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Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, rwy’n ysgrifennu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y 

camau nesaf ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i anghydraddoldebau 

iechyd meddwl. 

Mae’r dystiolaeth a glywsom eisoes yn dangos yn glir natur drawsbynciol y penderfynyddion o ran 

anghydraddoldebau iechyd meddwl, a’r atebion posibl. Roeddwn yn falch bod aelodau'r Pwyllgor 

Plant a Phobl Ifanc a’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol wedi gallu cymryd rhan 

yn rhai o'r grwpiau ffocws a drefnwyd gennym ym mis Chwefror. Edrychaf ymlaen at barhau i weithio 

gyda chi a'ch Pwyllgorau i nodi meysydd o ddiddordeb i'r ddwy ochr a chyfleoedd i gydweithio. 
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Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i anghydraddoldebau 

iechyd meddwl: y wybodaeth ddiweddaraf 

Y gwaith hyd yma 

Lansiodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl 

ym mis Ionawr 2022. Roedd y cylch gorchwyl yn eang iawn, yn ceisio nodi pa grwpiau oedd fwyaf 

tebygol o brofi anghydraddoldebau iechyd meddwl, pa rwystrau y maent yn eu hwynebu, a yw polisi 

Llywodraeth Cymru yn gwneud digon i gydnabod anghenion y grwpiau hyn a mynd i’r afael â hwy, a 

beth arall sydd angen ei wneud. 

Hyd yma, rydym wedi casglu tystiolaeth drwy: 

▪ Lansio galwad agored am dystiolaeth ysgrifenedig, lle daeth dros 90 o ymatebion i law. 

Mae crynodeb o'r dystiolaeth ysgrifenedig a baratowyd i'w ddefnyddio'n fewnol gan y 

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi'i atodi'n gyfrinachol. 

▪ Cynnal ymgyrch cyfathrebu digidol i hyrwyddo’r ymchwiliad ac annog pobl i rannu eu 

safbwyntiau. 

▪ Gweithio gyda 12 o sefydliadau partner i drefnu cyfres o 13 o grwpiau ffocws a dau 

gyfweliad manwl gyda chyfranogwyr ledled Cymru. Roedd cyfanswm o 77 o bobl o bob 

cwr o Gymru wedi cymryd rhan. Hwyluswyd y grwpiau ffocws a’r cyfweliadau gan Dîm 

Ymgysylltu â Dinasyddion y Senedd, a lle bo’n bosibl, roedd aelodau’r Pwyllgor Iechyd, 

Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a’r Pwyllgor 

Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn bresennol. Mae adroddiad yn crynhoi'r 

canfyddiadau wedi'i gyhoeddi. 

▪ Cynnal sesiynau tystiolaeth lafar ar 24 Mawrth gyda'r Ganolfan Iechyd Meddwl, y Sefydliad 

Iechyd Meddwl, Comisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. 

Y themâu sy'n dod i'r amlwg 

Ar ôl ystyried y dystiolaeth rydym wedi’i chasglu hyd yma, rydym bellach yn bwriadu trafod pedair 

thema allweddol sy’n dod i’r amlwg mewn mwy o fanylder: 

 Iechyd meddwl a chymdeithas: penderfynyddion ehangach iechyd meddwl, a rôl 

cymdeithas a chymunedau wrth hybu a chefnogi iechyd meddwl. 

 Atebion cymunedol: rôl cymunedau wrth hybu a chefnogi iechyd meddwl, a 

phresgripsiynu cymdeithasol. 

 Effaith anghydraddoldebau iechyd meddwl ar bobl sydd â chyflyrau niwroamrywiol: rydym 

wedi clywed pryderon sylweddol ynghylch y grŵp hwn yn y dystiolaeth rydym wedi’i 

https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=444&RPID=1531512097&cp=yes
https://busnes.senedd.cymru/documents/s124209/Adroddiad%20y%20Tm%20Ymgysylltu%20Dinasyddion%20Anghydraddoldebau%20iechyd%20meddwl%20Canfyddiadaur%20gwaith%20ym.pdf
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=737&MID=12644


 

 

chasglu hyd yma. Mae hwn hefyd yn grŵp amrywiol, a gall llawer ohonynt hefyd brofi 

anghydraddoldebau sy'n ymwneud â'u nodweddion eraill. Mae'r dystiolaeth yn awgrymu y 

gall rhai o'r rhwystrau a brofir gan y grŵp hwn—fel diffyg gwasanaethau cydgysylltiedig, 

ymwybyddiaeth a hyfforddiant cyfyngedig, a chysgodi diagnostig—gael eu profi gan 

grwpiau a chymunedau eraill hefyd. Felly, bydd edrych ar brofiad pobl sydd â chyflyrau 

niwroamrywiol hefyd yn ein helpu i archwilio themâu ehangach sy'n effeithio ar grwpiau 

eraill. 

