
 

 

14 Ionawr 2022 

Annwyl Jack 

Deiseb P-05-1078 Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella 

amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid! 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 2 Rhagfyr 2021 ynghylch y ddeiseb uchod, lle gwnaethoch ofyn 

i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ystyried y ddeiseb hon a gohebiaeth gysylltiedig mewn 

unrhyw waith craffu ar wasanaethau iechyd meddwl yn y dyfodol. 

Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd 

Fel aelod o’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, byddwch yn ymwybodol bod iechyd meddwl a 

mynd i’r afael â’r ôl-groniad o amseroedd aros yn feysydd blaenoriaeth a ddaeth i’r amlwg yn sgil ein 

hymgynghoriad ar flaenoriaethau’r Pwyllgor ar gyfer y Senedd hon. Yn dilyn hynny, gwnaethom 

nodi'r ddau fater yn ein strategaeth ar gyfer y Chweched Senedd fel blaenoriaethau i’w hystyried ym 

mlwyddyn gyntaf y Senedd hon. 

Anghydraddoldebau iechyd meddwl 

Yn unol â'n strategaeth, lansiwyd ymholiad i anghydraddoldebau iechyd meddwl, ddydd Llun 10 

Ionawr. Byddwn yn ystyried yn benodol pa grwpiau neu gymunedau sydd fwyaf tebygol o gael eu 

heffeithio’n anghymesur gan iechyd meddwl gwael, pa rwystrau y maent yn eu hwynebu wrth gael 

mynediad at wasanaethau, a yw polisi presennol yn mynd i’r afael i raddau ddigonol â’r materion hyn, 

a pha gamau pellach y gallai fod eu hangen i wella iechyd meddwl a chanlyniadau, a lleihau 

anghydraddoldebau iechyd meddwl yng Nghymru. 

Mae rhagor o wybodaeth am yr ymchwiliad hwn – gan gynnwys manylion am sut i gyflwyno 

tystiolaeth ysgrifenedig erbyn y dyddiad cau, sef dydd Iau 24 Chwefror – ar gael ar ein gwefan. 

Byddai croeso i’r deisebydd rannu ei safbwynt â ni. 
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Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy'n aros am ddiagnosis neu 

driniaeth 

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymchwiliad i effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng 

Nghymru. Yn ogystal ag archwilio materion sy’n ymwneud ag amseroedd aros am ddiagnosis a 

thriniaeth iechyd meddwl a chorfforol, mae’n cynnwys ystyried mynediad at therapïau seicolegol a 

chymorth emosiynol i bobl a allai fod yn profi pryder neu drallod o ganlyniad i amseroedd aros hir. 

Er mwyn llywio ein hymchwiliad, rydym wedi cynnal sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid 

allweddol ar draws y sector iechyd, yn ogystal â chyhoeddi galwad am dystiolaeth ysgrifenedig. Er 

bod y gwaith hwn yn dal i fynd rhagddo, a'n bod heb ddod i unrhyw gasgliadau eto, un o’r themâu 

sy’n dod i’r amlwg yw’r effaith y mae’r ôl-groniad o ran amseroedd aros yn ei chael ar iechyd meddwl 

pobl. Yn ogystal â gorfod aros i gael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl a chorfforol, mae 

pobl hefyd yn wynebu heriau o ran cael mynediad at gymorth i'w helpu i reoli eu hiechyd corfforol a 

meddyliol tra'u bod yn aros am ddiagnosis neu driniaeth. 

Mae rhagor o fanylion am ein hymchwiliad – gan gynnwys y dystiolaeth yr ydym wedi’i chlywed hyd 

yn hyn – ar gael ar ein gwefan. 

Hyderaf fod y wybodaeth hon o gymorth i’ch Pwyllgor a’r deisebydd. 

Yn gywir 

 

Russell George AS 
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