
1 Amdanom ni 
Mae Adferiad Recovery yn elusen Gymreig sydd newydd ei sefydlu, a hynny ar ôl i Hafal, CAIS a 
WCADA uno gyda’i gilydd ar 1af Ebrill 2021. Mae Adferiad Recovery yn siarad ar ran pobl ag afiechyd 
meddwl (gan gynnwys sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol a chyflyrau eraill sydd yn cynnwys colli 
seicosis  neu goll dirnadaeth pobl sydd wedi eu heffeithio gan broblemau caethiwed, a phobl sydd â 
sawl diagnosis ar yr un pryd, a’u teuluoedd a gofalwyr, yn ogystal â grŵp ehangach o bobl fregus yr 
ydym yn darparu gwasanaethau ar eu rhan. 

Mae Adferiad Recovery yn cael ei lywodraethu gan yr aelodau sydd yn ethol ein Bwrdd 
Ymddiriedolwyr ac sydd yn cynnwys cynrychiolaeth gref o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Mae 
Adferiad Recovery yn darparu gwasanaethau ym mhob un o’r 22 sir yng Nghymru ynghyd â Swydd 
Gaerhirfryn.    

2 Ffocws ein hymateb 
Rydym wedi ffocysu ar y ddau faes allweddol sydd wedi eu nodi gan y Pwyllgor,  sef 

• Sut y dylid blaenoriaethu adnoddau er mwyn mynd i’r afael gyda’r pwysau sydd ar y sectorau
hynny sydd angen “dal fyny”, fel Iechyd ac Addysg

• Dulliau o weithio tuag at wariant ataliol a sut y mae hyn yn cael ei ystyried  wrth ddyrannu
adnoddau (Gwariant ataliol = gwariant sydd yn ffocysu ar atal problemau ac yn helpu o ran y
gofynion a fydd ar y gwasanaeth yn y dyfodol drwy ymyrryd yn gynnar).

3 Blaenoriaethau Allweddol ar gyfer “dal fyny” 
(i) Iechyd Meddwl – a Chlustnodi

Mae’r Pwyllgor Cyllid yn medru chwarae rhan allweddol yn sicrhau bod y “Clustnodi” sydd yn diogelu 
gwariant iechyd meddwl yn cael ei barchu fel ei fod yn darparu gwasanaethu iechyd meddwl gwell ar 
gyfer y sawl sydd â’r anghenion uchaf.    

Mae ein harolygon o gleientiaid ac aelodau wedi dangos fod problemau sylweddol gan bobl sydd â 
phroblemau iechyd meddwl yn ystod y pandemig.  Roedd rhai o’r problemau yma yn anochel gan 
fod gwasanaethau wedi eu heffeithio gan fesurau diogelwch ac ail-glustnodwyd adnoddau  er mwyn 
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mynd i’r afael gyda’r haint; gellid fod wedi osgoi neu liniaru rhai problemau drwy gyhoeddi cyngor i 
Gymru gyfan o ran yr isafswm lefel y gwasanaeth y dylid fod wedi ei gynnal, a chyfathrebu gwell gan 
y gwasanaethau ynglŷn â’r hyn a oedd ar gael a sut i’r argaeledd yma newid yn ystod y pandemig; 
mae’r ddau fater yma dal yn  hynod berthnasol. 
 
Y flaenoriaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl nawr yw “dal fyny” o ran y driniaeth a’r gofal 
sydd yn cael eu rhoi i’r sawl sydd â’r angen mwyaf, boed yn gleientiaid hirdymor neu’n gleientiaid 
sydd newydd dderbyn diagnosis ac wedi dod yn sâl iawn yn ystod y  pandemig. 
 
Hoffem fod y Pwyllgor yn nodi'r gwahaniaeth penodol rhwng yr angen i flaenoriaethu'r cleifion 
anghenion uchel yma a’r angen i fynd i’r afael gydag effeithiau'r pandemig ar lesiant meddwl y 
boblogaeth ehangach; mae mwy am hyn i’w weld isod.     
 
 

(ii) Caethiwed a dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau a sylweddau eraill 
 
Dylai’r rhai sydd wedi eu heffeithio gan faterion caethiwed gael eu blaenoriaethu ar gyfer derbyn 
gwasanaethau, yn enwedig yn sgil y cynnydd diweddaraf yn y nifer o bobl sydd â phroblemau 
gamblo, alcohol a  materion eraill. 
   
Hyd yn oed cyn y pandemig, roedd Adolygiad o Wasanaethau Camddefnyddio Sylweddau yng 
Nghymru 2017 gan HIW/CIW wedi canfod fod mynediad ac amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau 
ar draws Cymru yn anghyson ac weithiau’n fwy cyfyngedig mewn ardaloedd gwledig, ac mae 
amseroedd aros hir a diffyg capasiti mewn gwasanaethau yn golygu fod rhai yn cael trafferth yn 
derbyn y driniaeth sydd angen arnynt.    
 
Yn dilyn cyfnod pan mae hyd yn oed mwy o bobl wedi cael trafferth gyda phroblemau caethiwed, 
dylai mynediad at gymorth priodol fod yn uchel ar agenda Llywodraeth Cymru. 
 
 

(iii) Anghenion cymhleth 
 
Mae angen blaenoriaeth integreiddio gwasanaethau ar gyfer cleifion yng Nghymru ag afiechyd 
meddwl, problemau caethiwed ac anghenion sy’n cyd-ddigwydd/cymhleth.   
 
