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CYNLLUN CYFLAWNI LAW YN LLAW AT IECHYD MEDDWL 2019-2022 

 

CYMORTH ADFER IECHYD MEDDWL A LLESIANT YN SGIL COVID-19 

Nod y camau gweithredu hyn yw ymateb i effaith COVID-19 ar iechyd meddwl a llesiant a helpu gwasanaethau i ddiwallu anghenion 
iechyd meddwl cyfnewidiol. 

Camau Gweithredu  Cerrig Milltir  

C1. (NEWYDD*) Llywodraeth Cymru a phartneriaid i ymateb i 
effeithiau COVID-19 i sicrhau y gall pawb yng Nghymru gael 
cymorth iechyd meddwl priodol. 
 
Pan fo meysydd gweithredu presennol wedi’u cyflymu neu eu 
haddasu, mae’r rhain wedi’u cynnwys o fewn y meysydd 
blaenoriaeth unigol.  

(NEWYDD*) Blwyddyn 1 (2020) 

 Byrddau iechyd i gynnal cyfres o adolygiadau cyflym i asesu 

newidiadau i arferion yn sgil COVID-19, ar y themâu canlynol: 

- Teleiechyd1 ac Atebion Digidol 

- Rheoli Atgyfeiriadau a Derbyniadau 

- Integreiddio a Chydleoli 

- Mwy o Gymorth yn y Pwynt Cyswllt 

 

 Byrddau iechyd i nodi yn eu hadroddiadau chwarterol Fframwaith 

Gweithredol sut y byddant yn ystyried ac yn addasu i sut mae 

anghenion unigolion wedi newid yng nghyd-destun COVID-19 (gan 

ganolbwyntio’n benodol ar ofal mewn argyfwng / mynediad at 

therapïau adferol a seicolegol / atal hunanladdiad a hunan-niwed) ac i 

gynnal mynediad at wasanaethau iechyd meddwl. 

 

 Gweithio gyda byrddau iechyd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i adolygu 

canfyddiadau ymchwil ac arolygon mewn perthynas ag iechyd meddwl 

a llesiant y boblogaeth yn ystod cyfnod COVID-19 i lywio camau 

                                                           
1 Darparu gofal iechyd / gwybodaeth o bell drwy gyfrwng technoleg telathrebu 
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gweithredu newydd.  

 

 Gweithio gyda’r Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol ar gyfer Iechyd 

Meddwl a grwpiau rhanddeiliaid eraill, i gynnal adolygiadau rheolaidd o 

flaenoriaethau’r cynllun cyflawni. 

 

 Helpu gwasanaethau i ddarparu mynediad at gymorth iechyd meddwl 

yng nghyd-destun y cyfyngiadau (ee cadw pellter cymdeithasol) drwy 

lunio canllawiau a chyngor yn amserol. 

 

 Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu capasiti ymhellach a mynediad 

at ddarpariaeth haen 0/1, gan gynnwys gweithredu Therapi Gwybyddol 

Ymddygiadol Ar-lein, i leihau’r galw am wasanaethau mwy arbenigol. 
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THEMÂU CYFFREDIN 
 

 

O1 – Lleihau anghydraddoldebau iechyd, hyrwyddo mynediad teg a chefnogi’r Gymraeg.   

Nod y camau gweithredu hyn yw darparu mynediad teg i wasanaethau a galluogi gwasanaethau i gynnig dewis Cymraeg. Maent yn 

cefnogi gwelliannau parhaus, ond mae angen rhoi pob cam gweithredu ar waith yng nghyd-destun mynediad cyfartal a defnyddio dewis 

iaith yr unigol.   

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

O1 (i) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i weithio gyda byrddau ac ymddiriedolaethau 

iechyd i ddatblygu eu cymhwysedd a’u galluedd i wella’r 

ddarpariaeth iaith Gymraeg yn eu gwasanaethau iechyd 

meddwl.  

Parhaus (adrodd bob chwe mis):  

 Byrddau iechyd i adrodd ar sut maent yn datblygu cynhwysedd a 
galluedd i wella’r ddarpariaeth Gymraeg yn eu gwasanaethau 
iechyd meddwl, gan gynnwys cyflawni’r ‘Cynnig Rhagweithiol’ – un 
o egwyddorion allweddol Mwy na Geiriau...2 

 (NEWYDD*) Byrddau iechyd ac awdurdodau lleol i archwilio effaith 
COVID-19 ar y ddarpariaeth Gymraeg gan gynnwys cyflawni’r 
‘Cynnig Rhagweithiol’. Mae hyn yn cynnwys effaith perthnasau / 
ffrindiau yn methu ag ymweld/mynychu apwyntiadau i ddarparu 
cymorth Cymraeg. 

 Byrddau iechyd ac awdurdodau lleol i sicrhau bod ffurflenni a 

                                                           
2 Fframwaith strategol Llywodraeth Cymru yw Mwy na Geiriau.... a’i nod yw cryfhau gwasanaethau Cymraeg ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol. Gall pobl deimlo’n agored i 
niwed wrth gyrchu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, a gallant fod â diffyg hyder i ofyn am wasanaethau cyfrwng Cymraeg. Felly, mae’r cynnig rhagweithiol yn ymwneud â 
chynnig dewis Cymraeg heb orfodi cleifion i ofyn amdano. Fframwaith Cyflawni a Chanllawiau GIG Cymru 2019-20 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-
05/fframwaith-cyflawni-a-chanllawiau-adrodd-gig-cymru-2019-2020-mawrth-2019.pdf. 

Meysydd allweddol sy’n sylfaen i’r camau gweithredu yn y cynllun cyflawni. Maent yn feysydd mwy hirdymor, sy’n parhau y tu 

hwnt i oes y cynllun.  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/fframwaith-cyflawni-a-chanllawiau-adrodd-gig-cymru-2019-2020-mawrth-2019.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/fframwaith-cyflawni-a-chanllawiau-adrodd-gig-cymru-2019-2020-mawrth-2019.pdf
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systemau iechyd meddwl yn cynnwys cwestiynau sydd wedi’u 
cytuno ar lefel genedlaethol i gofnodi anghenion Cymraeg 
defnyddwyr. 

O1 (ii) Byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd, trwy fframwaith 

cyflawni’r GIG, i ddangos sut y byddant yn darparu 

gwasanaethau yn deg ac yn sicrhau bod mynediad i 

wybodaeth ar gael pan fydd angen, mewn fformat hygyrch, 

gan gynnwys ystyried iaith.  

 

 Parhaus (adrodd bob chwe mis):  

Byrddau iechyd i ddarparu adroddiadau ansoddol sy’n cynnwys 

tystiolaeth o’r canlynol:   

o gwella cydraddoldeb a chysylltiadau da yng 
ngweithgareddau sefydliadau’r GIG o ddydd i ddydd, gan 
gynnwys adrodd ar gyflwyno hyfforddiant Fy Nhrin yn Deg yn 
rheolaidd.  

o gweithredu’r safon Cymru gyfan ar gyfer cyfathrebu a 
gwybodaeth hygyrch i bobl â nam ar y synhwyrau.  

 (NEWYDD*) Llywodraeth Cymru i weithio gyda phartneriaid i liniaru 
effaith COVID-19 ar gymunedau BAME. Ymateb i adroddiad y grŵp 
economaidd-gymdeithasol BAME ar COVID-19. 

 (NEWYDD*) Sicrhau bod iechyd meddwl yn cael ei gynnwys yng 
Nghynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Cymru sydd ar ddod. 

O1 (iii) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) ynghyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a 

Swyddfa Ranbarthol Ewrop Sefydliad Iechyd y Byd i 

ddatblygu Adroddiad Statws Tegwch Iechyd i Gymru, gan 

gynnwys dadansoddi polisi a data a dewisiadau cysylltiedig ar 

gyfer camau polisi wedi’u cefnogi gan fuddsoddiad perthnasol 

er mwyn lleihau anghydraddoldebau iechyd.  

Blwyddyn 1 (2020)  

 (NEWYDD*) Archwilio niwed anuniongyrchol COVID-19 a 
chyhoeddi adroddiad sy’n nodi’r effaith debygol ar boblogaeth 
Cymru yn y tymor byr, y tymor canolig a’r hirdymor, gan 
ganolbwyntio’n benodol ar y grwpiau mwyaf agored i niwed. 
 

Blwyddyn 2 (2021) (addaswyd) 

 Cyhoeddi Adroddiad Statws Tegwch Iechyd llawn ac ystyried 
canfyddiadau er mwyn nodi camau eraill i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau iechyd.  

O1 (iv) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i weithio gyda byrddau iechyd, 

ymddiriedolaethau, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd 

Parhaus (adrodd bob chwe mis):  

 Byrddau iechyd i barhau i gynorthwyo GIG Cymru i Gyn-filwyr i 
ddarparu gwasanaethau amserol a phriodol, gan gydweithio â 
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sector er mwyn parhau i gefnogi ystod o raglenni a mentrau i 

amddiffyn grwpiau agored i niwed a gwella mynediad i 

wasanaethau ar gyfer unigolion ag anghenion ychwanegol.   

Llywodraeth Cymru a sefydliadau’r trydydd sector er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o anghenion iechyd meddwl cyn-filwyr ymysg 
gweithwyr meddygol proffesiynol a’r boblogaeth yn gyffredinol. 

 Cynorthwyo gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau i ddarparu 
gofal a chymorth mwy priodol trwy fabwysiadu BME Mental Health 
Workplace Good Practice Certification Scheme (WGPCS)3 a 
Cultural Competency Toolkit Diverse Cymru a UKIED.  

 
Blwyddyn 1 (2020) 

 Gweithio gyda byrddau iechyd a phartneriaid eraill i sicrhau bod 

gwasanaethau iechyd meddwl yn gallu diwallu anghenion 

ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn ffordd amserol ac effeithiol 

trwy helpu i weithredu’r Llwybr Gofal Iechyd Meddwl a’r canllawiau 

cysylltiedig.  

Blwyddyn 1 (2020) a Blwyddyn 2 (2021) 

 (NEWYDD*) Gweithio gyda Diverse Cymru ac ehangu cymorth i 

sefydlu cynllun WGPCS ar draws rhagor o sefydliadau yng 

Nghymru. 

 (NEWYDD*) Sicrhau bod Llinell Gymorth BAME Cymru yn cysylltu 

â llinell gymorth iechyd meddwl CALL i ddarparu mynediad at 

gymorth iechyd meddwl. 

 

O2 – Cryfhau cydgynhyrchu a chefnogi gofalwyr.   

                                                           
3 http://bmemhcert.diversecymru.org.uk/  

http://bmemhcert.diversecymru.org.uk/
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Bydd y camau gweithredu hyn yn nodi sut y byddwn yn cefnogi pobl â phrofiad byw, gofalwyr a’r trydydd sector i helpu i lunio, darparu a 

gwerthuso gwasanaethau, trwy wella cysylltiadau â rhwydweithiau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.   

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

O2 (i) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i gynorthwyo’r Fforwm Iechyd Meddwl i 

ddatblygu canllaw cenedlaethol i geisio cynyddu 

cydgynhyrchu a chyfranogiad gan gynnwys dulliau dan 

arweiniad cymheiriaid.  

Blwyddyn 1 (2020) 

 Y Fforwm Cenedlaethol i gwmpasu gwaith y canllaw cenedlaethol, 
gan gynnwys datblygu cynllun cyfathrebu. 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Creu canllawiau cenedlaethol ar gydgynhyrchu. 

O2 (ii) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i adolygu trefniadau presennol ar gyfer 

ymgysylltu â’r trydydd sector er mwyn sicrhau eu bod yn 

adlewyrchu nifer ac ehangder cynyddol sefydliadau iechyd 

meddwl y trydydd sector. 

Blwyddyn 1 (2020) 

 (Addaswyd) Cydweithio â sefydliadau trydydd sector gan gynnwys 

Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru er mwyn adolygu a chryfhau 

trefniadau presennol ar gyfer ymgysylltu â’r trydydd sector, a 

sefydlu dulliau cyfathrebu gwell â sefydliadau amrywiol o bob maint 

i alluogi cyfranogi a chydgynhyrchu effeithiol. 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Gweithredu canfyddiadau’r adolygiad.  

