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Annwyl Jayne, Jenny a John
Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i anghydraddoldebau iechyd meddwl.
Yn dilyn fy llythyr dyddiedig 6 Mehefin 2022, rwy’n ysgrifennu atoch i roi diweddariad pellach ar
ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i anghydraddoldebau iechyd meddwl.
Er gwybodaeth, atodaf grynodebau o’r materion sy’n codi o’n trafodaethau â phobl sydd â phrofiad
personol o niwroamrywiaeth, ac o’n hymweliadau â Thîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) Cymru a
phrosiect Beyond the Blue Barnardo’s Cymru. Mae'r nodiadau hyn wedi'u cyhoeddi ar dudalen we'r
ymchwiliad. Atodaf hefyd, er gwybodaeth gyfrinachol i chi, gopi o bapur briffio gwasanaeth Ymchwil y
Senedd a baratowyd ar gyfer ein sesiwn dystiolaeth lafar ddiweddar ar 6 Gorffennaf.
Yn gywir

Russell George AS
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Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i anghydraddoldebau
iechyd meddwl: diweddariad
Y cefndir
Lansiodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl
ym mis Ionawr 2022. Roedd y cylch gorchwyl yn eang iawn, o ran 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.
Yn ôl y dystiolaeth a gawsom yn ysgrifenedig, drwy gyfarfodydd grwpiau ffocws ac yn ystod y
sesiynau tystiolaeth lafar cychwynnol, ym mis Mawrth 2022 fe benderfynwyd canolbwyntio ar bedair
thema a oedd yn dod i’r amlwg, sef: iechyd meddwl a chymdeithas; atebion cymunedol; effaith
anghydraddoldebau iechyd meddwl ar bobl â chyflyrau niwroamrywiol; a rôl y gweithlu gofal iechyd
a'r gweithlu ehangach.
Yn ystod tymor yr haf rydym wedi clywed tystiolaeth lafar gan randdeiliaid (ar 4 Mai, 19 Mai, 8
Mehefin a 6 Gorffennaf), wedi cynnal digwyddiad anffurfiol preifat i randdeiliaid ar brofiad pobl â
chyflyrau niwroamrywiol a'u teuluoedd neu ofalwyr o anghydraddoldebau iechyd meddwl, ac wedi
ymweld â phrosiectau a gwasanaethau sy'n gweithio yn eu cymunedau i gefnogi pobl o gymunedau
lleiafrifoedd ethnig, a phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd.
Y camau nesaf
Yn ystod toriad yr haf, bydd y tîm Ymgysylltu â Dinasyddion yn cynnal cyfarfodydd grwpiau ffocws
gyda staff iechyd rheng flaen i drafod: sut maent yn diwallu anghenion iechyd meddwl cymunedau
amrywiol; a yw staff yn teimlo eu bod yn gallu adnabod a diwallu anghenion amrywiol; pa rwystrau all
atal gweithio mwy effeithiol; rôl atal a hybu iechyd meddwl da; ac anghenion iechyd meddwl a lles y
gweithlu ei hun. Cyhoeddir crynodeb o'r canfyddiadau yn yr hydref.
Rydym wedi sefydlu grŵp cynghori ar-lein, sy’n cynnwys pobl ag amrywiaeth o brofiadau bywyd
gwahanol. Gofynnir i'r grŵp roi ei farn ar faterion sy'n dod i'r amlwg ar adegau penodol ac allweddol
yn ystod yr ymchwiliad. Byddwn hefyd yn gofyn i aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru rannu eu barn
ar faterion sy'n dod i'r amlwg.
Bydd yr holl dystiolaeth a gasglwn yn ystod yr ymchwiliad, gan gynnwys y diweddariad ysgrifenedig y
gwnaethpwyd cais amdano ar y cyd â'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar y cynnydd a wnaed ar
argymhellion allweddol gan bwyllgorau'r Bumed Senedd o ran iechyd meddwl, yn llywio sesiwn
dystiolaeth lafar gyda Llywodraeth Cymru a gaiff ei chynnal yn nhymor yr hydref.

