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Nod y strategaeth yw gwella iechyd 
meddwl pawb yng Nghymru a 
bywydau’r rhai sy’n defnyddio 
gwasanaethau iechyd meddwl, a 
bywydau eu gofalwyr a’u teuluoedd.  
 
Mae’n ystyried y cymorth amrywiol 
sydd ar gael, o helpu pobl i deimlo’n 
well ac i reoli eu hiechyd meddwl eu 
hunain i gynnig gwasanaethau i’r rhai 
sydd â salwch meddwl difrifol, sy’n 
para am gyfnod hir. 
 
Mae’r strategaeth iechyd meddwl yn 
cwmpasu pobl o bob oed: plant, 

oedolion a phobl hŷn. 

 
 

 

 
 

 
 

Mae’r Cynllun Cyflawni hwn yn ymdrin â’r cyfnod rhwng 2016 a 2019. 
 
Yn ôl y Cynllun, mae’n rhaid i bob corff sy’n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau:   
 feddwl mwy am y tymor hir a gweithio gyda’i gilydd, 
 gwneud yn siŵr bod pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn cael gofal pan fydd ei 

angen arnynt, 
 gweithio’n well gyda phobl a’r gymuned, 
 ystyried sut i ddarganfod problemau iechyd meddwl yn gynt i’w hatal rhag gwaethygu. 
 

“Cyflwr o les yw iechyd meddwl sy’n 
caniatâu i’r unigolyn wireddu ei allu 
neu ei gallu ei hun, ymdopi â phwysau 
arferol bywyd, gweithio’n gynhyrchiol 
ac yn ffrwythlon a chyfrannu at ei 
gymuned neu ei chymuned ei hun.   
 
Cyflwr corfforol, cymdeithasol a 
meddyliol cadarnhaol yw lles; nid dim 
ond absenoldeb poen,  anesmwythder 
ac analluogrwydd. Mae’n golygu bod 
yn rhaid i anghenion sylfaenol gael eu 
diwallu, bod gan unigolion ymdeimlad 
o bwrpas a’u bod yn teimlo y gallant 
gyflawni nodau personol pwysig a bod 
yn rhan o’r gymdeithas.” 
 
Sefydliad Iechyd y Byd 

“Mae’r Cynllun Cyflawni’n esbonio’r hyn y mae’n rhaid i 
Lywodraeth Cymru, y sector cyhoeddus a’r sector 
gwirfoddol ei wneud i gyflawni amcanion y strategaeth.”  

 

… a’r Cynllun Cyflawni? 

“Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, yw strategaeth 10 
mlynedd Llywodraeth Cymru i wella iechyd a lles 
meddyliol pawb yng Nghymru.” 

 

Beth yw Law yn llaw at Iechyd Meddwl… 
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Mae Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Cenedlaethol yn gwneud yn siŵr bod pawb 
yn gweithio gyda’i gilydd i gymryd y camau sydd wedi’u nodi yn y Cynllun Cyflawni.  
Yn ardal pob bwrdd iechyd mae Bwrdd Partneriaeth Lleol yn gwneud yn siŵr bod y 
camau’n cael eu cymryd yn eu hardal nhw.  



5 
 

 
 

 
 

Mae’r Cynllun Cyflawni hwn yn cadw at egwyddor Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn ogystal â’r deddfau a’r canllawiau newydd sydd 
wedi’u cyhoeddi ers y cynllun diwethaf. 

 

 

 

 
Dyma rai o amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015:  
 Cymru iachach. Mae iechyd corfforol a meddyliol pobl yn gwella ac maent yn 

dewis ffordd dda o fyw.  
 Cymru fwy cyfartal. Mae pobl yn gallu gwneud eu gorau, ni waeth beth yw eu 

cefndir. 
 Cymru lewyrchus. Mae pobl yn cael addysg well ac mae ganddynt fwy o sgiliau, 

sy’n cynnig cyfleoedd gwaith gwell iddynt, ac mae gan bobl fwy o arian. 
 Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. Mae pobl yn cefnogi’r 

iaith a’r diwylliant Cymraeg ac yn cymryd rhan mewn chwaraeon, gweithgareddau 
hamdden a’r celfyddydau.  

 Cymru o gymunedau cydlynol. Mae pobl yn byw mewn cymunedau dymunol, 
ymarferol, diogel a chydlynol.  

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethu’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ceisio gwella 
economi, amgylchedd, cymdeithas a diwylliant Cymru i greu gwlad 

rydym i gyd am fyw ynddi. Mae’n dweud wrth gyrff i barhau â’u gwaith, 
ond i wneud hynny mewn ffordd a fydd hefyd yn gweithio yn y dyfodol. 

 

Canllawiau gan Lywodraeth Cymru yw  Mwy na Geiriau ac maent yn 
dweud wrth yr holl gyrff sy’n darparu gwasanaethau am wneud yn siŵr 

bod eu gwasanaethau ar gael yn Gymraeg pan fo angen.    
 

Nod Iechyd a Gofal Darbodus yw rhoi’r gofal a’r driniaeth iawn i’r bobl 
iawn ar yr adeg iawn. Wrth gynllunio gwasanaethau, rhoddir lle canolog 

i’r rhai sy’n eu defnyddio. 
 

Nod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yw 
gwella gwasanaethau cymdeithasol a rhoi llais cryfach a mwy o reolaeth 
i’r rhai sy’n eu defnyddio dros y ffordd caiff y gwasanaethau hynny eu 

darparu.  
 

“Bydd y camau yn y cynllun hwn yn cyfrannu at ein 
hymrwymiad i nodi a diwallu anghenion iechyd 
meddwl pob grŵp yn y gymdeithas.” 

 

Beth sydd wedi newid ers y Cynllun Cyflawni 
diwethaf?  
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Mae’r Cynllun Cyflawni hwn yn cynnwys 11 o feysydd blaenoriaeth sy’n cyd-fynd â’r 
amcanion hyn.   
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Rydym wedi gofyn i’r byrddau iechyd ddarparu mwy o wasanaethau lefel isel mewn 
cymunedau drwy Gymru erbyn mis Mawrth 2017. Gwasanaethau fel rhaglenni rheoli 
gorbryder ac ymwybyddiaeth ofalgar yw’r rhain.  

 
Erbyn mis Mawrth 2018 byddwn ni, a chyrff eraill, yn 
gwneud yn siŵr bod gan ragor o bobl wybodaeth well 
a’u bod yn gwybod am y gwasanaethau hyn. 
 
Rydym yn chwilio am ffyrdd o helpu pobl i wella heb 
iddynt orfod cymryd meddyginiaeth ar bresgripsiwn. Er 
enghraifft, drwy weithgareddau ymarfer corff neu 
ddarllen llyfrau sy’n esbonio’u teimladau. Hwn yw’r 
Cynllun Presgripsiynau Cymdeithasol a bydd yn barod 
erbyn mis Rhagfyr 2017.  

 

 
 
Rydym wedi gofyn i’r holl gyrff sy’n ymwneud ag atal hunanladdiad gydweithio i roi 
cynllun gweithredu ar waith i atal hunanladdiad, sef Siarad â mi 2, erbyn mis Mawrth 
2019.  
 

 
Erbyn mis Mawrth 2019, byddwn ni, ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, yn cynnig help mewn gweithleoedd er mwyn gwella iechyd a lles meddyliol 
pawb sy’n gweithio yno. 
 
Bydd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru, Llywodraeth Cymru a 
sefydliadau eraill yn chwilio am ffyrdd eraill o hybu iechyd meddwl pobl sydd newydd 
golli eu gwaith neu sydd mewn perygl o golli eu gwaith.  

