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 Annwyl Janet  
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 8 Ebrill yn gofyn am fy sylwadau ar Ddeiseb P-05-879 gan 
Annie Harris, sef Dylid ychwanegu addysg iechyd meddwl at y cwricwlwm addysgu gorfodol 
ar gyfer pob ysgol yng Nghymru 
 
Rwyf am ymateb i bob pwynt sy'n cael ei godi yn y Ddeiseb  yn ei dro: 
 

 Fod addysg iechyd meddwl yn dod yn addysgu gorfodol ar gyfer pob ysgol yng 
Nghymru, heb ychwanegu dim arholiadau / gwaith cartref ar y pwnc hwn. 
 

Mae rhoi cymorth i blant a phobl ifanc i ddatblygu'n unigolion iach a hyderus, sy'n meithrin 
eu lles meddyliol ac emosiynol drwy ddatblygu hyder, cadernid ac empathi yn un o bedwar 
diben y cwricwlwm newydd i Gymru. Bydd y pedwar diben yn ganolog i'r cwricwlwm newydd 
i'r cwricwlwm newydd, a'r rheini yw'r man cychwyn wrth wneud pob penderfyniad o ran 
datblygu'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu newydd.  
  
Bydd Maes Dysgu a Phrofiad  Iechyd a Lles yn defnyddio pynciau a themâu o faes lles 
meddyliol, corfforol ac emosiynol. Bydd hefyd yn ystyried sut y mae amgylchedd yr ysgol yn 
rhoi cymorth i blant a phobl ifanc o ran eu lles cymdeithasol, eu lles emosiynol a'u lles a'u 
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hiechyd corfforol. Fel rhan o'r gwaith o ddatblygu'r Maes hwn, mae ysgolion braenaru wedi 
ystyried tystiolaeth ac arbenigedd ar sut y gall ymarfer myfyriol gefnogi lles meddyliol ac 
emosiynol. 
 
Mae pob Maes Dysgu a Phrofiad yn cael eu trefnu yn ôl datganiadau o'r Hyn sy'n Bwysig. 
Mae'r rhain yn nodi'r egwyddorion sylfaenol sy'n ategu'r Maes hwnnw  Mae'r Maes Dysgu a 
Phrofiad  Iechyd a Lles yn cynnwys datganiad ar iechyd meddwl a lles emosiynol, gan eu 
rhoi'n gydradd ag iechyd a lles corfforol. Mae hyn yn cynnwys y profiadau allweddol, yr 
wybodaeth a'r sgiliau i gefnogi iechyd meddyliol ac emosiynol dysgwyr. Ar hyn o bryd, 
awgrymir y bydd dyletswydd ar Benaethiaid i gyflwyno cwricwlwm sy'n cynnwys chwe Maes 
Dysgu a Phrofiad, gan gynnwys Iechyd a Lles. 
 
Bydd Cwricwlwm Cymru 2022 ar gael i roi adborth arno o 30 Ebrill 2019. O fis Ebrill hyd at 
fis Gorffennaf, byddwn yn cynnal trafodaeth helaeth gydag athrawon a rhanddeiliaid 
ehangach.   
 
Er na ellir gorbwysleisio pwysigrwydd y cwricwlwm newydd yn yr agenda hon, nid yw'n 
sefyll ar ei ben ei hun.  Mae angen i'r gwaith o ddatblygu dull gweithredu ysgol gyfan fod yn 
broses gyflawn, o'r dechrau i'r diwedd, sy'n ymwneud ag amgylchedd yr ysgol gyfan ac yn 
cychwyn wrth  i bob ysgol ddatblygu dealltwriaeth o'r hyn sydd o'i chwmpas. 

 

 Y gall pob plentyn yng Nghymru gael mynediad at gwnselydd cymwys drwy ei 
ysgol. 

 
Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol yng Nghymru ddarparu gwasanaethau 
cwnsela i bob plentyn 11 oed i 18 oed yn eu hardal, ac i bob disgybl sydd ym mlwyddyn 6.  
 
Mae Llywodraeth Cymru  yn darparu £4.5 miliwn yn flynyddol fel cefnogaeth barhaus i'r 
ddarpariaeth gwnsela. Yn ystod 2017-18, manteisiodd dros 11,365 o bobl ifanc ar y 
gwasanaethau cwnsela.  Mae nifer cynyddol o awdurdodau lleol yn darparu gwasanaethau 
cwnsela ar-lein, a hynny mewn ardaloedd gwledig yn aml pan fo'r pellter a'r ddarpariaeth o 
ran trafnidiaeth yn rhwystr efallai. 
 

 Fod pob ysgol yng Nghymru yn cynnig hyfforddiant Iechyd Meddwl i'w staff. 
 
Er mwyn sicrhau mwy o gefnogaeth i iechyd meddwl mewn ysgolion, cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru ym mis Medi 2017, gyllid o £1.4 miliwn, sy'n dod o'r gyllideb iechyd ac 
addysg er mwyn creu cynllun peilot, sef Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed a 
fyddai'n mynd i ysgolion mewn chwe ardal awdurdod lleol (dros dri bwrdd iechyd), a hynny 
dros gyfnod o ddwy flynedd academaidd tan yr haf 2020.  Rydym yn disgwyl canlyniad y 
gwerthusiad o'r cynllun peilot, a byddwn yn ystyried rhinweddau, neu fel arall rhoi'r rhaglen 
ar waith fesul cam drwy Gymru, naill ai fel y mae neu ar ôl gwneud rhai newidiadau i'r 
cynllun.   
 
Mae'r prosiect peilot hwn yn canolbwyntio'n bennaf ar adnabod iechyd meddwl ac ymyrryd, 
drwy uwch-sgilio athrawon a staff eraill yn yr ysgol i allu delio â materion iechyd meddwl 
lefel isel, cyn iddynt orfod cael eu hatgyfeirio at wasanaethau arbenigol. 
 
Mae ymarferwyr iechyd meddwl plant a glasoed arbenigol yn eu lle i fod yn weithwyr cyswllt 
â'r ysgolion sy'n rhan o'r cynllun peilot  er mwyn rhoi cyfle i'r athrawon drafod gyda 
gweithwyr proffesiynol y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed pa strategaethau 
a fyddai'n gallu cael eu defnyddio gan yr ysgol i gefnogi'r plentyn neu'r person ifanc. Neu 
gallai olygu bod gweithwyr proffesiynol y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed 
yn cydnabod bod angen atgyfeiriad at wasanaethau arbenigol. Mae hyn yn sicrhau bod 
modd i'r rheini sydd eu hangen fwyaf yn cael y lefelau priodol o ofal a chymorth. 



 
Gobeithio bod hyn yn ateb y pwyntiau a godwyd. 
 
Yn gywir  
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