 Rôl y gweithlu gofal iechyd a’r gweithlu ehangach: gan gynnwys ymwybyddiaeth o iechyd 

meddwl a chydraddoldeb ar draws y gweithlu cyfan, hyfforddiant, gweithio cydgysylltiedig 

o fewn y gwasanaeth iechyd a chyda sefydliadau eraill, a rôl meddygon teulu fel 'drws 

ffrynt' i wasanaethau iechyd meddwl. 

Rydym yn bwriadu casglu tystiolaeth ar y themâu hyn drwy amrywiaeth o fecanweithiau, gan gynnwys 

tystiolaeth lafar ffurfiol, ymweliadau a gweithgarwch ymgysylltu pellach. Bydd hyn yn ein helpu i 

glywed amrywiaeth eang o leisiau, gan gynnwys pobl ag arbenigedd a phrofiad byw a phroffesiynol 

o'r materion yr ydym yn eu hystyried. 

Llywodraeth Cymru 

Byddwn yn cynnal sesiwn tystiolaeth lafar yn yr hydref gyda Llywodraeth Cymru. Yn ystod y sesiwn 

hon byddwn yn defnyddio’r holl dystiolaeth rydym wedi’i chasglu yn ystod ein hymchwiliad, gan 

gynnwys materion a godwyd yn ein grwpiau ffocws cychwynnol a thystiolaeth ysgrifenedig, yn ogystal 

â’r dystiolaeth a gasglwn yn ystod tymor yr haf mewn perthynas â’n pedair thema sy’n dod i’r amlwg. 

Fel y cytunwyd yn flaenorol, byddwn hefyd yn cydgysylltu â’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i 

ofyn am ddiweddariad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru ar y cynnydd a wnaed o ran prif 

argymhellion a wnaed gan bwyllgorau’r Bumed Senedd mewn perthynas ag iechyd meddwl. 

Grŵp cynghori 

Er mwyn sicrhau bod profiad byw wrth wraidd ein hymchwiliad, byddwn yn sefydlu grŵp cynghori ar-

lein. Bydd y grŵp yn cynnwys 10 i 15 o bobl sydd â phrofiad byw o anghydraddoldebau iechyd 

meddwl, a gofynnir iddynt ystyried pynciau trafod ar gerrig milltir allweddol yn ystod yr ymchwiliad a 

rhoi crynodeb o’u safbwyntiau inni. Mae hyn yn debygol o gynnwys, er enghraifft, cyn ac ar ôl y 

sesiwn dystiolaeth Weinidogol, cyn inni gwblhau ein hadroddiad terfynol, a chyn unrhyw ddadl ar ein 

hadroddiad yn y Cyfarfod Llawn. 

Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau partner i nodi a chefnogi aelodau’r grwpiau cynghori, gan 

dynnu lle bo’n bosibl o’r gronfa o bobl a gymerodd ran yn ein grwpiau ffocws cychwynnol, ac ystyried 

nodweddion megis lleoliad daearyddol, rhywedd, oedran, ac aelodaeth o gymunedau penodol fel 

niwroamrywiaeth, lleiafrifoedd ethnig, nam ar y synhwyrau, LHDTC+ a gofalwyr di-dâl. 



 

 

Senedd Ieuenctid Cymru 

Gan fod Senedd Ieuenctid Cymru wedi nodi 'Ein hiechyd meddwl a lles' fel un o'i blaenoriaethau, 

rydym hefyd yn bwriadu chwilio am gyfleoedd i weithio gydag Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru fel y 

bo'n briodol. 



Anghydraddoldebau iechyd meddwl: crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Cyflwyniad 

Yn ôl y Ganolfan Iechyd Meddwl, mae anghydraddoldeb iechyd meddwl yn 
rhwystr triphlyg sy'n effeithio ar nifer fawr o bobl o wahanol rannau o'r boblogaeth:  

i. Mae rhai grwpiau o bobl yn wynebu risg anghymesur o iechyd meddwl 
gwael. Yn aml, mae hyn yn gysylltiedig ag anghydraddoldebau yn y 
gymdeithas. 

ii. Gall grwpiau sydd â lefelau arbennig o uchel o iechyd meddwl gwael 
wynebu’r anawsterau mwyaf o ran mynediad at wasanaethau.  

iii. Pan fyddan nhw yn cael cefnogaeth, mae eu profiadau a'u canlyniadau yn 
aml yn waeth. 

