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AR GYFER IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL 

 

 

 

DOGFEN YMGYNGHOROL 
 

 

 

 

• Mae'r ymgynghoriad hwn ar agor o 1 Chwefror 2022 tan hanner nos ar 28 

Mawrth 2022.  

• Cyfrannwch eich barn drwy ein holiadur ymgynghori ar-lein  

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uChWuyjjgkCoVkM8ntyPrvICzVwDa7RLtCxK4-BDitdUMFVBOEJXTDNSVTVQR0dDNzJFNEJTUlU4QS4u
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RHAGAIR 

Mae Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2019-22 yn nodi'r gofyniad i 

Lywodraeth Cymru weithio gyda Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), Gofal 

Cymdeithasol Cymru a phartneriaid i lunio cynllun gweithlu ar gyfer gwasanaethau 

iechyd meddwl.  Datblygu'r ymrwymiad hwn oedd un o'r camau allweddol yn 

Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2020. 

Yn y ddogfen honno eglurwyd ein bwriad i: 

 

Datblygu cynllun gweithlu amlbroffesiynol i gefnogi gweithredu Law yn Llaw at Iechyd 

Meddwl. Bydd hyn yn cwmpasu pob ystod oedran a nodweddion gwarchodedig sy'n 

cyd-fynd â'r modelau gofal a safonau gwasanaeth sydd eu hangen yn y dyfodol. Bydd 

hyn hefyd yn ystyried rolau gwasanaethau darparwyr sector preifat a'r trydydd sector, 

gwirfoddolwyr a gofalwyr yn ogystal â gwasanaethau statudol. 

 

Bydd y Cynllun yn gyfrwng i ysgogi newid radical a gwelliannau cynhwysfawr yn y 

ffordd rydym yn datblygu, yn gwerthfawrogi ac yn cefnogi ein gweithlu iechyd meddwl 

arbenigol, i gydnabod y rôl hollbwysig y maent yn ei chwarae o ran cefnogi pobl ag 

amrywiaeth o anghenion iechyd meddwl mewn amrywiaeth o leoliadau.  Ond rydym 

hefyd yn cydnabod bod iechyd meddwl a lles yn fusnes i bawb ac felly mae'r cynllun 

hefyd yn gyfle i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ein gweithlu iechyd a gofal 

cymdeithasol cyffredinol i'w harfogi'n well i ddelio'n gyfannol ag anghenion iechyd 

meddwl y bobl sydd angen eu gofal.  Ni fydd y galwadau am wasanaethau iechyd 

meddwl ond yn cynyddu wrth i'r pandemig barhau i ddatblygu, ac rydym yn 

benderfynol y bydd y cynllun hwn yn darparu'r offer, y canllawiau a'r adnoddau i gamu 

i fyny i'r her hon, ac i gyflymu'r broses o ailosod ac adfer.   

 

Mae cwmpas y gwaith hwn yn eang, yn cwmpasu nifer o broffesiynau, gwasanaethau 

a lleoliadau, ac yn seiliedig ar ddull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a'r teulu. Mae'r 

ddogfen ymgynghori hon yn canolbwyntio ar y camau trawsbynciol sy'n darparu 

sylfeini cadarn ar gyfer datblygu'r gweithlu iechyd meddwl, gan ddefnyddio fframwaith 

Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Rydym wedi penderfynu 

ymgynghori ar y camau a fydd yn ffurfio craidd y cynllun i ganiatáu i bawb sydd â 

diddordeb yn y maes hwn gyfrannu'n gynnar yn natblygiad y cynllun.  Yn ystod y 

broses ymgynghori byddwn yn ystyried unrhyw broffesiwn a dimensiynau sy'n benodol 

i wasanaethau y mae angen eu hymgorffori yn y cynllun terfynol, fel ei fod yn 

adlewyrchu natur amlweddog gwasanaethau iechyd meddwl. Byddwn hefyd yn 

parhau i wrando ar bobl sydd â phrofiad o anawsterau iechyd meddwl i wneud y 

cynllun hwn mor gadarnhaol ac effeithiol â phosibl. 

 

Yr ydym wedi cael ein llethu gan y brwdfrydedd a'r ymrwymiad sydd wedi ein helpu i 

gyrraedd y pwynt hwn, a'r egni cyfunol i wneud newid cadarnhaol. Er mwyn cynnal yr 

egni a'r mewnbwn hwnnw byddwn yn cynnal cyfres o weithdai a digwyddiadau 

ymgynghori ac yn mynychu ystod o gyfarfodydd yn ystod y cyfnod ymgynghori o 8 

https://llyw.cymru/cynllun-cyflawni-ar-gyfer-iechyd-meddwl-2019-i-2022?_ga=2.119320078.628915930.1643627416-1889081210.1628234110
https://aagic.gig.cymru/files/workforce-strategy/
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wythnos.  Edrychwn ymlaen at eich adborth a'ch syniadau ar y camau gweithredu a 

nodir yn y ddogfen ymgynghori hon drwy ein cyswllt arolwg neu yn y digwyddiadau a 

drefnwyd. 

 

 

 

Alex Howells                                                     Sue Evans 
Prif Weithredwr        Prif Weithredwr 

Addysg a Gwella Iechyd Cymru    Gofal Cymdeithasol Cymru 
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YR ACHOS DROS NEWID 

Mae'r achos dros newid wedi'i ymarfer yn dda yn Law yn Llaw at Iechyd Meddwl a 

Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  Yn ei hanfod, mae 

angen cynllun gweithlu iechyd meddwl arnom oherwydd: 

• Gwyddom fod anghenion unigol am ofal a chymorth yn parhau i newid, gyda'r 

cynnydd disgwyliedig yn y galw a fydd yn parhau ar ôl COVID i gefnogi lles 

meddyliol hyd at salwch meddwl difrifol a pharhaus. 

• Rydym yn cael anawsterau o ran recriwtio a chadw mewn rhai proffesiynau a 

galwedigaethau yn ein gweithlu iechyd meddwl arbenigol, gan greu heriau 

penodol mewn gwasanaethau i bobl â salwch meddwl difrifol. 

• Mae cyfleoedd i ddarparu gofal yn wahanol sydd angen sgiliau a galluoedd 

ychwanegol, modelau gweithlu gwahanol a ffyrdd newydd o weithio, o fewn a thu 

allan i wasanaethau iechyd meddwl. 

 

NEWIDIADAU MEWN CYD-DESTUN POLISI A DEDDFWRIAETH  

Mae nifer o newidiadau hefyd ar y gorwel gyda'r potensial i effeithio ar fodelau galw a 

chyflenwi, gan gynnwys: 

• Newidiadau posibl i'r ystod o weithwyr proffesiynol sy'n gallu cynnal asesiad 

o dan Ran 1 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru)  

• Cynnydd posibl yn y llwyth gwaith ar gyfer rhai rolau a newidiadau i ofynion 

hyfforddi o ganlyniad i'r cynnig i ddiwygio'r Ddeddf Iechyd Meddwl 

• Effaith Trefniadau Diogelu Rhag Rhyddid newydd 

• Datblygu a chyflwyno offeryn cynllunio gweithlu sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar   

gyfer nyrsio iechyd meddwl a'r potensial i ymestyn ail ddyletswydd Deddf 

Lefelau Staff Nyrsio (Cymru). 

 

YSTOD 

Nid yw ystod y gwaith hwn wedi'i ddiffinio'n gaeth o ystyried ehangder y gwasanaethau 

a'r gweithlu sy'n cefnogi pobl â'u hiechyd meddwl a'u lles.  Mae'n cwmpasu nifer o 

broffesiynau, rolau, gwasanaethau, lleoliadau ac anghenion.  Mae hyn yn gwneud iaith 

a therminoleg yn arbennig o bwysig.  