Mae hyn yn golygu y bydd pobl yn gallu 
ymdopi’n well ag anawsterau neu 
broblemau iechyd a gwella’n gyflym. 

1.3  Hybu lles meddyliol a, phan fo modd, atal problemau iechyd meddwl 

yn gynnar, rhag iddynt waethygu. 

1.2  Lleihau’r nifer yng Nghymru sy’n cyflawni hunanladdiad neu’n 
niwedio’u  hunain.   

 

1.1  Helpu pobl Cymru i gael y wybodaeth a’r cyngor iawn i’w helpu i ddeall a 
rheoli eu hiechyd a’u lles meddyliol.  

 

“Mae gallu pobl Cymru i wrthsefyll problemau’n gwella ac 
maent yn fwy tebygol o fedru ymdopi â phroblemau’n 

ymwneud â’u lles meddyliol os byddant yn codi.” 

Blaenoriaeth 1 
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Byddwn yn chwilio am ffyrdd o leihau unigrwydd ac unigedd drwy Gymru gyfan erbyn 
mis Mawrth 2109. Bydd hyn yn ymwneud â phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl 
neu a allai gael problemau iechyd meddwl. 
 
Bydd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn defnyddio’i gynllun 
Cymunedau Iach ac yn gweithio gyda chyrff eraill i helpu cymunedau a’r sector 
gwirfoddol. Erbyn mis Mawrth 2019, bydd y cynllun hwn yn ceisio defnyddio’r hyn 
sydd ar gael yn barod yn y gymuned i wella lles pobl ac i’w helpu i ymdopi’n well. 
 
Erbyn 2017, byddwn ni a sefydliadau eraill yn gweithio ar brosiect i greu cymunedau 
mwy gofalgar ac ystyriol. 
 

 
  

2.1  Gwella iechyd a lles pobl Cymru drwy leihau unigrwydd ac unigedd.  
 

“Mae bywydau pobl yn gwella, drwy eu hatal rhag 
teimlo’n unig neu rhag teimlo’u bod ar wahân i bobl 
eraill. 
people.” 

Blaenoriaeth 2 
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Erbyn mis Rhagfyr 2017, byddwn yn rhoi gwybod i gyrff eraill sut y gallant wneud 
mwy i helpu pobl sydd â nodweddion gwarchodedig ac sy’n defnyddio 
gwasanaethau iechyd meddwl.   
 

Nodweddion gwarchodedig: 

Merched neu ddynion 
 

Pobl o hil wahanol 
 

Pobl anabl 
 

Pobl sydd wedi newid eu 
rhyw 

Pobl o wahanol oedran Pobl lesbiaidd, hoyw, 
deurywiol a heterorywiol  
 

Pobl sydd â chrefyddau 
neu gredoau gwahanol 
neu heb ddim crefydd neu 
gred   

Merched sy’n cael babi, a 
merched sydd newydd 
gael babi 

Cyplau sy’n briod neu’n 
byw gyda’i gilydd mewn 
partneriaeth sifil naill ai fel 
cwpl o’r un rhyw neu gwpl 
heterorywiol 

 
Rydym wedi gofyn i’r byrddau iechyd wneud yn siŵr bod eu staff i gyd wedi dilyn y 
cwrs hyfforddi Fy Nhrin i’n Deg ar y cyfrifiadur erbyn mis Rhagfyr 2016. 
 
Gyda chymorth cyrff perthnasol, byddwn yn paratoi cynllun gweithredu erbyn mis 
Rhagfyr 2016 i bobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw.  
 

 
 
Erbyn mis Ebrill 2017, byddwn yn creu system ar-
lein i helpu holl staff y GIG a’r gwasanaethau 
cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau yn 
Gymraeg heb i siaradwyr Cymraeg orfod gofyn 
amdanynt. 
 

3.2  Gwneud yn siŵr bod gwasanaethau iechyd meddwl ar gael yn 
Gymraeg i’r rhai sy’n dymuno hynny a hyfforddi mwy o staff i siarad 
Cymraeg.  

 

3.1  Gwneud yn siŵr bod pobl y mae angen cymorth ychwanegol arnynt 
yn cael yr un cyfleoedd â phawb arall i ddefnyddio gwasanaethau 
iechyd meddwl.  

 

“Gall pawb yng Nghymru gael y gwasanaethau iechyd 

meddwl sydd eu hangen arnynt.” 

Blaenoriaeth 3 
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Ym mis Ebrill 2016, datblygwyd strategaeth Mwy na geiriau i helpu i wella 
gwasanaethau Cymraeg. Byddwn yn paratoi adroddiad ddwywaith y flwyddyn, tan fis 
Mawrth 2019, yn esbonio sut y mae pethau’n mynd. 
 

 

 
 

 
 
Erbyn mis Mawrth 2017, bydd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 
dod ag arbenigwyr at ei gilydd i rannu eu gwybodaeth er mwyn helpu a gwella gofal 

a gwneud yn siŵr bod pobl hŷn sydd â phroblemau iechyd meddwl  yn cael eu trin ag 

urddas a pharch mewn wardiau ysbyty. Bydd y byrddau iechyd ac 

ymddiriedolaethau’r GIG yn gwneud yn siŵr bod y lleoedd sy’n gofalu am bobl hŷn 

yn addas ac yn ystyriol o bobl hŷn.   

 
Bydd yn rhaid i awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd wneud yn siŵr bod yr 
hyn y maent yn ei wneud yn cadw 
pobl yn ddiogel. Rhaid iddynt gytuno 
ar yr hyfforddiant y dylai staff ei gael i 
wneud yn siŵr eu bod yn gwybod am 
y Ddeddf Galluedd Meddyliol, cadw 
pobl yn ddiogel a gofalu am bobl y 
mae angen mwy o help arnynt. 
 
Rydym am i gyrff weithio gyda’r 
Fforwm Defnyddwyr Gwasanaethau 
Iechyd Meddwl a Gofalwyr a gwrando 
ar leisiau’r rhai sydd wedi defnyddio 
gwasanaethau iechyd meddwl, eu 
teuluoedd neu eu gofalwyr. Bydd hyn 
yn helpu i newid sut y mae staff yn 
meddwl ac yn gweithredu i wneud yn siŵr bod pobl yn cael eu trin ag urddas a 
pharch. 
 

 
 

Nod y Ddeddf Galluedd Meddyliol yw 
gwneud yn siŵr bod pobl yn cael y cymorth 
sydd ei angen arnynt i wneud cynifer o 
benderfyniadau â phosibl. Mae hefyd yn 
diogelu’r rhai y mae angen i’w teuluoedd, 
eu ffrindiau neu eu staff cymorth cyflogedig 
wneud penderfyniadau drostynt. 

Mae’r Fforwm yn cynnwys pobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl a 
gofalwyr o’r Bwrdd Partneriaeth 
Cenedlaethol a Byrddau Partneriaeth 
Lleol, ynghyd ag aelodau eraill sydd â 
nodweddion gwarchodedig. 

4.2  Gwneud yn siŵr nad yw pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn 
cael eu labelu neu eu trin yn wahanol. 

 

4.1  Gwneud yn siŵr bod yr holl wasanaethau iechyd meddwl sy’n cael eu 
cynllunio neu eu darparu’n ddiogel a bod pobl yn cael eu trin ag 
urddas a pharch. 

 

“Caiff pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, a’u 

teuluoedd a’u gofalwyr, eu trin ag urddas a pharch.” 

