer alcohol yn •	
2006-07, sef 0.5 y cant o holl boblogaeth Cymru. Yr oedd 31 y cant o’r rheini 
dan 30 oed ac 1.8 y cant dan 15 oed.

Amcangyfrifir yn Arolwg Iechyd Cymru 2004-06 a gyhoeddwyd yn 2007, •	
bod 39 y cant o oedolion yng Nghymru ar gyfartaledd yn yfed mwy o alcohol 
nag y mae’r canllawiau’n ei argymell. Dywedodd 19 y cant o oedolion ar 
gyfartaledd eu bod yn cael pyliau o oryfed.

Clefydau cysylltiedig ag alcohol
Mae Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru’n cynnig gwybodaeth am 
y cyfnodau y bydd y boblogaeth yn gyffredinol yng Nghymru’n eu treulio yn yr 
ysbyty:

Cynyddodd nifer y rhai a ryddhawyd o’r ysbyty â chlefyd cysylltiedig ag •	
alcohol 20 y cant rhwng 2000 a 2005 gyda’r cynnydd mwyaf arwyddocaol 
yn digwydd yn yr ystod oedran 35-44. (Gweler Ffig 5).

Cynyddodd y nifer a dderbyniwyd i’r ysbyty ar gyfer clefydau ar yr iau a oedd •	
yn gysylltiedig ag alcohol dros 25 y cant rhwng 2000 a 2006 fel y dangosir 
yn ffigur 6.

Lefel sylweddol uwch o unigolion yn y grŵp oedran 50-54 yn cael eu rhyddhau •	
o’r ysbyty gyda phancreatitis cronig wedi’i achosi gan alcohol (yn brif ffactor 
neu’n ffactor a gyfrannodd at y cyflwr).

Mae’r proffesiwn meddygol yng Nghymru’n cofnodi bod nifer cynyddol o •	
bobl ifanc yn y grŵp oedran 25-34 yn dod atynt gyda symptomau clefydau 
cysylltiedig ag alcohol. 
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Ffigur 6: Y nifer a dderbyniwyd i’r ysbyty ar gyfer clefyd ar 
yr iau a oedd yn gysylltiedig ag alcohol ym mlynyddoedd 

ariannol 1999 i 2006

Ffynhonnell: Data PEDW, Atebion Iechyd Cymru
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Marwolaethau cysylltiedig ag alcohol
 Yn ôl y data a ryddhawyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), •	
mae nifer y marwolaethau cysylltiedig ag alcohol yn y DU wedi mwy na dyblu 
o 4,144 yn 1991 i 8,386 yn 2005. 

 Yng Nghymru, gwelwyd cynnydd cyson yn nifer y marwolaethau cysylltiedig •	
ag alcohol rhwng 1995 a 2004 fel y dangosir yn Ffigur 7.

Cyffuriau - ffeithiau allweddol
Defnyddio cyffuriau mewn ffordd broblemus yng Nghymru - amcangyfrifon cyfredol 

Yng Nghymru a Lloegr, mae lefel defnyddio cyffuriau (yn ystod y mis diwethaf) •	
wedi bod yn sefydlog, sef oddeutu 12 y cant o’r boblogaeth rhwng 1998-2003 
ond wedi hynny, mae wedi gostwng i 10 y cant ac yng Nghymru mae wedi 
gostwng i 9.5 y cant86.

Amcangyfrifir bod mymryn llai nag 20,000 o ddefnyddwyr cyffuriau problemus •	
yng Nghymru9, 87 oddeutu 1 y cant o oedolion Cymru.

Amcangyfrifir bod oddeutu 8,000 o ddefnyddwyr sy’n chwistrellu cyffuriau ar •	
hyn o bryd yng Nghymru - oddeutu 0.4 y cant o gyfanswm poblogaeth Cymru 
sy’n oedolion.

Grŵp oedran 11-14

O blith cyfanswm y nifer a gyfeiriwyd at asiantaethau triniaeth arbenigol yng •	
Nghymru yn 2006/07 gyda chyffuriau anghyfreithlon yn brif broblem iddynt, 
roedd 2 y cant (205 atgyfeiriad) dan 15 oed. Roedd mwyafrif yr atgyfeiriadau 
hyn (70 y cant) yn ymwneud â defnyddio canabis.