Yn ystod cam cyntaf y broses o gasglu tystiolaeth, cyhoeddodd y Pwyllgor Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol alwad agored am dystiolaeth rhwng 10 Ionawr a 24 
Chwefror 2022. Cawsom 91 o ymatebion ysgrifenedig gan ystod eang o unigolion 
a sefydliadau. 

Cynhaliodd ein tîm Ymgysylltu â Dinasyddion gyfres o grwpiau ffocws hefyd i 
gasglu profiadau byw grwpiau amrywiol o bobl. Mae adroddiad ar y 
gweithgarwch ymgysylltu hwn wedi’i gynnwys gyda’r papurau ar gyfer cyfarfod 
heddiw. Mae llawer o’r materion a amlygwyd yn adlewyrchu’r hyn y mae 
rhanddeiliaid yn ei ddweud wrthym yn eu hymatebion i’r ymgynghoriad.      

Senedd Cymru | Welsh Parliament  
Ymchwil y Senedd | Senedd Research  
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Crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad 

Pwy sydd mewn mwyaf o risg? 

Mae rhanddeiliaid yn tynnu sylw at ystod o grwpiau a all fod mewn risg arbennig 
o salwch meddwl. Maent yn cynnwys:   

▪ Pobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol difreintiedig 

▪ Cymunedau lleiafrifoedd ethnig/cymunedau hiliedig (cymunedau sy’n 
destun anghydraddoldeb hiliol), gan gynnwys cymunedau sipsiwn a 
theithwyr   

▪ Pobl hŷn 

▪ Plant a phobl ifanc (fel grŵp eang, cyffredinol a hefyd mewn perthynas â 
ffactorau fel profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE), profiad o ofal, 
gwahardd o’r ysgol, a nodweddion gwarchodedig) 

▪ Pobl ag awtistiaeth/cyflyrau niwrowahanol eraill gan gynnwys ADHD 

▪ Pobl ag anabledd dysgu 

▪ Pobl â nam/colled ar y synhwyrau 

▪ Pobl LHDTQ+ 

▪ Merched beichiog/mamau newydd (y cyfnod ‘amenedigol’) 

▪ Pobl anabl 

▪ Pobl sy’n byw gyda chyflwr iechyd cronig 

▪ Gofalwyr (gan gynnwys y rhai sy’n gofalu am rywun â salwch 
cronig/terfynol, a’r rhai sy’n cefnogi aelod o’r teulu ag anawsterau iechyd 
meddwl)  

▪ Pobl ag anawsterau cyfathrebu a lleferydd ac iaith 

▪ Pobl â phroblemau camddefnyddio sylweddau 

▪ Pobl ag afiechyd meddwl difrifol 

▪ Merched fel grŵp eang 

▪ Dynion, gan gynnwys dynion ifanc, dynion canol oed, dynion di-waith 

▪ Ffoaduriaid a cheiswyr lloches 

▪ Pobl sydd wedi profi trawma, gan gynnwys trais rhywiol/cam-drin 
domestig  

▪ Pobl ddigartref 

▪ Troseddwyr 

▪ Pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig 

▪ Cymunedau amaethyddiaeth a physgota 
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▪ Gweithlu iechyd a gofal 

▪ Y gweithlu addysg 

Un pwynt allweddol yw bod y berthynas rhwng iechyd meddwl ac 
anghydraddoldeb yn gymhleth; mae’r ffactorau dan sylw yn cydblethu a gallant 
weithio mewn dau gyfeiriad. Er enghraifft, gall tlodi fod yn achos ac yn ganlyniad i 
salwch meddwl (am ragor o wybodaeth am hyn gweler erthygl Ymchwil y 
Senedd: Tlodi ac iechyd meddwl).  

I lawer o’r grwpiau a restrir, mae’r ffactorau cyffredin sy’n cyfrannu at iechyd 
meddwl gwaeth yn cynnwys: effaith gwahaniaethu ac ofn; teimladau o 
gywilydd/bychanu; ansicrwydd incwm; unigrwydd ac arwahanrwydd; trawma (e.e. 
yn sgil cam-drin, trais, ACEs (profiadau plentyndod andwyol), a; diffyg llais, dewis a 
rheolaeth.  

Mae yna farn glir, yn ogystal â nodi ‘pwy’, bod yn rhaid canolbwyntio hefyd ar 
‘pam’ - yr amgylchiadau sy’n achosi anghydraddoldeb iechyd meddwl. Dywedodd 
y Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor wrthym 
fod anghydraddoldeb yn cael effaith ar gymdeithas gyfan, ac nid dim ond ar 
grwpiau difreintiedig arwahanol. Dywedodd fod pob sector o gymdeithas yn profi 
buddion diriaethol o ostyngiadau mewn anghydraddoldeb (MHI43). 