At ddibenion y ddogfen hon, rydym wedi defnyddio'r diffiniadau yn unol â'r 

https://globalhealth.inparliament.uk/events/launch-new-report-new-directions-mental-

health-workforce-globally "gweithlu iechyd meddwl arbenigol" i gyfeirio at yr unigolion 

hynny sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl fel eu prif ffocws a'r "gweithlu iechyd 

meddwl cyffredinol" ar gyfer yr unigolion sydd â rolau eraill ochr yn ochr â'u cyfraniad 

at wasanaethau iechyd meddwl.  

 

https://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/7/contents/enacted/welsh
https://www.gov.uk/government/consultations/reforming-the-mental-health-act/reforming-the-mental-health-act
https://www.gov.uk/government/publications/liberty-protection-safeguards-factsheets/liberty-protection-safeguards-what-they-are
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-ymestyn-ail-ddyletswydd-deddf-lefelau-staff-nyrsio-cymru-2016-i-wardiau?_ga=2.119816463.628915930.1643627416-1889081210.1628234110
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-ymestyn-ail-ddyletswydd-deddf-lefelau-staff-nyrsio-cymru-2016-i-wardiau?_ga=2.119816463.628915930.1643627416-1889081210.1628234110
https://globalhealth.inparliament.uk/events/launch-new-report-new-directions-mental-health-workforce-globally
https://globalhealth.inparliament.uk/events/launch-new-report-new-directions-mental-health-workforce-globally
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ARDDULL 

Mae ein gwaith diagnostig wedi'i seilio ar y tri bloc adeiladu canlynol sydd wedi'u 

cynllunio i gasglu, dadansoddi a thriongli mewnbynnau a gwybodaeth o amrywiaeth o 

ffynonellau: 

 

Gellir gweld y crynodebau technegol cyfredol sy'n ymwneud â'r gwaith hwn yma. 

 

O ystyried ehangder y cwmpas a amlinellir uchod, mae sawl ffordd o strwythuro'r 

gwaith o ddatblygu cynllun gweithlu iechyd meddwl – yn ein gwaith datblygu cyfeiriwyd 

ato fel mewn ciwb Rubik®. Er mwyn ymgorffori dull gweithredu cyson ac integredig, 

rydym wedi dewis defnyddio 7 thema Strategaeth y Gweithlu fel y fframwaith craidd ar 

gyfer datblygu'r camau gweithredu a awgrymir yn y ddogfen ymgynghori hon. 

 

 
 

Ymgysylltu ac 
Adborth gan staff, 
partneriaid a phobl 

sy'n defnyddio 
gwasanaethau

Ymchwil ag 
arfer gorau

Casglu a 
dadansoddi 

data'r gweithlu

https://aagic.gig.cymru/rhaglenni/
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Gyda'i gilydd, mae'r themâu hyn yn sicrhau dull cynhwysfawr a chydlynol o ddatblygu'r 

cynllun. 

 

Ochr yn ochr â'r ymgynghoriad ar y camau hyn byddwn yn parhau i ymgysylltu'n eang 

er mwyn sicrhau bod unrhyw safbwyntiau penodol sydd eu hangen arnom i lywio 

cynllun gweithlu iechyd meddwl cynhwysfawr yn cael eu cynnwys. 

 

Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn nodi'r canfyddiadau allweddol a'r camau a awgrymir 

y mae angen i ni flaenoriaethu, asesu cost ac effaith er mwyn cefnogi a datblygu'r 

gweithlu sydd ei angen i ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl.  Rydym wedi 

canolbwyntio'n bennaf ar y rhai sy'n benodol i iechyd meddwl, gan gydnabod bod nifer 

o flaenoriaethau gweithlu trawsbynciol yn cael eu datblygu drwy weithredu Strategaeth 

y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal, er enghraifft, mewn perthynas â pharch cyfartal 

rhwng iechyd a gofal cymdeithasol, y Gymraeg, ac amrywiaeth a chydraddoldeb y 

gweithlu.  

 

 

Y BROSES YMGYNGHORI 

 

Bydd y broses ymgynghori yn cael ei lansio ar 1 Chwefror 2022 ac yn dod i ben am 

hanner nos ar 28 Mawrth 2022. Edrychwn ymlaen at eich adborth a'ch syniadau ar y 

camau gweithredu a nodir yn y ddogfen ymgynghori hon drwy ein cyswllt arolwg. Yn 

ogystal, rydym wedi trefnu cyfres o weithdai ymgynghori agored. Am fwy o fanylion, 

dilynwch y ddolen.  

 

Yn ogystal, rydym yn fwy na pharod i fynychu cyfarfodydd rhanddeiliaid yn ystod y 

cyfnod ymgynghori o 8 wythnos os byddai hynny o ddiddordeb ac yn eich helpu i lunio 

eich ymateb. Cysylltwch â HEIW.mentalhealth@wales.nhs.uk  i drefnu.     

 

Cwestiynau'r ymgynghoriad 

 

Er mwyn datblygu'r cynllun llawn, mae angen eich mewnbwn a'ch barn ar amrywiaeth 

o gwestiynau ac rydym wedi datblygu ffurflen ar-lein i'ch galluogi i roi eich adborth. 

Bydd y cwestiynau yn yr ymgynghoriad yn ymdrin â'r canlynol: 

 

• Ai dyma'r camau gweithredu cywir i'w cynnwys yng nghynllun y gweithlu 

• Unrhyw fylchau yn y camau y mae angen i ni eu hystyried 

• Unrhyw gyngor ar weithredu'r camau gweithredu  

• Unrhyw wybodaeth am arfer gorau ac astudiaethau achos a fyddai'n helpu 

 

Paratowyd asesiad cychwynnol o'r effaith ar gydraddoldeb, ond bydd angen 

diweddaru a mireinio hyn unwaith y cytunir ar y camau gweithredu yn barod i'w 

cyhoeddi ochr yn ochr â'r cynllun terfynol. Rydym yn croesawu unrhyw farn ar yr effaith 

ar gydraddoldeb i gefnogi'r gwaith pellach ar hyn.  

https://aagic.gig.cymru/files/workforce-strategy/
https://aagic.gig.cymru/files/workforce-strategy/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uChWuyjjgkCoVkM8ntyPrvICzVwDa7RLtCxK4-BDitdUMFVBOEJXTDNSVTVQR0dDNzJFNEJTUlU4QS4u
https://aagic.gig.cymru/rhaglenni/gweithdai-ymgynghori-cynllun-gweithlu-iechyd-meddwl/
mailto:HEIW.mentalhealth@wales.nhs.uk
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Rydym i gyd yn gytûn bod angen newid – ond mae arnom angen cynllun clir gyda 

chamau pendant, wedi'u hategu gan y buddsoddiad cywir, os ydym am gyflawni ein 

huchelgeisiau.  Bydd eich adborth ar y cwestiynau hyn yn ganolog wrth ein helpu i 

gwblhau'r cynllun. 

 

 

Y GWEITHREDOEDD 

Yr hyn sy'n dilyn nesaf yw'r set o gamau gweithredu posibl arfaethedig, wedi'u grwpio 

yn ôl thema Strategaeth y Gweithlu, ar gyfer sylwadau a thrafodaeth.  