O2 (iii) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i wella’r cymorth sydd ar gael i ofalwyr trwy 

ddatblygu cynllun gweithredu strategol newydd, yn seiliedig ar 

y tair Blaenoriaeth Genedlaethol ar gyfer Gofalwyr, sef:  

-  Cefnogi bywyd ynghyd â gofalu. 
-  Nodi a chydnabod gofalwyr. 
-  Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i ofalwyr. 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Yn dilyn gwaith Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Ofalwyr yn cynghori 

Gweinidogion Cymru ar y materion sy’n bwysig i ofalwyr, 

Llywodraeth Cymru i gydgynhyrchu cynllun gweithredu strategol 

newydd ar gyfer gofalwyr gyda chyrff statudol a rhanddeiliaid. 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Gweithredu cynllun gweithredu strategol newydd. 
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O3 – Gweithlu. 

Mae’r camau gweithredu hyn yn nodi sut y byddwn yn mynd ati i gynllunio’r gweithlu mewn dull strategol er mwyn sicrhau bod y gweithlu 

yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol a bod y gweithlu iechyd meddwl yn derbyn cymorth i ddarparu gofal tosturiol o ansawdd uchel.  

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

O3 (i) Ar ôl cyhoeddi strategaeth 10 mlynedd newydd ar gyfer 

y gweithlu iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, Addysg a 

Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru i weithio 

gyda’r trydydd sector, awdurdodau lleol a’r GIG i greu cynllun 

gweithlu ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl.  

Blwyddyn 1 (2020) 

 Cyhoeddi strategaeth gweithlu Addysg a Gwella Iechyd Cymru/ 
Gofal Cymdeithasol Cymru. 

 Datblygu cynnwys y cynllun iechyd meddwl gyda rhanddeiliaid. 

 (Newydd*) Ymateb i flaenoriaethau Cam I ar gyfer y gweithlu, a 
nodwyd o ddogfennau ymgynghori ac adolygu. 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Ymgynghori a chyhoeddi cynllun gweithlu ar gyfer iechyd meddwl a 
dechrau gweithredu’r cynllun. 

O3 (ii) Ffrwd waith Iechyd Meddwl Rhaglen Staff Nyrsio 

Cymru Gyfan i ddatblygu a phrofi adnodd(au) cynllunio’r 

gweithlu seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer wardiau cleifion 

mewnol iechyd meddwl sy’n oedolion a fyddai’n golygu maes 

o law bod modd ymestyn ail ddyletswydd Deddf Lefelau Staff 

Nyrsio (Cymru) 20164 i’r lleoliad wn.   

Blwyddyn 3 (2022) 

 Datblygu sylfaen dystiolaeth i fod yn sylfaen i adnoddau cynllunio’r 
gweithlu. 

 Gweithio gyda byrddau iechyd i brofi’r adnoddau mewn lleoliadau 
iechyd meddwl.  

 

 

 

                                                           
4 Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016: http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/5/contents.  

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/5/contents
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04 – Ymchwil, data a chanlyniadau. 

Mae’r camau gweithredu hyn yn nodi sut y byddwn yn gwella defnydd o waith ymchwil, gallu a chysondeb casglu data a chanlyniadau yng 

Nghymru ar gyfer iechyd meddwl. Mae systemau TG cyffredin, gwella’r broses o rannu gwybodaeth rhwng iechyd, gofal cymdeithasol a’r 

trydydd sector, a gweithlu sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau yn nodau allweddol set ddata graidd iechyd meddwl ac anableddau dysgu.  

Hefyd, mae’r camau gweithredu hyn yn cynnwys dysgu o brosiectau amrywiol, gan gynnwys prosiect Trawsnewid Cymru Iachach, er 

mwyn llywio’r gwaith o roi camau gweithredu ar waith gydol oes y cynllun hwn ac ar ôl hynny. Hefyd, rydym yn ymrwymo i wella tryloywder 

a darparu gwybodaeth i’r cyhoedd.     

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

O4 (i) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) a phartneriaid i ystyried dysgu a gwerthuso 

prosiectau cronfa drawsnewid Cymru Iachach er mwyn llywio 

camau gweithredu yn ymwneud â gwella gwasanaethau ac 

ansawdd.  

Blwyddyn 1 (2020) 

 Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i gyflwyno’r adroddiad canol 

tymor cyntaf gan nodi dysgu/cynnydd cynnar. 

 Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad gwerthuso cenedlaethol 

yn crynhoi’r canfyddiadau allweddol, gan gynnwys prosiectau 

iechyd meddwl ac anableddau dysgu penodol. 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad gwerthuso cenedlaethol 

ar effaith y gronfa er mwyn llywio’r camau nesaf. 

Blwyddyn 3 (2022) 

 Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad gwerthuso cenedlaethol 
dilynol ar effaith y gronfa.  

O4 (ii) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a 

phartneriaid i gyflwyno set ddata graidd iechyd meddwl ac 

anableddau dysgu wedi’i safoni’n genedlaethol gan gynnwys 

cyflwyno system gyfrifiadurol Gwasanaeth Gwybodeg Gofal 

 Blwyddyn 1 (2020)  

 Sicrhau’r set ddata trwy brosesau Bwrdd Safonau Gwybodeg 

Cymru.  

 Dechrau cyhoeddi’r set ddata adran 135/136 newydd a’r targed 26 
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Cymunedol Cymru. 

 

wythnos ar gyfer therapïau seicolegol ar Stats Cymru. 

 Datblygu a chyflwyno set gyffredin o ffurflenni ar gyfer asesu, 

cynllunio gofal a thriniaeth, ac adolygiadau ar draws timau iechyd a 

gofal cymdeithasol. Treialu model sy’n canolbwyntio ar 

ganlyniadau, a datblygu proses i’w chyflwyno gan ddefnyddio 

methodoleg gwella ansawdd.5 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Cyflwyno fersiynau Word o’r ffurflenni i’r holl wasanaethau.  

 Gwella sut mae data yn cael ei rannu â’r cyhoedd, gan sicrhau bod 

gwybodaeth hawdd ei defnyddio ar gael ar wefan Stats Cymru. 

Blwyddyn 3 (2022) 

 Cyflwyno set ddata gyda System Wybodaeth Gofal Cymunedol 

Cymru ledled Cymru.  

 Cyflwyno model sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ledled Cymru.  

O4 (iii) Yr Uned Genedlaethol ar Gomisiynu Cydweithredol i 

gwblhau prosiect blynyddol GIG y DU a’r prosiect Meincnodi 

Rhyngwladol er mwyn sicrhau ein bod yn dysgu gwersi o’r DU 

a thramor ac yn deall y sefyllfa o ran gwasanaethau 

presennol.  

Parhaus (adolygiad blynyddol)  

 Byrddau iechyd i ddefnyddio canfyddiadau’r Prosiect Meincnodi er 
mwyn llywio’r broses o ddarparu a gwella gwasanaethau.   

O4 (iv) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i gwblhau gwerthusiad annibynnol o gynnydd 

yn erbyn strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2012-

Blwyddyn 1 (2020) 

 Comisiynu gwerthusiad. 

                                                           
5 Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys papur yn amlinellu’r model canlyniadau, ar gael ar wefan 1000 o Fywydau/Gwasanaeth Gwella Cymru yn 
http://www.1000ofywydauamwy.wales.nhs.uk/hafan.  

http://www.1000ofywydauamwy.wales.nhs.uk/hafan
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2022. 

 
Blwyddyn 2 (2021)   

 Dechrau’r gwerthusiad. 

Blwyddyn 3 (2022)  

 Cyhoeddi adroddiad a llywio strategaeth y dyfodol.  

O4 (v) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol ac Addysg), GIG Cymru a Chanolfan Iechyd 

Meddwl Wolfson i gydweithio er mwyn cryfhau’r bartneriaeth 

bresennol a throi gwaith ymchwil newydd yn ymarfer yn ddi-

oed, gan wella iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc.    

 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Sefydlu Canolfan Wolfson. 

 Cwmpasu gwaith ymchwil ar draws pum ffrwd waith gan gynnwys 

iechyd y boblogaeth, geneteg, ymyrraeth gynnar ymysg grwpiau 

risg uchel, ysgolion ac iechyd digidol. 

Blwyddyn 3 (2022) a thu hwnt 

 Gwerthuso strategaethau iechyd meddwl ieuenctid gan gynnwys 

dull ysgol gyfan. 

 Datblygu pecyn ymyrraeth digidol ar gyfer cwnselwyr ysgolion/gofal 

sylfaenol. 

 Hyfforddi ymarferwyr iechyd meddwl ieuenctid mewn ysgolion ac yn 

y GIG.6 

O4 (vi) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i gynnal ymwybyddiaeth o gynnydd a 

chanlyniadau buddsoddiadau Llywodraeth Cymru yng 

ngwaith ymchwil iechyd meddwl a rhagnodi cymdeithasol fel 

rhan o seilwaith datblygu ymchwil gan Ymchwil Iechyd a 

Parhaus (adrodd bob mis chwe mis) 

 Diweddaru adroddiadau ar brosiectau ymchwil perthnasol. 

                                                           
6 Mae rhagor o wybodaeth am y gwaith ymchwil hwn ar gael ar wefan Canolfan Wolfson: https://www.wolfson.org.uk/cardiff-university-win-10m-wolfson-award-for-adolescent-
mental-health-research/. 

https://www.wolfson.org.uk/cardiff-university-win-10m-wolfson-award-for-adolescent-mental-health-research/
https://www.wolfson.org.uk/cardiff-university-win-10m-wolfson-award-for-adolescent-mental-health-research/
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Gofal Cymru.  

O4 (vii) (Addaswyd) Llywodraeth Cymru (Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol) i weithio gyda’r trydydd sector 

er mwyn datblygu’r dystiolaeth ar gyfer rhagnodi cymdeithasol 

iechyd meddwl i lywio buddsoddiad yn y dyfodol. 

Blwyddyn 1 (2020) a Blwyddyn 2 (2021)  

 (Addaswyd) Y Groes Goch Brydeinig a Mind Cymru i gyflwyno 

prosiectau rhagnodi cymdeithasol iechyd meddwl.   

Blwyddyn 3 (2022) 

 (Addaswyd) Prosiectau i gyflwyno adroddiadau terfynol ar 
gynlluniau peilot rhagnodi cymdeithasol.   

 
O5 – Deddfwriaeth. 

Bydd y camau gweithredu hyn yn nodi sut y byddwn yn gweithredu’r newidiadau cyfreithiol i Ddeddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019 a 
datblygu safbwynt strategol ynglŷn â’r newidiadau sydd eu hangen i Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 a Deddf Iechyd Meddwl 1983 er 
mwyn helpu i weithredu bwriadau a chanlyniadau polisi.  

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

O5 (i) Llywodraeth Cymru i ystyried diwygio’r rheoliadau i 
Ran 1 o’r Mesur er mwyn hwyluso dull seiliedig ar 
gymhwysedd o sefydlu’r gweithlu i gwblhau asesiadau Rhan 
1. 
  

Blwyddyn 1 (2020) a Blwyddyn 2 (2021) (Addaswyd) 
 

 Fel rhan o’r gwaith i ddatblygu strategaeth iechyd meddwl ar gyfer 
y gweithlu, bydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal 
Cymdeithasol Cymru yn ystyried effaith diwygio rheoliadau Rhan 1. 
 

O5 (ii) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol) i ystyried ‘Adolygiad Annibynnol o Ddeddf 
Iechyd Meddwl Llywodraeth y DU 1983 a’r ymateb sy’n dilyn 
er mwyn penderfynu pa gamau gweithredu sydd eu hangen 
yng Nghymru.  