Cydnabuwyd yn eang fod pandemig covid-19 wedi gwneud yr 
anghydraddoldebau presennol yn waeth. Mae wedi cael effaith andwyol ar iechyd 
meddwl y boblogaeth, ac yn enwedig y bobl hynny sydd eisoes yn wynebu 
anghydraddoldeb iechyd meddwl.     

Rhwystrau rhag cael gafael ar gymorth iechyd meddwl effeithiol 

Mae’r ymatebion yn amlygu’r rhwystr canlynol rhag ceisio a/neu dderbyn cymorth 
priodol ac effeithiol: 

▪ Stigma Ofn cael eu barnu, colli cymorth presennol neu gael eu cosbi 
(e.e. plant yn cael eu rhoi mewn gofal) 

▪ Gwahaniaethu (e.e. gwahaniaethu ar sail oed) 

▪ Rhwystrau diwylliannol, materion iaith 

▪ Diffyg ymddiriedaeth mewn gwasanaethau Profiadau negyddol 
blaenorol, teimlo nad oes neb yn gwrando arnynt/yn cael eu diystyru 

▪ Ddim yn gwybod pa help sydd ar gael na sut i gael gafael arno 

▪ Diffyg capasiti o fewn gwasanaethau presennol, amseroedd aros hir a 
throthwyon uchel ar gyfer mynediad 

https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/tlodi-ac-iechyd-meddwl-maen-nhw-n-cydblethu/
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▪ Bylchau/amrywioldeb yn y ddarpariaeth, gan gynnwys diffyg 
gwasanaethau arbenigol 

▪ Nid yw gwasanaethau’n ddigon hyblyg, mae yna ddull ‘un maint i bawb’ 

▪ Cael eich eithrio o wasanaethau, oherwydd ffocws ar ‘brif’ ddiagnosis 
unigolyn  

▪ Diffyg eglurder ynghylch prosesau atgyfeirio/prosesau atgyfeirio sy’n 
‘cyfyngu’ 

▪ Materion daearyddol/gwledig 

▪ Allgáu digidol 

Er bod rhai o’r materion a nodwyd gan randdeiliaid yn fwy perthnasol i grwpiau 
penodol, mae llawer ohonynt yn themâu cyffredin sy’n berthnasol yn ehangach.  

Y prif themâu 

Pobl yn ei chael hi’n anodd cael cymorth sy’n briodol i’w hanghenion 

Mae’r ymatebion yn disgrifio diffyg darpariaeth ar draws y sbectrwm angen, o 
ymyrraeth gynnar i wasanaethau arbenigol ac argyfwng. Mae amseroedd aros hir 
yn broblem sylweddol. Mae rhanddeiliaid yn amlygu bylchau yn y ddarpariaeth ar 
gyfer grwpiau penodol (e.e. pobl hŷn). Mae angen i wasanaethau fod yn fwy 
hygyrch (e.e. ar gyfer pobl â nam ar y synhwyrau), ac yn well am adnabod a 
diwallu anghenion cymunedau lleiafrifoedd ethnig er enghraifft. Mae diffyg 
gwasanaethau ar gael yn y Gymraeg. Mae cyfyngiad amser yn aml gyda chymorth 
y GIG (e.e. cynnig o chwe sesiwn cwnsela yn unig). Mae diffyg cymorth 
dilynol/parhaus. 

Mae rhai rhanddeiliaid yn disgrifio bod pobl yn ‘bownsio’ rhwng gwasanaethau, 
gan gynnwys rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd lle mae unigolyn yn rhy sâl i gael 
gofal sylfaenol/ddim yn ddigon sâl i gael gofal eilaidd (MHI92). Mae’n bosibl na 
fydd pobl yn gallu cael mynediad at gymorth y mae dirfawr ei angen oherwydd 
nad ydynt yn ffitio i mewn i drefniadau gwasanaeth presennol. Mae Llamau yn 
rhoi enghraifft – dywed bod yn rhaid i chi fynd i grŵp gorbryder hyd yn oed os nad 
ydych yn ymddiried mewn pobl a’ch bod yn meddwl am hunanladdiad, cyn y 
gellir cynnig unrhyw beth arall” (MHI56). 