Blaenoriaeth 4 
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Erbyn mis Mawrth 2019, rydym am i fwy o gyrff, pobl sy’n gweithio yn y 
gwasanaethau iechyd meddwl a’r cyhoedd ddeall y driniaeth annheg a gaiff rhai pobl 
sydd â phroblemau iechyd meddwl.  
 
Bydd y Byrddau Partneriaeth Lleol yn ystyried adduned urddas Fforwm Defnyddwyr 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cenedlaethol a Gofalwyr a phenderfynu ei 
ddefnyddio fel y mae, neu ei newid er mwyn medru ei ddefnyddio ym mhob 
gwasanaeth iechyd meddwl erbyn mis Rhagfyr 2016. 
 

 
 
Rydym am i gyrff weithio gyda phobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl a 
gwrando ar eu sylwadau i wella ansawdd eu cynlluniau gofal a thriniaeth ac i wneud 
yn siŵr eu bod wedi cytuno ar ganlyniadau drwy ystyried yr hyn sy’n bwysig i’r rhai a 
fydd yn defnyddio’r gwasanaethau. 
 
Erbyn mis Mawrth 2017, byddwn yn helpu i baratoi cyrsiau ar-lein i staff y 
gwasanaeth iechyd i’w helpu i ddeall profiadau’r rhai sydd â phroblemau iechyd 
meddwl. Bydd hyn yn helpu staff i feddwl am yr addasiadau rhesymol y bydd eu 
hangen ar bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl pan fyddant yn dechrau 
defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl.   
 
Bydd y byrddau iechyd a’r cyrff yn y sector gwirfoddol sy’n darparu gwasanaethau 
iechyd meddwl yn gofyn i’r rhai sy’n defnyddio’u gwasanaethau pa mor fodlon ydynt 
â’u cynlluniau gofal a thriniaeth. Bydd yr arolwg hwn yn dechrau erbyn mis Mawrth 
2017 a byddant yn paratoi adroddiad ar hyn bob blwyddyn.  
 

 
 

 
Fel rhan o’r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), mae 
angen i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol 
wybod am y bobl yn eu hardaloedd a beth 
yw eu  hanghenion. Byddant yn gofalu bod y 
rhai sy’n defnyddio’u gwasanaethau’n 
cyfrannu at benderfyniadau am y 
gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. 
 
 

 

 
 

4.5  Gwneud yn siŵr bod pawb sy’n wynebu argyfwng ac sydd mewn 
cysylltiad â’r heddlu yn cael eu trin ag urddas a pharch  

 

4.4  Gwneud yn siŵr bod pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd 
meddwl, eu teuluoedd a’u gofalwyr yn cyfrannu at benderfyniadau’n 
ymwneud â’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. 

 

4.3  Gwneud yn siŵr bod defnyddwyr gwasanaethau / gofalwyr yn teimlo 
bod ganddynt lais a’u bod yn cyfrannu’n llawn at benderfyniadau’n 
ymwneud â’u gofal eu hunain/ gofal aelod o’r teulu. 
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Erbyn mis Mawrth 2017, bydd yr 
heddlu, y byrddau iechyd, staff y 
gwasanaeth ambiwlans a’r sector 
gwirfoddol yn gwneud yn siŵr eu bod 
yn dilyn canllawiau Concordat Gofal 
Iechyd Meddwl mewn Argyfwng. Bydd 
hyn yn golygu bod pobl sy’n cael pwl o 
salwch meddwl difrifol (mewn 
argyfwng) mewn lle cyhoeddus yn cael 
eu cymryd i le diogel (dyma’r gyfraith o 
dan adran 135 ac 136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl) a byddant yn cael gwasanaeth 
gwell a’u trin ag urddas a pharch. 
 

 

 
 

 
 

Erbyn mis Mawrth 2017, bydd byrddau 
iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd 
Cyhoeddus Cymru yn gwneud yn siŵr 
bod merched yn cael gwybodaeth dda a 
chymorth pan fyddant yn cynllunio i gael 
babi, pan fyddant yn feichiog ac ar ôl i’r 
babi gael ei eni. Bydd hyn yn hybu 
iechyd a lles drwy ddefnyddio’r 
cynlluniau sydd ar waith ar hyn o bryd, 
fel Teuluoedd yn Gyntaf, y Tîm o 
Amgylch y Teulu, Dechrau’n Deg a 

Thimau Cymorth Integredig i Deuluoedd.   
 
Rhaid i fyrddau iechyd wneud yn siŵr 
bod gwasanaeth amenedigol ar gael 
yn y gymuned erbyn mis Tachwedd 
2016. 
 
Erbyn mis Tachwedd 2016, rhaid i fyrddau iechyd wneud yn siŵr bod eu staff yn 
gwybod am wasanaethau amenedigol i ferched beichog sydd â phroblemau iechyd 
meddwl, a gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu hyfforddi i reoli’r gwasanaethau hyn. 
 

Cytundeb rhwng llawer o gyrff sy’n 
gweithio gyda’i gilydd i wella’r help a’r 
gofal sydd ar gael i bobl mewn argyfwng 
yw’r Concordat Gofal Iechyd Meddwl 
mewn Argyfwng. Byddant yn cynnig helpu 
yn fuan yn y broses i atal pobl rhan anafu 
eu hunain neu oherwydd bod eu problem 
iechyd meddwl yn creu argyfwng iddynt.   

Mae gwasanaeth amenedigol ar gael i 
ferched ychydig cyn iddynt gael babi, yn 
ystod yr enedigaeth ac am gyfnod wedyn. 

5.1  Helpu merched sydd â phroblemau iechyd meddwl, a helpu eu 
babanod a’u teuluoedd, cyn iddynt gael babi, pan fyddant yn feichiog 

ac wedyn. 

“Mae pob plentyn yn cael y dechrau gorau bosibl 
mewn bywyd ac mae cymorth ar gael i rieni a’r rhai 

sy’n gofalu amdanynt, os oes angen.” 

Blaenoriaeth 5 
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Mae angen i fyrddau iechyd, awdurdodau lleol a’r sector gwirfoddol weithio gyda’i 
gilydd i helpu rhieni i ffurfio perthynas ofalgar rhwng rhieni a’u plant ifanc a’u helpu i 
ymdopi, a hynny drwy ddefnyddio cynlluniau  Teuluoedd yn Gyntaf, y Tîm o Amgylch 
y Teulu, Dechrau’n Deg a Thimau Cymorth Integredig i Deuluoedd, erbyn mis 
Mawrth 2019. 
 
Cyn yr etholiad nesaf, rhaid i fyrddau iechyd ddechrau defnyddio canllawiau Plant 
Iach Cymru. Mae’r cynllun hwn yn cynnwys amrywiaeth o bynciau am iechyd plant 0-
7 oed a’r nod yw eu cadw’n iach.   
  

5.2  Helpu rhieni a gofalwyr i ffurfio perthynas ofalgar â’u plant ifanc i’w 

helpu i ymdopi pan fyddant yn hŷn.  
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Byddwn yn parhau i weithio gyda’r sector gwirfoddol, y byrddau iechyd a’r 
awdurdodau lleol i wneud yn siŵr ein bod yn ystyried sut y bydd unrhyw reolau a 
chanllawiau y byddwn yn eu creu’n effeithio ar blant mewn ysgolion a cholegau, a’r 
modd y maent yn teimlo. 
 
