
Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid ar Weithredu ar Lefel Ysgol Gyfan i Sicrhau 
Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol  

17 Chwefror 2020 (Caerdydd 3, 10:30/12, Parc Cathays 2) 
 
Yn bresennol 

Jason Pollard (JP), Cadeirydd Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol mewn Ysgolion, 
Llywodraeth Cymru 

Zack Campbell (ZC) Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Llywodraeth Cymru  

Ella Sivan (ES) Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol mewn Ysgolion, 
Llywodraeth Cymru 

Khalid Afzal (KA) (Ysgrifenyddiaeth) Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol mewn Ysgolion, 
Llywodraeth Cymru 

Jacinta Tan (JT) Anhwylderau Bwyta, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bro 
Morgannwg 

Kolade Gamel (KG) CAMHS a Nyrsio Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan  

Deb Austin (DA) Rhaglen Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc 

Lyn Neagle AM (LN) Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg  

Kirrin Davidson (KD) Swyddfa’r Comisiynydd Plant  

Chris Alders (CA) Awdurdod Lleol Caerdydd 

Barbara Morgan (BM) (drwy 
fideogynadledda) 

Bwrdd Iechyd Prisysgol Hywel Dda – Uwch Nyrs, Sicrhau 
Ansawdd Nyrsio mewn Ysgolion 

Helen Furneaux (drwy 
fideogynadledda) (HF) 

Ymweliadau Iechyd a Gwasanaethau Nyrsio mewn 
Ysgolion, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Ian Johnson (IJ) Mind Cymru 

Rose Whittle (RW) Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

Stewart Blythe (SB) CLlLC 

Gary Catterall (GC) Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf  

Siobhan Parry (SP) Platfform (dros Iechyd Meddwl a Newid Cymdeithasol) 

Sarah Stone (SS) Y Samariaid 

Jacky Mathias (JM) Coleg Sir Benfro 

 
Ymddiheuriadau 

Dr Cath Norton Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant 

Heather Potter GIG Cymru 

Lynzi Jarman Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru 

Dr Kirsty Fenton Arweinydd Clinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Zahrah Bashir Diverse Cymru 

Sara Elise Jones Ysgol Gyfun Cwm Rhondda 

Dr Isolde Shore Nye Rheolwr Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol 
Cymru a Gweriniaeth Iwerddon  

Ruth Davies Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon 

Joanne Hopkins Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Kate Henegan Papyrus UK 

Sam Austin End Youth Homelessness Cymru 

Sharon Lovell Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol 

Paul Glaze Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol 



Alister Davey Dirprwy Gyfarwyddwr, Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Llywodraeth Cymru 

Tom Davies Cymdeithas y Plant 

Natalie Field  Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Tracy Handley Parentkind 

Armani Hassan Coleg Brenhinol y Seiciatryddion 

Francis Beecher End Youth Homelessness Cymru 

Simon Jones MIND 

Ainsley Bladon Arweinydd Strategaeth Iechyd Meddwl 

Sarah Andrews Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 
 

1 Croeso a Chyflwyniadau 
 
Croesawodd JP bawb i’r cyfarfod a darllenodd yr ymddiheuriadau cyn 
gofyn i bawb o gwmps y bwrdd gyflwyno’u hunain.  
 

 

2 Cofnodion 07 Hydref 2019  
 
Cymeradwywd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 07 Hydref 
2019 a’r adrodd yn ôl ynghylch cynnydd a wnaed ar y camau gweithredu. 
Diwygiwyd y cofnodion i nodi teitl cywir swydd Cath Norton.  