Yn aml nid yw pobl yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael na sut i’w gael. Mae 
angen gwella cyfeirio at wasanaethau a sicrhau gwybodaeth hygyrch/cynhwysol 
am wasanaethau. Er mwyn cyrraedd ystod ehangach o bobl, mae Gofal a Thrwsio 
Cymru yn awgrymu bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda sefydliadau fel Dŵr 
Cymru i gynnwys gwybodaeth am gymorth iechyd meddwl yn eu deunydd 
darllen i gwsmeriaid (MHI39).   
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Mae gennym ‘fodel meddygol’ ar gyfer iechyd meddwl sydd wedi dyddio erbyn 
hyn ac sy'n methu â mynd i'r afael ag anghenion ehangach 

Mae gwasanaethau iechyd meddwl yn tueddu i fod yn seiliedig ar fodel 
meddygol o salwch. Mae’r ‘diagnosis’ felly’n arwain y cymorth/triniaeth a ddarperir, 
ond mae’r anghenion dynol sy’n sail i anawsterau iechyd meddwl unigolyn yn aml 
yn cael eu hanwybyddu neu wedi eu tan-archwilio.    

Nid yw’r polisi a’r arfer presennol yn adlewyrchu’n ddigonol dealltwriaeth sy’n 
seiliedig ar drawma o anghenion pobl. Dywed Seicolegwyr dros Newid 
Cymdeithasol fod hyn yn parhau annhegwch iechyd meddwl gan ei fod yn 
cuddio’r atebion angenrheidiol o’r golwg (MHI36). Mae llawer o randdeiliaid yn 
cytuno bod angen dull wedi’i lywio gan drawma arnom ar draws yr holl 
wasanaethau cyhoeddus. 

Noder: Mae ‘trawma‘ yn deillio o ddigwyddiad, cyfres o ddigwyddiadau, 
neu gyfres o amgylchiadau y mae unigolyn yn eu profi fel rhai niweidiol 
yn gorfforol neu’n emosiynol neu’n bygwth bywyd, ac sy’n cael effeithiau 
andwyol parhaol ar weithrediad a lles meddyliol neu gorfforol yr 
unigolyn. 

Mae ‘dulliau wedi’u llywio gan drawma’ yn ffyrdd o gefnogi pobl sy’n 
cydnabod effaith trawma o’r gorffennol neu sy’n mynd rhagddo, a’r 
anghenion penodol a all fod gan berson o ganlyniad i hynny.  

Mae rhanddeiliaid eisoes wedi disgrifio effaith y pandemig fel ‘trawma 
ar lefel y boblogaeth’. 

Mae angen i wasanaethau ganolbwyntio ar yr unigolyn, gyda chymorth wedi’i 
gynllunio o amgylch anghenion pob unigolyn, yn hytrach na ffitio pobl i mewn i 
ystod gyfyngedig o wasanaethau disgwyliedig (MHI61). Mae rhanddeiliaid yn 
disgrifio nodweddion allweddol dull darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio’n 
fwy ar yr unigolyn, gan gynnwys:  

▪ mwy o hyblygrwydd (o ran sut y ceir mynediad i wasanaethau, oriau 
agor ac ati);  

▪ maen nhw’n cyd-gynhyrchu (wedi’u cynllunio a’u datblygu gyda 
defnyddwyr gwasanaeth a phobl â phrofiad uniongyrchol);  

▪ mae agwedd ‘dim drws anghywir’ o ran cael mynediad at gymorth;  

https://www.kingsfund.org.uk/blog/2019/11/trauma-informed-care
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▪ mae’r gwasanaethau yn gydgysylltiedig ac yn cyfathrebu’n effeithiol (e.e. 
fel nad oes rhaid i bobl ailadrodd eu stori sawl gwaith).   

Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yn rhoi enghraifft o sut y gallai dull mwy 
cyfannol o ddiwallu anghenion pobl weithio (MHI54): 

Advice services should be co-located in mental health settings, 
so that people with practical problems, such as financial and 
housing concerns, can receive the right support at the right 
time and the root cause of their problem can be dealt with 
appropriately.  

Un pryder allweddol a nodwyd gan nifer o ymatebwyr yw gorddibyniaeth ar 
feddyginiaeth, yn aml heb drafod therapïau siarad neu opsiynau eraill. Mae 
cyfyngiad o ran yr opsiynau amgen sydd ar gael hefyd yn ffactor amlwg yma. Mae 
Adferiad yn dweud wrthym fod cyffuriau gwrth-iselder yn cael eu rhagnodi’n eang 
ar gyfer problemau lle mae angen cymorth ymarferol mewn gwirionedd (e.e. 
materion tai, diweithdra, perthnasoedd camdriniol). Dywed, mewn rhai 
cymunedau difreintiedig y gwelir cyffuriau gwrth-iselder fel yr unig ‘ateb’ i 
ansawdd bywyd gwael, yn enwedig i fenywod (MHI62).  

Yn aml, gwrthodir cymorth i bobl â chyflyrau sy’n cyd-ddigwydd neu sydd â 
‘diagnosis deuol’ 

Gall hyn fod yn broblem benodol i bobl â chyflyrau niwrowahanol neu 
anableddau dysgu, pobl â dementia, ac i bobl sydd â phroblemau 
camddefnyddio sylweddau.  

