
Cynllun Gweithlu Iechyd Meddwl Strategol - Arolwg Ymgynghori 

Ar hyn o bryd rydym yn ymgynghori ar y camau gweithredu allweddol a fydd yn ffurfio 

sylfeini'r cynllun gweithlu iechyd meddwl amlbroffesiynol ar gyfer iechyd a gofal 

cymdeithasol yng Nghymru a byddem yn gwerthfawrogi eich mewnbwn. 

Ymgynghoriad: cynllun gweithlu iechyd meddwl ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol -  

https://aagic.gig.cymru/rhaglenni/ymgynghoriad-cynllun-gweithlu-iechyd-meddwl-ar-gyfer-

iechyd-a-gofal-cymdeithasol/  

Bydd yr arolwg yn cymryd tua 15 munud i'w gwblhau. Nodwch, os byddwch yn gadael y 

ffurflen hon, ni fydd eich ymateb yn cael ei gadw a bydd angen i chi ailgyflwyno eich ymateb. 

Os hoffech gwblhau'r arolwg ymgynghori hwn yn Gymraeg, cliciwch y gwymplen iaith ar ochr 

dde uchaf y dudalen hon. 

Os ydych yn cwblhau'r arolwg hwn drwy eich cyfrif GIG Cymru, bydd eich cyfeiriad e-bost yn 

cael ei gynnwys yn y data a allforir. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei ddefnyddio oni bai 

eich bod wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost cyswllt i ni yn yr arolwg. 

 

Ein hymrwymiad 

Fel sefydliad, mae Addysg Iechyd a Gwella Cymru yn rhwym wrth gyfrifoldebau moesegol a 

deddfwriaethol ynghylch trin gwybodaeth. Mae ein proses o'r holl ddata personol yn 

cydymffurfio â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a sicrheir diogelwch y data trwy weithredu 

polisïau AaGIC ar reoli llywodraethu gwybodaeth. 

 

Gellir cadw'r data personol sydd gennym fel cofnod electronig ar systemau data a reolir gan 

AaGIC neu fel cofnod papur. Dim ond staff sydd angen mynediad at ddata personol er mwyn 

iddynt allu gwneud eu swyddi a sefydliadau partner eraill o dan gytundebau rhannu data y 

mae'r cofnodion hyn yn cael eu gweld a'u defnyddio yn ôl yr angen a / neu eu caniatáu gan y 

gyfraith. 

 

Mae'n ddyletswydd arnom i'ch atgoffa o'ch hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 2018 (DPA 

2018). Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau'r arolwg hwn os nad ydych yn dymuno gwneud hynny. 

 

Mae gan rai cwestiynau opsiwn i ddarparu testun rhydd. Sicrhewch nad ydych yn cynnwys 

unrhyw wybodaeth adnabyddadwy sy'n ymwneud â chleifion neu gydweithwyr. I gael mwy o 

wybodaeth am sut mae AaGIC yn defnyddio gwybodaeth, gweler y Polisi Preifatrwydd 

https://aagic.gig.cymru/defnyddio-gwefan/preifatrwydd-polisi/  

 

 

 

 

 



Adran 1 Details 

 

1.Ydych chi'n berson sydd â phrofiad byw/gofalwr/aelod o'r teulu? 

Ydw 

Nac ydw 

 

2.Ydych chi'n gweithio yn unrhyw un o'r canlynol: 

Bwrdd Iechyd y GIG/ Ymddiriedolaeth 

Trydydd Sector 

Darparwr Addysg 

Undeb Msnach 

Elusen 

Corff Proffesiynol 

Llywodraeth 

Awdurdod Lleol 

 Gwirfoddoli 

Arall 

 

3.Pa fwrdd iechyd/ymddiriedolaeth? 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 

Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre 

Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (PGIAC) 



Arall 

 

4.Ym mha ardal ddaearyddol yr ydych wedi'ch lleoli (yn ôl ardal y Bwrdd Iechyd) 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 

Arall 

 

5.Ydych chi'n gweithio mewn gwasanaeth / sefydliad GIG Cymru? 

Ydw 

Nac ydw 

 

6.Os felly, beth yw rôl/teitl eich swydd? 

Rhowch eich ateb 

 

7.Os na, ym mha sector ydych chi'n gweithio? 

Rhowch eich ateb 

 

8.Ydych chi'n cael eich cyflogi i ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl fel eich prif rôl? 

Ydw 

Nac ydw 

 

9.Os 'na', a ydych yn darparu unrhyw gymorth iechyd meddwl o fewn eich rôl? 

Ydw 

Nac ydw 

 

10.Os 'ie', pa gymorth iechyd meddwl ydych chi'n ei gynnig o fewn eich rôl? 

 



Adran 2 Cyflenwi a Siapio'r Gweithlu 

 

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.    

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.    

3. Sicrhau bod prosiectau gwella ansawdd data o dan strategaeth y gweithlu yn mynd i'r 

afael ag anghenion y gweithlu iechyd meddwl.    

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. 

   

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

hyfforddedig i ymgymryd â rolau cyfreithiol newydd a phresennol.       

6. Comisiynu rhaglen waith i nodi a diffinio rolau gwirfoddoli effeithiol a fydd yn helpu i lywio 

cynllunio'r gweithlu, addysg a hyfforddiant.    