 

Yn ystod y broses ymgynghori, caiff y camau hyn eu costio, ochr yn ochr â mapio 

ffynonellau cyllid presennol a newydd er mwyn llywio blaenoriaethu.  Byddwn hefyd 

yn egluro amserlenni a chyfrifoldebau arweiniol. Efallai y bydd y cynllun terfynol hefyd 

yn gofyn am ddiwygiadau i'r polisi a'r ddeddfwriaeth bresennol. Bydd angen ystyried y 

materion hyn fel rhan o'r broses weithredu.  
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Cyflenwi a Siapio'r Gweithlu 

CANFYDDIADAU ALLWEDDOL HYD YMA 

 

• Mae angen inni dyfu'r gweithlu iechyd meddwl er mwyn cadw i fyny â'r galw a 

mynd i'r afael â diffygion cyfredol mewn proffesiynau allweddol o fewn y 

gweithlu arbenigol. 

• Mae angen i siâp a maint y gweithlu iechyd meddwl newid i gefnogi modelau 

gofal, polisi a chyd-destun deddfwriaethol yn y dyfodol. 

• Mae gwybodaeth am y gweithlu iechyd meddwl presennol ar draws iechyd a 

gofal cymdeithasol yn gyfyngedig ac mae angen ei gwella i gefnogi cynllunio 

ar gyfer y dyfodol. 

• Mae'n amlwg bod angen parhau i ganolbwyntio ar sicrhau'r gweithlu cywir i 

gefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl difrifol cronig a pharhaus, yn 

enwedig yng ngoleuni'r newidiadau sydd i ddod i'r Ddeddf Iechyd Meddwl. 

• Bydd rhai meysydd gwasanaeth arbenigol yn gofyn am atebion penodol i'r 

gweithlu yn ychwanegol at y camau gweithredu yn y cynllun hwn oherwydd y 

sgiliau a'r wybodaeth arbenigol sydd eu hangen. 

 

CAMAU GWEITHREDU A AWGRYMIR 

 

1. Cynyddu'r gwaith blynyddol o gomisiynu niferoedd addysg a 

hyfforddiant sy'n gysylltiedig â'r gweithlu iechyd meddwl arbenigol am 

y tair blynedd nesaf. 

Bydd cynlluniau addysg a hyfforddiant israddedig ac ôl-raddedig presennol ar gyfer 

nyrsio iechyd meddwl, seiciatreg, seicoleg a phroffesiynau perthnasol eraill yn cael eu 

hadolygu ar gyfer 2023/24 er mwyn sicrhau eu bod yn cefnogi'r angen i dyfu'r gweithlu. 

Bydd hyn yn cynnwys cynlluniau i ddatblygu carfan bwrpasol o Ffisegydd Cysylltiedig 

ar gyfer iechyd meddwl. Bydd angen i'r gwaith hwn ystyried capasiti rhaglenni mewn 

Sefydliadau Addysg Uwch, capasiti lleoliadau clinigol ledled Cymru, cyfraddau llenwi 

ac athrofa, a chymorth seilwaith. 

 

2. Ymgymryd â chynllunio senarios i lywio siâp y gweithlu iechyd meddwl 

arbenigol gan gynnwys nyrsio, fferylliaeth, seiciatreg, gwaith 

cymdeithasol, therapïau seicolegol ac AHPs am y 10 mlynedd nesaf. 

Bydd hyn yn arwain at ddatblygu adroddiad 'Gweithlu Iechyd Meddwl y Dyfodol', a 

gaiff ei gomisiynu ar y cyd â phartneriaid yn ystod 2022/23 a bydd yn cynnwys modelau 

gwasanaethau a modelu capasiti galw.  Bydd yn ystyried y weledigaeth gwasanaeth 

newydd, effaith Covid-19, ac unrhyw newidiadau posibl mewn deddfwriaeth a pholisi 

megis Trefniadau Diogelu Rhag Rhyddid a Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016. 

Bydd y gwaith hwn hefyd yn rhoi cyfle i ystyried rôl proffesiynau sydd â rhan allweddol 

i'w chwarae mewn gwasanaethau iechyd meddwl gan gynnwys AHPs a fferylliaeth. 

https://www.gov.uk/government/publications/liberty-protection-safeguards-factsheets/liberty-protection-safeguards-what-they-are#:~:text=The%20Liberty%20Protection%20Safeguards%20will,to%20consent%20to%20their%20arrangements.
https://llyw.cymru/deddf-lefelau-staff-nyrsio-cymru-2016-hawlfraint-y-goron-2021-canllawiau-statudol-fersiwn-2-html
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3. Sicrhau bod prosiectau gwella ansawdd data o dan strategaeth y 

gweithlu yn mynd i'r afael ag anghenion y gweithlu iechyd meddwl. 

Mae'r gweithlu iechyd meddwl yn rhychwantu continwwm eang o wasanaethau, rhai'n 

gweithio mewn gwasanaethau iechyd meddwl yn unig ac eraill sy'n gweithio mewn 

gwasanaethau cyffredinol. Mae hyn yn creu heriau ychwanegol o ran gwybodaeth am 

y gweithlu sy'n aml yn rhwystr i gynllunio gweithlu'n effeithiol.  Bydd gwella'r data o 

amgylch y gweithlu iechyd meddwl yn rhan o fenter ehangach i wella data a 

dadansoddiadau'r gweithlu sy'n cael eu datblygu fel rhan o gamau gweithredu 

strategaeth y gweithlu.  Bydd yn gysylltiedig â'r gwaith cynllunio senarios yng Ngwaith 

Gweithredu 2. Bydd hyn yn hanfodol er mwyn llenwi bylchau yn y data cyfredol i'n 

galluogi i osod llinell sylfaen glir ac i fesur a monitro cynnydd, gan gynnwys 

gwybodaeth allweddol am sgiliau Iaith Gymraeg ac amrywiaeth a chydraddoldeb.   

 

4. Adolygu offer ac adnoddau cynllunio'r gweithlu sy'n cael eu datblygu o 

dan y broses o weithredu strategaeth y gweithlu i sicrhau eu bod yn 

addas at ddibenion iechyd meddwl. 

Bydd angen i offer ac adnoddau ar gyfer sefydliadau a systemau lleol fod yn briodol i 

gefnogi gwasanaethau iechyd meddwl i gynllunio eu gofynion gweithlu yn y dyfodol 

mewn system gymhleth iawn sy'n cynnwys timau amlddisgyblaethol a chyflogwyr 

lluosog gan gynnwys y trydydd sector a gwirfoddolwyr.  

 

5. Datblygu a gweithredu cynlluniau i sicrhau bod cyflenwad priodol o 

weithwyr proffesiynol hyfforddedig i ymgymryd â rolau cyfreithiol 

newydd a phresennol.     

Bydd y cam gweithredu hwn yn canolbwyntio ar gynyddu nifer y gweithwyr iechyd 

meddwl proffesiynol sy'n gallu cymryd rhan mewn gwaith yn aml mewn perthynas â 

salwch meddwl difrifol sydd angen set sgiliau benodol, gan gynnwys Gweithwyr 

Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP), meddygon Adran 12, a 

dyletswyddau eraill o dan Ddeddf Iechyd Meddwl (1983), a Diogelu Rhag Rhyddid. 

 

6. Comisiynu rhaglen waith i nodi a diffinio rolau gwirfoddoli effeithiol a 

fydd yn helpu i lywio cynllunio'r gweithlu, addysg a hyfforddiant. 