Blwyddyn 1 (2020) a Blwyddyn 2 (2021)  
 

 Sefydlu safbwynt strategol ynglŷn â goblygiadau unrhyw 
newidiadau i Ddeddf Iechyd Meddwl Cymru.  
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O5 (iii)  Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol) i baratoi a helpu i gyflwyno Deddf Galluedd 
Meddyliol (Diwygio) 2019.7 
 

Blwyddyn 1 (2020) a Blwyddyn 2 (2021) (Addaswyd) 

 Mae gwaith yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ailddrafftio Cod Ymarfer y Ddeddf 
Galluedd Meddyliol a Chamau Diogelu Rhyddid yn adlewyrchu’r 
sefyllfa yng Nghymru.  

 Deddfwriaeth eilaidd i Ddeddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019 
yn cael ei pharatoi. 

 Cyflwyno Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019/ Camau 
Diogelu Rhyddid gyda’r canllawiau a’r hyfforddiant gofynnol. 

 Mae trefniadau monitro a dulliau o gasglu data wedi’u sefydlu. 
 
Parhaus (adrodd bob chwe mis)  

 Rhaglen waith barhaus wedi’i sefydlu i gryfhau egwyddorion a 
phrosesau Deddf Galluedd Meddyliol 2005. 

                                                           
7 Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019 https://services.parliament.uk/bills/2017-19/mentalcapacityamendment.html.  

https://services.parliament.uk/bills/2017-19/mentalcapacityamendment.html
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Blaenoriaeth 1: Gwella iechyd meddwl a llesiant a lleihau anghydraddoldebau trwy ganolbwyntio ar gryfhau 

ffactorau amddiffynnol. 

  

Sut y byddwn yn gwybod? Llesiant meddyliol y boblogaeth yn gwella a phobl yn teimlo’n llai unig.  
Graddfa Llesiant Meddyliol Warwick-Caeredin (WEMWBS). Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru. 
Canran y bobl sy’n teimlo’n unig. Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru. 
 

1.1 – Mynd i’r afael â stigma a gwahaniaethu. 

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

1.1 (i) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

a’r Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol) i barhau i weithio gyda 

phartneriaid cyflawni trydydd sector ar Gam 3 o ymgyrch Amser i 

Newid Cymru8 gan ganolbwyntio ar ddynion canol oed a 

siaradwyr Cymraeg. 

Blwyddyn 1 (2020) a Blwyddyn 2 (2021) (adrodd bob chwe mis) 

 Cynyddu nifer y gweithwyr cyflogedig sy’n ymrwymo i ymgyrch 
Amser i Newid Cymru a gwneud newidiadau i bolisi ac ymarfer 
AD.  

 Cynyddu nifer yr hyrwyddwyr sy’n oedolion, gyda tharged o 
20% o siaradwyr Cymraeg a 50% o ddynion. 

1.1 (ii) Gweithgor Stigma a Gwahaniaethu’r Bwrdd Partneriaeth 

Iechyd Meddwl Cenedlaethol, gyda chymorth y Comisiwn 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, i adrodd ac argymell camau 

pellach i leihau stigma a gwahaniaethu.  

Blwyddyn 1 (2020)  

 Cyflwyno adroddiad Stigma a Gwahaniaethu i’r Bwrdd 
Partneriaeth Iechyd Meddwl Cenedlaethol ar argymhellion 
arfaethedig.  

                                                           
8 Amser i Newid Cymru https://www.timetochangewales.org.uk/cy/.  

Bydd y camau gweithredu hyn yn sicrhau fy mod yn gallu manteisio ar weithgareddau sy’n fy helpu i gadw’n iach a datblygu perthynas 

gadarnhaol ag eraill. Bydd fy nghymuned yn hyrwyddo llesiant meddyliol cadarnhaol ac yn annog pobl i siarad am iechyd meddwl. Bydd 

iechyd meddwl yn cael ei ystyried yn ‘fusnes i bawb’.  

https://www.timetochangewales.org.uk/cy/
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Blwyddyn 2 (2021)  

 Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol) i 
ystyried yr holl dystiolaeth er mwyn llywio camau gweithredu 
hirdymor ar gyfer lleihau stigma a gwahaniaethu yng Nghymru, 
ar ôl ymgynghori â’r Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl 
Cenedlaethol a rhanddeiliaid eraill. 

1.2 – Cryfhau ffactorau amddiffynnol. 

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

1.2 (i) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i roi cymorth i bobl â chyflyrau iechyd meddwl gael 

swyddi neu aros yn eu swyddi trwy gyflwyno rhaglen cymorth 

cyflogaeth dan arweiniad iechyd sy’n cynnwys Gwasanaeth 

Mentora Cymheiriaid Di-waith, y Gwasanaeth Cymorth Mewn 

Gwaith a chynllun peilot Cymorth Lleoli Unigolion.    

 

 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Blaenoriaethu mynediad at gymorth therapiwtig cyflym sydd ar 
gael trwy’r Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith i’r rhai sy’n 
wynebu’r perygl mwyaf o adael cyflogaeth.   

 Cadarnhau cymeradwyo cyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop fel 
bod y Gwasanaeth Mentora Cymheiriaid Di-waith yn gallu para 
tan 2022.  

 Cyhoeddi adroddiad gwerthuso’r Gwasanaeth Mentora 
Cymheiriaid Di-waith a rhoi’r canfyddiadau a’r argymhellion ar 
waith.  

 Cyhoeddi gwerthusiad o gynllun peilot Cymorth Lleoli Unigolion 
ac ystyried y camau nesaf.  

 (NEWYDD*) Darparu capasiti ychwanegol ar gyfer Cymorth yn 
y Gwaith i helpu i gadw cyflogeion sydd mewn perygl o 
ddiweithdra oherwydd problemau cyhyrysgerbydol neu iechyd 
meddwl; ac ehangu’r Cymorth Mentora Cymheiriaid Di-Waith 
ar gyfer pobl sy’n ddi-waith yn y tymor byr yn sgil materion 
iechyd meddwl a/neu gamddefnyddio sylweddau o ganlyniad i 
COVID-19. 
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Blwyddyn 2 (2021) (adrodd bob chwe mis) 

 Cynyddu nifer y busnesau bach a chanolig (BBaChau) sy’n cael 

eu hyfforddi i gymryd camau cadarnhaol i wella iechyd meddwl a 

llesiant yn y gweithle trwy’r Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith. 

 Cynyddu nifer y bobl â chyflyrau iechyd meddwl sy’n derbyn 

cymorth i gael swyddi trwy’r Gwasanaeth Mentora Cymheiriaid Di-

waith. 

1.2 (ii) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol a’r Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol) ac Iechyd 

Cyhoeddus Cymru i gefnogi ac annog cyflogwyr i hyrwyddo 

iechyd meddwl a llesiant da yn y gweithle trwy Cymru Iach ar 

Waith a’r Contract Economaidd.  

 

Blwyddyn 1 (2020)  

 Gweithio gyda’r ffrwd waith Iechyd a Chyflogadwyedd trwy’r 
Cynllun Cyflogadwyedd i adolygu’r dystiolaeth o’r hyn sy’n 
gweithio a nodi arferion da ar gyfer hyrwyddo llesiant meddyliol 
yn y gweithle.   

 Defnyddio’r gwaith o adnewyddu’r Contract Economaidd fel 
cyfle i sicrhau ei fod yn parhau i esblygu i adlewyrchu 
blaenoriaethau polisi. Sicrhau ein bod yn helpu’r busnesau 
ledled Cymru yr ydym yn gweithio gyda nhw i gymryd camau 
cadarnhaol i liniaru pryderon iechyd meddwl yn y gweithlu, a 
mynd i’r afael â nhw, yn gyfnewid am gymorth Llywodraeth 
Cymru fel rhan o’n hadferiad seiliedig ar werthoedd. 

 (NEWYDD*) Bydd Cymru Iach ar Waith yn gweithio gyda 
sefydliadau partner i ddatblygu canllawiau ac offer i gefnogi rôl 
hanfodol cyflogwyr o ran diogelu a hybu iechyd a llesiant yn eu 
sefydliadau drwy greu amgylchedd gwaith cefnogol. 

 (NEWYDD*) Gweithio gyda darparwyr hyfforddiant i sicrhau 
bod y £40m ychwanegol a ddarparwyd i gefnogi ymrwymiad 
COVID-19 Llywodraeth Cymru i swyddi a sgiliau yn cael ei 
dargedu’n effeithiol i helpu’r grwpiau hynny y mae COVID-19 
wedi cael yr effaith fwyaf arnynt, gan gynnwys pobl ifanc 16-24 
oed. 
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 (NEWYDD*) Gweithio’n agos gyda’r Adran Gwaith a 
Phensiynau a phartneriaid rhanbarthol i ddarparu ‘cynnig 
cyflogadwyedd ieuenctid’ cydlynol. Bydd hyn yn cynnwys 
ystyried sut y gall y cynllun ‘Kickstart’ (disgwylir i leoliadau 
ddechrau ym mis Tachwedd 2020) gael ei sefydlu mewn 
rhwydwaith ehangach o gyngor a chymorth sydd ar gael i bobl 
ifanc. 

Blwyddyn 2 (2021) 

 (Addaswyd) Lledaenu cyngor ac adnoddau seiliedig ar 
dystiolaeth trwy Cymru Iach ar Waith er mwyn helpu i 
hyrwyddo llesiant meddyliol yn y gweithle, a chefnogi a 
phwysleisio datblygiad gweithleoedd iach o ran iechyd meddwl, 
gan ystyried effaith COVID-19. 

 (NEWYDD*) Adolygu dull tymor canolig a hirdymor 
Llywodraeth Cymru o fynd i’r afael â diweithdra ymysg pobl 
ifanc gan anelu at atal effeithiau creithio hirdymor yn sgil 
diweithdra hirdymor. 
 

1.2 (iii) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysu cymdeithasol 

trwy weithredu strategaeth draws-lywodraethol genedlaethol.   

 

(NEWYDD*) Llywodraeth Cymru i asesu effaith COVID-19 ar 

unigrwydd ac ynysigrwydd yng Nghymru, ac ymateb iddi, a’r 

effaith ar weithredu ei strategaeth draws-lywodraethol. 

Blwyddyn 1 (2020)  

 Cyhoeddi Strategaeth Unigrwydd ac Ynysu Cymdeithasol, a 
fydd yn cynnwys meysydd blaenoriaeth y cytunwyd arnynt.   

 (NEWYDD*) Gweithio gyda grŵp cynghorol rhanddeiliaid i nodi 
camau gweithredu priodol mewn ymateb i COVID-19. 
 

1.2 (iv) Byrddau iechyd i gynorthwyo pobl i reoli eu hiechyd eu 

hunain, gan gynnwys y rhai â chyflyrau hirdymor, trwy weinyddu 

grant hunanreoli a llesiant. Bydd y grant hwn yn cefnogi mentrau 

sy'n galluogi pobl i wella gweithredu corfforol, llesiant seicolegol 

Parhaus 

 (Addaswyd) Byrddau iechyd a’r trydydd sector i gydweithio i 

ddatblygu cynigion ar gyfer y grant hunanreoli a llesiant o 

2021-22 ymlaen.  
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(ac ysbrydol) a chysylltedd cymdeithasol.   Ar ôl dyfarnu’r grant, Llywodraeth Cymru (Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol) i fonitro effaith y grant.  

1.2 (v) (Addaswyd) Llywodraeth Cymru (Addysg a Gwasanaethau 

Cyhoeddus ac Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol) i helpu i 

gyflawni a gwerthuso’r newid at ddull ailgartrefu cyflym gan 

gynnwys prosiectau Tai yn Gyntaf er mwyn galluogi cymorth 

iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau teilwredig fel bod 

unigolion yn gallu rheoli tenantiaethau yn annibynnol.  

Blwyddyn 1 (2020)  

 (NEWYDD*) Dechrau ailgartrefu cyflym drwy gyllid digartrefedd 
Cam II i gefnogi dulliau partneriaeth sy’n sicrhau bod pobl sy’n 
ddigartref ac sydd ag anghenion cymhleth mewn tai gyda 
chymorth integredig. 
 