Ffigur 7 - Marwolaethau cysylltiedig ag alcohol  
yng Nghymru 1996-2005

Ffynhonnell: ONS 2007
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Grŵp oedran 15-24

Nid oedd dim newid yn y nifer y cofnodwyd eu bod yn defnyddio cyffuriau •	
Dosbarth A yn ystod y flwyddyn diwethaf ymhlith dynion a menywod 16-24 oed 
rhwng 1998 a 2006-07.

Rhwng 2003-04 a 2006-07, mae cyfran y boblogaeth hon yng Nghymru •	
a Lloegr sy’n dweud iddynt ddefnyddio cyffuriau’n ddiweddar (yn ystod y 
flwyddyn diwethaf) wedi gostwng o flwyddyn i flwyddyn fel y’i dangosir yn 
Nhabl 2.

Grŵp oedran 16-59

Yng Nghymru y mae’r lefel defnyddio cyffuriau Dosbarth A ar ei hisaf, fel yr •	
adroddwyd i Arolwg Troseddau Prydain (BCS), sef 2.5 y cant. Drwy Gymru a 
Lloegr, lefel defnyddio cyffuriau dosbarth A yw 3.4 y cant.

Mae cyfran yr oedolion sy’n dweud iddynt ddefnyddio unrhyw gyffuriau o •	
gwbl rhwng 2003-04 a 2006-07 wedi gostwng o’r naill flwyddyn i’r llall fel y’i 
dangosir yn Nhabl 3. 

Tabl 3 - Cyfran y bobl 16-59 oed a ddywedodd iddynt 
ddefnyddio cyffuriau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf:  
Cymru a Lloegr, 2003-04 i 2006-07

Cyffur 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

Unrhyw gyffur 12.3% 11.3% 10.5% 10.0%

Amffetaminau 1.5% 1.4% 1.3% 1.3%

Canabis 10.8% 9.7% 8.7% 8.2%

Powdwr Cocên 2.4% 2.0% 2.4% 2.6%

Crac 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%

Ecstasi 2% 1.8% 1.6% 1.8%

LSD 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%

Sylfaen 24,197 28,206 29,631 28,975

Tabl 2 - Cyfran y bobl 16-24 oed y cofnodwyd eu bod wedi 
defnyddio cyffuriau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf: Cymru 
a Lloegr, 2003-04 i 2006-07

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

Defnyddio cyffuriau o gwbl 
yn y flwyddyn flaenorol 28.3% 26.5% 25.2% 24.1%
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Ffigur 8 - Nifer a dderbyniwyd i’r ysbyty oherwydd iddynt 
gael eu gwenwyno gan gyffuriau anghyfreithlon penodol 

1999 - 2005-06 

Ffynhonnell: cronfa ddata PEDW, Atebion Iechyd Cymru
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Cyffuriau sy’n gwella perfformiad a delwedd (PIEDs)
Mae oddeutu 200,000 o oedolion y DU yn dweud eu bod yn defnyddio •	
steroidau anabolig androgenig (AAS)9. 

Dywedodd 20 y cant o ddefnyddwyr De Cymru eu bod yn rhannu •	
chwistrellau88.

Dosbarthwyd dros 480,000 o nodwyddau i’w defnyddio gyda steroidau yng •	
Nghymru yn 2006-07.

Niweidiau a chlefydau cysylltiedig â chyffuriau
Mae nifer o glefydau a niweidiau aciwt a chronig, gan gynnwys gorddos, 
yn gysylltiedig â defnyddio cyffuriau. 