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rolau pwysig ar draws continwwm gwasanaethau 

iechyd meddwl ond gall hyn fod yn anodd ei fesur a'i blygio i mewn i gynllunio'r 

gweithlu. Bydd y cam gweithredu hwn yn adeiladu ar waith sy'n cael ei ddatblygu 

drwy'r strategaeth gweithlu, er mwyn deall cyfraniad gwirfoddolwyr.  Bydd hyn yn 

cynnwys edrych yn benodol ar waith mewn rhannau eraill o'r DU fel y rhaglen sy'n cael 

ei harwain gan Helpforce. Bydd yn ystyried fframwaith Gwirfoddolwyr WCVA – 

Helpforce Cymru, a gyhoeddwyd yn 2021 ac yn rhoi cyfle i sicrhau diffiniad cliriach o 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20/contents
https://www.gov.uk/government/publications/liberty-protection-safeguards-factsheets/liberty-protection-safeguards-what-they-are#:~:text=The%20Liberty%20Protection%20Safeguards%20will,to%20consent%20to%20their%20arrangements.
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
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rolau'r gweithlu gwirfoddol mewn gwasanaethau iechyd meddwl. Bydd hyn yn ei dro 

yn llywio cynlluniau'r gweithlu ac yn nodi'r angen i ddarparu cymorth a mynediad i 

addysg o safon i wirfoddolwyr mewn gwasanaethau iechyd meddwl. 

 

7. Datblygu a gweithredu model Proffesiynol Perthynol i Iechyd Meddwl 

(AHP) arbenigol fel braenaru i'w gyflwyno ledled Cymru. 

Mae mynediad at gymorth AHP arbenigol mewn gwasanaethau iechyd meddwl yn 

amrywiol ac yn anghyson ledled Cymru, er gwaethaf tystiolaeth y gall hyn wneud 

cyfraniad cadarnhaol at ansawdd a chanlyniadau. Bydd y cam gweithredu hwn yn 

adeiladu ar yr arfer da a ddatblygwyd mewn proffesiynau AHP unigol a chaiff ei 

ddefnyddio i werthuso a llunio model gweithlu i gefnogi mewn lleoliadau cynradd, 

cymunedol ac ysbytai. 
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An Gweithlu Ymgysylltiedig, Brwdfrydig ac Iach 

 

CANFYDDIADAU ALLWEDDOL HYD YMA 

 

• Mae lefelau uchel o swyddi gwag mewn meysydd allweddol yn gwaethygu'r 

llwyth gwaith cynyddol sy'n parhau i gael ei brofi mewn gwasanaethau iechyd 

meddwl, a'r effaith ar les y gweithlu. 

• Bu llai o ffocws ar gymorth, datblygiad proffesiynol parhaus a llwybrau gyrfa ar 

gyfer y gweithlu iechyd meddwl o'i gymharu â meysydd eraill a allai effeithio 

ar gadw staff presennol.  

• Gall gweithio mewn gwasanaethau iechyd meddwl, yn enwedig mewn 

gwasanaethau acíwt ac arbenigol, effeithio ar les mewn ffyrdd penodol - Er 

enghraifft, wrth ddelio â hunanladdiad, dynladdiad ac effaith cwestau 

crwneriaid ac adolygiadau allanol. 

• Gall mynediad at gymorth iechyd galwedigaethol fod yn anodd mewn rhai 

meysydd. 

• Prin yw'r data am amrywiaeth y gweithlu iechyd meddwl ond mae'r wybodaeth 

sydd ar gael yn awgrymu nad yw'n adlewyrchu'r cymunedau y mae'n eu 

gwasanaethu. 

• Mae cyfatebiaeth rhwng iechyd a gofal cymdeithasol yr un mor heriol mewn 

gwasanaethau iechyd meddwl ag mewn gwasanaethau iechyd corfforol 

oherwydd gwahaniaethau mewn gwobrau a chydnabyddiaeth. 

• Mae'r trydydd sector yn chwarae rhan gynyddol hanfodol mewn modelau 

cyflenwi aml-sector, ond nid yw hyn yn cael ei gydnabod na'i fesur yn llawn 

wrth gynllunio a gweithio mewn partneriaeth. 

• Byddai trefniadau gweithio hyblyg yn cael effaith fuddiol ar gyfraddau cyfranogi 

a lefelau salwch. 

 

CAMAU GWEITHREDU A AWGRYMIR 

 

8. Comisiynu arolwg o'r gweithlu iechyd meddwl ar draws iechyd a gofal 

cymdeithasol, i asesu ymgysylltiad, profiad a lles staff. 

Hwn fyddai'r arolwg cyntaf ar y cyd ar draws ein gweithlu iechyd meddwl llawn a 

byddai'n rhoi llinell sylfaen i ni yn dangos sut mae unigolion yn ein gweithlu iechyd 

meddwl yn teimlo yn eu rôl ac yn profi eu gwaith.  Byddai hyn yn cynnwys cwestiynau 

sy'n ymwneud ag arferion gwaith yn ogystal â meincnod ar gyfer ymgysylltu a llywio 

sut rydym yn gwella ac yn mesur ein cynnydd mewn perthynas â'n gwaith o ymgysylltu 

â'r gweithlu, cymhelliant a lles wrth symud ymlaen. Byddai'r camau gweithredu'n cael 

eu datblygu a'u gweithredu mewn partneriaeth lawn â staff a chynrychiolwyr undebau, 

a fyddai'n gwneud y mwyaf o'r dysgu o arolygon staff eraill fel arolwg staff cenedlaethol 

An Engaged, 

Motivated and 

Healthy Workforce 
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GIG Cymru. Byddai hyn hefyd yn rhoi cyfle i asesu cynnydd mewn perthynas ag 

amrywiaeth a chydraddoldeb. 

 

9. Sefydlu Uned Cymorth Proffesiynol genedlaethol ar gyfer y 

gweithlu iechyd meddwl   

 

Dros y blynyddoedd diwethaf ar draws iechyd a gofal cymdeithasol rydym wedi gweld 

cynnydd yn yr adnoddau, y cymorth a'r arweiniad sydd ar gael i staff gefnogi eu 

hiechyd a'u lles.  Fodd bynnag, rydym wedi clywed nad yw hyn yn ddigonol ar adegau 

oherwydd natur unigryw gwasanaethau iechyd meddwl a bod angen cymorth wedi'i 

dargedu a'i deilwra'n fwy. Byddai'r Uned Cymorth Proffesiynol (PSU) hon yn cysylltu 

ac yn ategu'r adnoddau a'r cymorth sydd eisoes ar waith, drwy ddarparu mynediad i 

wasanaeth mwy cynhwysfawr ar gyfer delio â staff a allai fod yn cael anhawster, sy'n 

effeithio ar eu lles, oherwydd natur benodol y gwaith y maent yn ei wneud.  Bydd yr 

uned yn darparu arweiniad a gwybodaeth mewn lleoliadau cyfrinachol a chefnogol ac 

mewn amgylchiadau mwy cymhleth, bydd y PSU yn darparu mynediad i ystod o 

wasanaethau cymorth arbenigol.  Mae model tebyg eisoes ar waith yn AaGIC ar gyfer 

meddygon dan hyfforddiant. 

 

10.  Nodi, hyfforddi a chefnogi rhwydwaith o fentoriaid a gynhelir ar 

'Gwella' i ddarparu safonau cyson a chytunedig ar gyfer mentora 

staff iechyd meddwl. 

Mae mentoriaid yn chwarae rhan allweddol mewn datblygiad personol a phroffesiynol 

ac rydym wedi clywed y gall y cymorth hwn fod yn ddiffygiol mewn gwasanaethau 

iechyd meddwl.  Bydd y cam gweithredu hwn yn buddsoddi mewn rhaglen ddatblygu 

ar gyfer mentoriaid mewn gwasanaethau iechyd meddwl i wella mynediad i ddarpar 

athrawon.  Gall bod yn fentor ei hun ddarparu datblygiad personol a gall fod yn 

weithgaredd gwerth chweil i staff.  Bydd creu'r dull hwn yn sicrhau bod y mentoriaid 

yn cael cymorth parhaus yn eu rôl fentora a bod mentora'n dod yn rhan dderbyniol a 

disgwyliedig o'r diwylliant o fewn y gweithlu. Gwella yw'r porth arweinyddiaeth 

cenedlaethol a gynhelir gan AaGIC ac mae eisoes yn cynnal amrywiaeth o 

rwydweithiau proffesiynol ac arweinyddiaeth eraill.  