Bydd ysgolion penodol yn y sector cynradd, uwchradd ac arbennig yn cael eu dewis i 
fod yn Ysgolion Arloesi, a byddant yn parhau â’r gwaith y maent wedi bod yn ei 
wneud gydag arbenigwyr ers mis Ionawr 2016 i greu Cwricwlwm Newydd i Gymru. 
Rydym am i hwn fod ar gael i bob ysgol a choleg erbyn mis Medi 2018 a’i ddefnyddio 
i hybu dysgu ac addysgu o fis Medi 2021.  
 

Erbyn mis Mawrth 2019, bydd Ymddiriedolaeth GIG 
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn helpu ysgolion, colegau a 
phrifysgolion addysg bellach ac addysg uwch i 
ddefnyddio Addysg Uwch Iach a Chynaliadwy / 
Fframwaith Addysg Bellach. Mae’r rhain yn cynnwys  
iechyd a lles meddyliol plant a phobl ifanc mewn 
addysg uwch ac addysg bellach. 

 
O fis Ebrill 2017 ymlaen, dylai ysgolion, colegau a 
phrifysgolion feddwl sut y gallant helpu plant i ymdopi’n 
well â bywyd a sut y maent yn meddwl ac yn teimlo am 
fywyd.  

 
O fis Medi 2016 ymlaen, bydd ysgolion a cholegau’n dechrau defnyddio’r adran 
‘Dinasyddiaeth’ yn strategaeth y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Bydd y 
Fframwaith yn helpu plant i feddwl am bwy ydynt, sut y maent yn teimlo amdanynt eu 
hunain, beth y mae pobl eraill yn meddwl ohonynt, ac i feddwl hefyd am eu hiechyd 
a’u lles. Bydd hefyd yn ystyried y rheolau ar gyfer defnyddio cyfrifiaduron, sut i 
ymddwyn ar-lein a seiberfwlio. 
 
Bydd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn defnyddio canllawiau lles 
meddyliol i wneud yn siŵr bod plant a phobl ifanc yn cael help i ddysgu sut i ymdopi 
a gwella’r ffordd y maent yn teimlo yn ystod eu hamser yn yr ysgol. 
 
 

6.1  Gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu ymdopi a theimlo’n well mewn 
ysgolion a cholegau Cymru. 

 

“Mae pob plentyn a pherson ifanc yn gallu ymdopi’n 
well  â phroblemau iechyd meddwl os byddant yn 

codi.” 

Blaenoriaeth 6 
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Cyn yr etholiad nesaf, byddwn yn 
gwneud cyfraith newydd i wneud yn 
siŵr bod pobl sydd ag anghenion 
dysgu ychwanegol (ADY) yn cael y 
cymorth a’r gefnogaeth y dylent eu 
cael. 
 
Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau 
eraill i wneud yn siŵr bod athrawon yn 
fwy tebygol o fedru helpu disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a bod 
ganddynt yr amser i wneud hynny.  
 

 
 
Gan fod y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn rhoi hawliau 
newydd i bobl, byddwn yn ailysgrifennu’r Strategaeth Gofalwyr i gynnwys y rhain. 
Bydd y Strategaeth Gofalwyr newydd hefyd yn ceisio gwella lles gofalwyr, gan 
gynnwys gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc. 
 
Drwy Gymru gyfan, rydym yn ystyried sut y gallwn nodi problemau iechyd meddwl yn 
gynt a’u hatal rhag gwaethygu a, drwy hynny, helpu plant sy’n derbyn gofal sy’n cael 
trafferth ffurfio perthynas neu sydd wedi dioddef poen neu loes yn ystod eu 
plentyndod. O 2016 ymlaen, rydym am leihau nifer y plant sydd â’r problemau hyn ac 
sy’n gorfod derbyn gofal.  
 
Byddwn yn parhau i weithio gyda chyrff eraill i feddwl am ffyrdd o atal bwlio mewn 
ysgolion ac yn y gymuned.  
 
Erbyn mis Mawrth 2017, byddwn hefyd yn ystyried sut y gallwn nodi problemau 
iechyd meddwl yn gynt a’u hatal rhag gwaethygu er mwyn helpu plant a phobl ifanc y 
mae angen eu cadw mewn mannau diogel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bydd ADY yn helpu’r plant a’r bobl ifanc 
hynny sy’n ei chael yn anoddach dysgu 
nag eraill ac y mae angen help 
ychwanegol arnynt i:  

 wneud eu gwaith cartref  

 deall gwybodaeth  

 dweud beth y maent yn ei feddwl. 

6.3  Helpu plant a phobl ifanc sy’n debygol iawn o fod â phroblemau 
iechyd meddwl i wella’r ffordd y maent yn teimlo amdanynt eu hunain 

6.2  Helpu plant a phobl ifanc 0 – 25 oed sydd ag anghenion addysgol 
ychwanegol ac anghenion iechyd meddwl. 
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Rhaid i fyrddau iechyd fod â’r gwasanaethau iawn i wneud yn siŵr eu bod yn gallu 
gweld pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl er mwyn eu hasesu’n gyflym. Ni 
ddylai unrhyw blentyn sydd â phroblem iechyd meddwl difrifol orfod aros mwy na 48 
awr cyn cael asesiad brys. 
 
Bydd angen i fyrddau iechyd wneud yn siŵr bod ganddynt lle addas a diogel i’r 
heddlu fynd â phobl ifanc sydd mewn argyfwng. Erbyn mis Mawrth 2017, ni ddylai 
unrhyw blentyn gael ei roi yng nghelloedd yr heddlu i’w cadw’n ddiogel. 
 
Bob blwyddyn, o fis Mehefin 2016, 
bydd Gyda’n Gilydd dros Blant a Phobl 
Ifanc yn datblygu llwybrau gofal a fydd 
yn dangos sut y dylai plant a phobl 
ifanc gael eu trin yn ystod y gwahanol 
gamau yn y system CAMHS arbenigol. 
Bydd angen i fyrddau iechyd 
ddefnyddio’r llwybrau gofal hyn wrth 
iddynt gael eu cyhoeddi, i wella 
gwasanaethau arbenigol CAMHS. 
 
Erbyn mis Ionawr 2017, byddwn yn creu llwybr gofal i ddangos sut y dylai’r plant a’r 
bobl ifanc hyn sydd â phroblemau iechyd meddwl gael eu trin gan y system 
cyfiawnder troseddol.  
 
Bydd angen i fyrddau iechyd wneud yn siŵr eu bod yn rhoi digon o amser i 
arbenigwyr CAMHS ymweld â’r holl Dimau Troseddau Ieuenctid (TTI) i asesu’r plant 
a’r bobl ifanc a darparu gwasanaethau iechyd meddwl iddynt os oes angen. Bydd y 
TTI hefyd yn  gallu cael help gan CAMHS os yw’r plentyn neu’r person ifanc wedi 
troseddu. 
 
Erbyn mis Rhagfyr 2017, byddwn yn helpu byrddau iechyd i baratoi llwybr gofal i 
wneud yn siŵr bod cyrff yn gweithio gyda’i gilydd i gynnig gwasanaethau 

Mae llwybr gofal yn helpu pawb sydd â 
phroblemau iechyd meddwl i gael yr un 
math o gymorth. Bydd pawb yn cael 
gwasanaeth cydgysylltiedig ac ni fydd neb 
yn mynd ar goll yn y system. Mae 
gwahanol gamau i’r llwybr gofal a bydd 
pobl yn ymuno ar y cam sy’n addas iddyn 
nhw.  

