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Annwyl David, 
 
Diolch i chi am eich llythyr 24 Hydref yn rhinwedd eich swydd fel Cadeirydd Y Pwyllgor 
Deisebau ynghylch Deiseb P-05-736 – ‘Making Mental Health Services More Accessible’. 
  
O ran y cwestiynau penodol a godwyd: 
 

1. The Welsh Government’s expectations in relation to the availability of 24/7 crisis 
services for people experiencing mental health problems across Wales;  

 
Yn ein strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, a gyhoeddwyd yn 2012, fe'i gwnaethom 
yn glir bod angen i wasanaethau fod yn eu lle i ymateb yn briodol pan fydd yn argyfwng ar 
rywun.  
 
Rydym wedi trefnu bod bron £7m (£2.7m CAMHS / £4m oedolion) ar gael bob blwyddyn ers 
2015-16 i wella'r ddarpariaeth i bobl sydd mewn argyfwng.  Mae'r Timau Argyfwng CAMHS 
hyn a Gwasanaethau Cyswllt Seiciatrig Oedolion yn gweithio oriau estynedig a thros y 
penwythnos ac maent wedi meithrin perthnasau gwaith agos i sicrhau bod unrhyw berson 
sydd mewn argyfwng yn gallu cael ei asesu a chael mynediad at gymorth priodol. 
 
Mae gennym hefyd Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol (CMHTs) sydd bellach wedi ennill eu 
plwyf ledled Cymru. Gan gysylltu'n agos â CMHTs, mae byrddau iechyd hefyd yn cynnwys 
gwasanaethau datrys argyfwng a gwasanaethau trin pobl yn eu cartref i ddarparu 
ymyriadau yn hytrach na derbyn pobl i'r ysbyty neu gefnogi pobl i gael eu rhyddhau o'r 
ysbyty yn gynt.  
 
I gefnogi gwelliannau pellach yn y maes hwn, rhoddwyd blaenoriaeth i wella gofal mewn 
argyfwng a darpariaeth y tu allan i oriau yn y gronfa trawsnewid iechyd meddwl gwerth £7m.  
Rydym wedi neilltuo bron £1m o'r gronfa eleni ar gyfer gweithredu amryw o ddulliau i wella'r 
cymorth a ddarperir, gan gynnwys gwasanaethau cyswllt, cymorth argyfwng, a gwasanaeth 
brysbennu ar y stryd. 
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2. An update on the development and implementation of a Crisis Care Concordat for 
Wales, and how this could be embedded within all relevant agencies and services;  

 

Lansiwyd Concordat Gofal Mewn Argyfwng Iechyd Meddwl i Gymru (MHCCC) gan 
Lywodraeth Cymru yn Rhagfyr 2015 a sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen cenedlaethol 
hefyd i arwain y gwaith o ddatblygu MHCCC a chynlluniau gweithredu lleol ledled Cymru.  
Roedd y grŵp gorchwyl a gorffen yn gyfrifol am ddatblygu strwythur cenedlaethol cyffredin 
ar gyfer cynlluniau cyflenwi lleol a chanlyniadau cyffredin a nodi a chasglu data perthnasol. 
 
Ym Medi 2017, cyhoeddodd Prifysgol Bangor werthusiad o MHCCC a gadarnhaodd fod y 
grŵp wedi cyflawni ei amcanion pwysicaf, gan gynnwys lleihau'r defnydd o ddalfa'r heddlu i'r 
rhai a gedwir o dan adran 136 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (“y Ddeddf”). 
 
Er mwyn cydnabod a chytuno â phartneriaid allweddol bod angen gwaith pellach ar draws y 
system iechyd, gofal cymdeithasol a phlismona, i barchu ysbryd MHCCC yn llawn, cafodd y 
grŵp gorchwyl a gorffen ei ail-greu yn 2018 fel grŵp sicrwydd.  Mae gan grŵp sicrwydd 
MHCCC rôl ddeuol wrth lywodraethu a goruchwylio partneriaethau rhanbarthol ac 
arweinyddiaeth strategol, gan flaenoriaethu a helpu i roi MHCCC ar waith. 
 
