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Diolch am ofyn i Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) rannu ein barn am y cynnydd a wnaed 

hyd yn hyn, ac am y camau nesaf mewn perthynas â'r argymhellion a wnaed yn dilyn yr 

ymchwiliad i iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc.  

Nid yw AGC wedi gwerthuso Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) 
yn uniongyrchol ers 2009, pan gynhaliwyd gwerthusiad ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru (AGIC) a Swyddfa Archwilio Cymru. AGIC yw rheoleiddiwr ac arolygiaeth 
annibynnol gofal iechyd Cymru. 

Isod rydym yn tynnu sylw at ein canfyddiadau mewn perthynas ag iechyd emosiynol, 
iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc â phrofiad o ofal, sy'n deillio o ddau adolygiad 
cenedlaethol a gynhaliwyd yn ystod 2018 a 2019.  

Adolygiad Cenedlaethol AGC o Gartrefi Gofal i Blant yng Nghymru 2018–19 

Mae'r adroddiad llawn, a'r adroddiadau ar gyfer cartrefi gofal unigol, ar gael yn:  
https://arolygiaethgofal.cymru/190926-adolygiad-cenedlaethol-o-ofal-i-blant-yng-nghymru 

Roedd canfyddiadau'r adolygiad mewn perthynas ag iechyd emosiynol ac iechyd meddwl 
plant a phobl ifanc â phrofiad o ofal yn cynnwys y canlynol:  

 mae plant yn cyflawni'r canlyniadau gorau pan fydd gwasanaethau cartrefi gofal yn
defnyddio modelau cydnabyddedig a chyfannol sy'n cynnwys therapi ac addysg

 gwelwyd ymrwymiad cyffredinol i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael profiadau
cymdeithasol a hamdden cadarnhaol, gan wella eu sgiliau cymdeithasol. Roedd hyn
yn cyfrannu'n sylweddol at eu llesiant emosiynol cyffredinol

 nid oedd anghenion iechyd emosiynol rhai plant a phobl ifanc yn cael eu diwallu. Yn
achos y plant hyn, gwelsom nad oedd awdurdodau lleol a byrddau iechyd yn
cydweithio er mwyn sicrhau bod y plant yn cael y cymorth cywir i gyflawni eu
canlyniadau llesiant

 roedd rhai o'r plant wedi cael nifer o brofiadau lle roedd lleoliadau wedi chwalu, gan
arwain at symud rhwng gwasanaethau nifer sylweddol o weithiau. Roedd hyn yn
cynnwys lleoliadau maethu, gofal preswyl ac, i rai plant, lleoliadau diogel. Mae hyn
yn cael effaith negyddol ar eu llesiant, gan ychwanegu at eu trawma, ac yn cael
effaith ddifrifol ar eu gallu i feithrin cydberthnasau cadarn â'u gofalwyr a'u
cymheiriaid
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 tynnodd nifer sylweddol o ddarparwyr sylw at broblemau yn ymwneud â mynediad at 
ofal iechyd meddwl, fel CAMHS, gan fynegi pryder nad oedd plant yn cael y cymorth 
priodol yr oedd ei angen arnynt i fynd i'r afael â'u hanghenion iechyd emosiynol. 
Ategwyd hyn gan y plant y gwnaethom siarad â nhw, gan gynnwys cymorth ar gyfer 
camddefnyddio sylweddau. Roedd hyn yn arwain at ganlyniadau gwael i blant a 
phobl ifanc  

 
Roedd ein hargymhellion allweddol yn yr adroddiad yn cynnwys:  
 

 mae'n rhaid i ddarparwyr gwasanaethau, awdurdodau lleoli, awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd sicrhau bod gwasanaethau arbenigol lleol, gan gynnwys iechyd ac 
addysg, ar gael i blant er mwyn sicrhau bod eu canlyniadau llesiant yn cael eu 
bodloni 
 

 dylai darparwyr, awdurdodau lleol, byrddau iechyd, yr heddlu ac asiantaethau 
perthnasol eraill weithio mewn ffordd fwy cydweithredol i wella llesiant plant drwy 
sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad amserol at wasanaethau iechyd arbenigol, yn 
arbennig CAMHS, a bod pob plentyn sy'n byw mewn cartref gofal yn gallu manteisio 
ar eiriolaeth ac ymwelwyr annibynnol  

 
Adroddiad Trosolwg Cenedlaethol AGC mewn perthynas â phlant a phobl ifanc â 
phrofiad o ofal  
 
Mae'r adroddiad llawn, ac adroddiadau ar yr awdurdodau lleol unigol a arolygwyd ar gael 
yn:  https://arolygiaethgofal.cymru/190619adroddiad-trosolwg-cenedlaethol-mewn-
perthynas-gofal-plant-phobl-ifanc-syn-brofiadol-yng-nghymru? 
 