7.1  Gwneud yn siŵr bod pob plentyn a pherson ifanc sydd â phroblemau 
iechyd meddwl yn cael y gwasanaeth iawn ar yr adeg iawn, a hynny 
mor agos at eu cartref â phosibl. Gwneud yn siŵr bod y broses o 
symud pobl ifanc o’r gwasanaethau i blant i’r gwasanaethau i 
oedolion yn cael ei rheoli’n dda. 

 

“Mae plant a phobl ifanc sydd â phroblemau iechyd 
meddwl yn gallu gwella’n gynt.” 

Blaenoriaeth 7 
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cydgysylltiedig i bobl ifanc y mae angen mwy o help arnynt, o bosibl, fel plant sy’n 
derbyn gofal a phlant sydd wedi’u mabwysiadu.  
 
Rydym yn edrych eto ar y canllawiau ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â phroblemau 
iechyd meddwl neu sydd yn y system cyfiawnder ieuenctid ac sydd â phroblem 
alcohol neu gyffuriau. Erbyn mis Mawrth 2018, rydym am wneud yn siŵr bod y 
gwasanaethau iawn ar gael ar eu cyfer nhw.     
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Erbyn mis Medi 2016, bydd 
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd 
Cyhoeddus Cymru yn helpu’r GIG 
i ddatblygu llwybr gofal ar gyfer y 
rhai sydd â chyflwr 
niwroddatblygiadol. Bydd cymorth 
a gwasanaethau amrywiol, y 
gwyddom sy’n gweithio, hefyd ar gael drwy Gymru.   
 
Erbyn mis Medi 2016, bydd byrddau iechyd, awdurdodau lleol a’r sector gwirfoddol 
yn gweithio gyda’i gilydd i greu gwasanaethau i nodi a rheoli pobl sydd â chyflyrau 
niwroddatblygiadol. 
 

 
 
Erbyn mis Mawrth 2017, bydd byrddau iechyd yn gwneud yn siŵr bod digon o bobl i 
ddarparu gwasanaethau cyswllt seiciatrig mewn Ysbytai Cyffredinol a byddant yn 

ystyried i ba raddau y mae hyn wedi gweithio erbyn mis 
Mawrth 2018. 
 
Erbyn mis Mawrth 2017, bydd byrddau iechyd yn ystyried sut 
i wneud yn siŵr bod mwy o bobl sydd â phroblemau iechyd 
meddwl yn cael archwiliadau iechyd meddwl ac archwiliadau 
i wneud yn siŵr bod eu meddyginiaeth yn dal yn gywir. 
 
Byddwn ni ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus 
Cymru yn gwneud yn siŵr bod iechyd meddwl, erbyn mis 
Mawrth 2019, yn cael ei drin yr un fath ag iechyd corfforol 

mewn Asesiadau o Effaith ar Iechyd. 

Mae rhai’n cael eu geni â chyflwr  
niwroddatblygiadol a gall y cyflyrau hyn 
effeithio ar y ffordd y mae eu hymennydd yn 
gweithio (fel anhwylder ar y sbectrwm 
awtistiaeth ac anhwylder diffyg canolbwyntio a 
gorfywiogrwydd). 

Mae’r gwasanaeth cyswllt seiciatrig yn asesu 
ac yn trin pobl  tra maent yn yr ysbyty os oes 
rheswm i gredu bod ganddynt broblemau 

8.2  Gwneud yn siŵr bod lles meddyliol yn cael yr un sylw ag iechyd 
corfforol wrth greu neu ddarparu gwasanaethau iechyd.  

 

8.1  Helpu pobl sydd â chyflyrau niwroddatblygiadol i gael y driniaeth 
iawn ar yr adeg iawn i’w helpu i ddatblygu’n bersonol ac yn 
gymdeithasol  

“Mae’r gwasanaethau iawn ar gael, ar yr adeg iawn,  i’r 
rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl.” 

Blaenoriaeth 8 
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Bydd timau cyswllt seiciatrig a 
chamddefnyddio sylweddau’n gweithio gyda’i gilydd, gyda’r heddlu a chydag 
adrannau brys yn yr ysbytai i helpu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl neu 
broblemau alcohol neu gyffuriau sy’n mynd i’r ysbyty’n aml. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae gan y Pwyllgor Cenedlaethol i Reoli Therapïau Seicolegol gynllun gweithredu 
sy’n dweud wrth y byrddau iechyd am ofalu y bydd yn haws i oedolion sydd â 
phroblemau iechyd meddwl gael therapïau siarad erbyn mis March 2017. 
 
Byddwn yn ystyried eto, erbyn mis Hydref 2016,  faint o wasanaethau sydd ar gael i 
bobl sydd ag anhwylder personoliaeth, problem iechyd meddwl neu broblemau 
alcohol a chyffuriau. 
 

 
 
Erbyn mis Mehefin 2016, bydd angen i fyrddau iechyd gynyddu nifer y therapïau 
siarad sy’n gweithio orau i’r rhai sy’n dangos yr arwyddion cyntaf o seicosis. 
 
Rhaid i fyrddau iechyd wneud yn 
siŵr bod llwybrau gofal lleol ar 
gael i bobl a allai fod â seicosis, 
gan wneud yn siŵr eu bod yn cael 
eu gweld yn fuan, cyn pen 48 awr. 
Bydd yn rhaid i’r gwasanaeth 
ddweud wrthym sut y mae hyn yn gweithio erbyn mis Ebrill 2017. 
 

 
 
Erbyn mis Ebrill 2017, rhaid i awdurdodau lleol wneud yn siŵr eu bod yn darparu 
gwasanaethau sy’n rhoi’r gofal a’r cymorth iawn i bawb. Bydd hyn yn cynnwys pobl 
sy’n gofalu am eraill ond y mae angen gofal arnynt hwythau hefyd.   

iechyd meddwl. Maent yn gyswllt gwerthfawr 
rhwng iechyd meddwl ac iechyd corfforol. 

Problem iechyd meddwl yw seicosis. Mae’n 
creu syniadau a theimladau sydd mor ddryslyd, 
nid yw’r person yn gwybod beth sy’n digwydd 
go iawn a beth sy’n digwydd yn ei ddychymyg.  

8.5  Gwneud yn siŵr bod y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol yn 
gweithio gyda’i gilydd i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd 
gydgysylltiedig. 

 

8.4  Gwneud yn siŵr bod pobl sy’n dioddef cyfnod o seicosis am y tro 
cyntaf yn cael y drinidaeth iawn ar yr adeg iawn.  

 

8.3  Gwneud yn siŵr bod pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn gallu 
cael therapïau siarad, y gwyddom sy’n gweithio.  
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Bydd byrddau iechyd yn gweithio’n lleol, a drwy Gymru, i wneud yn siŵr bod pobl 
sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl, eu teuluoedd a’u gofalwyr, yn gwybod 
am y cymorth a allai fod ar gael iddynt o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru), erbyn mis Ebrill 2017.   
 
Byddwn yn ystyried cyflwyno Bondiau Lles i helpu’r sector gwirfoddol i gynnig 
gwasanaethau newydd i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. Os bydd y 
bondiau’n gweithio, byddwn yn ystyried eu cyflwyno drwy Gymru gyfan. 
 

 
 

Bydd byrddau iechyd yn gweithio 
gydag arbenigwyr iechyd i ystyried 
beth y gallant ei wneud yn eu 
hardaloedd i wneud iddynt feddwl 
mwy am yr hyn sydd ei angen mewn 
gwirionedd ar y person sy’n cael 
gofal. Bydd yn rhaid iddynt gynnwys 
hyn yn eu cynlluniau.  
 