 

3  Y ddogfen fframwaith  
 
Agorodd JP y drafodaeth mewn perthynas â fersiwn 6.0 o’r ddogfen 
fframwaith. Tynnodd sylw at y ffaith y gofynnwyd yn flaenorol am 
sylwadau a diwygiadau erbyn 14 Chwefror 2020 ac nad ydynt wedi cael 
eu hadolygu hyd yma. Fodd bynnag, dydyn ni ddim yn rhagweld y bydd y 
fersiwn hwn yn newid yn ddramatig a’r disgwyl yw y bydd y Gweinidog yn 
ei gymeradwyo tua canol mis Mawrth, gyda’r bwriad o gynnal 
ymgynghoriad ffurfiol arno, i ddechrau yn yr wythnos yn cychwyn 23 
Mawrth.  
 
Trafododd y grŵp y ddogfen fesul tudalen gan ddarparu sylwadau a 
diweddaru gwybodaeth a fydd yn cael eu cynnwys. Roedd sylwadau’r 
aelodau yn gyffredinol ynghylch y cynnydd a wnaed yn rhai cadarnhaol.  
 
Cytunodd DA i anfon e-bost i JP yn cynnwys sylwadau ynghylch: 
 
Tud. 9   – llinell ynghylch ND i gael ei chynnwys.  
Tud. 20 – cynnwys llinell ynghylch niwroamrywiaeth yn yr amgylchedd 
ysgol.   
Tud. 28 – ystyried paragraff yn cryfhau’r cyfeiriad at system gyfan.  
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4 Cyllid 2020/2021 
 

Rhannodd JP yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y gyllideb ddraft 
bresennol, lle mae Gweinidogion wedi ymrwymo i gynyddu cyllid y 
gyllideb ysgol gyfan i £5 miliwn ar gyfer 2020/21. Mae’r Gweinidogion 

 
 
 
 
 



eisoes wedi nodi meysydd yr hoffent weld buddsoddi ynddynt, gan 
gynnwys y rhaglenni peilot mewngymorth CAMHS, gan eu hestyn hyd 
nes mis Mawrth 2021 i gyd-fynd â’r gwerthusiad terfynol ym mis Rhagfyr; 
ac ehangu cwnsela mewn ysgolion i ddarparu cwnsela ar gyfer disgyblion 
iau na blwyddyn 6. Fodd bynnag, nodwyd o ran yr olaf ein bod yn trafod 
gyda’n Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi y posibilrwydd o 
adolygu’n ffurfiol raddfeydd yr angen ymhlith oedrannau iau a hefyd beth 
fyddai’n fodel cyflawni priodol, gan nad yw cwnsela traddodiadol un i un 
yn addas ar gyfer plant iau. Byddai’r gwerthusiad hwn hefyd yn edrych ar 
y model presennol er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn addas i’w 
ddiben. Hefyd, gellid defnyddio cyllid i barhau i ariannu awdurdodau lleol i 
dargedu rhestrau aros o dan y cynllun presennol ar gyfer cwnsela mewn 
ysgolion; llesiant a hyfforddiant staff; ac i gwflwyno ymyriadau penodol a 
chyffredinol mewn ysgolion.     
 
Bydd gofyn i’r cyllid gael ei gymeradwyo’n ffurfiol gan y Gweinidog, ac 
rydyn yn gobeithio y gwneir hyn yn gynnar ym mis Mawrth.  
 
Pwynt allweddol a drafodwyd yn y cyfarfod oedd sut y gallai Llywodraeth 
Cymru ddefnyddio peth o’r cyllid i helpu i roi’r fframwaith ar waith. Un 
syniad y mae swyddogion wedi bod yn ei ystyried yw penodi 
arweinyddion cydgysylltu rhanbarthol i weithio gydag ysgolion ac 
awdurdodau lleol i roi’r ffrramwaith ar waith. Yn gyffredinol, cafwyd 
ymateb cadarnhaol i’r syniad o gael cydgysylltwyr a chroesawyd eu gallu i 
annog atebolrwydd ac arweinyddiaeth ar lefel leol. Gofynnwyd i 
aelodau’r Grŵp ystyried sut y gallai cyllid gefnogi’r dull ysgol gyfan 
a darparu unrhyw syniadau neu sylwadau drwy eu hanfon i’r blwch 
post (Mentalhealth.Schools@llyw.cymru).   