Dywed Parents Voices in Wales CIC fod problemau iechyd meddwl yn cael eu 
hystyried yn ganlyniad anochel i niwrowahaniaeth, ac mae atgyfeiriadau iechyd 
meddwl ar gyfer pobl â chyflyrau o’r fath yn aml yn cael eu gwrthod (MHI08). Mae 
Mencap yn cytuno y gall canolbwyntio ar ‘ddiagnosis sylfaenol’ unigolyn arwain at 
wrthod cymorth iechyd meddwl i bobl. Mae ymddygiad person, hyd yn oed pan 
fydd yn profi argyfwng iechyd meddwl, yn cael ei weld fel rhan o’i anabledd/cyflwr 
dysgu. (MHI32).  

Mae camddefnyddio sylweddau yn aml yn symptom ac yn ganlyniad i iechyd 
meddwl gwael, ond gall ffyrdd ar wahân o weithio olygu bod cymorth ar gyfer 
iechyd meddwl yn cael ei wrthod nes yr eir i’r afael â materion camddefnyddio 
sylweddau. Mae’r Wallich yn dweud wrthym fod llwybrau triniaeth ar gyfer 
‘diagnosis deuol’ (h.y. problemau iechyd meddwl a defnyddio sylweddau) yn 
bodoli ond nad ydynt yn gweithio’n effeithiol ledled Cymru (MHI60). 
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Nid yw effaith iechyd meddwl byw gyda chyflwr iechyd corfforol yn cael ei 
chydnabod yn ddigonol 

Mae hyn yn cynnwys lle nad yw cyflyrau wedi cael diagnosis, yn cynnwys arosiadau 
hir ar gyfer triniaeth, neu lle mae diffyg cymorth adsefydlu.  

Dywed RNIB Cymru er bod effaith emosiynol colli golwg yn hysbys, yn ymarferol 
mae’n aml yn cael ei hanwybyddu. Mae triniaeth a chymorth yn canolbwyntio 
mwy ar yr effeithiau corfforol (MHI58). Mae Endometriosis UK yn galw ar i gymorth 
iechyd meddwl gael ei gynnwys mewn llwybrau gofal i wella mynediad i’r rhai 
sydd ei angen, gan gynnwys cyn diagnosis (MHI19). 

Amlygwyd effeithiau ehangach sy’n aml yn gudd cyflyrau iechyd sydd heb 
gefnogaeth ddigonol. Dywed Specsavers y gall colli clyw heb ddiagnosis a/neu 
sydd heb ei drin amharu ar addysg, cyflogaeth a gweithgareddau cymdeithasol, 
gan arwain at ynysu, a salwch corfforol a meddyliol (MHI11). Mae’r ADHD 
Foundation yn disgrifio ‘costau anweledig’ ADHD heb ei reoli ar gyfer meysydd 
eraill gofal iechyd, addysg, gwasanaethau cymdeithasol, a’r system cyfiawnder 
troseddol (MHI01).   

Mae’r pwyntiau a wnaed yn adlewyrchu’r dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod 
ymchwiliad ‘amseroedd aros’ y Pwyllgor.  

Mae angen mwy o ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb ymhlith y 
gweithlu gofal iechyd a’r gweithlu ehangach 

Mae nifer o ymatebion yn disgrifio diffyg capasiti yn y gweithlu iechyd meddwl. 
Mae problemau recriwtio a chadw yn bodoli cyn pandemig COVID-19, ond mae 
staff yn profi problemau gorweithio ac mae denu staff i gael eu hyfforddi ac i 
weithio ym maes iechyd meddwl yn heriol.  