 

11.  Defnyddio arfer gorau a thystiolaeth i sefydlu safonau ar gyfer 

goruchwylio ar draws y tîm iechyd meddwl ehangach. 

Mae goruchwyliaeth yn rhan hanfodol o ymarfer ar gyfer yr holl weithwyr iechyd a gofal 

cymdeithasol proffesiynol a gall gael effaith gadarnhaol ar les yn ogystal ag ar 

berfformiad. Er bod y rhan fwyaf o sefydliadau'n darparu lefel o oruchwyliaeth, rydym 

wedi clywed bod amrywiadau sylweddol o ran dealltwriaeth, rolau, trefniadau, 

effeithiolrwydd a mynediad at amser gwarchodedig.  Bydd y cam gweithredu hwn yn 

egluro'r diffiniad a'r safonau ar gyfer goruchwylio yn seiliedig ar ymchwil ac arfer gorau 
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i staff sy'n ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl er mwyn sicrhau cysondeb ac 

ansawdd.  

 

12.  Gan adeiladu ar Ddull Rheolwr Tîm Gofal Cymdeithasol Cymru, 

gweithredu rhaglen datblygu rheolwyr tîm achrededig ar draws 

gwasanaethau iechyd meddwl. 

Mae rheolwyr effeithiol a thosturiol ar lefel tîm, gwasanaeth, ward neu adran yn 

chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod ein staff yn frwdfrydig, yn ymgysylltu ac eisiau 

aros gyda ni.  Mae angen inni gefnogi ein rheolwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a'u 

sgiliau, ac yn benodol i sicrhau y gallant ymateb i newidiadau fel y ffocws cynyddol ar 

weithio hyblyg. Bydd y cam gweithredu hwn yn sicrhau bod ymagwedd barhaus a 

chyson tuag at ddatblygu ein rheolwyr sydd â rôl hollbwysig o ran cefnogi'r gweithlu. 

 

  

https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/file-uploads/Camau-Cyntaf-Mewn-Rheoli.pdf
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Atyniad a Recriwtio 

 

CANFYDDIADAU ALLWEDDOL HYD YMA 

 

• Rhaid hyrwyddo cyfraniad, gwobrau a boddhad swyddi unigryw gweithio 

mewn gwasanaethau iechyd meddwl yn fwy effeithiol.  

• Mae stigma o hyd yn gysylltiedig â gweithio mewn gwasanaethau iechyd 

meddwl o'i gymharu â rhannau eraill o'r system iechyd a gofal, a all hefyd 

effeithio ar wobrau a dilyniant. 

• Nid yw amrywiaeth y gyrfaoedd a'r cyfleoedd mewn gwasanaethau iechyd 

meddwl yn cael eu deall na'u cyfleu'n dda i'r gweithlu presennol a darpar 

weithlu. 

• Gellid gwneud mwy i ymgorffori profiad iechyd meddwl mewn rhaglenni 

addysg a hyfforddiant i lywio dewisiadau gyrfa yn y dyfodol. 

• Mae rhai proffesiynau iechyd meddwl wedi profi heriau recriwtio am gyfnodau 

sylweddol. 

• Mae cymhellion ariannol wedi'u targedu wedi cael effaith gadarnhaol mewn 

rhai meysydd, er ei bod yn ymddangos bod y cymhellion gorau yn ariannol ar 

y cyfan. 

• Mae atyniad proffesiynau iechyd meddwl yn gysylltiedig â nifer o'r camau 

gweithredu drwy gydol y ddogfen ymgynghori hon. 

 

13.  Datblygu rhaglen ymgyrch atyniad wedi'i thargedu ar gyfer y 

gweithlu iechyd meddwl, gyda chefnogaeth Hyfforddi Gweithio Byw 

a Gofalwn Cymru. 

Mae recriwtio effeithiol yn seiliedig ar nifer o'r camau gweithredu yn y cynllun hwn 

megis cyfleoedd DPP, cymorth ar gyfer lles, arweinyddiaeth effeithiol.  Fodd bynnag, 

mae buddsoddi mewn ymgyrchoedd atyniad proffesiynol o ansawdd uchel hefyd yn 

hanfodol i hyrwyddo gwerth y proffesiynau a'r rolau hyn, a'r cyfleoedd i weithio yng 

Nghymru. Mae Hyfforddi Gweithio Byw a Gofalwn Cymru wedi hen sefydlu ac wedi'u 

gwerthuso'n dda fel ymgyrchoedd cenedlaethol. Bydd Cam 1 yn dechrau gydag 

ymgyrchoedd seiciatreg, nyrsio a gwaith cymdeithasol.  Byddwn yn datblygu cynllun 

ymgyrchu tymor hwy (Cam 2) a fydd yn cael ei lywio gan y canlyniadau cynllunio 

senarios. 

 

14.  Defnyddio llwyfan Tregyrfa/ Careersville i hyrwyddo gyrfaoedd 

iechyd meddwl ar draws iechyd a gofal cymdeithasol drwy ymgyrch 

farchnata wedi'i hanelu at ysgolion a cholegau. 

Mae gwybodaeth gyrfaoedd effeithiol yn rhoi eglurder ar rolau yn ogystal â dilyniant 

gyrfa, ac mae angen i wasanaethau iechyd meddwl fynegi nodweddion unigryw 

https://www.wales.com/cy
https://gofalwn.cymru/?_ga=2.51845674.2012897417.1643630090-1815895540.1643630090
https://careersville.heiw.wales/cy/
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gweithio yn y maes hwn o'i gymharu â gwasanaethau iechyd cyffredinol. Mae hefyd 

yn gyfle i atgyfnerthu'r ymgyrch dros amrywiaeth yn y gweithlu, gan ddad-bylu unrhyw 

fythau a stigma.  Bydd pentref digidol Tregyrfa / Careersville yn arddangos 

proffesiynau iechyd meddwl ar draws ystod o leoliadau i ysgolion a cholegau a bydd 

yn cynnal digwyddiadau byw i gefnogi cais myfyrwyr i brifysgol, datblygu deunydd 

cwricwlwm perthnasol i ysgolion, hyrwyddo gwirfoddoli, yn ogystal â thynnu sylw at 

bwysigrwydd sgiliau cymraeg i siaradwyr Cymraeg anfrodorol a'r cyfleoedd gyrfaol 

ledled y sectorau ar gyfer siaradwyr Cymraeg brodorol. 

 

15.  Gweithredu argymhellion sy'n ymwneud â llwybrau gyrfaoedd ar 

gyfer y gweithlu iechyd meddwl, gan gynnwys cyfleoedd sy'n 

ymwneud ag ymchwil, academaidd, arweinyddiaeth a gwelliant fel 

y disgrifir yn adroddiad y Ganolfan Iechyd Meddwl am Ddyfodol y 

gweithlu iechyd meddwl  

Bydd hyn yn arwain at ddatblygu llwybrau gyrfa clir sy'n gallu addasu i anghenion 

newidiol y gwasanaethau a'n gweithlu. Bydd hyn yn cefnogi'r gwaith o greu llwybrau 

gyrfa sy'n draws-broffesiynol, ac yn ymgorffori modelau portffolio yn ogystal â gweithio 

hyblyg ac opsiynau ymddeol hyblyg, sy'n annog staff i aros. 