 
Trafodwyd nifer o bwyntiau eraill hefyd, gan gynnwys nodi’r ffaith er bod 
llawer o asiantaethau allanol y gall ysgolion eu defnyddio i gefnogi iechyd 
meddwl a llesiant eu dysgwyr  mewn rhai rhannau o Gymru, mae prinder 
mewn ardaloedd eraill yn enwedig felly yng nghefn gwlad. Mae’r 
anghysondeb hwn o ran gallu defnyddio asiantaethau allanol yn codi 
pryderon, yn ei dro, ynghylch yr anghysondeb yn yr help y gall ysgolion ei 
ddarparu i’w dysgwyr.  
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5 Adnoddau iechyd meddwl ar-lein i blant a phobl ifanc 
 

Rhoddodd ES gyflwyniad PowerPoint (wedi’i amgáu) ynghylch prosiect 
newydd gan Lywodraeth Cymru. Bwriad y prosiect yw darparu trosolwg 
o’r adnoddau digidol sydd ar gael, yn lleol ac yn genedlaethol, ar gyfer 
cefnogi iechyd meddwl a llesiant emosiynol. Bydd hyn yn ei gwneud yn 
bosibl i blant a phobl ifanc yng Nghymru, ynghyd â gweithwyr proffesiynol 
ym meysydd addysg a gofal iechyd, gael darlun cyffredinol o’r 
ddarpariaeth sydd ar gael iddynt yn lleol a hefyd yn genedlaethol gan 
adnoddau cydnabyddedig.  
 
Soniodd ES fod hyn wedi’i drafod â phobl ifanc a phobl eraill â diddordeb 
er mwyn clywed eu barn. Dangosodd y sgyrsiau hyn bod ymwybyddiaeth 
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gyffredinol fod llawer o wybodaeth ar gael ar-lein ond bod diffyg eglurdeb 
ynghylch beth yn benodol sydd ar gael. Un bwlch a nodwyd yn arbennig 
oedd diffyg ffordd syml i blentyn neu berson ifanc, eu rhieni/gofalwyr, neu 
weithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â nhw allu gweld beth yn union sydd 
ar gael are u cyfer. Er bod rhai byrddau iechyd ac awdurdodau lleol yn 
dangos y ffyrdd at gefnogaeth, nid yw hyn yn gyson ar draws Cymru ac fe 
ellid canoli’r wybodaeth.   
 
Mae’r diagram PowerPoint yn dangos sut y gellid ei gwneud yn bosibl 
cael mynediad at drosolwg o ddeunyddiau ar-lein o un lleoliad yn unig. 
Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chatalogi a’i lanlwytho i Hwb gan fod yr 
wefan hon yn gyfarwydd i ddefnyddwyr ac mae’n gartref i adnoddau 
defnyddiol eraill fel deunyddiau diogelwch ar-lein a gwrthfwlio.  
 
Disgwylir y bydd y gwaith profi alpha yn cael ei gynnal erbyn diwedd y 
gwanwyn, â’r gobaith o lansio’r fenter ddiwygiedig  erbyn hydref 2020 
ynghyd â deunyddiau hyrwyddo y gall awdurdodau lleol a byrddau iechyd 
eu dosbarthu. Yn yr hir dymor, bydd y wefan yn cael ei hadolygu a’i 
diweddaru’n rheolaidd.   
 

Presentation on 

online mental health resources for children and young people.pptx
 

 

6 Unrhyw Fater Arall 
Nid oedd unrhyw fater arall i’w drafod.  

 

7 Dyddiad y cyfarfod nesaf: 06 Gorffennaf 2020 
Lleoliad: Adeilad Llywodraeth Cymru, Parc Cathays 2, ystafell Caerdydd 

3. 
 

 

 
 
 