Erbyn mis Ebrill 2017, bydd byrddau 
iechyd yn gorfod edrych ar eu 
cynlluniau a meddwl sut y gall pobl 
nad ydynt yn feddygon helpu pobl 

sydd â phroblemau iechyd meddwl, yn enwedig os oes angen mwy o gymorth 
arnynt.  
 
Erbyn mis Ebrill 2017, byddwn yn meddwl am y ffordd orau o gynnig therapïau ac yn 
ystyried a oes digon o staff i’w cynnig. Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i ni gael mwy o 
staff i wneud i’r gwasanaethau hyn weithio’n well. 
 

 
 
Bydd angen i fyrddau iechyd ystyried sut y maent wedi defnyddio’r Fframwaith 
Anhwylderau Bwyta i ddarparu gwasanaethau i bobl sydd ag anhwylderau bwyta. 
Yna, byddant yn dweud wrth Rwydwaith Cynllunio CAMHS: Anhwylderau Bwyta  er 
mwyn cynnwys y wybodaeth yn eu hadroddiad. 
 
Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) wedi 
paratoi canllawiau ar Adnabod a Thrin Anhwylderau Bwyta. Erbyn mis Ionawr 2018, 
bydd yn rhaid i fyrddau iechyd feddwl a oes angen iddynt newid eu gwasanaethau 
oherwydd y rhain. 
 
Erbyn mis Medi 2016, bydd byrddau iechyd yn darparu gwasanaethau i drin 
anhwylderau bwyta mor agos at gartref y claf â phosibl, a hynny naill ai mewn ysbyty 
neu yn y gymuned.   
 

8.7  Gwneud yn siŵr bod pobl o bob oed sydd ag anhwylder bwyta  yn 
gallu cael y gwasanaethau iawn ar yr adeg iawn.  

 

8.6   Gwneud yn siŵr bod cysylltiadau cryf rhwng gofal yn y gymuned 
(sylfaenol) a gwasanaethau iechyd meddwl.  
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Erbyn mis Chwefror 2017, bydd angen i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol ar hyd a 
lled Cymru wneud yn siŵr eu bod yn rhoi gwybodaeth i ofalwyr a theuluoedd pobl 
sydd ag anhwylder bwyta yn esbonio’r hyn y gallant ei wneud i’w helpu i wella. 
 
Bydd byrddau iechyd, a Rhwydwaith Cynllunio CAMHS: Anhwylderau Bwyta yn 
gwneud yn siŵr bod canlyniadau’r gwasanaethau anhwylderau bwyta’n cael eu 
mesur yn yr un ffordd ar hyd a lled Cymru. Bydd hyn yn cynnwys y rhai sy’n gorfod 
mynd i’r ysbyty i gael eu bwydo. Bydd y canlyniadau ar gael erbyn mis Medi 2017. 
 
 
 

 
 
Bydd byrddau iechyd yn parhau i 
helpu GIG Cyn-filwyr Cymru i 
gynnig y gwasanaethau iawn ar yr 
adeg iawn i’r rhai sydd ag 
Anhwylder Straen wedi Trawma 
(PTSD) ar ôl  iddynt adael y 
Lluoedd Arfog. 
 
Byddwn ni, y byrddau iechyd a’r sector gwirfoddol yn gwneud yn siŵr bod mwy o 
feddygon a phobl eraill yn  gwybod am broblemau iechyd meddwl cyn-filwyr. 
 

 
 
Erbyn mis Mawrth 2017, rydym am wneud yn siŵr bod pobl o’r bwrdd iechyd sy’n 
ymweld â charchardai’n gwella’r cymorth a’r driniaeth sydd ar gael i garcharorion 
sydd â phroblemau iechyd meddwl. 
 
Erbyn mis Mawrth 2018, byddwn yn gweithio gyda chyrff eraill i gynnig 
gwasanaethau gwell i’r rhai sydd wedi troseddu ond y mae angen eu trin mewn 
ysbyty’n hytrach na’u hanfon i’r carchar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae rhai sy’n gadael y Lluoedd Arfog (cyn-
filwyr) yn dioddef o PTSD, sef problem iechyd 
meddwl sy’n codi oherwydd eu profiadau tra 
oeddent yn brwydro. Cafodd GIG Cyn-filwyr 
Cymru ei sefydlu i ofalu am iechyd meddwl 
cyn-filwyr, i’w helpu i ddychwelyd i fyw yn y 
gymdeithas. 

8.9  Gwneud yn siŵr bod pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl ac sydd 
yn y system cyfiawnder ieuenctid yn cael y gwasanaethau iawn ar yr 
adeg iawn  

 

8.8  Gwneud yn siŵr bod gwasanaethau iechyd meddwl ar gael ar yr adeg 
iawn i’r rhai sydd wedi gadael y Lluoedd Arfog.   
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Byddwn ni a’r byrddau iechyd yn gweithio gyda Gwasanaethau Cyswllt Cyfiawnder 
Troseddol i wneud yn siŵr bod rhai troseddwyr yn cael eu cadw mewn lle sy’n fwy 
addas i’w hanghenion, yn lle’u cadw yn y carchar. 
 

 
 
Byddwn ni a chyrff eraill yn ailedrych ar ein cynllun gweithredu ar gyfer 
gwasanaethau diogel i weld a oes angen i ni newid y drefn ar gyfer anfon pobl i 
ysbytai diogel. 
 

 
 
Rhaid i Fyrddau Cynllunio Ardal ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau a Byrddau 
Partneriaeth Lleol baratoi cynllun ar y cyd yn esbonio sut y byddant yn gwneud yn 
siŵr eu bod yn cynnig y gwasanaethau a nodir yn y Fframwaith gwasanaeth i drin  
pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a phroblemau camddefnyddio sylweddau 
sy’n cyd-ddigwydd . Rhaid iddynt hefyd wneud yn siŵr bod llwybrau gofal ar gael i 
helpu pobl ifanc symud rhwng gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau 
alcohol a chyffuriau. 
 

 
Ddwywaith y flwyddyn bydd Byrddau Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau a 
Byrddau Partneriaeth Lleol yn ystyried: 
 
 systemau rheoli da ymhlith meddygon  
 gwneud penderfyniadau pan na fydd meddygon yn cytuno 
 cynnig hyfforddiant perthnasol  
 cynnwys pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl yn y broses o greu 

gwasanaethau newydd neu wrth ystyried sut y mae gwasanaethau’n gweithio. 
 
Bydd Grŵp Uwch Nyrsys Iechyd Meddwl Cymru yn ystyried y Fframwaith 
gwasanaeth i drin  pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a phroblemau 
camddefnyddio sylweddau sy’n cyd-ddigwydd ac yna’n gweithio gyda ni i ddatblygu 
cynllun i’w roi ar waith erbyn mis Rhagfyr 2016. 
 

8.11  Gwneud yn siŵr bod y rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl a 

phroblemau alcohol a chyffuriau yn cael eu rheoli’n well  

8.10  Gwneud yn siŵr bod pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn cael 
y gwasanaethau iawn ar yr adeg iawn os oes angen iddynt fynd i 
ysbyty diogel.   
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Erbyn mis Gorffennaf 2018, rydym am weld pa effaith y bydd Deddf Tai 2014 wedi’i 
chael ar ddigartrefedd ymhlith pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.   
 
Rydym am wneud yn siŵr bod pobl ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref, 
yn gwybod bod gwasanaethau iechyd meddwl ar gael iddynt os oes angen. 
 