Derbyn i’r ysbyty 
 Mae’r nifer a dderbyniwyd i’r ysbyty oherwydd iddynt gael eu gwenwyno gan •	
heroin ac opioidau eraill wedi cynyddu draean dros y 6 blynedd diwethaf. 
Fodd bynnag, yn ystod yr un cyfnod, mae’r nifer a dderbyniwyd i’r ysbyty 
oherwydd iddynt gael eu gwenwyno gan fethadon wedi gostwng dros draean 
fel y’i dangosir yn Ffigur 8.
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Feirysau a gludir yn y gwaed 
O’i chymharu ag ardaloedd eraill yn y DU, mae gan Gymru ar hyn o bryd •	
lefelau is o hepatitis B, hepatitis C ac HIV ymhlith defnyddwyr sy’n chwistrellu 
cyffuriau. Fodd bynnag, yn ninasoedd mwy Cymru, ac yn enwedig ymhlith 
defnyddwyr cyffuriau digartref, mae Hepatitis C yn gyffredin89. 

Amcangyfrifir bod oddeutu 14,000 o bobl yng Nghymru wedi’u heintio â feirws •	
hepatitis C ar hyn o bryd, a’r mwyafrif yn anymwybodol o hynny. Prif lwybr 
trosglwyddo’r haint yw drwy chwistrellu cyffuriau90. 

Yn ogystal â hepatitis C, mae defnyddwyr sy’n chwistrellu cyffuriau hefyd yn •	
wynebu mwy o risg cael eu heintio gan facteria a feirysau eraill gan gynnwys 
hepatitis B ac HIV91.

Mae arferion chwistrellu sy’n peri risg uwch ee chwistrellu polygyffuriau, •	
chwistrellu heroin gyda chrac/cocên yn cynyddu’r risg o haint a’r niwed sy’n 
gysylltiedig â hynny.

Marwolaethau cysylltiedig â chyffuriau
Cynyddodd nifer y marwolaethau cysylltiedig â chyffuriau yn 2005 31 y cant •	
o’i gymharu â’r nifer yn 2004, a gwelwyd cynnydd bychan eto yn 2006. 
Fodd bynnag, mae nifer y marwolaethau a gofnodwyd yn 2005 a 2006 yn dal 
yn sylweddol is na’r nifer a gofnodwyd yn 2003 (gweler Tabl 4)39.

Yr oedran marw ar gyfartaledd drwyddi draw yn y DU yn 2004 oedd bron •	
36 oed. Yng Nghymru, mae’r cyfartaledd oedran, yn ôl adolygiadau o 
achosion a gynhaliwyd, yn sylweddol is, sef 28 oed.

Troseddau’n ymwneud ag eiddo 
Mae troseddau sy’n ymwneud ag eiddo wedi gostwng 25 y cant rhwng 2003-•	
04 a 2007 08, sef gostyngiad o bron i 39,000 o droseddau ledled Cymru. 

Tabl 4 - Marwolaethau cysylltiedig â chyffuriau yng Nghymru 
2000-06

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cyfartaledd 
blynyddol 

dros y 
cyfnod

Cymru 78 92 88 109 68 89 92 88

Gwryw 67 76 71 92 55 70 78 72.7

Benyw 11 16 17 17 13 19 14 15.3
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Cyd-destun Ewrop
Mae Llywodraeth y Cynulliad yn cyflwyno data o Gronfa Ddata Genedlaethol Cymru 
ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau i Ganolfan Monitro Cyffuriau a Chaethiwed i 
Gyffuriau Ewrop (EMCDDA). Bydd EMCDDA yn cyflwyno adroddiad blynyddol am 
gyffuriau ac am gaethiwed i gyffuriau ar draws pob un o’r 27 gwladwriaeth sy’n 
Aelod o’r UE. Dyma rai o’r pwyntiau allweddol sy’n codi o Adroddiad Blynyddol 
EMCDDA 200787:

Mae’r DU yn un o blith nifer o wledydd yn Ewrop lle gwelwyd cynnydd mewn •	
HIV ymhlith defnyddwyr sy’n chwistrellu cyffuriau, er y cydnabyddir bod y nifer 
hwnnw’n dal i fod yn isel yn y DU.

Y DU yw un o nifer o wledydd lle ceir mwy o Hepatitis C ymhlith chwistrellwyr •	
cyffuriau ifanc (dan 25) a defnyddwyr sy’n chwistrellu cyffuriau o’r newydd.

Ledled Ewrop, ceir awgrymiadau bod nifer y marwolaethau cysylltiedig â •	
chyffuriau, a oedd wedi gostwng rhwng 2001 a 2003 wedi cynyddu er 2004 
gyda’r DU yn dilyn y duedd hon. 