 

16.  Datblygu canllawiau, offer ac adnoddau sy'n helpu rheolwyr i 

hwyluso gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a chynyddu cadw 

staff ar draws iechyd a gofal cymdeithasol.   

Gallai hyn gynnwys dulliau gweithio hyblyg, canllawiau cynllunio swyddi, sut i 

gynyddu/galluogi mynediad i weithio o bell, cyfweliadau 'aros', dulliau hyblyg o 

ymddeol ac ymddeol a chyfleoedd dychwelyd.  Mae'r weithred hon yn cysylltu'n agos 

â chamau gweithredu 12. 

   

 

 

 

 

 

 

  

https://www.centreformentalhealth.org.uk/sites/default/files/2018-09/CentreforMentalHealth_Future_mental_health_workforce.pdf
https://www.centreformentalhealth.org.uk/sites/default/files/2018-09/CentreforMentalHealth_Future_mental_health_workforce.pdf
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Modelau Gweithlu Di-dor 

 

CANFYDDIADAU ALLWEDDOL HYD YMA 

 

• Mae angen modelau gweithlu di-dor ar ddulliau gweithredu sy'n canolbwyntio 

ar yr unigolyn a'r teulu, gydag athroniaeth aml-broffesiynol ac amlasiantaethol. 

• Mae iechyd meddwl yn fusnes i bawb, ac mae hyn yn gofyn am well 

integreiddio rhwng modelau gwasanaeth iechyd corfforol a meddyliol a'r 

gweithlu gan gynnwys proffesiynau contractwyr.  

• Mae angen i ni ddatblygu ein gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol cyffredinol 

i deimlo'n hyderus wrth ddelio â gwasanaethau a chymorth arwyddion ar gyfer 

materion iechyd meddwl a'u llofnodi. 

• Bydd rolau'r gweithlu arbenigol iechyd meddwl yn cynnwys arweinyddiaeth, 

hwyluso, goruchwylio a chyngor fwyfwy i dimau cyffredinol. 

• Mae hyn yn gofyn am graidd cyffredin o wybodaeth am iechyd meddwl ar 

draws y gweithlu ehangach er mwyn mabwysiadu dull cyfannol a gallu 

cyfeirio'n effeithiol. 

• Mae dull cyson o ddatblygu'r gweithlu cymorth a'r trydydd sector, ar draws 

iechyd a gofal cymdeithasol, yn allweddol i ddarparu modelau gofal integredig 

a hyblyg.  

• Mae canolbwyntio ar atal ac adfer ar draws gwasanaethau iechyd meddwl yn 

gofyn am drefniadau gweithlu aml-sector i ddiwallu anghenion defnyddwyr 

gwasanaeth.  

• Mae amrywiaeth eang o rolau newydd ac estynedig ar waith ar draws 

gwasanaethau iechyd meddwl. 

• Mae'r rhain yn sicrhau llawer o fanteision i'r tîm amlddisgyblaethol iechyd 

meddwl, ond mae angen iddynt gael eu hymgorffori'n briodol mewn dylunio 

gwasanaethau, y gweithlu a llywodraethu, a'u cefnogi gan addysg a 

hyfforddiant priodol. 

 

CAMAU GWEITHREDU A AWGRYMIR 

 

17.  Datblygu a chyflwyno hyfforddiant llythrennedd iechyd meddwl ar 

gyfer y gweithlu iechyd a gofal, er mwyn darparu cymorth mwy di-

dor ar gyfer iechyd corfforol a meddyliol. 

Gallai hyn gynnwys y canlynol: 

• 'lefel 1' 30 munud ymwybyddiaeth o iechyd meddwl gorfodol ar gyfer yr holl 

weithlu iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys y trydydd sector, 

contractwyr annibynnol a gwirfoddolwyr.  
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• 'lefel 2' orfodol - llythrennedd iechyd meddwl elfen cwricwlwm dwysedd isel i 

sicrhau bod y rhai sy'n darparu ymyriadau iechyd corfforol yn bennaf yn meddu 

ar y wybodaeth a'r sgiliau i gefnogi pobl sy'n profi problemau iechyd meddwl 

yn well, a ystyrir yn rhan o gyfarfod iechyd corfforol a nodi a chymryd camau 

priodol i gefnogi unigolion yn eu gofal. 

• 'lefel 3' - modelau hyfforddi a chefnogi sgiliau iechyd meddwl wedi'u targedu 

ar gyfer gweithwyr proffesiynol mewn meysydd allweddol gan gynnwys 

adrannau gofal sylfaenol, gofal cymdeithasol ac Achosion Brys. 

 

18.  Gan adeiladu ar y gwaith a ddatblygwyd gan Addysg Iechyd Lloegr 

(HEE), dylunio adnodd Cymru Gyfan ar gyfer gweithredu rolau 

newydd ac estynedig i dimau amlddisgyblaethol iechyd meddwl. 

Bydd hyn yn sicrhau bod canllawiau clir ar gael i reolwyr ac unigolion i gefnogi 

cynllunio, gweithredu a defnyddio rolau newydd ac estynedig o fewn y gweithlu iechyd 

meddwl. Bydd yn amlbroffesiwn ac yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i Ffisegydd 

Cysylltiol, Gweithwyr Cymdeithasol Iechyd Meddwl, Fferyllwyr a Thechnegwyr 

Fferylliaeth, CAAPs, Ymarferwyr Iechyd Meddwl Brys a gweithwyr cymorth 

cymheiriaid yn ogystal â rolau rhai o'n proffesiynau therapi llai fel therapyddion 

celfyddydau, nad ydynt bob amser yn weladwy.   Bydd hyn hefyd yn llywio dull cyson 

o ansawdd i ymdrin ag addysg a hyfforddiant, a disgrifiadau swydd cyson.   

 

19.  Cychwyn prosiect sy'n gweithio gyda sefydliadau celfyddydol i 

gasglu profiad pobl sydd â phrofiad personol o lywio datblygiad 

gofal di-dor. 

Bydd hyn yn dangos ac yn dod ag effaith y ffordd rydym yn gweithio o safbwynt y bobl 

yn y ganolfan yn fyw, gan ddefnyddio gwahanol fathau o gyfryngau i helpu i ddatblygu 

sgiliau, cymwyseddau a ffyrdd o weithio. 

 

20.  Cynyddu gallu timau gofal cymunedol a sylfaenol i gefnogi 

gwasanaethau iechyd meddwl  

Bydd llawer o'r camau eraill yn helpu i ddatblygu gallu mewn gofal sylfaenol a 

chymunedol i gefnogi iechyd meddwl a lles. Yn benodol, bydd addysg a hyfforddiant 

wedi'u targedu yn helpu i sicrhau cyfeirio priodol ac yn rhoi'r sgiliau i'r gweithlu wneud 

i bob cyswllt gyfrif (elfen MECC). Mae angen cydnabod pwysigrwydd pob proffesiwn 

contractwr yn amlwg yn y cynllun.   

  

https://www.hee.nhs.uk/sites/default/files/documents/New%20Roles%20in%20Mental%20Health%20Project%20Resources.pdf
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Adeiladu Gweithlu sy'n Barod yn Ddigidol 

 

CANFYDDIADAU ALLWEDDOL HYD YMA 

 

• Mae cynyddu'r defnydd o dechnoleg ddigidol yn cefnogi arloesedd mewn 

modelau gofal iechyd meddwl yn union fel y mae mewn gwasanaethau eraill. 

• Cydnabyddir y bydd angen dull cyfunol – er mwyn atal allgáu digidol a sicrhau 

gofal o ansawdd da. 