Blwyddyn 2 (2021) 

 (NEWYDD*) Dechrau adolygiadau cyflym o weithio mewn 
partneriaeth ar draws sectorau i gynnal mentrau ailgartrefu 
pobl ddigartref mewn ymateb i COVID-19, ac adeiladu ar yr 
hyn sy’n gweithio i helpu i roi pobl mewn tai hirdymor mewn 
modd cynaliadwy a chyson ledled Cymru. 

Parhaus 

 (Addaswyd) Cefnogi’r gwerthusiad parhaus o ddefnyddio 
dulliau newydd o weithio mewn partneriaeth i fynd i’r afael â 
digartrefedd ac anghenion cymhleth gan gynnwys Tai yn 
Gyntaf.  

1.2 (vi) Llywodraeth Cymru (Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus 
ac Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol) i ddatblygu protocolau 
ar gyfer cydweithio er mwyn ymgysylltu â gwasanaethau iechyd 
meddwl a chamddefnyddio sylweddau gyda phobl sy'n cysgu ar y 
stryd. 

Blwyddyn 1 (2020)  

 (Addaswyd) Ystyried adolygiad o fesurau newydd a roddwyd ar 
waith mewn ymateb i COVID-19. Dysgu o waith gwerthuso ac 
arferion gorau, gweithio gydag awdurdodau lleol a byrddau 
iechyd lleol i ddatblygu protocolau cydweithio, gan gynnwys 
datblygu dulliau allgymorth pendant, cynadleddau achosion 
amlasiantaethol a llwybrau atgyfeirio brys/argyfwng. 

Parhaus (adrodd bob chwe mis)  

 Cefnogi’r arbrawf i ddefnyddio dulliau newydd o weithio mewn 
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partneriaeth er mwyn cefnogi pobl sy’n cysgu ar y stryd a phobl 
ddigartref neu bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. 

1.2 (vii) Llywodraeth Cymru (Addysg a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i helpu i ddatblygu a chyflwyno modiwl hyfforddiant 

i helpu landlordiaid cymdeithasol a phreifat i nodi a chefnogi pobl 

â materion iechyd meddwl. 

Blwyddyn 1 (2020)  

 Rhentu Doeth Cymru9 i gynnwys ymwybyddiaeth o iechyd 
meddwl fel rhan o’r hyfforddiant ar gyfer landlordiaid preifat cyn 
y broses ail-drwyddedu yn 2020. 

 Datblygu rhagor o hyfforddiant ymwybyddiaeth o iechyd 
meddwl pwrpasol ar gyfer landlordiaid preifat gan gynnwys y 
pwnc penodol o leihau stigma. 

 Cronfa ddata o wasanaethau cymorth sy’n cael eu datblygu 
gan Rhentu Doeth Cymru ar gael ar y wefan. 

Parhaus (adrodd bob chwe mis) 

 Parhau i gyflwyno hyfforddiant priodol ar gyfer gweithwyr tai 
rheng flaen proffesiynol gan gynnwys landlordiaid.  

1.2 (viii) Llywodraeth Cymru (Addysg a Gwasanaethau 

Cyhoeddus) i helpu i ddarparu a datblygu gwasanaethau iechyd 

meddwl sy’n hwyluso cysylltiad agosach rhwng gwasanaethau 

rheoli tai a landlordiaid preifat er mwyn atal achosion o droi allan 

o denantiaethau presennol.    

Blwyddyn 1 (2020)  

 Gweithio gydag awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol i 
ddatblygu canllaw arferion gorau ar gomisiynu gwasanaethau 
cymorth niwtral deiliadaeth er mwyn darparu cymorth brys i 
alluogi pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain ac osgoi cael eu troi 
allan.  

 Datblygu sianeli cyfathrebu er mwyn sicrhau bod cyngor a 
hyfforddiant ar gael i landlordiaid ar le i gael gafael ar 
wasanaethau cymorth ar gyfer tenantiaid.    

 (NEWYDD*) Datblygu a gweithredu cynllun “Rhybudd Cynnar” 
ar gyfer tenantiaid sydd mewn trafferth gyda dyledion rhent ac 
yn ei chael yn anodd cynnal tenantiaeth yn gyffredinol. Bydd 
hyn yn cynnwys atgyfeirio at wasanaethau cynghori eraill pan 

                                                           
9 Rhentu Doeth Cymru https://www.rentsmart.gov.wales/en/.  

https://www.rentsmart.gov.wales/en/
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fo angen. 

 (NEWYDD*) Cyflwyno cynllun benthyciadau ar gyfer tenantiaid 
sydd â dyledion rhent o ganlyniad i COVID-19. Bydd y 
benthyciadau hyn yn cael eu talu’n uniongyrchol i’r landlord fel 
rhent, a fydd yn dileu gallu landlord i droi rhywun allan am 
ddyledion rhent difrifol. 

 (NEWYDD*) Estyn y cyfnodau hysbysu ymhellach ar gyfer troi 
rhywun arall o denantiaethau sicr a thenantiaethau 
byrddaliadol sicr i chwe mis (ac eithrio ar sail Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol) a pharhau i adolygu’r angen i ddefnyddio 
pwerau ymhellach o dan Ddeddf y Coronafeirws 2020. 
 

1.2 (ix) Llywodraeth Cymru (Addysg a Gwasanaethau 

Cyhoeddus) i helpu pobl i ddod o hyd i gyngor ar ddyled ac arian 

er mwyn helpu i wella iechyd meddwl. Bydd yn gwneud hyn trwy 

ei gwasanaethau cynhwysiant ariannol a chyngor ariannol, a 

thrwy weithio gyda rhanddeiliaid allweddol. 

Blwyddyn 1 (2020)  

 (Addaswyd) Dechreuodd y Gronfa Gynghori Sengl newydd ym 

mis Ionawr 2020 a bydd yn cynnig arian grant i ddarparu 

gwasanaethau gwybodaeth a chyngor. Mae’r model cyflawni 

yn cynnwys Partneriaid Mynediad (gan gynnwys y rhai sydd 

eisoes â chysylltiadau ag iechyd meddwl) a Phartneriaid 

Cyngor. 

 
Blwyddyn 2 (2021) 

 (NEWYDD*) Gweithredu camau ar gyfer Cymru yn strategaeth 

Gwasanaeth Arian a Phensiynau’r DU ar gyfer cynhwysiant 

ariannol. 

 
Parhaus (adrodd bob chwe mis)  

 (NEWYDD*) Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen Dyledion wedi’i 
sefydlu i argymell polisïau a fydd yn helpu pobl ledled Cymru 
sy’n ei chael yn anodd cynnal eu hymrwymiadau ariannol i 
ddod o hyd i ffyrdd cynaliadwy allan o ddyled. Bydd y Grŵp 
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hefyd yn ystyried sut i gryfhau’r cysylltiad rhwng gwasanaethau 
rheoli arian/cynghori ar ddyledion a’r ystod eang o 
wasanaethau cymorth iechyd meddwl sydd ar gael. 

1.2 (x) (Addaswyd) Llywodraeth Cymru i ystyried effaith Brexit a 

COVID-19 ar iechyd meddwl a sicrhau bod cymorth ar gael, ar 

gyfer cymunedau bregus yn benodol.  

Parhaus (adrodd bob chwe mis) 

 Bwrw ymlaen ag argymhellion a chanfyddiadau adroddiad 
‘Cefnogi Cymunedau Ffermio yn ystod Cyfnodau o 
Ansicrwydd’10 a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 
2019.  

 (Addaswyd) Annog a helpu Grŵp Cymorth Ffermydd Cymru i 
gyflawni yn erbyn yr argymhellion ar y cyd er mwyn sicrhau 
gwasanaeth cydgysylltiedig ar gyfer y diwydiant amaeth. 

1.3 – Gwella a hyrwyddo iechyd meddwl a chydnerthedd. 

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

1.3 (i) Iechyd Cyhoeddus Cymru i hwyluso Rhaglen Hapus – 

model mudiad cymdeithasol i gynnal sgwrs genedlaethol am 

lesiant meddyliol, er mwyn deall yn well beth yw ystyr bod yn iach. 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Cytuno ar gynlluniau prosiect a gwerthuso ar gyfer sgwrs 
genedlaethol. 

 (NEWYDD*) Cynnal ymgyrch Iechyd Cyhoeddus Cymru “Sut 
wyt ti?”. 

Blwyddyn 2 (2021)  

 Lansio Rhaglen Hapus. 

 Datblygu a chyflwyno cynllun mwy hirdymor er mwyn gwella 
llesiant meddyliol/cydnerthedd ar lefel y boblogaeth. 

1.3 (ii) Bydd Llywodraeth Cymru (Addysg a Gwasanaethau 

Cyhoeddus) yn gweithio gyda phartneriaid i greu gwasanaethau 

cyhoeddus sy’n ymwybodol o brofiadau niweidiol yn ystod 

Parhaus (adrodd bob chwe mis) 

 Adroddiad diweddaru ar weithio gyda phartneriaid i greu 
gwasanaethau cyhoeddus sy’n ymwybodol o brofiadau 

                                                           
10 Adroddiad Cefnogi Cymunedau Ffermio yn ystod Cyfnodau o Ansicrwydd https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/cy/news/supporting-farming-communities-times-
uncertainty/.  

https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/cy/news/supporting-farming-communities-times-uncertainty/
https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/cy/news/supporting-farming-communities-times-uncertainty/
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plentyndod sy’n defnyddio dull mwy ataliol o osgoi profiadau o’r 

math ac yn gwella cydnerthedd plant a phobl ifanc.  

niweidiol yn ystod plentyndod.  

Blwyddyn 1 (2020)  

 (Addaswyd) Cynnal adolygiad i lywio cyfeiriad polisi 
Llywodraeth Cymru ar brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod.  

1.3 (iii) Llywodraeth Cymru (yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth 

Naturiol) i weithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus er 

mwyn annog a chefnogi cyfranogiad mewn gweithgarwch 

diwylliannol ar lefel leol.  

Parhaus (adrodd bob chwe mis) 

 Gweithio trwy’r rhaglen ‘Cyfuno: Creu Cyfleoedd trwy 
Ddiwylliant’  i gynyddu mynediad at weithgarwch diwylliannol. 

1.3 (iv)  Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol  a’r Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol) i 

werthuso’r Gronfa Iach ac Egnïol er mwyn penderfynu a ddylid 

defnyddio dull ariannu tebyg eto, ac er mwyn nodi a chefnogi 

prosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth i weithgarwch corfforol a 

llesiant meddyliol.  

Blwyddyn 2 (2021) a Blwyddyn 3 (2022)  

 Cwblhau’r gwerthusiad a phenderfynu’r camau nesaf ar sail y 
canfyddiadau hyn. 

1.3 (v) Partneriaeth Gweithgarwch Corfforol Cymru (partneriaeth 

ar y cyd rhwng Chwaraeon Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a 

Chyfoeth Naturiol Cymru) er mwyn datblygu cynllun gweithredu 

gweithgarwch corfforol cenedlaethol a chytuno ar gamau nesaf i 

hyrwyddo cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol 

a fydd yn helpu i gefnogi iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol. 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Datblygu cynllun gweithredu cenedlaethol. 

1.3 (vi) Llywodraeth Cymru (yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth 

Naturiol) i arwain ar gyflwyno’r Polisi Adnoddau Naturiol11 sy’n 

pennu blaenoriaethau ar gyfer sut i reoli adnoddau naturiol Cymru  

a sut y gallant gefnogi iechyd meddwl a llesiant; gan gynnwys dod 

â chymunedau ynghyd trwy gyfleoedd ar gyfer hamdden awyr 

Parhaus (adrodd bob chwe mis) 

 Darparu amrywiaeth o gynlluniau grant gan wneud cysylltiadau 
clir rhwng gwella cydnerthedd adnoddau naturiol a’n hiechyd 
a’n llesiant.   

 Hwyluso camau gweithredu lleol trwy ddatganiadau ardal 

                                                           
11 https://llyw.cymru/y-polisi-adnoddau-naturiol-cenedlaethol         

https://llyw.cymru/y-polisi-adnoddau-naturiol-cenedlaethol
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agored; mynediad at yr amgylchedd naturiol a mannau gwyrdd 

lleol, a gwella ansawdd yr amgylchedd.  