7. Datblygu a gweithredu model Proffesiynol Perthynol i Iechyd Meddwl (AHP) arbenigol fel 

braenaru i'w gyflwyno ledled Cymru.  

11.Ydych chi'n cefnogi'r camau a awgrymir o dan Thema 1? 

Ydw Nac ydw Rhannol 

   

12.Esboniwch eich ymateb 

 

Adran 3 - Gweithlu Ymgysylltiedig, Brwdfrydig ac Iach 

 

13.Ydych chi'n cefnogi'r camau a awgrymir o dan Thema 2? 

Ydw Nac ydw Rhannol 

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

asesu ymgysylltiad, profiad a lles staff.    

9. Sefydlu Uned Cymorth Proffesiynol genedlaethol ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl  

   

10. Nodi, hyfforddi a chefnogi rhwydwaith o fentoriaid a gynhelir ar 'Gwella' i ddarparu 

safonau cyson a chytunedig ar gyfer mentora staff iechyd meddwl.    

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

tîm iechyd meddwl ehangach.    

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

datblygu rheolwyr tîm achrededig ar draws gwasanaethau iechyd meddwl.  

  



 

14.Esboniwch eich ymateb 

 

Adran 4 - Atyniad a Recriwtio 

 

15.Ydych chi'n cefnogi'r camau a awgrymir o dan Thema 3 

Ydw Nac ydw Rhannol 

13. Datblygu rhaglen ymgyrch atyniad wedi'i thargedu ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl, 

gyda chefnogaeth Hyfforddi Gweithio Byw a Gofalwn Cymru.    

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.

    

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    

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.  

   

16.Esboniwch eich ymateb 

 

Adran 5 - Modelau Gweithlu Di-dor 

 

17.Ydych chi'n cefnogi'r camau a awgrymir o dan Thema 4? 

Ydw Nac ydw Rhannol 

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. 

   

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.    

19. Cychwyn prosiect sy'n gweithio gyda sefydliadau celfyddydol i gasglu profiad pobl sydd â 

phrofiad personol o lywio datblygiad gofal di-dor.    

20. Cynyddu gallu timau gofal cymunedol a sylfaenol i gefnogi gwasanaethau iechyd 

meddwl    

 

18.Esboniwch eich ymateb 



 

Adran 6 - Adeiladu Gweithlu sy'n Barod yn Ddigidol 

 

19.Ydych chi'n cefnogi'r camau a awgrymir o dan Thema 5? 

Ydw Nac ydw Rhannol 

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

digidol cenedlaethol i lywio anghenion hyfforddi.    

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).    

 

20.Esboniwch eich ymateb 

 

Adran 7 - Addysg a Dysgu Rhagorol 

 

21.Ydych chi'n cefnogi'r camau a awgrymir o dan Thema 6? 

Ydw Nac ydw Rhannol 

23. Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu cynigion i ailgynllunio rhaglenni addysg a 

hyfforddiant seiciatreg.    

24. Adolygu fframweithiau ansawdd ar gyfer rhaglenni addysg a hyfforddiant a gomisiynwyd 

sy'n ymwneud ag 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.    

27. Comisiynu fframweithiau addysg a hyfforddiant amlbroffesiynol sy'n seiliedig ar 

dystiolaeth mewn meysydd blaenoriaeth ac arbenigol.    

28. Sefydlu cronfa fuddsoddi genedlaethol ar gyfer addysg ôl-gymhwyso ar gyfer y gweithlu 

iechyd meddwl.    

29. Darparu rhaglenni datblygiad proffesiynol parhaus cenedlaethol wedi'u targedu i gefnogi 

meysydd blaenoriaeth ar draws y gweithlu iechyd meddwl.    

30. Gan adeiladu ar Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol Cymru, datblygu 

fframwaith addysg gweithwyr cymorth iechyd meddwl.    

 

22.Esboniwch eich ymateb 



 

Adran 8 - Arweinyddiaeth ac Olyniaetha 

 

23.Ydych chi'n cefnogi'r camau a awgrymir o dan Thema 7? 

Ydw Nac ydw Rhannol 

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.    

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

glinigol amlbroffesiynol genedlaethol ehangach.    

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.    

 

24.Esboniwch eich ymateb 

 

Adran 9 

 

General Questions 

 

25.Ydych chi'n meddwl bod unrhyw fylchau yn y camau a awgrymir?   

Ydw 

Nac ydw 

 

26.Os YDYCH - tynnwch sylw at beth arall y dylid ei gynnwys a pham mae hyn yn bwysig i 

chi 

 

27.Pa gyngor sydd gennych ar sut y dylem weithredu'r camau hyn? 

 

28.A oes gennych unrhyw enghreifftiau o wahanol ffyrdd o weithio, arfer gorau neu 

astudiaethau achos a fyddai'n helpu i lywio'r camau hyn a'r costau?   

(Rhowch drosolwg byr a all gynnwys hyperddolenni a'ch manylion cyswllt. Fel arall, efallai yr 

hoffech anfon e-bost atom drwy e-bost AaGIC MH heiw.mentalhealth@wales.nhs.uk) 

 

29.Ydych chi'n teimlo bod y cynigion a nodir yn yr ymgynghoriad hwn yn darparu tegwch a 

hygyrchedd i bawb? 



Ydw 

Nac ydw 

 

30.A oes gennych unrhyw sylwadau pellach? 


