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Annwyl Janet, 
 
Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 18 Gorffennaf ynghylch Deiseb P-05-902 Iechyd 
Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd) oddi wrth Mark Williams.  
 
Mae genedigaeth plentyn yn ddigwyddiad arwyddocaol mewn bywyd a gall fod yn gyfnod 
llawn straen i lawer o rieni. Bydd teuluoedd yn cael cymorth gan fydwragedd ac ymwelwyr 
iechyd yn dilyn genedigaeth. Pe byddai ganddynt unrhyw bryderon, byddent yn cysylltu â'r 
meddyg teulu a fyddai'n cynnal asesiad ac yn atgyfeirio yn y modd priodol. Yn ddiweddar, 
lansiais fy ngweledigaeth newydd ar gyfer gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru, 'Gofal 
Mamolaeth yng Nghymru; gweledigaeth pum mlynedd ar gyfer y dyfodol 2019-2024', sy'n 
cynnwys pum thema graidd, â gofal sy'n canolbwyntio ar y teulu yn elfen ganolog. 
 
Rwy'n cydnabod y gall dod yn dad am y tro cyntaf fod yn drawmatig ac mae’r polisi hwn yn 
sicrhau bod bydwragedd a staff mamolaeth yn cyflwyno dull holistaidd tuag at fod yn rhiant. 
Bydd adnabod a sylwi ar anawsterau emosiynol a thrafferthion iechyd meddwl yn golygu 
bod modd atgyfeirio unigolion at wasanaethau yn gynnar drwy lwybrau gofal sylfaenol, gan 
sicrhau'r gefnogaeth a chynlluniau triniaeth priodol.  
 
Mae gwaith diweddar i ddatblygu gwasanaethau ymwelwyr iechyd ymhellach wedi cynnwys 
datblygu dull 'Tîm o Amgylch y Teulu' gyda gwell amrywiaeth o sgiliau i roi gofal parhaus i 
deuluoedd a datblygu perthnasoedd lle mae’r naill ochr yn ymddiried yn y llall i gryfhau'r 
gefnogaeth ar gyfer y ddau riant. Mae monitro unrhyw faterion iechyd meddwl neu 
emosiynol drwy ddarpariaeth gyffredinol 'Rhaglen Plant Iach Cymru' yn golygu y gellir 
darparu trefn ymweld fel bod modd canfod problemau yn gynnar ac atgyfeirio os oes angen.   
 
Disgwylir i bob bwrdd iechyd weithio tuag at ddiwallu'r safonau a gytunwyd ar gyfer 
gwasanaethau iechyd amenedigol integredig yng Nghymru a ddatblygwyd gan Grŵp Llywio 
Iechyd Meddwl Amenedigol Cymru Gyfan erbyn mis Mawrth 2020. Mae'r safonau hyn yn 
cynnwys ystyried iechyd meddwl a llesiant tadau/partneriaid. 
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Yng Nghymru, rydym hefyd wedi rhoi'r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) ar waith sy'n darparu 
gwasanaethau yn gynnar drwy'r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol, yn 
ogystal â sicrhau bod y rhai hynny sydd angen gwasanaethau arbenigol yn cael gofal a 
thriniaeth o'r safon uchaf.  
 
Rydym yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu gwasanaethau cymunedol 
arbenigol yn well yn dilyn ein buddsoddiad yn 2015. Mae gwasanaethau iechyd meddwl 
amenedigol hefyd wedi'u cynnwys fel maes blaenoriaeth ar gyfer y cyllid gwella gwasanaeth 
wnaeth ddechrau eleni.  
 
Yn olaf, rydym wrthi'n ymgynghori ar gynllun cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ar 
gyfer 2019-2022, sy'n cynnwys gwella mynediad at wasanaethau iechyd meddwl 
amenedigol, a safon y gwasanaethau hynny, fel maes blaenoriaeth. Mae'r dolenni cyswllt i’r 
ymgynghoriad isod:  
 
Cymraeg:    
https://llyw.cymru/law-yn-llaw-iechyd-meddwl-cynllun-cyflawni-2019-i-2022 
 
Saesneg: 
https://gov.wales/together-mental-health-delivery-plan-2019-2022 
 
Daw'r ymgynghoriad i ben ar 30 Awst.  
 
Gobeithio y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol ichi.  
 
Yn gywir,  
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