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Annwyl Dai, 

Ysgrifennaf atoch i roi’r diweddaraf i’r Pwyllgor yn dilyn fy nhystiolaeth ysgrifenedig 
ar 15 Mawrth mewn perthynas ag ymchwiliad y Pwyllgor i iechyd meddwl a 
phlismona, ac iechyd meddwl yn nalfa’r heddlu.  

Yn fy nhystiolaeth ysgrifenedig, rhoddais wybod i’r Pwyllgor fod Grŵp Sicrwydd y 
Concordat Gofal mewn Argyfwng wedi sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i gyd-
gynhyrchu set ddata ddiwygiedig ar gyfer adrannau 135 a 136 o Ddeddf Iechyd 
Meddwl 1983. Mae’r gwaith hwn wedi cael ei ddatblygu gan gynrychiolwyr o feysydd 
plismona, y byrddau iechyd, awdurdodau lleol ac ymarferwyr y Ddeddf Iechyd 
Meddwl yng Nghymru. Nod y set ddata ddiwygiedig yw ystyried y newidiadau i’r 
Ddeddf Iechyd Meddwl mewn perthynas â phwerau a chyfrifoldebau plismona a 
chryfhau’r data presennol.  

Yn dilyn cyfnod peilot, mae’r data wedi cael eu cymeradwyo gan Fwrdd Safonau 
Gwybodaeth Cymru a chawsant eu rhoi ar waith ym mis Ebrill 2019. Bydd y data yn 
cael eu cyhoeddi yn chwarterol, gan ddechrau ar 5 Rhagfyr. Byddant yn cynnwys 
mwy o wybodaeth na’r hyn a gyhoeddwyd yn y gorffennol, fel ethnigrwydd, oed 
cleifion a dulliau trawsgludo. Rydym yn parhau i weithio gyda phartneriaid plismona, 
y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac awdurdodau lleol i wella cysondeb yr holl ddata er 
mwyn gallu cyhoeddi proffil mwy cyflawn yn y dyfodol.  
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Bydd rhagor o fanylion yn cael eu darparu yn y digwyddiad ffurfiol cyn y cyhoeddi a 
gynhelir mis cyn cyhoeddi’r data. Fodd bynnag, gan ystyried bod gan y Pwyllgor 
fuddiant yn y maes hwn, roeddwn am roi diweddariad cynnar cyn y cyhoeddi ffurfiol 
ac ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Iechyd meddwl yng nghyd-destun 
plismona a dalfa’r heddlu y Pwyllgor. 
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