Canolbwynt cychwynnol y grŵp ar ei newydd wedd yw datblygu set ddata newydd yn achos 
achosion o gadwad o dan adran 135/136 mewn ymateb i newidiadau mewn deddfwriaeth a 
sicrhau bod y data'n canolbwyntio ar y person gyda phwyslais ar ganlyniadau i gleifion.  
Mae'r data newydd yn cael ei arbrofi yn chwarter cyntaf eleni gyda golwg ar ei roi ar waith 
yn ffurfiol yn Ebrill 2019, ar yr amod y caiff anghenion Bwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru 
(WISB) eu diwallu.  Mae'r grŵp hefyd wedi datblygu cynllun cyflenwi cenedlaethol newydd a 
chynnig amlinellol ar gyfer adolygiad annibynnol i ddeall yn well natur y galw o ran 
argyfyngau.  Nod yr adolygiad hwn fydd cefnogi'r grŵp wrth wneud argymhellion ar gyfer 
gwaith amlasiantaeth i wella'r ymateb a'r cymorth i unigolion ar draws systemau. 
 
I alluogi MHCCC i gael ei roi ar waith ar draws asiantaethau perthnasol, cafodd aelodaeth 
MHCCC ei diwygio hefyd ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o Bartneriaethau Iechyd Meddwl 
Rhanbarthol a Phartneriaethau Cyfiawnder Troseddol, yr Heddlu a Chomisiynwyr Heddlu a 
Throseddu, yr Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd Lleol, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r trydydd sector. 
 

3. Data on the length of time that patients are, on average, currently required to wait for 
access to psychological therapies in Wales;  

 
Rydym yn parhau i  weithredu ein hymrwymiad i wella mynediad i therapïau seicolegol ac 
rydym yn darparu £5.5m yn ychwanegol y flwyddyn i gefnogi hyn. Mae £4m o'r cyllid hwn 
wedi'i ddyrannu'n uniongyrchol i'r byrddau iechyd i'w galluogi i roi eu cynlluniau gweithredu 
eu hunain ar waith yn y maes hwn.  Rydym wedi nodi hefyd yn ein cynigion ar gyfer y 
gyllideb ddrafft fod buddsoddiad pellach wedi'i gynllunio yn y maes hwn. 
 
Ym maes Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Lleol (LPMHSS),dengys 
y data diwethaf a gyhoeddwyd (Mehefin 2018) ein bod yn dangos ein bod yn bodloni'r 
targedau ar gyfer asesu ac ymyrraeth.  Gyda 84.0% o asesiadau LPMHSS yn cael eu 
cynnal o fewn 28 diwrnod i'r dyddiad y daeth yr atgyfeiriad i law a 82.4% o ymyriadau 
therapiwtig yn cael eu dechrau cyn pen 28 diwrnod yn dilyn asesiad LPMHSS. I roi'r ffigurau 
hyn yn cael eu cyd-destun daeth 5,915 o atgyfeiriadau i law ar gyfer asesiadau LPMHSS 
ym Mehefin 2018. 
 
 
 
 



Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi mynd ati i gasglu'r data ar gyfer therapïau seicolegol 
arbenigol cyn dechrau adrodd yn ffurfiol yn 2019.  Disgwylir y bydd y byrddau iechyd wedi 
dechrau trin 80% o gleifion o fewn y targed o 26 wythnos.  Mae'n fwriad gennym leihau'r 
targed hwn pan fydd y buddsoddiad newydd yr ydym yn ei wneud o eleni ymlaen yn ein 
galluogi i wneud hynny. 
 

4. Whether (and when) you intend to publish a report on progress against the Together 
for Mental Health delivery plan 2016-19;  

 
Cyhoeddwyd adroddiad cynnydd ar gyfer y cynllun cyflawni presennol ym Mehefin a gellir ei 
weld yn y ddolen amgaeedig: 
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/plan/?lang=cy 

 
5. The total amount or proportion of mental health spending that is spent on crisis care.  

 
Mae’r byrddau iechyd yn gyfrifol am bennu eu cyllidebau ar gyfer gwasanaethau iechyd 
meddwl yn unol ag asesiadau eu poblogaeth o angen a gofynion y swm sydd wedi'i 
glustnodi ar gyfer iechyd meddwl.  Nid yw'r swm sydd wedi'i glustnodi yn gwahaniaethu 
rhwng gwahanol wasanaethau iechyd meddwl ac felly nid ydym yn gallu rhoi cyfanswm sy'n 
cael ei wario ar ofal mewn argyfwng.  Cynhwysir manylion cyllid ychwanegol sydd wedi'i 
ddyrannu'n benodol mewn perthynas â darpariaeth argyfwng / y tu allan i oriau trwy'r gronfa 
trawsnewid iechyd meddwl uchod (mewn ymateb i gwestiwn 1). 
 
Diolch ichi unwaith eto am ysgrifennu ataf ynghylch y mater hwn.  Gobeithio bod yr ymateb 
o gymorth ichi. 
 
Yn gywir,  

 
 
Vaughan Gething AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cabinet Secretary for Health and Social Services 
 

https://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/mental-health/?lang=en