Ledled Ewrop mae’r boblogaeth sy’n defnyddio heroin yn heneiddio. •	

Bydd y rhan fwyaf o’r driniaeth yn digwydd yn y gymuned, gan gynnwys •	
mewn meddygfeydd teulu. Defnyddwyr opioidau’n bennaf yw dros hanner y 
cleientiaid, a’r hanner arall yn defnyddio cyffuriau eraill yn bennaf, canabis 
(21.5 y cant) a chocên (16.3 y cant) yn benodol. 

Y prif ddewis ar gyfer dibyniaeth ar opioidau erbyn hyn yw triniaeth ddisodli. •	

Mae’r nifer sy’n defnyddio canabis yn y gwahanol wledydd yn amrywio, •	
ond gwelir y defnydd mwyaf gydol oes yn Nenmarc (36.5 y cant), Ffrainc 
(30.6 y cant) gyda’r Deyrnas Unedig yn drydydd (29.8 y cant) a’r Eidal 
(29.3 y cant) yn bedwerydd. 

11.5 y cant sy’n defnyddio amffetaminau gydol eu hoes yn y DU (Cymru a •	
Lloegr) ond yr oedd llawer llai wedi’u defnyddio yn ystod y flwyddyn diwethaf, 
sef 1.3 y cant. Ceir tystiolaeth bod tueddiadau defnyddio amffetaminau ac 
ecstasi’n sefydlogi neu hyd yn oed yn gostwng, a nodir bod y gostyngiad yn 
sylweddol yn y DU.

Isel o hyd yw lefelau defnyddio methamffetaminau yn Ewrop, ac eithrio yn y •	
Weriniaeth Tsiec. 

Cocên erbyn hyn yw’r cyffur a ddefnyddir ail fwyaf yn yr UE. •	

Drwyddi draw, isel yw lefelau defnyddio crac a’r defnydd hwnnw wedi’i •	
grynhoi ymhlith isboblogaethau sy’n aml wedi’u gwthio i gyrion ambell ddinas. 
Yn y DU (ac eithrio Cymru) y gwelir lefel uchaf defnyddio crac mewn ffordd 
broblemus yn Ewrop. 

Alcohol
Mae yfed symiau peryglus o uchel o alcohol, ac ymhlith pobl ifanc, ei yfed ar y •	
cyd â chyffuriau adfywiol, yn cael ei ystyried yn broblem sy’n tyfu. 
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Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, yr Undeb Ewropeaidd yw’r rhanbarth sy’n •	
yfed drymaf yn y byd, gyda phob oedolion yn yfed 11 litr o alcohol pur bob 
blwyddyn - lefel sydd dros ddwywaith a hanner yn uwch na chyfartaledd 
gweddill y byd (ffigurau yfed swyddogol). Ac ystyried y symiau sydd heb eu 
cofnodi a’r 55 miliwn o oedolion (15 y cant) sy’n ymatal rhag yfed yn llwyr, 
mae pob yfwr yn yfed 15 litr y flwyddyn. 

Amcangyfrifir bod 23 miliwn o Ewropeaid bob blwyddyn (5 y cant o ddynion, •	
1 y cant o fenywod) yn ddibynnol ar alcohol.

Ledled yr UE, mae pyliau o oryfed, fel cyfran o’r holl achlysuron yfed, ar eu •	
huchaf yn Iwerddon ac yn y DU.
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Atodiad 2

Strategaethau a chynlluniau cysylltiedig 
Llywodraeth y DU

PSA Targets - Reduce the harm caused by Alcohol and Drugs (25), 
Make Communities Safer (23) 

Cutting Crime: A New Partnership 2008-2011. Strategaeth Troseddu’r 
Swyddfa Gartref

Y Cynllun Diogelwch Cymunedol Cenedlaethol 2008-2011

Drugs: protecting families and communities - 2008-2018 strategy

Safe. Sensible. Social. The next steps in the National Alcohol Strategy

Strategic Plan for Reducing Re-offending 2008-2011
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Atodiad 3