Cyfoeth Naturiol Cymru.  

1.4 – Atal hunanladdiad a hunan-niwed. 

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

1.4 (i) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i weithio gyda’r Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar 

Hunanladdiad a Hunan-niwed er mwyn llywio’r gwaith o weithredu 

Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Siarad â Fi 212 

(wedi’i hymestyn i 2022) trwy fforymau/cynlluniau rhanbarthol a 

swyddi cydgysylltwyr cenedlaethol. 

Blwyddyn 1 (2020)  

 Penodi cydlynydd cenedlaethol a thair swydd ranbarthol ar 
gyfer atal hunanladdiad a hunan-niwed. 

 Gweithio gyda rhanbarthau ac arweinwyr i bennu 
blaenoriaethau a chychwyn prosiectau sydd angen camau 
gweithredu penodol. 

 (NEWYDD*) Adolygu marwolaethau drwy hunanladdiad a 
hunan-niwed (0-25 mlwydd oed) fel rhan o’r broses Adolygiad 
o Farwolaethau Ymhlith Plant a gwella mynediad amserol at 
ddata sy’n cefnogi ymyriadau. 

Blwyddyn 2 (2021) a Blwyddyn 3 (2022) Adrodd bob chwe mis 

 Parhau i weithredu cynlluniau prosiect rhanbarthol. 

14 (ii) Y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Hunanladdiad a Hunan-

niwed a Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i gryfhau cymorth mewn profedigaeth yng 

Nghymru. 

Blwyddyn 1 (2020)  

 Cyhoeddi astudiaeth genedlaethol ar brofedigaeth a sefydlu 
cynllun gweithredu.  

 Datblygu fframwaith cyflawni cenedlaethol ar gyfer gofal mewn 
profedigaeth, a dechrau ei roi ar waith. 

1.4 (iii) Y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Hunanladdiad a Hunan-

niwed a Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Datblygu modiwl addysgol ar gyfer meddygon teulu a gofal 

                                                           
12 Strategaeth a Chynllun Gweithredu Siarad â Fi 2 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/siarad-a-fi-2-strategaeth-atal-hunanladdiad-a-hunan-niwed-cymru-
2015-2020.pdf 
 
 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/siarad-a-fi-2-strategaeth-atal-hunanladdiad-a-hunan-niwed-cymru-2015-2020.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/siarad-a-fi-2-strategaeth-atal-hunanladdiad-a-hunan-niwed-cymru-2015-2020.pdf
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Cymdeithasol) i wella mynediad at wybodaeth a chymorth yn 

ymwneud ag atal hunanladdiad a hunan-niwed gan gynnwys 

mewn lleoliadau addysgol, grwpiau galwedigaethol sydd mewn 

perygl, ardaloedd gwledig a gofal sylfaenol. Byddwn yn amlygu 

meysydd ymarfer da hefyd.  

 

sylfaenol.  

 Datblygu gwefan Siarad â Fi 213 sy’n fan gwybodaeth a 
chymorth canolog ar gyfer unigolion, sefydliadau a theuluoedd. 

 Grŵp Cymorth Ffermydd Cymru i rannu gwybodaeth ac 
arbenigedd, gan gynyddu lefelau cydweithredu.  

Blwyddyn 1 (2020) 

 Datblygu fframwaith hyfforddiant cenedlaethol, ar wefan Siarad 
â Fi 2, sy’n darparu gwybodaeth am raglenni hyfforddi ledled 
Cymru.  

 

Blaenoriaeth 2: Gwella mynediad at gymorth ar gyfer llesiant iechyd emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc. 

 

Sut y byddwn yn gwybod? Gwella llesiant meddyliol plant a phobl ifanc a mynediad amserol at wasanaethau. 
Cyfraddau llesiant meddyliol ar gyfer bechgyn a merched 14 oed. Cymru. Ffynhonnell: Astudiaeth Carfan y Mileniwm. 
Amseroedd aros Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Arbenigol (sCAMHS). Ffynhonnell: Stats Cymru, Llywodraeth Cymru. 

 

2.1 – Gwella mynediad at gymorth iechyd meddwl mewn ysgolion. 

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

2.1 (i) Llywodraeth Cymru (Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus 

ac Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol) i ddatblygu a 

Blwyddyn 1 (2020) 

• Datblygu canllaw ar gyfer gweithredu dulliau ysgol gyfan, gan 

                                                           
13 Gwefan Siarad â Fi 2 www.talktometoo.wales.  

Bydd y camau hyn yn fy helpu i ddatblygu fy ngallu i ymdopi’n well â heriau bob dydd. Byddant hefyd yn helpu athrawon ac eraill i 

adnabod pan fydd angen mwy o gymorth arnaf a sut i gael gafael arno. Os oes angen i mi gael gwasanaethau arbenigol, bydd y camau 

hyn yn sicrhau y gallaf gael yr help sydd ei angen arnaf, pan fydd ei angen arnaf. 

http://www.talktometoo.wales/
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gweithredu ymagwedd ysgol gyfan amlasiantaethol tuag at iechyd 

meddwl a llesiant emosiynol. 

gynnwys cydweithio ar draws asiantaethau a nodi rolau a 
chyfrifoldebau yn glir. 

• Cyhoeddi cyfarwyddyd ar atal hunanladdiad a hunan-niwed, 
gydag ystod o adnoddau a gweithgareddau cysylltiedig. 

• (NEWYDD*) Mwy o gyllid ar gyfer cwnsela mewn ysgolion yn sgil 
COVID-19 ochr yn ochr â chymorth addas i’r oedran ar gyfer 
plant iau. 

• (NEWYDD*) Darparu ymyriadau llesiant cyffredinol a rhai wedi’u 
targedu ar gyfer dysgwyr a hyfforddi athrawon a staff eraill 
ysgolion mewn materion iechyd meddwl. 

Blwyddyn 2 (2021) 

• Gweithredu cyfarwyddyd ysgolion ar ddulliau ysgol gyfan ledled 
Cymru. 

• Gweithio gydag ysgolion i weithredu cyfarwyddyd arferion da 
sy’n gysylltiedig â phroses hunanwerthuso. 

• Cynorthwyo Iechyd Cyhoeddus Cymru i adnewyddu Cynlluniau 
Ysgolion Iach Rhwydwaith Cymru a gweithredu newidiadau 

• (Addaswyd) Gweithio gyda rhanddeiliaid i benderfynu ar arferion 
da presennol ac ymyriadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth. 

2.1 (ii) Llywodraeth Cymru (Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus) 

i gynorthwyo ysgolion i gyflwyno’r cwricwlwm newydd gan 

gynnwys maes iechyd a llesiant dysgu a phrofiad sy’n cefnogi 

cydnerthedd ymysg plant a phobl ifanc. 

 

Blwyddyn 1 (2020)  

 Cyhoeddi cyfarwyddyd fframwaith y cwricwlwm diwygiedig yn 
dilyn ymgynghoriad 2018 er mwyn helpu ysgolion i baratoi.   

 Mesur y Cwricwlwm ac Asesu wedi’i gyflwyno.   

Blwyddyn 2 (2021) a Blwyddyn 3 (2022) 

 Ysgolion i ddylunio’r cwricwlwm newydd ar gyfer y rhai rhwng 5 
ac 16 oed. 

 Lleoliadau meithrin nas cynhelir yn paratoi i fabwysiadu 
cwricwlwm newydd ar gyfer plant 3 a 4 oed. 

 Darparwyr Addysg Heblaw yn yr Ysgol i baratoi i gyflwyno 
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cwricwlwm sy’n briodol i’w dysgwyr.  

Blwyddyn 3 (2022) 

 Cyflwyno’r Cwricwlwm Newydd i Gymru i bob dysgwr hyd at ac 
yn cynnwys Blwyddyn 7. Mae’r broses hon yn parhau bob 
blwyddyn gan ddod i ben yn 2026 ar gyfer dysgwyr ym 
Mlwyddyn 11.  

2.1 (iii) Llywodraeth Cymru (Addysg a Gwasanaethau 

Cyhoeddus) i gyflwyno dysgu proffesiynol ar gyfer pob lefel o staff 

ysgolion yn ymwneud ag iechyd meddwl a llesiant emosiynol. 

Blwyddyn 1 (2020)  

 Cynnal ymarferiad cwmpasu i sefydlu beth sy’n cael ei ddysgu 

ar hyn o bryd a pha fylchau sydd angen eu llenwi. 

 Gweithio gyda Sefydliadau Addysg Uwch i ddatblygu pecynnau 

hyfforddi pwrpasol yn targedu gwahanol rolau staff ysgol.  

Blwyddyn 2 (2021) 

 Parhau i ddatblygu pecynnau hyfforddi a’u rhoi ar waith i staff 

ysgol.  

 Gweithio gyda’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth 

Addysgol i dderbyn achrediad ar gyfer hyfforddiant arweinwyr.  

 (Addaswyd) Gwella hyfforddiant iechyd meddwl a llesiant yn 

Addysg Gychwynnol Athrawon drwy fodiwlau cyfoethogi. 

2.1 (iv) Llywodraeth Cymru (Addysg a Gwasanaethau 

Cyhoeddus) i weithio gyda’r GIG ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i 

weithredu dysgu allweddol o raglenni peilot Mewngymorth 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed. 

 

Blwyddyn 1 (2020)  

 Dechrau gwerthuso cychwynnol a dysgu cynnar o gynlluniau 

peilot mewngymorth.  

Blwyddyn 2 (2021) 

 Derbyn gwerthusiad ffurfiol o fewngymorth.  

 Cynyddu graddfa’r cynlluniau peilot mewngymorth a 
gweithredu elfennau allweddol ar lefel genedlaethol.   

2.1 (v) Llywodraeth Cymru (Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus) i Blwyddyn 1 (2020)  
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ddatblygu a gweithredu cynigion i sicrhau bod safbwyntiau plant a 

phobl ifanc yn cael eu cynnwys wrth ddatblygu gweithgareddau’n 

ymwneud â’r ysgol gyfan.  

 Cynnal gweithgor o bobl ifanc sy’n dod o gefndir daearyddol a 
chymdeithasol amrywiol sy’n cynnwys profiad byw  

 Llunio rhaglen waith o weithgareddau ar y cyd gydol y 
flwyddyn, sy’n galluogi pobl ifanc i lunio a llywio polisi wrth 
iddo ddatblygu. 

2.1 (vi) (Addaswyd) Mae Llywodraeth Cymru (Addysg a 

Gwasanaethau Cyhoeddus) yn gweithio gyda sefydliadau addysg 

bellach i sicrhau bod iechyd meddwl a llesiant dysgwyr ac 

ymarferwyr yn cael eu cefnogi drwy ddysgu proffesiynol, prosiectau 

ac ymchwil ar draws y sector addysg bellach a dysgu oedolion.  

Blwyddyn 1 (2020) 

 (NEWYDD*) Datblygu a gweithredu strategaethau llesiant ar 

gyfer pob sefydliad addysg bellach a chynllunio a darparu 

dysgu proffesiynol a datblygu arweinyddiaeth, gan gynnwys 

safonau proffesiynol, modiwlau e-ddysgu a deunyddiau 

“hyfforddi’r hyfforddwr”. 

 (NEWYDD*) Gweithio ar y cyd ar draws y sector i ddatblygu 

adnoddau a chanllawiau dwyieithog er budd y sector cyfan, 

gan gynnwys dysgu yn y gwaith a dysgu oedolion. 

2.2 – Gwella mynediad at gymorth yn y gymuned ar gyfer plant a phobl ifanc.  

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

2.2 (i) Trwy weithio gyda nifer o gynlluniau braenaru Trawsnewid y 

Blynyddoedd Cynnar ledled Cymru rydym yn archwilio dewisiadau 

ar gyfer sut y gellir darparu gwasanaethau blynyddoedd cynnar 

mewn ffordd fwy integredig a systematig er mwyn sicrhau bod 

plant a theuluoedd yn derbyn y cymorth cywir, ar yr adeg gywir ac 

yn y ffordd gywir.  

