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Cofnodion y cyfarfod diwethaf  

13 Rhagfyr 2016 

8.15 – 9.00 

Ystafell Gynadledda 24, Tŷ Hywel 

 

YN BRESENNOL: 

 

David Rees AC 

(Cadeirydd) 
DR Aberafan (Llafur Cymru) 

Dr Dai Lloyd AC DL Gorllewin De Cymru (Plaid Cymru) 

Lee Waters AC LW Llanelli, (Llafur Cymru) 

Mark Isherwood AC MI Gogledd Cymru (Ceidwadwyr Cymreig) 

Rhun ap Iorwerth AC RaI Ynys Môn (Plaid Cymru) 

 

Ioan Bellin IB Staff cymorth Simon Thomas AC 

 

Ewan Hilton EH Gofal 

Dr Ian Johnson IJ Amser i Newid Cymru   

Lewis Cole (ysgrifennydd) LC Gofal 

Linda Newton LN Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a'r Fro 

Manel Tippett MT Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru 

Nesta Lloyd-Jones NLJ Conffederasiwn GIG Cymru 

Peter Martin PM Hafal 

Richard Jones RJ Mental Health Matters Wales 

Sarah Stone SS Y Samariaid  

Steve Mulligan SM BACP 
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CPGMH/NAW5/01 - Croeso 
Camau i’w 

cymryd 

Croesawodd DR bawb i gyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Iechyd Meddwl, 

a gofynnwyd i bawb a oedd yn bresennol gyflwyno eu hunain oherwydd 

nifer yr aelodau newydd. 

 

 

CPGMH/NAW5/02 - Busnes Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - Ethol 

cadeirydd newydd   

 

DR oedd yr unig enwebiad i fod yn gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar 

Iechyd Meddwl, a derbyniodd gefnogaeth unfrydol gan bawb a oedd yn 

bresennol. Bydd Gofal yn parhau i ddarparu ysgrifenyddiaeth. 

 

Gofynnodd DR i LC ac EH roi gwybodaeth i aelodau newydd y grŵp 

ynghylch yr adroddiad blynyddol diwethaf, ynghyd â'r datganiad ariannol 

diwethaf.  

 

Cytunwyd yn y cyfarfod blaenorol ar adroddiad blynyddol a datganiad 

ariannol y grŵp hyd at y cyfarfod blaenorol, a chan gynnwys y cyfarfod 

hwnnw, a gellir gweld yr adroddiad a'r datganiad ar wefan y Cynulliad. 

 

CPGMH/NAW5/03 – Blaenoriaethau Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru  
Camau i’w 

cymryd 

Rhoddodd EH y wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp ynghylch 

blaenoriaethau Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru a nodwyd ac a 

gyhoeddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a 

Chwaraeon yn gynharach yn y flwyddyn. 

 

Roedd trafodaeth eang aelodau Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru wrth 

amlinellu eu blaenoriaethau yn cynnwys: 

 Cydnabyddiaeth bod cefnogaeth barhaus wedi bod yn 

drawsbleidiol ar gyfer iechyd meddwl, ond nad yw polisïau a 

strategaethau bob tro'n cael eu gweld ar lawr gwlad mewn 

cymunedau, ac felly ei bod yn bwysig fod pawb yn gweithio i wella 

iechyd a lles.  

 Wrth wella gwytnwch emosiynol mewn ysgolion, mae'n bwysig 

annog trafodaethau ynghylch lles a theimladau. 

 Mae'n glir nad oes digon o fesuriadau ar gyfer nodi canlyniadau. 

Gall gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y canlyniad dan sylw 

sicrhau bod pobl yn derbyn y driniaeth orau bosib. Nid oes 

sytemau ar gael i fesur yr adnoddau a ddarperir a chymharu hyn 

â'r canlyniadau a welir 

 Canmolwyd y strategaeth Siarad â fi 2 am nodi hunanladdiad a 
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hunan-niwed yn benodol. 

 Mae pwysau mawr ar y system bresennol, ac mae cydweithio'n 

brin. Mae strategaethau'n targedu rhannau bychain o'r system, ac 

mae iechyd meddwl yn faes rhy eang sydd angen manylder fel ag 

y sydd mewn iechyd corfforol. 

 Canmolwyd mesurau perfformiad allweddol Cynghrair Iechyd 

Meddwl Cymru, ac fe'u cydnabuwyd gan arweinwyr byrddau 

iechyd lleol.  

 Mae stigma a gwahaniaethu'n parhau i fod yn broblem fawr. Mae 

ein gwaith ar newid agweddau'r cyhoedd ac ymgysylltu â 

sefydliadau neu gyflogwyr yn hollbwysig, ac er bod ymgyrchoedd 

yn chwarae eu rhan ac yn arwain at lwyddiannau, maent o dan 

bwysau gan olygu ei bod yn anodd dangos effeithiau sy'n newid 

bywydau bywydau pobl. 

 Mae'r gynghrair Mae Angen i ni Siarad (Cymru) yn ymgyrchu i 

wneud gwasanaeth therapi secolegol yn fwy hygyrch i bobl sydd â 

phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru. Cyhoeddodd y 

gynghrair honno ei hadroddiad ym mis Hydref, gan nodi pedair prif 

flaenoriaeth: 

o Mynediad prydlon at wasanaethau therapi seicolegol 

o Dewis y cleient o ran therapi 

o Moddau o fesur canlyniadau o safbwynt defnyddwyr y 

gwasanaethau 

o Mesur yr effaith barhaol 

 

Awgrymodd DR y dylai'r grŵp fod yn eglur wrth nodi'r hyn y mae pawb 

eisiau ei gyflawni eleni, a chyn etholiad nesaf y Cynulliad, a gofynnodd i 

aelodau Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru a oedd yn bresennol i 

ddychwelyd i gyfarfod nesaf y grŵp â blaenoriaethau eglur ar gyfer 

Aelodau'r Cynulliad sy'n aelodau o'r Grŵp Trawsbleidiol. 

Ychwanegodd LW y byddai unrhyw awgrymiadau gan aelodau'r grŵp i 

ACau sydd ar y Grŵp Trawsbleidiol yn ddefnyddiol o ran cynnal dadleuon 

aelodau unigol, yn arbennig o ran y manylder a grybwyllwyd ynghynt yn 

hytrach na iechyd meddwl fel pwnc eang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dylai aelodau 

Cynghrair 

Iechyd Meddwl 

Cymru 

amlinellu'r prif 

flaenoriaethau'n 

glir, a nodi 

unrhyw 

awgrymiadau 

sydd ganddynt 

ar gyfer pynciau 

dadleuon 

aelodau unigol. 

Diolchodd DR i bawb am ddod.   

 