Mesur llwyddiant

Dangosydd Ffynhonnell Gwybodaeth Pa mor aml y’i Mesurir

Llwyddiant o’i gymharu â 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
Llywodraeth Cynulliad Cymru 
a’r targedau cysylltiedig ar gyfer 
camddefnyddio sylweddau:-

Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru 
ar Gamddefnyddio Sylweddau 
(WNDSM) a I Quanta 

Bob chwarter gan y Bartneriaeth 
Diogelwch Cymunedol 
Bob blwyddyn - Llywodraeth 
Cynulliad Cymru i’w gynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol WNDSM

DPA 1 - Cynyddu capasiti 
gwasanaethau lleol i bobl sy’n 
camddefnyddio cyffuriau, alcohol 
a sylweddau eraill yn unol â 
blaenoriaethau eraill a restrwyd mewn 
cynlluniau comisiynu lleol/rhanbarthol 
gyda golwg ar:
•	wasanaethau	agored
•	gwasanaethau	wedi’u	strwythuro	yn	

y gymuned
•	gofal	i	gleifion	preswyl	a	mewnol	
DPA 2 - Lleihau’r nifer sy’n terfynu 
eu cysylltiad â gwasanaethau’n 
ddirybudd. 
DPA 3 - Sicrhau amser aros nad yw’n 
hwy na 10 diwrnod gwaith rhwng y 
cyfeirio a’r asesiad.
DPA 4 - Sicrhau amser aros nad yw’n 
hwy na 10 diwrnod gwaith rhwng yr 
asesu a dechrau’r driniaeth.
DPA 5 - Pob person ifanc a gyfeirir gan 
Dîm Troseddau Ieuenctid i gael asesiad 
priodol o fewn 5 diwrnod gwaith i’w 
gyfeirio.
DPA 6 - Pob person ifanc a gyfeiriwyd 
gan y Tîm Troseddau Ieuenctid i 
ddechrau cynllun gofal y cytunwyd 
arno o fewn 10 diwrnod gwaith fan 
hwyraf ar ôl cwblhau’r asesiad.
DPA7 - Lleihau nifer y troseddau’n 
ymwneud ag eiddo a gofnodir (diffinnir 
y rhain fel ‘troseddau sbarduno’ 
ar gyfer Profi am Gyffuriau wrth 
Gyhuddo). 
DPA 8 - Cynnig gwybodaeth, cwnsela, 
sgrinio a lle bo’n briodol, brechiad 
rhag Hepatitis B i bob cleient sy’n 
chwistrellu cyffuriau.
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Dangosydd Ffynhonnell Gwybodaeth Pa mor aml y’i Mesurir

Nifer y marwolaethau cysylltiedig â 
chyffuriau (DRD).

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol a 
Ffeiliau’r Crwner Lleol.

Bob chwarter gan y Panelau DRD 
Rhanbarthol. 
Bob blwyddyn - Panel DRD 
Cenedlaethol. I’w gynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol WNDSM.

Nifer a math y gorddosau cyffuriau 
anghyfreithlon nad ydynt yn farwol.

Data Damweiniau ac Achosion Brys y 
GIG a Pharafeddygon.

Bob chwarter gan y Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol 
Bob blwyddyn - i’w gynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol WNDSM.

Amcangyfrif o ddefnyddio cyffuriau 
mewn ffordd broblemus (diffiniad 
EMCDDA).

Y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus 
Cenedlaethol (GICC). 

Bob blwyddyn - i’w gynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol WNDSM.

Amcangyfrif o heintiadau a gludir yn 
y gwaed ymhlith defnyddwyr sy’n 
chwistrellu cyffuriau.

GICC.
Bob blwyddyn - i’w gynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol WNDSM.

Nifer sy’n cwblhau’r brechu rhag 
Hepatitis B.

WNDSM.
Bob blwyddyn - i’w gynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol WNDSM.

Nifer y nodwyddau a roddir.

Y system casglu data newydd 
ar gyfer cyfnewid nodwyddau 
a ddatblygir gan y Fforwm 
Cenedlaethol ar gyfer Cyfnewid 
Nodwyddau, dan gadeiryddiaeth 
y GICC.