Byddwn yn gwneud yn siŵr bod byrddau iechyd yn defnyddio’r safonau sydd ar waith 
ers 2013 i wella iechyd pobl ddigartref a phobl sy’n agored i niwed, os oes angen 
mwy o gymorth arnynt. Byddwn yn gofyn iddynt ddangos eu cynlluniau i ni 
ddwywaith y flwyddyn. 
 

 
 

Erbyn mis Mawrth 2019, rydym 
am i’n Gwasanaeth Di-waith 
gynnig mwy o gyfleoedd gwaith a 
hyfforddiant i’r rhai sydd â 
phroblemau iechyd meddwl.  
  
Erbyn mis Mawrth 2019, rydym 
am i’n Gwasanaeth Di-waith helpu 
mwy o bobl sydd â phroblemau 
iechyd meddwl i barhau i weithio. 
 
 
 

 
Erbyn mis Mawrth 2019, byddwn ni a chyrff eraill yn helpu cyflogwyr i gefnogi pobl 
sydd â phroblemau iechyd meddwl sy’n gweithio iddynt.  
 
 

9.2.  Helpu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl barhau i weithio a’i 
gwneud yn haws iddynt gael gwaith a manteisio ar gyfleoedd 
hyfforddi.  

   
 

9.1  Helpu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl i gael yr un tai a 
chymorth â phobl eraill a gwneud yn siŵr bod pobl ddigartref, neu 
bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, yn gwybod sut i gael 
gwasanaethau iechyd meddwl.  

   
 

“Drwy fanteisio ar gyfleoedd da mewn bywyd, gall pobl 
o bob oed wella a chynnal eu hiechyd a’u lles 

meddyliol.” 

Blaenoriaeth 9 
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Erbyn mis Mawrth 2017, rhaid i’r byrddau iechyd a’r 
sector gwirfoddol wneud yn siŵr bod eu cynlluniau 
gofal a thriniaeth yn ystyried materion ariannol ac yn 
dangos i bobl lle y cânt help. 
 
Byddwn yn datblygu Cynllun Cyflawni Cynhwysiant 
Ariannol erbyn mis Rhagfyr 2016. Byddwn yn 
gwneud yn siŵr bod hwn yn ystyried anghenion pobl 
sydd â phroblemau iechyd meddwl. 

 

 
  
Erbyn mis Mawrth 2017, bydd 
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd 
Cyhoeddus Cymru yn datblygu 
hyfforddiant ym maes adfer iechyd i wneud yn siŵr bod ein gwasanaethau’n helpu 
pobl i wella a bydd eu cynlluniau gofal a thriniaeth yn dangos sut y maent yn gwneud 
hyn. 
 

 
 

 
  
Rhaid i’r byrddau iechyd ddefnyddio’r Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol ‘Trais yn 
erbyn Menywod a Cham-drin Domestig’ i wneud yn siŵr bod eu staff i gyd yn deall 

Mae adfer iechyd yn  golygu helpu pobl i 
wella.  

9.5  Helpu pobl sy’n gweithio yn y gwasanaethau iechyd meddwl yn cael 
eu hyfforddi i ddeall sut y mae cam-drin domestig a thrais rhywiol yn 
effeithio ar iechyd meddwl pobl.  

   
 

9.4  Cynyddu nifer y gwasanaethau sydd ar gael i helpu pobl i adfer eu 
hiechyd. 

   
 

9.3  Gwneud yn siŵr bod pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn cael 
cyngor ynghylch arian.  
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sut y mae trais yn erbyn merched a cham-drin domestig yn effeithio ar iechyd 
meddwl pobl.    
 

 
 

 
 
Erbyn mis Rhagfyr 2016, byddwn yn paratoi cynllun tair blynedd ar gyfer pobl sydd â 
dementia a’r rhai sy’n gofalu amdanynt. 
 
Erbyn mis Mawrth 2017, byddwn ni a 
chyrff eraill yn gwneud yn siŵr bod 
pobl Cymru yn gwybod sut y gallant 
leihau’r tebygolrwydd y byddant yn 
cael dementia. Bob blwyddyn, byddwn 
hefyd yn  ystyried sut y mae hyn yn 
gweithio. 
 
Rydym am i fyrddau iechyd, awdurdodau lleol a’r sector gwirfoddol gynyddu nifer y 
bobl yng Nghymru sy’n gallu adnabod arwyddion dementia a gwybod lle i droi am 
gymorth. Rydym am greu cymunedau sy’n gallu gwneud mwy i helpu pobl sydd â 
dementia. Bob chwe mis, byddwn yn ystyried sut y mae hyn yn gweithio.   
 
Erbyn mis Medi 2016, bydd byrddau iechyd yn trefnu i weithwyr cymorth gofal 
sylfaenol weithio mewn meddygfeydd i roi gwybodaeth a chyngor ynghylch cael y 
gofal a’r gwasanaethau iawn i’r rhai sydd newydd gael gwybod bod dementia arnynt. 
 
Erbyn mis Mawrth 2017, bydd yn rhaid i fyrddau iechyd wneud yn siŵr bod  
gwasanaethau ar waith i helpu pobl mewn ysbytai cyffredinol sydd â dementia, sy’n 
anghofus neu sydd â phroblemau iechyd meddwl. 

 
Erbyn mis Medi 2016, byddwn yn gwneud yn siŵr bod yr holl 
fyrddau iechyd a’r awdurdodau lleol yn defnyddio canllawiau 
Gwaith Da: fframwaith hyfforddi a datblygu ar gyfer gofal 
dementia yng Nghymru. 
 

Pan fydd dementia ar bobl mae eu 
hymennydd yn dechrau arafu ac mae’n 
anodd iddynt ganolbwyntio. Gall dementia 
hefyd effeithio ar y ffordd y mae pobl yn 
teimlo ac yn ymddwyn. Gallant fod yn 
ddigalon, yn flin neu’n ffwndrus.   

“Mae Cymru yn wlad sy’n deall dementia” 
 
Mae’n bosibl y bydd y camau hyn yn newid pan gaiff y Cynllun 

Gweithredu ar Ddementia newydd ei gyhoeddi fis Rhagfyr 2016.  

10.1  Gwella ansawdd bywyd a’r gofal a gaiff pobl sydd â dementia, neu 
sydd mewn perygl o gael dementia, a’r rhai sy’n gofalu amdanynt, 

drwy roi’r strategaeth  Cymru: Cenedl sy’n Deall Dementia ar waith.  

Blaenoriaeth 10 
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Erbyn mis Mawrth 2017, bydd grŵp o bobl sydd â diddordeb arbennig ym maes 

iechyd meddwl pobl hŷn yn ystyried sut y mae’n bosibl gwella’r gwasanaeth. 
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Bydd Byrddau Partneriaeth yn ystyried beth arall y gallant ei wneud neu beth y 
gallant ei wneud yn wahanol i wneud yn siŵr bod gwasanaethau’n gydgysylltiedig, 
gan ddefnyddio’r hyn sydd ganddynt mewn ffordd well a mwy effeithlon i helpu pobl â 
phroblemau iechyd meddwl. 
 
Erbyn mis Rhagfyr 2016, rhaid i fyrddau iechyd wneud yn siŵr bod gan eu Byrddau 
Partneriaeth Lleol y trefniadau iawn a’r bobl iawn i fedru cwblhau’r gwaith rydym 
wedi gofyn iddynt ei wneud fel rhan o’r cynllun cyflawni newydd hwn a’r rhaglen 
Gyda’n Gilydd dros Blant a Phobl Ifanc. 
 