Roedd llawer o sylwadau am yr angen am fwy o ymwybyddiaeth a hyfforddiant 
ymhlith staff rheng flaen, nid yn unig ar gyfer staff iechyd meddwl/gofal iechyd, 
ond ar draws addysg, gwasanaethau cymdeithasol a rolau eraill sy’n wynebu’r 
cyhoedd. Amlygodd rhanddeiliaid amrywiaeth o faterion. Roedd diffyg 
dealltwriaeth am awtistiaeth/niwroamrywiaeth yn faes allweddol. Roedd ‘bylchau’ 
hyfforddi yn cynnwys anghenion iechyd meddwl pobl hŷn, pobl â nam/colled 
synhwyraidd, anhwylderau personoliaeth, anghenion gofalwyr, effaith galar, 
problemau iechyd menywod, ac ymwybyddiaeth o atal hunanladdiad. Er mwyn 
mynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau i gymorth iechyd meddwl effeithiol, mae angen 
i wasanaethau a staff fod yn sensitif yn ddiwylliannol ac yn wybodus am drawma, 
ac yn well am adnabod arwyddion o iechyd meddwl gwael ac anghenion pobl 
am gymorth.  
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Meddygon teulu yn aml yw’r person cyswllt cyntaf i rywun sy’n cael trafferth gyda 
mater iechyd meddwl, ond mae nifer o ymatebion yn awgrymu bod hwn yn grŵp 
proffesiynol allweddol lle mae angen gwell hyfforddiant ac ymwybyddiaeth, 
mewn perthynas ag iechyd meddwl yn gyffredinol a hefyd materion 
cydraddoldeb. Mae cyflwyniad Heddluoedd Cymru yn dweud bod angen cynyddu 
hyfforddiant ar gyfer meddygon teulu gan fod gan 1 o bob 3 o bobl sy’n mynd yno 
broblemau iechyd meddwl cudd sy’n amlygu symptomau iechyd corfforol 
(MHI28). Mae’r Ganolfan Iechyd Meddwl yn amlygu bod pobl o gymunedau 
hiliedig yn llai tebygol o gael eu hatgyfeirio am gymorth iechyd meddwl gan eu 
meddyg teulu (ond yn fwy tebygol o ddod i gysylltiad â gwasanaethau drwy’r 
heddlu) (MHI80). 

Tynnodd yr ymatebwyr sylw at ymgynghoriad presennol Addysg a Gwella Iechyd 
Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru ar gynllun gweithlu iechyd meddwl ar gyfer 
iechyd a gofal cymdeithasol, gan ddweud bod hyn yn rhoi cyfle gwirioneddol i 
ailfodelu’r ddarpariaeth bresennol a chreu gwasanaethau cynaliadwy sy’n sicrhau 
y gall pawb yng Nghymru gael mynediad at gymorth iechyd meddwl priodol 
(MHI83). 

Dylid archwilio’r potensial ar gyfer mwy o atebion cymunedol, gan gynnwys 
cynlluniau rhagnodi cymdeithasol 

Cafwyd sylwadau sylweddol am yr angen i fuddsoddi mewn cymunedau i hybu a 
chefnogi iechyd meddwl da, a meithrin gallu grwpiau gwirfoddol/cymunedol lleol 
i ddatblygu a darparu gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys gwella mynediad i 
hybiau cymunedol.  

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn galw am rôl llywodraeth leol i gael lle 
cryfach mewn sgyrsiau am wella a darparu cymorth iechyd meddwl – er 
enghraifft, ehangu’r defnydd o barciau a mannau gwyrdd, hyrwyddo llesiant 
mewn gofynion cynllunio newydd, cefnogi addysg oedolion, gwella mynediad i 
ganolfannau hamdden a chyfleusterau chwaraeon, neu wella cymunedau 
cysylltiadau ag artistiaid lleol a digwyddiadau diwylliannol (MHI55).  

Mae angen cysylltiadau cryfach rhwng gwasanaethau iechyd meddwl a chymorth 
cymunedol ehangach. Dywed Platfform fod angen i ymarferwyr ystyried sut i fynd 
i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd, annog pobl i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau cymdeithasol (celfyddydau, diwylliant, cymuned ac ati). Er ei bod 
wedi bod yn anodd gwneud hyn yn ystod y pandemig, dywed Platfform fod hwn 
wedi bod yn ‘ffactor sydd wedi’i esgeuluso’ erioed (MHI79). Mae ymatebion 
pellach yn disgrifio’r angen i ‘ddatgloi potensial’ cynlluniau presgripsiynu 
cymdeithasol. Er bod cynlluniau ar waith mewn rhai rhannau o Gymru, mae yna 

https://aagic.gig.cymru/rhaglenni/ymgynghoriad-cynllun-gweithlu-iechyd-meddwl-ar-gyfer-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/
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wahaniaethau o ran dulliau gweithredu a lefelau’r gwasanaeth sydd ar gael 
(MHI75).  

Mae nifer sylweddol o ymatebion yn codi mater ynghylch cyllid tymor byr. Er 
enghraifft, dywed Diverse Cymru wrthym fod ariannu gwasanaethau yn y tymor 
hwy, gan gynnwys gwasanaethau a gomisiynir gan y trydydd sector a grwpiau a 
sefydliadau cymunedol, yn hanfodol i sicrhau y gall gwasanaethau ganolbwyntio 
ar ddiwallu anghenion gwahanol grwpiau a chymunedau a datblygu 
gwasanaethau arbenigol, yn hytrach na gorffen a chychwyn bob rhyw dair 
blynedd (MHI61). 