Bob blwyddyn - i’w gynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol WNDSM.

Cyfraddau cipio cyffuriau.
Arolwg Troseddau Prydain y Swyddfa 
Gartref.

Adroddiad Blynyddol gan y Swyddfa 
Gartref.

Y canfyddiad bod pobl sy’n 
defnyddio neu’n delio cyffuriau’n 
broblem mewn ardal leol.

Arolwg Troseddau Prydain y Swyddfa 
Gartref.

Adroddiad blynyddol gan y Swyddfa 
Gartref.

Nifer y marwolaethau cysylltiedig ag 
alcohol.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
Bob blwyddyn - i’w gynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol WNDSM.

Nifer a ryddheir o’r ysbyty â chlefyd 
cysylltiedig ag alcohol.

Atebion Iechyd Cymru - Cronfa Ddata 
Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru.

Bob blwyddyn - i’w gynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol WNDSM.

Nifer a dderbynnir i’r ysbyty â 
chlefyd cysylltiedig ag alcohol.

Atebion Iechyd Cymru - Cronfa Ddata 
Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru.

Bob blwyddyn - i’w gynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol WNDSM.

Amcangyfrif o Nifer y Problemau 
Alcohol Problemus.

GICC.
Bob blwyddyn - i’w gynnwys yn 
Adroddiad Blynyddol WNDSM.
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Dangosydd Ffynhonnell Gwybodaeth Pa mor aml y’i Mesurir

Cyfraddau troseddu cysylltiedig ag 
alcohol.

Arolwg Troseddau Prydain y Swyddfa 
Gartref.

Adroddiad blynyddol gan y 
Swyddfa Gartref.

Y canfyddiad ynghylch ymddygiad 
gwrthgymdeithasol cysylltiedig ag 
alcohol 
•	Pobl	yn	feddw	neu’n	afreolus	

mewn mannau cyhoeddus
•	Pobl	yn	swnllyd	ar	ôl	ymweld	â	

thafarnau/clybiau

Arolwg Troseddau Prydain y Swyddfa 
Gartref.

Adroddiad blynyddol gan y 
Swyddfa Gartref.

Plant ysgol yn camddefnyddio 
sylweddau yn eu hôl hwy eu hunain 
(5 -18 oed).

Arolwg Ymddygiad Iechyd mewn 
Plant Oedran Ysgol (HBSC) 
Llywodraeth y Cynulliad.

Bob 4 blynedd.

Camddefnyddio alcohol gan 
oedolion, yn eu hôl hwy eu hunain.

Arolwg Iechyd Cymru. Adroddiad Blynyddol.

Nifer y plant mewn gofal 
oherwydd bod eu rhiant/rhieni yn 
camddefnyddio sylweddau.

Uned Data Llywodraeth Leol Cymru. Adroddiad Blynyddol.

Nifer y plant a roddir ar y gofrestr 
“Risg” oherwydd bod eu rhiant/
rhieni yn camddefnyddio sylweddau.

Uned Data Llywodraeth Leol Cymru. Adroddiad Blynyddol.

Lleihau’r rhwystrau sy’n atal pobl 
rhag cael gafael ar wasanaethau 
triniaeth.

Astudiaeth Ymchwil a noddir gan y 
Cynulliad ynglŷn ag Ymgysylltu â’r 
Gymuned.

Astudiaeth bob dwy flynedd.
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Atodiad 4

Rhestr termau

AAS Steroidau Anabolig Androgenig

AGIC Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

APADGOS Yr Adran Plant, Addysg Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

AWSLCP Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan

BCS Arolwg Troseddau Prydain

DRD Marwolaethau Cysylltiedig â Chyffuriau 

EMCDDA Canolfan Monitro Cyffuriau a Chaethiwed i Gyffuriau Ewrop 

GICC Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol

GIG Gwasanaeth Iechyd Gwladol

HBSC Arolwg Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol 

PIEDS Cyffuriau sy’n Gwella Perfformiad a Delwedd 

WIISMAT  Dull Integredig ar gyfer Asesiad Trylwyr o Gamddefnyddio 
Sylweddau yng Nghymru

WNDSM Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau
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