 

Blwyddyn 2 (2021) a Blwyddyn 3 (2022) 

 (Addaswyd) Gan ddatblygu’r dull llunio ar y cyd a 
fabwysiadwyd gyda chynlluniau braenaru’r Blynyddoedd 
Cynnar ac a ddatblygwyd ar draws gwasanaethau wrth iddynt 
ymateb i’r pandemig, byddwn yn profi modelau cyflenwi a fydd 
yn targedu cymorth i fwy o deuluoedd lle y gallai gael yr effaith 
fwyaf yn yr hirdymor.  

Blwyddyn 3 (2022) 

 (Addaswyd) Rhannu’r hyn a ddysgwyd ar draws Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn cynyddu graddfa arferion 
da hyd at lefelau rhanbarthol mewn ffordd systematig. 
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2.2 (ii) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i ddarparu cyllid fel bod Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol yn gallu helpu i ddatblygu dulliau lleol o wella 

mynediad at wasanaethau cymunedol anghlinigol, haen is. 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Rhoi cyllid i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol er mwyn gwella 
mynediad at wasanaethau cymunedol anghlinigol, haen is. 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Monitro ac adolygu cyllid i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol 
er mwyn treialu dulliau lleol o wella mynediad at wasanaethau 
cymunedol anghlinigol, haen is.   

2.2 (iii) Bydd Llywodraeth Cymru (Addysg a Gwasanaethau 

Cyhoeddus) yn gweithio gydag awdurdodau lleol a’u partneriaid  

er mwyn sefydlu dulliau ymyrraeth gynnar ac ataliol o wella iechyd 

meddwl a llesiant trwy ddulliau gwaith ieuenctid. 

Blwyddyn 1 (2020) 

 (NEWYDD*) Cyflwyno mwy o hyblygrwydd yn y Grant 
Cymorth Ieuenctid a’r Grant Cyrff Ieuenctid Gwirfoddol 
Cenedlaethol i alluogi awdurdodau lleol a’r sector gwirfoddol i 
helpu pobl ifanc y mae’r pandemig wedi effeithio fwyaf arnynt, 
er mwyn hybu eu hiechyd a’u llesiant emosiynol trwy ddulliau 
gwaith ieuenctid, gan gynnwys gweithgareddau ar-lein, cadw 
mewn cysylltiad a chyswllt wyneb yn wyneb i’r bobl ifanc fwyaf 
agored i niwed. 

Blwyddyn 2 (2021) 

 (Addaswyd) Gweithio gyda gwasanaethau ieuenctid 
awdurdodau lleol a gwirfoddol i ddatblygu syniadau a rhannu 
arferion da, gan gynnwys dulliau gwaith ieuenctid amgen a 
ddatblygwyd yn ystod y pandemig, er mwyn cefnogi plant a 
phobl ifanc.    

2.2 (iv) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i archwilio’r broses o ddatblygu cynlluniau peilot yn 

ymwneud â chymorth ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc.  

 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Adolygu darpariaeth bresennol a chost a budd datblygu 
cymorth ar-lein, a datblygu cynllun gweithredu ar gyfer 
darparu cymorth ar-lein i blant a phobl ifanc.  

 (NEWYDD*) Darparu hunangymorth parhaus ar-lein ar gyfer 
iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc drwy blatfform 
addysg Hwb (sydd ar gael i bob plentyn gan gynnwys y rhai 
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nad ydynt mewn addysg) a Silvercloud i’r rhai 16 mlwydd oed 
a hŷn. 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Gweithredu’r cynllun y cytunwyd arni.  

2.3 – Gwella gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc.  

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

2.3 (i) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i fuddsoddi i gefnogi cynlluniau gwella byrddau 

iechyd sy’n gweithredu argymhellion o adolygiad diweddar Uned 

Gyflawni’r GIG o ofal sylfaenol CAMHS. 

Parhaus (adrodd bob chwe mis)  

 Byrddau iechyd i weithredu cynlluniau gwella yn dilyn 
adolygiad o ofal sylfaenol CAMHS, ac yn parhau i fonitro 
cynnydd.   

2.3 (ii) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i gefnogi gwelliannau i’r broses o bontio rhwng 

gwasanaethau CAMHS a gwasanaethau oedolion. 

Blwyddyn 1 (2020) a Blwyddyn 2 (2021) (Addaswyd) 

 Adolygu’r canllaw presennol ar bontio yng nghyd-destun 
datblygu canllaw pontio ehangach y GIG.  

Blwyddyn 2 (2021) a Blwyddyn 3 (2022) (adrodd bob chwe mis)  

 Datblygu trefniadau i fonitro defnydd o’r canllaw gyda phlant a 
phobl ifanc.  

2.3 (iii) Y GIG i sicrhau bod gwasanaethau iechyd meddwl 

arbenigol yn diwallu anghenion pobl ifanc a bod gwasanaethau yn 

hygyrch i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal neu sydd ar gyrion 

gofal. 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Datblygu cynigion ar gyfer trefniadau integreiddio gwell a 
chomisiynu ar y cyd rhwng iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol.  

 Cytuno ar gwmpas ar gyfer ffrwd waith Cymorth Cynnar a 
Chefnogaeth Uwch rhaglen estynedig Gyda’n gilydd ar gyfer 
Plant a Phobl Ifanc. 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Rhoi camau gweithredu ar waith yn dilyn adolygiad 
Rhwydwaith  CAMHS o Ofal Cleifion Mewnol Uwch Haen 4. 
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 Gweithredu trefniadau ar gyfer comisiynu ar y cyd rhwng 
iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. 
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Blaenoriaeth 3: Gwelliannau pellach i ddarpariaeth argyfwng a thu allan i oriau ar gyfer plant, oedolion oedran 

gweithio ac oedolion hŷn. 

 

Sut y byddwn yn gwybod? Mae canlyniadau’n gwella ar gyfer pobl mewn argyfwng, gan gynnwys y rhai sy’n cael eu cadw o dan adran 

135 a 136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl. Ffynhonnell: Cadw pobl o dan Adran 135 a 136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl. Stats Cymru, Llywodraeth 

Cymru a’r Set Ddata Graidd Iechyd Meddwl (pan fydd ar gael).  

 

3.1 – Cryfhau gweithio mewn partneriaeth. 

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

3.1 (i) Y Concordat Gofal Mewn Argyfwng Iechyd Meddwl a 

Grwpiau Iechyd Meddwl a Chyfiawnder Troseddol Rhanbarthol i 

weithredu Cynllun Gweithredu’r Concordat Argyfwng 

Cenedlaethol14 newydd ar draws byrddau iechyd, heddluoedd, 

awdurdodau lleol, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans 

Cymru a’r trydydd sector. 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Pob partner yn llofnodi ac yn cytuno ar gynlluniau gweithredu 

lleol gydag adroddiadau ffurfiol i’r grŵp Concordat. 

Blwyddyn 2 (2021) a Blwyddyn 3 (2022) (adrodd bob chwe mis)  

 Adrodd ar gynnydd yn erbyn y cynlluniau gweithredu lleol.  

3.1 (ii) Yr Uned Genedlaethol ar Gomisiynu Cydweithredol i 

gwblhau adolygiad mynediad a throsglwyddiad brys ar draws 

byrddau iechyd, heddluoedd, awdurdodau lleol, Ymddiriedolaeth 

GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r trydydd sector er mwyn 

gwneud argymhellion ar gyfer gwella.  

Blwyddyn 1 (2020) 

 Cwblhau adolygiad o fynediad brys. 

Blwyddyn 1 (2020) a Blwyddyn 2 (2021) 

 Cyflwyno argymhellion yr adolygiad o fynediad brys.  

                                                           
14 Cynllun Concordat Gofal Argyfwng https://llyw.cymru/cytundeb-gofal-argyfwng-iechyd-meddwl-cynllun-gweithredu-2019-i-2022.  

Bydd y camau hyn yn fy helpu i gael gafael ar gymorth pan fyddaf mewn trallod. Bydd pobl y gallaf ddod i gysylltiad â nhw yn gwybod sut i fy nghefnogi 

a bydd ganddynt fynediad at wasanaethau, ar unrhyw adeg. 

https://llyw.cymru/cytundeb-gofal-argyfwng-iechyd-meddwl-cynllun-gweithredu-2019-i-2022
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3.1 (iii) Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru (Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol) i helpu byrddau iechyd i ymestyn a 

safoni’r gwaith o ddarparu gwasanaethau argyfwng a’r tu allan i 

oriau er mwyn darparu mynediad 24/7 ar gyfer pobl o bob oed, gan 

gynnwys cyflawni meysydd blaenoriaeth Cynllun Gweithredu’r 

Concordat Argyfwng Cenedlaethol. 

Parhaus (adrodd bob chwe mis)  

 Byrddau iechyd i weithredu cynlluniau buddsoddi a pharhau i 
fonitro cynnydd.  

3.1 (iv) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) a’i phartneriaid i gefnogi cynlluniau peilot amrywiol, 

gan gynnwys brysbennu stryd, modelau hyb ac ati i lywio arfer 

seiliedig ar dystiolaeth a’r Concordat Gofal Mewn Argyfwng Iechyd 

Meddwl er mwyn nodi arferion da a modelau i’w cyflwyno. 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Cytuno ar brosiectau peilot a’u cefnogi.  

Blwyddyn 1 (2020) a Blwyddyn 2 (2021) 

 Cytuno ar gamau gweithredu cenedlaethol er mwyn gwella’r 
system argyfwng ar sail adolygiad o fynediad a gwerthuso 
prosiectau peilot. 
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Blaenoriaeth 4: Gwella mynediad at therapïau seicolegol i blant, oedolion oed gweithio ac oedolion hŷn, a 

gwella’r ansawdd a’r ystod.   

 
Sut y byddwn yn gwybod? Mae byrddau iechyd yn cyrraedd safonau amseroedd aros mewn ffordd gynaliadwy ac mae canlyniadau’n 
cael eu hadrodd trwy’r set ddata (pan fydd ar gael). 
Canran asesiadau Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS) a gwblhawyd o fewn 28 diwrnod i’r atgyfeiriad, a 
chanran yr ymyraethau therapiwtig a gychwynnwyd o fewn 28 diwrnod i gwblhau asesiad LPMHSS. Ffynhonnell: Casglu data Mesur 
Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru. 
Canran yr ymyraethau therapïau seicolegol arbenigol sy’n cychwyn o fewn 26 wythnos. Ffynhonnell: Stats Cymru, Llywodraeth Cymru (ar 
ôl  2020). 

 

4.1 – Gwella mynediad at therapïau seicolegol i blant, oedolion oed gweithio ac oedolion hŷn, a gwella’r ansawdd a’r 

ystod.   

Camau Gweithredu Cerrig Milltir  

4.1 (i) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol) 

i barhau i helpu i gyflwyno’r cynllun Darllen yn Well15 gan gynnwys 

rhestri ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl cyffredin. 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Pob llyfrgell i gadw llyfrau am gyflyrau iechyd meddwl, gan 
gyflwyno’r cynllun ym mhob cymuned.   

 (NEWYDD*) Archwilio mynediad at e-lyfrau i wella hygyrchedd. 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Gwerthusiad ffurfiol o gynllun Darllen yn Well i oedolion.  

 Lansio cynllun llyfrau Plant a Theuluoedd yn dilyn canlyniad yr 

                                                           
15 Cynllun Darllen yn Well Cymru https://reading-well.org.uk/cymru.  

Bydd y camau gweithredu hyn yn sicrhau y gallaf gael gafael ar y therapïau seicolegol mwyaf priodol a seiliedig ar dystiolaeth i’m cefnogi, 

a hynny mewn modd amserol. Byddaf hefyd yn rhan o’r broses o wneud penderfyniadau ynghylch fy ngofal. 

https://reading-well.org.uk/cymru
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adolygiadau. 

4.1 (ii) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i gyflwyno seilwaith therapïau seicolegol yng 

Nghymru, wedi’i gefnogi gan y Pwyllgor Rheoli Therapïau 

Seicolegol Cenedlaethol, a fydd yn helpu i wella gwasanaethau, 

datblygu’r gweithlu a chryfhau llywodraethu.  