Byddai data manylach yn rhoi dealltwriaeth gliriach i ni o le mae cydraddoldeb 

Nid oes gennym ni ddata digonol i ddeall graddau salwch meddwl ymhlith y 
boblogaeth yng Nghymru, neu i ba raddau y mae grwpiau gwahanol yn gallu cael 
mynediad at wasanaethau iechyd meddwl a bod eu hanghenion yn cael eu 
diwallu. Dywed Mind Cymru wrthym nad oes unrhyw fesur arferol, dibynadwy a 
chymaradwy o gyffredinrwydd problemau iechyd meddwl (sy’n cael eu trin a heb 
eu trin) o fewn poblogaeth Cymru. O ganlyniad, mae gwir raddfa problemau 
iechyd meddwl, anghydraddoldebau rhwng grwpiau a newidiadau dros amser yn 
parhau i fod yn aneglur (MHI47) 

Mae rhanddeiliaid yn tynnu sylw at y data demograffig cyfyngedig sydd ar gael, 
gan gynnwys gwybodaeth am anfantais economaidd-gymdeithasol, lleiafrifoedd 
ethnig, diffyg data ar salwch meddwl yn y boblogaeth hŷn, pobl awtistig, a phobl 
â nam/colled synhwyraidd. Mae ffocws o hyd hefyd ar allbynnau yn hytrach na 
chanlyniadau.    

Mae datblygu cyfres ddata graidd iechyd meddwl yng Nghymru i’w groesawu, 
ond mae pryderon ynghylch oedi i’r gwaith hwn. Yn ogystal, mae angen mwy o 
ddata am effaith hirdymor pandemig COVID-19 ar iechyd meddwl.    

Mae angen i bolisi fod yn fwy cydgysylltiedig a chanolbwyntio ar adnoddau yn 
unol â lefel yr angen 

Er bod nifer o ymatebion yn croesawu gweledigaeth a bwriad polisi Llywodraeth 
Cymru ar gyfer gwella iechyd meddwl yng Nghymru, un o’r prif bryderon yw ‘trosi 
polisi yn ymarfer’ (MHI85).  

Mae strategaeth ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’ y Llywodraeth yn cael ei 
hadolygu (mae’r cynllun cyflawni presennol yn dod i ben eleni), ac mae 
rhanddeiliaid yn gweld hyn fel cyfle i fynd i’r afael ag anghenion ystod ehangach o 
gymunedau sy’n profi gwahaniaethu a/neu anfantais. Mae enghreifftiau a roddir o 
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grwpiau nad ydynt yn cael eu cynnwys yn benodol yn y cynllun cyflawni presennol 
yn cynnwys pobl hŷn, sipsiwn a theithwyr, a phobl sy’n byw gyda chyflyrau cronig. 
Rhaid i unrhyw strategaeth neu gynllun cyflawni newydd gael ei lywio gan wersi 
o’r pandemig COVID-19, yn enwedig yr anghydraddoldebau economaidd, 
cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol presennol sydd wedi ymwreiddio ac 
sy’n ehangu sydd wedi arwain at iechyd meddwl gwaeth (MHI55). 

Mae rhanddeiliaid yn disgrifio’r angen i gysylltu’r amrywiol gynlluniau 
gweithredu/polisïau mewn perthynas ag iechyd meddwl a gwahanol grwpiau â 
nodweddion gwarchodedig a chymunedau sy’n profi gwahaniaethu ac anfantais. 
Mae nifer o Golegau Brenhinol yn galw ar y cyd am strategaeth draws-
lywodraethol ar anghydraddoldebau iechyd. Dywed Coleg Brenhinol y Meddygon 
(MHI15): 

The Welsh government should take cross-government action to 
tackle mental health inequalities by pulling together a delivery 
plan that outlines the action being taken across all government 
departments, how success will be measured and evaluated, 
and how individual organisations should collaborate across 
Wales to reduce health inequalities and tackle the cost-of-living 
crisis. 

Mae llawer o ymatebion yn amlygu’r angen am gynnydd mewn cyllid ar gyfer 
iechyd meddwl, ond mae angen inni edrych ar werth am arian a pha ganlyniadau 
sy’n cael eu cyflawni (MHI28).  

Er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl, mae’r Sefydliad 
Iechyd Meddwl ac eraill yn galw am ddull ‘cyffredinoliaeth gymesur’, sy’n 
cydbwyso camau gweithredu cyffredinol (i bawb) â chamau gweithredu wedi’u 
targedu (ar gyfer grwpiau penodol), ac yn dyrannu adnoddau yn ôl lefel yr angen 
(MHI90). 

Under this approach, action should be taken for everyone, but 
the scale and intensity of interventions should be proportionate 
to the level of disadvantage experienced. 

 

 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 
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