Mae pobl sydd ag afiechyd meddwl fel arfer ond yn derbyn ychydig o driniaeth ar gyfer eu 
problemau caethiwed; mae pobl sydd â chaethiwed wedi eu heithrio o ofal iechyd meddwl yn y 
gorffennol.. Fodd bynnag, mae'r fath anghenion yn aml yn rhyngweithio anghenion eraill ac yn eu 
gwaethygu, gan arwain at bobl yn profi sawl problem ar yr un pryd.    
 
Mabwysiadu dull cynhwysfawr ac integredig at ddarparu gofal yw’r ffordd orau o adeiladu bywyd 
newydd yn gwella o afiechyd meddwl, anhwylderau caethiwed a’r rhai sy’n cyd-ddigwydd. Mae 
angen dull newydd o weithio arnom lle y mae’r GIG a’r cynghorau yn symud i ffwrdd o’r model o 
gomisiynu gwasanaethau mewn seilos. Yn hytrach na defnyddio amodau i eithrio pobl rhag derbyn 
gwasanaethau, mae angen i ni gomisiynu gwasanaethau deinamig sydd yn diwallu anghenion 
cymhleth yr unigolion, yn hytrach na cheisio paru’r unigolyn gyda’r gwasanaeth. 
 
 



4 Gwariant Ataliol – a Gofal Iechyd Darbodus  
 
Mae rôl allweddol gan y Pwyllgor yn adnabod manteision ynghyd â chyfyngiadau'r dulliau ataliol at 
wariant, gan sicrhau nad yw gwasanaethau iechyd meddwl yn cael eu glastwreiddio neu’n 
“gorgyffwrdd” â meysydd eraill fel rhan o’r dull ataliaeth.    
 
Roeddem wedi nodi fod y Pwyllgor Cyllid blaenorol  (o ran cyllideb 2021/22) wedi argymell “tra’n 
mynd i’r afael gyda’r lefelau cynyddol o afiechyd meddwl sydd yn gysylltiedig gyda’r pandemig, 
mae  Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod buddsoddiad yn cael ei wneud  mewn mesurau ataliol 
sydd yn ystyried y ffactorau eraill sydd yn dylanwadu ar iechyd meddwl, fel sgiliau a 
chyflogadwyedd, addysg, tai, mynediad at ofod gwyrdd a gweithgarwch corfforol”. 
 
Roeddem wedi mynegi pryder fod modd dehongli’r argymhelliad hwn fel cefnogaeth ar gyfer 
defnyddio’r cyllid sydd yn benodol ar gyfer iechyd meddwl (sydd yn cael ei glustnodi) i’w ddefnyddio 
i ariannu mesurau ychwanegol.  Rydym yn cydnabod fod hyn yn medru cynnig ychydig o werth o ran 
atal iechyd meddwl, ond os yw’r broses o glustnodi yn mynd i gael unrhyw werth, nid yw’n medru 
cynnwys mesurau sydd yn faterion ar gyfer cyllidebau eraill: wrth gwrs, mae Llywodraeth Cymru yn 
medru ariannu adrannau eraill i fod yn gyfrifol am y mesurau yma ond ni ddylai wneud hyn ar draul y 
gwasanaethau iechyd meddwl sydd yn cael eu hariannu gan yr arian a glustnodir.    
 
Ond nid yw hyn yn ymwneud gyda’r broses o glustnodi. Ni ddylid dargyfeirio gwasanaethau iechyd 
meddwl  i gefnogi’r hyn sydd yn gyfrifoldeb i’r adrannau ac asiantaethau eraill i chwarae eu rôl yn 
diogelu ac yn gwella lles meddyliol eu cleientiaid, staff a’r cyhoedd. 
 
Mae angen blaenoriaeth i fabwysiadu dull Gofal Iechyd Darbodus tuag at ddarparu’r holl ofal a 
thriniaeth (fel sydd wedi ei arloesi gan y Prif Weinidog pan oedd yn weinidog iechyd) ac sydd yn 
ceisio sicrhau nad yw pobl yn derbyn mwy o gefnogaeth o ran ymyrraeth na’r hyn sydd angen 
arnynt.   
 
Rydym oll yn gwybod bod mwy o bobl yng Nghymru yn mynd i angen cymorth ar gyfer eu lles ar ôl y 
pandemig, ac wrth gwrs, dylai unrhyw un sydd angen help gael ei atgyfeirio’n bositif at ffynhonnell 
briodol o gefnogaeth ond mae’n hanfodol hefyd fod gwasanaethau arbenigol yn diffinio eu rôl yn 
eglur ac yn osgoi medicaleiddio yr hyn sy’n ymateb arferol i ddigwyddiadau bywyd.    
 
Os yw’r llwybrau mynediad at wasanaethau yn gweithio’n gadarn fel bod gwasanaethau arbenigol yn 
medru ffocysu ar y cleifion sydd eu hangen tra bod y gwasanaethau cymorth eraill yn cynorthwyo’r 
sawl sydd â phroblemau y mae modd eu datrys ar y lefel yna, dyma fydd yn cael yr effaith fwyaf ar 
wella bywydau pobl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Cyswllt 
 
Am fwy o wybodaeth am y pwyntiau uchod, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda: 
 
Lisa Williams 
Cyfarwyddwr Datblygu Busnes 
Adferiad Recovery 
Uned B3, Parc Technoleg Lakeside   
Ffordd y Ffenics, Llansamlet 
Abertawe, SA7 9FE 
Gwe: www.adferiad.org.uk 

 
 
 