Byddwn ni a’r byrddau iechyd yn gwneud yn siŵr bod dau berson sy’n defnyddio 
gwasanaethau iechyd meddwl, a dau ofalwr, yn cymryd rhan yng nghyfarfodydd y  
Byrddau Partneriaeth Lleol fel aelodau llawn. Ers mis Medi 2016 , mae’r Byrddau 
Partneriaeth wedi bod yn gwneud yn siŵr eu bod yn rhoi digon o gymorth i’r 
defnyddwyr gwasanaeth a’r gofalwyr hyn i ganiatáu iddynt wneud y gwaith. Bob 
blwyddyn, byddwn yn cadarnhau bod hyn yn digwydd. 
 

 
 
 

 
 
 

11.1  Gwneud yn siŵr bod y trefniadau iawn ar waith i gyflawni’r hyn rydym 
wedi sôn amdano yn strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.  

   
 

“Parhau i hybu strategaeth Law yn Llaw at Iechyd 

Meddwl.” 

Blaenoriaeth 11 
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Bydd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn helpu i wneud yn siŵr bod 
yr  ystadegau iechyd meddwl yr un fath ar hyd a lled Cymru. Mae’r data’n ystyried 
pwy sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl, pa broblemau sy’n eu hwynebu, 
beth sydd ei angen arnynt neu beth y mae’n rhesymol iddynt ddisgwyl ei gael gan y 
gwasanaethau hynny. Erbyn mis Ebrill 2017, bydd yr ystadegau hefyd yn mesur 

CAMHS arbenigol, gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion ac oedolion hŷn. 

 
Erbyn mis Gorffennaf 2019, bydd Gwasanaeth Gwybodaeth GIG Cymru yn helpu 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i fod yn fwy cydgysylltiedig wrth rannu 
gwybodaeth. Caiff hyn ei wneud drwy system o’r enw System Gwybodeg Gofal 
Cymunedol Cymru. 
 
Byddwn yn edrych ar yr ystadegau i’n helpu ni i ddeall sut y gallwn helpu pobl i aros 
yn eu cartrefi. Bydd hyn yn helpu eu hiechyd meddwl ac yn eu helpu rhag gorfod 
defnyddio gwasanaethau’r GIG.  
 

 
 
Erbyn mis Mawrth 2018, bydd y byrddau iechyd ac Ymddiriedolaeth Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru yn ystyried a oes ganddynt y staff iawn sydd â’r sgiliau iawn i 
fedru darparu’r gwasanaeth. 
 
Erbyn mis Medi 2016, byddwn ni a’r byrddau iechyd yn gwneud yn siŵr bod 
Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yn defnyddio Fframwaith GIG Cymru i 
Ddatblygu Sgiliau a Gyrfaoedd i wella’u sgiliau.   
 
Rhaid i holl fyrddau iechyd Cymru wneud yn siŵr eu bod yn deall yr hyn y mae 
angen iddynt ei wneud i gwblhau’r holl gamau a nodir yn y Rhaglen Asesu Llwyth 
Gwaith Nyrsys Iechyd Meddwl, a hynny erbyn mis Rhagfyr 2016. Erbyn mis 
Gorffennaf 2018, rhaid iddynt wneud yn siŵr eu bod yn defnyddio’r fframwaith yn eu 
holl wardiau iechyd meddwl hefyd. 
 

 
 

 Rhaid i’r byrddau iechyd ddangos eu bod yn 
defnyddio’r arian rydym wedi’i roi ar gyfer iechyd 
meddwl ar wasanaethau iechyd meddwl a dweud 
wrthym sut y maent  yn gwario’r arian i sicrhau 
canlyniadau gwell i’r rhai sydd â phroblemau 

11.4 Gwneud yn siŵr ein bod yn parhau i fuddsoddi arian mewn 
gwasanaethau iechyd meddwl.  

 

   
 

11.3  Gwneud yn siŵr bod gan staff ddigon o sgiliau nid yn unig i drin 
salwch ond i wella iechyd pobl hefyd. 

   
 

11.2  Datblygu ystadegau iechyd meddwl ar gyfer Cymru i weld a yw 
gwasanaethau iechyd meddwl yn gweithio i’r rhai sy’n eu defnyddio 
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iechyd meddwl. Byddwn yn gofyn iddynt gadarnhau hyn bob blwyddyn. 
 
Bob blwyddyn, o 2017 ymlaen, pan fydd byrddau iechyd yn gwario’r arian ar gyfer 
gwasanaethau iechyd meddwl, rhaid iddynt wneud yn siŵr eu bod yn gallu darparu 
digon o wasanaethau i’r rhai y mae arnynt eu hangen. 
 
Erbyn mis Mawrth 2019, byddwn ni a’r 
byrddau iechyd yn ystyried a yw Mesur 
Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 wedi 
gweithio a byddwn yn cyflwyno 
newidiadau’n unol ag argymhellion y  
Ddyletswydd i Adolygu. 
 
Byddwn ni a chyrff eraill yn parhau i 
ystyried y gwasanaethau iechyd 
meddwl presennol ac unrhyw 
wasanaethau newydd. Byddwn yn 
parhau i fonitro sut y maent yn 
gweithio. 
 

 
 
Bydd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynyddu’r hyn y mae pobl 
yn ei wybod am sut i greu cymunedau sy’n teimlo’n well ac sy’n  gallu ymdopi’n well 
ag anawsterau, a hynny erbyn mis Mawrth 2019. 
 

  

Nod  Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 
yw gwneud yn siŵr bod pobl sydd â 
phroblemau iechyd meddwl yn cael y 
cymorth sydd ei angen arnynt  lle bynnag 
y maent yn byw yng Nghymru. Y nod yw 
gwneud yn siŵr ei bod yn haws ac yn gynt 
i bawb gael gwasanaethau iechyd 
meddwl. Mae’r Ddyletswydd i Adolygu yn 
golygu bod yn rhaid i Weinidogion Cymru  
wneud yn siŵr bod y Mesur yn  gweithio’n 
iawn, a hynny cyn pen pedair blynedd ar ôl 
i’r Mesur ddod i rym. 

11.6 Parhau i gefnogi’r gwasanaethau y gwyddom sy’n gweithio a gwneud 
yn siŵr eu bod yn meddwl yn ofalus am unrhyw wasanaethau newydd  y 
maent am eu datblygu.   
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Byddwn yn casglu ac yn defnyddio amrywiaeth 
eang o ystadegau i weld a yw’r Cynllun Cyflawni 
hwn yn gweithio.  
 
Bydd byrddau iechyd ac awdurdodau lleol yn rhoi 
gwybodaeth i ni’n rheolaidd i ddangos sut y maent 
yn gwneud yn siŵr eu bod yn gwneud yr hyn y 
mae’r Cynllun Cyflawni yn sôn amdano. 
 
Bydd y wybodaeth yn cael ei gweld gan ein 
Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol sy’n cynnwys 
pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd 
meddwl, gofalwyr a’r cyhoedd, cynrychiolwyr o’r 
sectorau cyhoeddus  a gwirfoddol a grwpiau 
proffesiynol amrywiol. 

 

 
 
Mae rhagor o wybodaeth am strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl a’r Cynllun 
Cyflawni i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.  
 
Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 
 
http://gov.wales/topics/health/nhswales/mental-health-services/strategy/?lang=cy 
 
 
Cynllun Cyflawni 2016-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhagor o wybodaeth 

Sut y byddwn yn gwybod ei fod yn llwyddo? 

 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/mental-health-services/strategy/?lang=cy
http://www.easyonthei.nhs.uk/_literature_115867/easy_on_the_i_logo