• Mae'r technolegau hyn yn cynnwys opsiynau digidol ar gyfer cael gafael ar 

ofal; cefnogi monitro clinigol digidol, offer i gefnogi gwneud penderfyniadau 

clinigol, apiau hunanreoli, ymgynghoriadau digidol a modelau therapi wedi'u 

galluogi'n ddigidol. 

• Mae addysg a hyfforddiant mewn sgiliau digidol yr un mor bwysig i'r gweithlu 

iechyd meddwl ag ydyw mewn gwasanaethau eraill. 

• Ni fydd technolegau digidol yn lleihau'r gofyniad am weithlu ond byddant yn 

cynorthwyo'r gweithlu i gyflwyno modelau gofal mwy effeithlon i ateb y galw 

cynyddol. 

• Bydd angen rolau technegol newydd mewn gwasanaethau iechyd meddwl i 

gefnogi clinigwyr ac eraill i ddefnyddio ffyrdd newydd o ryngweithio â chleifion 

a gofalwyr. 

 

CAMAU GWEITHREDU A AWGRYMIR 

 

21.  Asesu'r gallu digidol presennol yn y gweithlu iechyd meddwl, yn 

erbyn y fframwaith gallu digidol cenedlaethol i lywio anghenion 

hyfforddi. 

Mae datblygu'r fframwaith gallu digidol yn gam gweithredu o fewn strategaeth y 

gweithlu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.  Bydd cynlluniau ar gyfer yr asesiad 

hwn yn cael eu datblygu wrth i ragor o wybodaeth ddod ar gael am y gwaith ehangach, 

a'r amserlenni gweithredu. Cynhelir yr asesiad ar ôl i'r fframwaith gallu gael ei lansio. 

 

22.  Creu rhwydwaith o rolau hyrwyddwyr digidol i ddylanwadu ar 

drawsnewid gweithlu digidol ac arwain y gwaith o'i drawsnewid (i'w 

drafod gyda Gofal Iechyd Digidol Cymru a phartneriaid eraill). 

Bydd arweinyddiaeth effeithiol yn hanfodol er mwyn mynd i'r afael â'r bwlch y cyfeirir 

ato uchod a sicrhau bod modelau'r gweithlu iechyd meddwl yn cwmpasu manteision 

cadarnhaol technoleg ddigidol, gan gyd-gynhyrchu hyn gyda phobl sydd â phrofiad 

byw o hyn.  Mae'r cam gweithredu hwn yn cynnig buddsoddi mewn rhwydwaith o 

hyrwyddwyr digidol ar draws sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol i arwain 

Building a 

Digitally Ready 

workforce  
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arloesedd digidol yn ein gwasanaethau iechyd meddwl a dylanwadu a llywio 

newidiadau i fodelau'r gweithlu yn y dyfodol.  Cefnogir y rhain fel menter ar y cyd gan 

Iechyd a Gofal Digidol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru.   
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Addysg a Dysgu Rhagorol 

 

CANFYDDIADAU ALLWEDDOL HYD YMA 

 

• Rhaid i raglenni addysg a hyfforddiant adlewyrchu anghenion 

model gweithlu'r dyfodol a chydnabod yr angen am ddull cyfannol o ymdrin ag 

iechyd corfforol a meddyliol. 

• Mae cyfraddau athreulio uchel mewn rhai rhaglenni addysg a hyfforddiant ar 

gyfer proffesiynau iechyd meddwl y mae angen mynd i'r afael â hwy. 

• Mae angen fframweithiau addysg a hyfforddiant sy'n seiliedig ar dystiolaeth 

Cymru gyfan i gefnogi pob agwedd ar ddarpariaeth iechyd meddwl, gan 

gynnwys meysydd arbenigol. 

• Mae angen i gyfleoedd am gymorth academaidd ar gyfer dilyniant fod yn fwy 

gweladwy a hygyrch mewn gwasanaethau iechyd meddwl. 

• Mae'r cyfleoedd ar gyfer addysg ryngbroffesiynol mewn rhaglenni a gomisiynir 

yn gyfyngedig ar hyn o bryd ac mae angen eu hadolygu. 

• Mae pob gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn gofyn am elfen 

sylfaenol o lythrennedd iechyd meddwl fel rhan o'u haddysg a'u hyfforddiant, 

gyda hyfforddiant ychwanegol neu uwch ar gyfer rhai grwpiau, er enghraifft 

meddygon teulu a thimau'r Adran Achosion Brys. 

• Mae angen sicrhau bod addysg a hyfforddiant ar gael i bartneriaid y trydydd 

sector, contractwyr annibynnol ac asiantaethau eraill. 

• Dylid annog rolau academaidd ac ymchwil clinigol yn y gweithlu iechyd 

meddwl i hyrwyddo rhagoriaeth a gwelliant. 

• Gall pobl sydd â phrofiad byw o salwch meddwl wneud cyfraniad pwysig i 

addysg a hyfforddiant. 

 

CAMAU GWEITHREDU A AWGRYMIR 

 

23.  Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu cynigion i ailgynllunio 

rhaglenni addysg a hyfforddiant seiciatreg.  

Mae anawsterau hirsefydlog wrth recriwtio i raglenni hyfforddi mewn seiciatreg a galw 

am fwy o hyblygrwydd gan hyfforddeion.  Mae arloesi wrth gynllunio'r rhaglenni hyn 

yn hanfodol er mwyn ymateb i anghenion ein gweithlu yn y dyfodol yn ogystal â'r bobl 

sy'n ganolog i'n gwasanaethau. Mae gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion ac AaGIC 

rolau allweddol, sy'n cyd-fynd â gweithredu argymhellion Adroddiad Doctor y Dyfodol. 

 

24.  Adolygu fframweithiau ansawdd ar gyfer rhaglenni addysg a 

hyfforddiant a gomisiynwyd sy'n ymwneud ag iechyd meddwl.  

Excellent 
Education & 

Learning 

https://www.hee.nhs.uk/sites/default/files/documents/Future%20Doctor%20Co-Created%20Vision%20-%20FINAL%20%28typo%20corrected%29.pdf
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Mae ansawdd profiad addysg a hyfforddiant yn cael effaith uniongyrchol ar gadw 

graddedigion i'r gweithlu. Fel comisiynwyr, byddwn yn gweithio gyda sefydliadau 

addysg uwch, sefydliadau'r GIG a darparwyr i sicrhau rhaglenni addysg o ansawdd 

uchel, gan gynnwys lleoliadau clinigol ac i gynnwys rôl pobl sydd â phrofiad o fyw wrth 

gyfrannu at ddarparu rhaglenni. Mae angen inni hefyd sicrhau bod ystod ehangach o 

fyfyrwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn gallu cael hyfforddiant 

amlddisgyblaethol a lleoliadau clinigol mewn lleoliadau iechyd meddwl.    

 

25.  Ystyried sut y gellir addasu hyfforddiant cyn cymhwyso ar gyfer 

gweithwyr cymdeithasol i annog mwy o arbenigedd a'r defnydd o 

iechyd meddwl, ochr yn ochr â sut y gellir datblygu'r fframwaith ôl-

gymhwyso newydd i gynnwys cyfleoedd i Weithwyr cymdeithasol 

newydd gymhwyso a phrofiadol mewn arbenigeddau iechyd 

meddwl. 

 

26.  Comisiynu cyrff proffesiynol i asesu cyfleoedd addysg a 

hyfforddiant rhyngbroffesiynol ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl 

arbenigol. 

Gan weithio mewn partneriaeth â Cholegau Brenhinol a Chyrff Proffesiynol, bydd y 

gwaith hwn yn nodi elfennau cyffredin o fewn addysg broffesiynol gyfredol ac opsiynau 

ymarferol i ddatblygu cyfleoedd dysgu rhyngbroffesiynol i gefnogi ein gweithlu iechyd 

meddwl. 

