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Annwyl Brif Gwnstabl  

Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol a Meddyliol Plant a Phobl Ifanc  

Fel y gwyddoch, mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i iechyd 

emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys y 

dystiolaeth sydd wedi dod i law hyd yma, ar gael  ar wefan y Pwyllgor.  

Yng nghyfarfod cyhoeddus y Pwyllgor ar 10 Ionawr 2018, clywsom dystiolaeth gan 

gynrychiolwyr yr Heddlu. Daeth y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jonathan Blake ar ran Cyngor 

Penaethiaid yr Heddlu Cenedlaethol, daeth yr Uwch-arolygydd Nicholas McLain ar ran 

Heddlu Gwent, a'r Ditectif Brif Arolygydd Alistair Mitchell ar ran Heddlu De Cymru, ond 

roedd hefyd yn rhannu safbwyntiau Heddlu Dyfed Powys gyda'u caniatâd. Rhoddodd y Prif 

Gwnstabl Cynorthwyol dystiolaeth o safbwynt ledled Cymru ond trafodwyd rhai materion 

penodol yn ymwneud â lluoedd unigol yn y cyfarfod.   

Yn dilyn y sesiwn, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu i sicrhau bod Heddlu Gogledd Cymru 

yn cael cyfle i rannu eu barn ar y pwyntiau a godwyd. Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar am 

nodyn byr ar y canlynol:  

 Mae'r Coleg Plismona wedi amcangyfrif bod 40 y cant o amser yr heddlu yn cael ei 

dreulio yn delio â phobl gyda phroblemau iechyd meddwl. A oes gennych syniad 

o'r gyfran o amser sy'n cael ei dreulio gyda phlant a phobl ifanc â phroblemau o'r 

fath? 

 Yn anecdotaidd, clywsom y gall swyddogion yr heddlu dreulio nifer o oriau mewn 

adrannau damweiniau ac achosion brys neu yng nghefn ambiwlans gyda chleifion 
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oherwydd prinder gwelyau neu ofal. A oes unrhyw beth yn cael ei wneud i geisio 

rheoli hyn yn well a chydweithio'n fwy effeithiol neu i ddod i ryw drefniant gyda 

byrddau iechyd lleol i ganfod ffordd arall o ddelio â'r mater hwn.  

 A ydych chi'n defnyddio gwasanaethau brysbennu ac a oes model yr ydych yn ei 

ffafrio yr hoffech weld yn cael ei weithredu ar draws y pedwar heddlu? 

Mae trawsgrifiad llawn o'r cyfarfod ar 10 Ionawr ar gael. Os hoffech roi sylwadau o 

safbwynt Heddlu Gogledd Cymru ar unrhyw bwyntiau eraill a godwyd gan yr heddluoedd 

eraill yn ystod cyfarfod 10 Ionawr, mae croeso i chi eu cynnwys yn eich ymateb.   

Os hoffech drafod y llythyr ymhellach, cysylltwch â'r Clerc, Llinos Madeley, ar 0300 200 

6352. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ateb cyn gynted â phosibl, ac erbyn dydd Iau 8 

Chwefror 2018 fan bellaf. 

Yn gywir 

 

Lynne Neagle AC 
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