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Annwyl Carol  

Rwy'n ysgrifennu i ddiolch i chi a’r Fonesig Sue Bailey am ddod i gyfarfod y Pwyllgor 

ar 22 Tachwedd. Roedd y sesiwn yn hynod o addysgiadol i’r Aelodau a bydd y 

dystiolaeth a ddarparwyd gennych yn cyfrannu i’n hymchwiliad.  

Yn y cyfarfod, fe wnaethoch gytuno i ddarparu gwybodaeth ychwanegol, ac mae 

rhestr o’r wybodaeth honno ynghlwm fel atodiad i'r llythyr hwn. Ar ddiwedd yr 

atodiad mae dau faes arall y byddai'r Pwyllgor yn croesawu eglurhad pellach arnynt.  

Bydd y Pwyllgor yn parhau i gymryd tystiolaeth lafar tan ddiwedd mis Chwefror. Gan y 

bydd y wybodaeth ychwanegol yr ydych wedi'i haddo yn ein helpu i holi tystion eraill, 

byddem yn ddiolchgar i gael nodyn am y pwyntiau ychwanegol hyn erbyn dydd Llun 

18 Rhagfyr 2017. 

Bydd y Pwyllgor yn myfyrio ymhellach ar eich awgrym y gallai arwydd cynnar o'r 

casgliadau a’r argymhellion sy'n dod i'r amlwg gennym helpu i lunio rhaglen T4CYP 

yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Yn y cyfamser, gallwch ddilyn hynt yr ymchwiliad ar 

wefan y Pwyllgor. Wrth gwrs, bydd copi o'r adroddiad yn cael ei anfon atoch ar ôl iddo 

gael ei gyhoeddi ddechrau'r gwanwyn.  

Os hoffech drafod yr ymchwiliad ymhellach, cysylltwch â'r Clerc, Llinos Madeley, ar 

0300 200 6352 neu ar SeneddCYPE@cynulliad.cymru.   
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ATODIAD 

Gwybodaeth ychwanegol a addawyd yn ystod y sesiwn: 

 Y Resilience, Well-being and Early years work stream directory of best practice 

a gyhoeddwyd ar y cyd â'r Sefydliad Ymyrraeth Gynnar. [Hefyd, fe wnaethoch 

sôn am gasglu rhagor o wybodaeth am amserlenni ar gyfer rhannu arfer gorau 

am Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl rhwng ysgolion arloesi ac ysgolion nad 

ydynt yn ysgolion arloesi fel rhan o ddiwygio'r cwricwlwm, a gwaith a wnaed 

gan Brifysgol Sussex, a allai ill dau fod o ddiddordeb i'r Pwyllgor]. 

 Gwybodaeth am gyfranogiad byrddau iechyd yn y gwaith o gomisiynu 

darpariaeth eiriolaeth gyffredinol i blant a phobl ifanc mewn partneriaeth ag 

awdurdodau lleol ac a oes darpariaeth Cymru gyfan. 

 Faint o blant yng Nghymru sy'n aros am fwy na 26 wythnos am asesiadau 

niwroddatblygiadol yn ôl y ffigurau diweddaraf sydd ar gael, wedi'u dadansoddi 

fesul bwrdd iechyd lleol. 

 Nifer y staff presennol (cyfwerth ag amser llawn) a'r gyfradd swyddi gwag ar 

gyfer CAMHS arbenigol ym mhob Bwrdd Iechyd a sut y mae'r ffigurau hynny 

wedi newid ers dechrau'r rhaglen ac ar draws gwahanol grwpiau (i gynnwys 

gwybodaeth am yr ymarfer meincnodi a gynhaliwyd mewn perthynas â'r 

gweithlu a chyfeiriadau at gymorth CAMHS arbenigol). 

 Lefel buddsoddiad y Byrddau Iechyd o ran ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer 

therapïau seicolegol, faint o swyddi arbenigol cyfwerth ag amser llawn 

ychwanegol a grëwyd a pha effaith y mae hyn wedi’i chael ar wella mynediad at 

therapïau seicolegol. 

 Effaith cymorth y tu allan i oriau/mewn argyfwng ar leihau niferoedd cleifion 

mewnol. (Byddai'r Pwyllgor yn croesawu gwybodaeth o ddechrau’r rhaglen 

T4CYP i'r diweddaraf, wedi ei dadansoddi fesul bwrdd iechyd lleol os yw’r 

wybodaeth ar gael). 

 Data ar dderbyniadau i ofal fel cleifion mewnol, wedi’u dadansoddi fesul 

lleoliad y cleifion mewnol, gan gynnwys adrannau damweiniau ac achosion 

brys, wardiau pediatrig a wardiau oedolion a derbyniadau i ofal fel cleifion 

mewnol y tu allan i Gymru. 



 

 Gwybodaeth am y gwaith sy'n cael ei wneud yn ardal Gwent i leihau 

derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys.  

 

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu rhagor o wybodaeth am y canlynol: 

Atgyfeiriadau at wasanaethau CAMHS arbenigol 

Nododd adroddiad Archwilio Amrywiad a Chyfleoedd Sylfaenol 2016 fod nifer 

gyfartalog yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd yn CAMHS arbenigol yn 59 y cant.1 Yn 

ystod y sesiwn ar 22 Tachwedd fe wnaethoch ddweud fod y "gyfradd derbyn 

cyfeiriadau wedi cynyddu yn y cylch diwethaf o 72 y cant i 74 y cant".2  

 A allech chi gadarnhau pa fesur yr ydych yn ei ddefnyddio i gyrraedd y ffigur o 

74 y cant ac a yw'r data perthnasol ar gael i'r cyhoedd? 

Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol 

Yn ystod y cyfarfod ar 22 Tachwedd, fe wnaethoch ddweud fod cyllid ychwanegol 

wedi'i ddarparu ar gyfer gwasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol, bod 

atgyfeiriadau i wasanaethau iechyd meddwl sylfaenol yn cael eu holrhain, a bod 

adolygiad capasiti o Wasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol fel y maent 

yn ymwneud â phlant a phobl ifanc ar y gweill.  

 A allech chi gadarnhau barn y rhaglen T4CYP ynghylch a yw capasiti a gallu 

mewn gofal sylfaenol yn ddigonol i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc? 

 A allech chi gadarnhau pryd y disgwylir i'r adolygiad capasiti gael ei gwblhau a 

nodi a ellir rhannu manylion yr adolygiad hwnnw gyda'r Pwyllgor? 

                                              

1 Adroddiad Archwilio 2016 BVO p13 
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