 

27.  Comisiynu fframweithiau addysg a hyfforddiant amlbroffesiynol 

sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn meysydd blaenoriaeth ac 

arbenigol. 

Bydd y cam gweithredu hwn yn gofyn am adolygiad o ddogfennau allweddol fel yr un 

a gwblhawyd gan HEE a Grŵp Cynghori Uwch Nyrsys Cymru Gyfan i lywio a chytuno 

ar fframweithiau ar gyfer mabwysiadu ar draws y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, 

gan roi sylw penodol i anghenion y boblogaeth yn y Gymraeg. 

 

Byddai hyn yn cynnwys, er enghraifft, 

• Fframwaith hyfforddi ymyriadau seicolegol i gynyddu gallu staff i ddarparu 

therapïau craidd fel y nodir yn y Matrics Cymru a'r Matrics Plant. 

• Comisiynu a darparu fframwaith addysg a hyfforddiant CAMHS yn gynaliadwy. 

• Comisiynu a darparu addysg a hyfforddiant iechyd meddwl amenedigol yn 

gynaliadwy. 

• Adolygiad o unrhyw ofynion addysgol a hyfforddiant ychwanegol sy'n 

gysylltiedig â gwasanaethau arbenigol y mae angen eu darparu yng Nghymru. 

https://www.hee.nhs.uk/sites/default/files/documents/HEE%20Mental%20Health%20Nursing%20Career%20and%20Competence%20Framework.pdf
http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/Mental%20health%20nursing%20ENGLISH%20-%20Final.pdf
http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/Matrics%20Cymru%20%28CM%20design%20-%20DRAFT%2015%29.pdf
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/improvement-cymru/news-and-blog/publications/matrics-plant/
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28.  Sefydlu cronfa fuddsoddi genedlaethol ar gyfer addysg ôl-

gymhwyso ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl. 

Bydd hyn yn creu dull newydd o gomisiynu a chyllido ar gyfer addysg ôl-gymhwyso ar 

draws gwasanaethau iechyd meddwl.  Bydd hefyd yn ein galluogi'n haws i sicrhau 

ansawdd yr hyfforddiant a ariennir ac yn ein galluogi i werthuso canlyniadau ein 

buddsoddiad drwy ddulliau rheoli talent. 

 

29.  Darparu rhaglenni datblygiad proffesiynol parhaus cenedlaethol 

wedi'u targedu i gefnogi meysydd blaenoriaeth ar draws y gweithlu 

iechyd meddwl.  

Bydd hyn yn galluogi buddsoddi i ganolbwyntio ar flaenoriaethau strategol a fydd yn 

newid dros amser.  Bydd angen darparu addysg mewn amgylcheddau gwaith 

cefnogol, lle gall ymarferwyr weithredu eu sgiliau a'u gwybodaeth newydd.  

Blaenoriaethau cynnar fydd cynllunio a darparu rhaglen DPP amlddisgyblaethol 

bwrpasol i gefnogi gwaith integredig a chydgynhyrchu ar draws gwasanaethau iechyd 

meddwl yng Nghymru, a rhaglen DPP iechyd corfforol ar gyfer arbenigwyr iechyd 

meddwl. 

 

30.  Gan adeiladu ar Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol 

Cymru, datblygu fframwaith addysg gweithwyr cymorth iechyd 

meddwl. 

Byddai hyn yn gosod safonau cyffredin ar draws cyflogwyr iechyd a gofal cymdeithasol 

ac yn llywio'r gwaith o ddatblygu meini prawf diffiniedig o fewn addysg gweithwyr 

cymorth gan gynnwys rhaglenni addysg i brentisiaid sy'n cefnogi dulliau tîm 

amlddisgyblaethol iechyd meddwl.  Byddai hyn hefyd yn cynnwys gweithio gyda 

Sefydliadau Addysg Uwch i adolygu'r meini prawf mynediad cyfredol, cydnabod dysgu 

blaenorol a darparu llwybrau gyrfa gwell yn uniongyrchol i addysg dan-raddedig 

prifysgol mewn iechyd neu waith cymdeithasol. 

 

  

https://gofalcymdeithasol.cymru/fframwaith-cymwysterau
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Arweinyddiaeth ac Olyniaeth 

CANFYDDIADAU ALLWEDDOL 

  

• Mae cymorth a buddsoddiad mewn datblygu arweinyddiaeth a rheoli talent yn 

aml wedi llusgo ar ei hôl hi o ran gwasanaethau iechyd meddwl. 

• Mae angen cymorth a datblygiad wedi'u targedu ar gyfer arweinyddiaeth 

iechyd meddwl ar bob lefel i ddatblygu'r diwylliannau tosturiol a chyfunol a fydd 

yn gwella ansawdd gofal a lles y gweithlu. 

• Mae arwain ar draws ffiniau yn rhagofyniad ar gyfer arweinyddiaeth effeithiol 

mewn gwasanaethau iechyd meddwl. 

• Bydd arweinyddiaeth ar gyfer gwella ar bob lefel yn hanfodol o ystyried y 

newidiadau sylweddol sy'n wynebu gwasanaethau iechyd meddwl. 

 

CAMAU GWEITHREDU A AWGRYMIR 

31.  Datblygu a gweithredu pibell rheoli talent gynhwysol wedi'i 

thargedu ar gyfer rolau arwain iechyd meddwl ar lefel sefydliadol, 

gan gydnabod cyd-destun a heriau unigryw gwasanaethau iechyd 

meddwl. 

Mae ansawdd uwch arweinwyr yn hanfodol i'r diwylliant cadarnhaol a'r amgylchedd 

gwaith mewn gwasanaethau iechyd meddwl. Mae targedu cymorth gan uwch glinigwyr 

a rheolwyr sy'n gweithio mewn gwasanaethau iechyd meddwl i sicrhau eu bod yn 

barod i gyflawni'r rolau hyn, yn flaenoriaeth.   

 

32.  Neilltuo lleoedd ar gyfer clinigwyr iechyd meddwl fel rhan o'r 

rhaglen arweinyddiaeth glinigol amlbroffesiynol genedlaethol 

ehangach. 

Mae arweinyddiaeth effeithiol ar lefel tîm/ward/adran a gwasanaeth yn hanfodol i 

ansawdd gwasanaethau iechyd meddwl a gall amrywiaeth o weithwyr proffesiynol ei 

darparu. Mae gan natur yr heriau sy'n effeithio ar wasanaethau iechyd meddwl 

debygrwydd a gwahaniaethau i'r rhai sy'n effeithio ar wasanaethau iechyd cyffredinol. 

Er bod angen inni osgoi dull seilo wrth ddatblygu ein harweinwyr mae dadl i awgrymu 

bod angen inni gynyddu momentwm wrth gyflwyno datblygiad arweinyddiaeth lle mae'r 

gweithlu iechyd meddwl arbenigol wedi cael ei gynrychioli'n llai amlwg yn hanesyddol, 

i ymdopi â'r trawsnewid y mae angen iddo ddigwydd.   

 

33.  Sefydlu rhwydwaith arweinwyr iechyd meddwl ar "Gwella", i 

ysgogi mynediad i'r offer a'r adnoddau tosturiol a chyfunol ar gyfer 

yr holl staff. 

Leadership & 
Succession 
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Byddai sefydlu Cymuned Ymarfer Arweinyddiaeth a Thalent Iechyd Meddwl ar 

"Gwella" yn ein galluogi i sicrhau bod adnoddau wedi'u targedu ar gael yn eang a 

byddai'n ein galluogi i fonitro pa adnoddau sy'n cael eu defnyddio orau. 
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