Blwyddyn 1 (2020)   

 Cyflwyno seilwaith i gefnogi therapïau seicolegol.  

 Datblygu dogfen ‘Matricsau Plant a Phobl Ifanc’.  

 (NEWYDD*) Asesu effaith COVID-19 ar ddarparu therapïau 

seicolegol a chymorth adfer ac adsefydlu ac ystyried ymhellach 

ymyriadau iechyd meddwl digidol seicotherapiwtig, yn seiliedig 

ar dystiolaeth. 

Parhaus (adrodd bob chwe mis) 

 Cyhoeddi a gweithredu matrics Plant a Phobl Ifanc.  

 Sicrhau bod tablau tystiolaeth Matrics Cymru16 yn parhau i gael 

eu diweddaru. Yn dilyn buddsoddiad diweddar, byrddau iechyd i 

adrodd ar gynnydd wrth gyrraedd targedau ar gyfer y 

Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol 

(LPMHSS) a therapïau seicolegol arbenigol.    

 Byrddau iechyd i adrodd ar ddatblygu gwasanaethau seicolegol 

ledled y system gan gynnwys y rhai â chyflyrau corfforol neu 

hirdymor.   

4.1 (iii) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i gomisiynu datblygiad Menter Gwella Ansawdd 

Straen Trawmatig Cymru Gyfan, yn seiliedig ar dystiolaeth ar 

gyfer oedolion, gan ystyried grwpiau poblogaeth penodol eraill, 

gan gynnwys dioddefwyr ymosodiadau rhywiol, iechyd meddwl 

amenedigol, ffoaduriaid, ceiswyr lloches, pobl yn y carchar neu 

bobl â chysylltiad â’r system cyfiawnder troseddol a grwpiau 

agored i niwed eraill.  

Blwyddyn 1 (2020) 

 (Addaswyd) Cyflymu’r gwaith o weithredu Menter Gwella 

Ansawdd Straen Trawmatig Cymru Gyfan. 

 (NEWYDD*) Defnyddio’r Fenter Straen Trawmatig i gefnogi 

gwasanaethau trawma ledled Cymru. 

 (NEWYDD*) Llunio canllaw cyfeirio ar-lein ar gyfer ymarferwyr 

gydag ymyriadau sylfaenol i helpu i sefydlogi’r rhai sy’n ei chael 

yn anodd o ganlyniad i ddigwyddiadau trawmatig. 

                                                           
16 Matrics Cymru  http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/psychological-therapies  

http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/psychological-therapies
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Blwyddyn 2 (2021) a Blwyddyn 3 (2022) (adrodd bob chwe mis)   

 Byrddau Iechyd i adrodd ar weithredu’r Fenter Straen 

Trawmatig.   

 (NEWYDD*) Hwyluso rhaglen beilot “hyfforddi’r hyfforddwr” ar 

draws sectorau ar gyfer poblogaethau sy’n wynebu risg, gan 

gynnwys y rhai sy’n gweithio gydag unigolion sydd ag 

anghenion cymhleth. 

4.1 (iv) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) a’i phartneriaid i ystyried cwmpasu’r potensial ar 

gyfer ehangu Gwasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol 

Cymru i gynnwys deintyddion a pharafeddygon y GIG. Ar hyn o 

bryd, mae Gwasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol 

Cymru yn sicrhau bod gan yr holl feddygon ym meysydd Gofal 

Sylfaenol ac Eilaidd fynediad at Gymdeithas Seicotherapi 

Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain yn eu hardal.  

Blwyddyn 1 (2020)  

 (Addaswyd) Yn sgil y cynnydd mewn straen a gorbryder a 

achoswyd gan COVID-19, ehangwyd y Gwasanaeth Iechyd i 

Weithwyr Iechyd Proffesiynol ym mis Ebrill 2020 i ddarparu’r 

gwasanaeth ar fyrder i holl weithwyr y GIG. 

Blwyddyn 2 (2021)    

 (Addaswyd) Casglu tystiolaeth a chasgliadau i lywio darpariaeth 

gwasanaethau yn y dyfodol, yn enwedig yn sgil unrhyw 

ffactorau seicolegol, a allai ddod i’r amlwg a chael effaith 

sylweddol ar iechyd meddwl gweithwyr yn yr hirdymor.    
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Blaenoriaeth 5: Gwella ansawdd gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol a’r mynediad atynt.  
 

Bydd y camau hyn yn sicrhau, os byddaf yn cael trafferth gyda fy iechyd meddwl yn ystod fy meichiogrwydd neu ar ôl hynny, y byddaf yn 

gallu cael gafael ar gymorth priodol. Os oes angen cymorth mwy arbenigol arnaf, byddaf yn gallu cael mynediad at hyn yn nes at fy 

nghartref a gyda fy mabi. 

 

Sut y byddwn yn gwybod? Bydd Byrddau Iechyd yn bodloni safonau ansawdd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.  Bodloni safonau 

ansawdd Coleg brenhinol y Seiciatryddion. Ffynhonnell: Ffurflenni’r Byrddau Iechyd. 

 

5.1 - Gwella ansawdd gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol a’r mynediad atynt.  

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

5.1 (i) Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru a’r 

bwrdd iechyd arweiniol i sefydlu uned amenedigol breswyl 

arbenigol yng Nghymru ar gyfer mamau a babanod preswyl.  

Blwyddyn 1 (2020)  

 Dechrau’r prosiect adeiladu i sefydlu uned ar gyfer mamau a 

babanod, yn unol â safonau Coleg Brenhinol y Seiciatryddion y 

cytunwyd arnynt.   

Blwyddyn 2 (2021)  

 Sefydlu’r uned ar gyfer mamau a babanod. 

5.1 (ii) Cydweithrediaeth y GIG i sefydlu rhwydwaith iechyd 

meddwl amenedigol i gynorthwyo byrddau iechyd i geisio 

sicrhau gwelliannau pellach i wasanaethau, gan gynnwys 

casglu data rheoli perfformiad craidd.  

Blwyddyn 1 (2020) a Blwyddyn 2 (2021) (Addaswyd) 

 Sefydlu Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol.  

 Cyflawni safonau Grwpiau Llywio Iechyd Meddwl Amenedigol 

Cymru Gyfan, gan gynnwys casglu data perthnasol.   

 Gweithredu cynllun cyflawni Rhwydwaith Clinigol Iechyd Meddwl 

Amenedigol gan gynnwys Llwybr Gofal Integredig Llawn Cymru 

Gyfan ar gyfer Iechyd Meddwl Amenedigol.   

 Datblygu fframwaith cwricwlaidd ar gyfer iechyd meddwl 
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amenedigol a babanod, gwella mynediad at wybodaeth, cryfhau 

cysylltiadau â sefydliadau trydydd sector ledled Cymru ac 

ymgymryd â gwaith i nodi anghenion unigryw tadau.    

Blwyddyn 2 (2021) a Blwyddyn 3 (2022) (Addaswyd) 

 Bodloni safonau ansawdd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion17, a 

pharhau i gydymffurfio â nhw. 

 

                                                           
17 Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion: Safonau Ansawdd ar gyfer Iechyd Meddwl Amenedigol, 4ydd Rhifyn https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-
source/improving-care/ccqi/quality-networks/perinatal/pqn-standards-for-community-perinatal-mental-health-services-4th-edition.pdf?sfvrsn=f31a205a_4  

https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/improving-care/ccqi/quality-networks/perinatal/pqn-standards-for-community-perinatal-mental-health-services-4th-edition.pdf?sfvrsn=f31a205a_4
https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/improving-care/ccqi/quality-networks/perinatal/pqn-standards-for-community-perinatal-mental-health-services-4th-edition.pdf?sfvrsn=f31a205a_4
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Blaenoriaeth 6: Gwella Ansawdd a Thrawsnewid Gwasanaethau. 

 

Sut y byddwn yn gwybod? Mae mwy o bobl yn derbyn gofal yn y gymuned, ac mae canlyniadau’n cael eu hadrodd trwy’r set ddata (pan 
fydd ar gael). Nifer y derbyniadau i gyfleusterau iechyd meddwl. Ffynhonnell: Casglu data (KP90) ar dderbyniadau, newidiadau mewn 
statws a chadw pobl o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983, Llywodraeth Cymru. 

 

6.1 – Cefnogi mynediad at gymorth iechyd meddwl priodol ar gyfer plant, pobl ifanc, oedolion oed gweithio ac oedolion hŷn.   

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

6.1 (i) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) a GIG Cymru i gynnwys cerrig milltir cyflawni 

ar gyfer Model Gofal Sylfaenol i Gymru er mwyn gwella 

mynediad at gymorth iechyd meddwl. 

Blwyddyn 1 (2020)  

 Pob bwrdd iechyd i weithio gydag arweinyddion Clwstwr Meddygon 
Teulu er mwyn llunio llwybr argyfwng iechyd meddwl ar gyfer 
111/Tu Allan i Oriau.  

Blwyddyn 2 (2021) a Blwyddyn 3 (2022) (adrodd bob chwe mis)  

 Cyflwyno’r llwybr argyfwng iechyd meddwl ar gyfer 111/Tu Allan i 
Oriau 

 Cynnwys rhagor o gerrig milltir ar gyfer 2021-22 sy’n gysylltiedig â 

meysydd blaenoriaeth iechyd meddwl. 

6.1 (ii) (Addaswyd) Byrddau Iechyd i gynnal archwiliad 

blynyddol o Gynlluniau Gofal a Thriniaeth, yn canolbwyntio ar 

bwysigrwydd ymgorffori dull adferiad i ddatblygiad 

gwasanaethau a gwella ansawdd, a sicrhau bod argymhellion 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Bwrdd iechyd i gynnal archwiliad dilynol yn manylu ar gynnydd, yn 
cynnwys sicrhau mewnbwn priodol gan ddefnyddwyr 
gwasanaethau, ac adrodd ar ganfyddiadau/meysydd ble mae 

Bydd y camau hyn yn fy sicrhau bod y gwasanaethau sydd angen i mi eu defnyddio yn gwella’n barhaus ac yn ymateb i’m hanghenion 

unigol. 
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Uned Gyflawni’r GIG ar gynllunio gofal a thriniaeth yn cael eu 

gweithredu. 

angen gwella. 

Blwyddyn 2 (2021) a Blwyddyn 3 (2022) (adrodd bob chwe mis)  

 Byrddau iechyd i ddangos gwelliannau parhaus. 

6.1 (iii) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i weithio gyda phartneriaid i fynegi sut y carem 

i wasanaethau edrych, trwy osod set gyffredin o werthoedd, 

adolygu modelau, dysgu oddi wrth dystiolaeth y gronfa 

drawsnewid a pharatoi canllawiau i Gymru. 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Adolygu/mapio cyfluniadau gwasanaeth ac ymchwilio i fodelau 

gofal, gweithdai i ddiffinio swyddogaethau craidd mewn gofal 

sylfaenol/eilaidd.  

Blwyddyn 2 (2021) a Blwyddyn 3 (2022)  

 (Addaswyd) Creu canllawiau ar ddarparu gwasanaethau iechyd 
meddwl, gan ddefnyddio dull gwella ansawdd ar sail 
systemau/taith.  

6.1 (iv) Byrddau iechyd i weithredu cynlluniau gwella ar sail 

adolygiad ar y cyd gan Arolygiaeth Iechyd Cymru/Arolygiaeth 

Gofal Iechyd Cymru o Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol, ac 

adrodd ar gynnydd mewn perthynas â’r cynlluniau hyn. 

Blwyddyn 1 (2020) a Blwyddyn 2 (2021)  

 Byrddau iechyd i gynnal archwiliad dilynol yn manylu ar gynnydd ac 

yn adrodd ar welliannau parhaus. 

6.1 (v)  Bydd yr Uned Gomisiynu Gydweithredol Genedlaethol 

(NCCU) yn helpu’r Byrddau iechyd i gynnal archwiliad o’r 

ddarpariaeth ddiogel bresennol ar gyfer cleifion mewnol a 

datblygu strategaeth cleifion mewnol diogel ar gyfer iechyd 

meddwl. 

Blwyddyn 1 (2020) 

 Archwilio darpariaeth ddiogel bresennol ar gyfer cleifion mewnol.  

Blwyddyn 2 (2021)  

 Datblygu strategaeth cleifion mewnol diogel.  

6.2 – Gwella cymorth ar gyfer anhwylderau bwyta. 

Camau Gweithredu  Cerrig Milltir 

6.2 (i) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i weithio gyda defnyddwyr gwasanaethau, 

gofalwyr a byrddau iechyd i ddatblygu model gwasanaeth 

Blwyddyn 1 (2020) a Blwyddyn 2 (2021)  

 Datblygu a dechrau gweithredu cynlluniau gwella lleol.  
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newydd mewn ymateb i’r adolygiad annibynnol.  

6.3 – Gwella cymorth ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau sy’n cyd-ddigwydd 

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

6.3 (i) Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) i barhau i fonitro cyflenwi’r Fframwaith 

Gwasanaeth i Ddiwallu Anghenion Pobl sydd â Phroblemau 

Iechyd Meddwl a Phroblemau oherwydd Camddefnyddio 

Sylweddau sy’n Cyd-ddigwydd.18 

Blwyddyn 1 (2020) 

 (Addaswyd) Llywodraeth Cymru i gwblhau adolygiad arferion gorau 
o’r llwybrau sy’n dod i’r amlwg ar gyfer unigolyn â phroblem sy’n 
cyd-ddigwydd. 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Sicrhau bod gwasanaethau a gomisiynwyd i gefnogi achosion sy’n 
cyd-ddigwydd yn gyson ac yn gweithio mewn partneriaeth â 
gwasanaethau tai.  

 Sicrhau bod rhwystrau i gydweithio rhwng gwasanaethau iechyd 
meddwl a chamddefnyddio sylweddau yn cael eu lleihau trwy 
fonitro Byrddau Cynllunio Ardal a Byrddau Partneriaeth Iechyd 
Meddwl Lleol.   

Parhaus (adrodd bob chwe mis)  

 Monitro effaith y buddsoddiad ychwanegol a ddyrannwyd trwy 
Fyrddau Cynllunio Ardal i helpu i wella darpariaeth cymorth iechyd 
meddwl a chamddefnyddio sylweddau ar gyfer unigolion ag 
anghenion cymhleth.   

                                                           
18 Fframwaith i drin pobl â phroblem iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau sy’n cyd-ddigwydd (2015): https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-
02/fframwaith-gwasanaeth-i-drin-pobl-sydd-a-phroblemau-iechyd-meddwl-a-phroblemau-oherwydd-camddefnyddio-sylweddau-syn-cyd-ddigwydd.pdf.  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/fframwaith-gwasanaeth-i-drin-pobl-sydd-a-phroblemau-iechyd-meddwl-a-phroblemau-oherwydd-camddefnyddio-sylweddau-syn-cyd-ddigwydd.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/fframwaith-gwasanaeth-i-drin-pobl-sydd-a-phroblemau-iechyd-meddwl-a-phroblemau-oherwydd-camddefnyddio-sylweddau-syn-cyd-ddigwydd.pdf
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6.4 – Gwella Ymyriadau Cynnar mewn Gwasanaethau Seicosis. 

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

6.4 (i) Grŵp Llywio Cenedlaethol Ymyriadau Cynnar mewn 

Seicosis a’r Gymuned Ymarfer i weithio gyda Choleg 

Brenhinol y Seiciatryddion i ddatblygu a sefydlu modelau 

gwasanaeth arfer da yn unol â’r safonau. 

Blwyddyn 1 (2020)  

 Datblygu cynllun gwaith sy’n seiliedig ar ganfyddiadau’r archwiliad, 
gan ganolbwyntio ar archwiliadau iechyd corfforol ac ansawdd 
bywyd yn unol â’r ffocws ar fesurau canlyniadau cleifion a nodwyd.  

Blwyddyn 2 (2021)  

 Cwblhau archwiliad eto.  

6.5 - Gwella cymorth ar gyfer pobl sy’n dod i gysylltiad â’r system cyfiawnder troseddol.  

Camau Gweithredu Cerrig Milltir 

6.5 (i) Bydd Llywodraeth Cymru (Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol) yn gweithio gyda byrddau iechyd, Iechyd 

Cyhoeddus Cymru a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei 

Mawrhydi (fel rhan o’r Cytundeb Partneriaeth ar gyfer Iechyd 

mewn Carchardai)19 er mwyn datblygu;  

- Gwasanaethau iechyd meddwl, llesiant meddyliol ac 

anableddau dysgu cyson ym mhob carchar.  

- Datblygu dulliau o wella cymorth iechyd meddwl ar gyfer 

pobl ifanc a menywod sy’n dod i gysylltiad â’r system 

cyfiawnder troseddol. 

 

Blwyddyn 1 (2020)  

 Sefydlu Grŵp Goruchwylio Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn 

Carchardai ar y cyd. 

 Sefydlu ffrydiau gwaith i fod yn sylfaen i bedair blaenoriaeth y 

Cytundeb Partneriaeth ar gyfer Iechyd mewn Carchardai, sy’n 

cynnwys datblygu safonau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl 

mewn carchardai. 

 Ymateb i argymhellion y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 

Chwaraeon a’i ymchwiliad i iechyd a gofal cymdeithasol mewn 

carchardai yng Nghymru.  

Blwyddyn 2 (2021)  

                                                           
19 https://llyw.cymru/cytundeb-partneriaeth-ar-gyfer-iechyd-mewn-carchardai-yng-nghymru?_ga=2.239761092.699360911.1578049703-779423608.1578049703.  

https://llyw.cymru/cytundeb-partneriaeth-ar-gyfer-iechyd-mewn-carchardai-yng-nghymru?_ga=2.239761092.699360911.1578049703-779423608.1578049703
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 Cwblhau a dechrau cyflwyno safonau iechyd meddwl ac adrodd ar 

ddangosyddion allweddol.  

Parhaus (adrodd bob chwe mis)  

 Monitro effaith y buddsoddiad ychwanegol ar gyfer gofal iechyd 

sylfaenol yng ngharchardai’r sector cyhoeddus yng Nghymru, gan 

gynnwys canolbwyntio ar broblemau iechyd meddwl a 

chamddefnyddio sylweddau sy’n cyd-ddigwydd. 
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Atodiad 1: Geirfa  

CAMHS Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed. 
BILl  Bwrdd Iechyd Lleol. 
LMHPB Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol. 
LPMHSS Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol. 
LPS  Camau Diogelu Rhyddid. 
MCA  Deddf Galluedd Meddyliol. 
MCCA  Deddf Diwygio Galluedd Meddyliol. 
MHA  Deddf Iechyd Meddwl. 
MHCCC Concordat Gofal mewn Argyfwng Iechyd Meddwl. 
MHNPB Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol Iechyd Meddwl. 
MH(W)M Mesur Iechyd Meddwl (Cymru). 
NAG  Grŵp Cynghori Cenedlaethol (Hunanladdiad a Hunan-niwed). 
NCCU  Uned Genedlaethol ar Gomisiynu Cydweithredol. 
NWIS  Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. 
ONS  Y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 
PEDW Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru. 
PHW  Iechyd Cyhoeddus Cymru. 
RPB  Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. 
SCW  Gofal Cymdeithasol Cymru. 
T4CYP Gyda’n gilydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc. 
WAST  Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. 
WCCIS System Wybodeg Gofal Cymunedol Cymru. 
WEMWBS Graddfeydd Llesiant Meddyliol Warwick-Caeredin. 
WHSSC Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru. 
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Atodiad 2: Rhestr o fesurau cychwynnol i’w monitro er mwyn olrhain effaith y camau gweithredu yn y cynllun.  

Mesur 

Graddfa Llesiant Meddyliol Warwick-Caeredin (WEMWBS). Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru. 

Graddfa boddhad bywyd a llesiant meddyliol. Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru. 

Cyfraddau Llesiant Meddyliol ar gyfer bechgyn a merched 14 oed. Cymru. Ffynhonnell: Arolwg Carfan y Mileniwm. 

Canran y bobl sy’n teimlo’n unig. Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru. 

Canran y plant mewn ysgolion uwchradd yn teimlo’n unig yn ystod gwyliau haf 2017. 

Ffynhonnell: Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion / Ymddygiad Iechyd ymysg Plant Oed Ysgol 2017. 

Nifer y bobl yn cysgu allan. Ffynhonnell: Cyfrif cenedlaethol o gysgu allan, Llywodraeth Cymru. 

Nifer a chanran y plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar gyfer problemau iechyd meddwl. 

Ffynhonnell: Cyfrifiad. Wedi newid o Gyfrifiad Plant mewn Angen (2010 tan 2016) i Gyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth (CRCS), 

2017 tan 2018. 

Cyfraddau hunanladdiad safonedig yn ôl oedran. Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

Cyfradd derbyniadau i ysbytai sy’n crybwyll hunan-niweidio bwriadol ar gyfer plant a phobl ifanc (10-24 oed) fesul 1,000 o’r boblogaeth. 

Ffynhonnell: Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW). 

Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS) a dderbyniwyd yn ystod y mis. 

Ffynhonnell: Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru. 

Canran yr asesiadau LPMHSS a gwblhawyd o fewn 28 diwrnod i’r atgyfeiriad.  

Ffynhonnell: Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru. 
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Canran yr ymyriadau therapiwtig a gychwynnwyd o fewn 28 diwrnod i asesiad LPMHSS.  

Ffynhonnell: Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru. 

Canran y cleifion sy’n preswylio yn ardal y BILl sy’n derbyn gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd ac sydd â Chynllun Gofal a Thriniaeth 

(CTP) dilys. Ffynhonnell: Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru. 

Canran yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd lai na 10 diwrnod, neu 10 diwrnod ar ôl cwblhau’r asesiad.  

Ffynhonnell: Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru. 

Nifer y plant a phobl ifanc sy’n mynychu sesiynau cwnsela.  

Ffynhonnell: Casgliad Gwasanaethau Cwnsela Ysgolion Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru. 

Prif broblemau sy’n wynebu plant a phobl ifanc sy’n derbyn gwasanaeth cwnsela.  

Ffynhonnell: Casgliad Gwasanaethau Cwnsela Ysgolion Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru. 

Amseroedd aros ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Arbenigol (sCAMHS). Ffynhonnell: Stats Cymru, Llywodraeth 

Cymru. 

Nifer y derbyniadau i gyfleusterau iechyd meddwl. 

Ffynhonnell: Ffynhonnell: Casglu data (KP90) ar dderbyniadau, newidiadau mewn statws a chadw pobl o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 

1983, Llywodraeth Cymru. 

Nifer y cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl yng Nghymru â salwch meddwl. 

Ffynhonnell: Cyfrifiad Seiciatrig, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. 

Nifer cyfartalog bob dydd o welyau’r GIG sydd ar gael/wedi’u meddiannu gan gleifion â salwch meddwl. Ffynhonnell: Ffurflen QueSt1, 

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. 

Arhosiad cyfartalog mewn gwelyau’r GIG a chanran y cleifion sydd â salwch meddwl.   
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Ffynhonnell: Ffurflen QueSt1, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. 

Nifer a chanran cleifion allanol sy’n mynychu gwasanaethau Salwch Meddwl Oedolion a Seiciatreg Plant a’r Glasoed. 

Ffynhonnell: Set ddata sylfaenol gweithgarwch cleifion allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. 

Nifer yr atgyfeiriadau yn ôl swyddogaeth triniaeth gan gynnwys Salwch Meddwl Oedolion a Seiciatreg Plant a’r Glasoed. 

Ffynhonnell: Set Ddata Atgyfeirio Cleifion Allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. 

Nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yn ôl y rheswm am yr oedi. Ffynhonnell: Cronfa ddata oedi wrth drosglwyddo gofal, GIG 

Cymru. 

 