Roedd ein canfyddiadau mewn perthynas ag iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a 
phobl ifanc â phrofiad o ofal yn cynnwys y canlynol:  
 

 fel mater o frys, mae angen canolbwyntio ar sicrhau gwell canlyniadau i blant sy'n 
derbyn gofal o ran anghenion emosiynol ac anghenion iechyd meddwl, fel y gallant 
gael gafael ar gymorth amserol a phriodol 
 

 gwelsom ddarlun cymysg o ran cydweithio ag asiantaethau partner ar lefel strategol, 
ac roedd angen cryn dipyn o ddatblygu pellach i sicrhau gwaith partneriaeth 
amlasiantaethol a gwaith cydweithredol er mwyn sicrhau canlyniadau cadarnhaol i 
blant a theuluoedd 
 

 roedd gan bob awdurdod lleol wasanaethau eirioli ffurfiol ar gyfer plant sy'n derbyn 
gofal a'r rhai sy'n gadael gofal. Roedd y gwasanaethau hyn a gomisiynwyd yn 
seiliedig ar broblemau yn bennaf ac roeddent yn dibynnu ar y plant a'r bobl ifanc yn 
optio i mewn. Roedd hyn yn golygu nad oedd rhai plant a allai gael budd o 
wasanaeth eirioli yn cael eu cynrychioli'n annibynnol mewn cyfarfodydd gwneud 
penderfyniadau  
 

https://arolygiaethgofal.cymru/190619adroddiad-trosolwg-cenedlaethol-mewn-perthynas-gofal-plant-phobl-ifanc-syn-brofiadol-yng-nghymru?
https://arolygiaethgofal.cymru/190619adroddiad-trosolwg-cenedlaethol-mewn-perthynas-gofal-plant-phobl-ifanc-syn-brofiadol-yng-nghymru?
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 roedd pryderon o hyd ynghylch diffyg argaeledd gwasanaethau cymorth emosiynol a 
therapiwtig, yn arbennig mewn perthynas â CAMHS. Roedd hyn er gwaethaf y 
gydnabyddiaeth gyffredin y bydd y mwyafrif o'r plant sydd mewn gofal am gyfnodau 
hir wedi cael profiadau niweidiol mewn plentyndod sy'n effeithio ar eu llesiant 
emosiynol. O ganlyniad, mae llawer o awdurdodau lleol wedi datblygu eu 
gwasanaethau cymorth mewnol eu hunain er mwyn sicrhau y gall plant a phobl ifanc 
gael help amserol. Mae hyn yn tynnu sylw at y diffygion mewn gwaith partneriaeth ac 
mae wedi arwain at oblygiadau ariannol i wasanaethau plant ar adeg lle ceir 
cyllidebau sy'n crebachu  
 

 mae angen gwneud rhagor o waith gyda byrddau iechyd ar frys er mwyn datblygu 
asesiad clir o blant sy'n derbyn gofal ac anghenion iechyd y rhai sy'n gadael gofal, 
gan gynnwys eu hanghenion iechyd meddwl. Mae angen i hyn lywio llwybrau 
mynediad clir at amrywiaeth briodol o wasanaethau a all ddiwallu anghenion a 
nodwyd 
 

 nodwyd materion mewn perthynas â'r diffyg llwybr clir i'r rhai sy'n gadael gofal sydd 
ag anghenion iechyd parhaus. Yn aml, roedd pobl ifanc yr oedd angen 
gwasanaethau therapiwtig arnynt yn cael gwasanaethau o ansawdd gwael 
 

 gwelsom fod prinder dewis lleoliadau i bobl ifanc yn eu harddegau. Weithiau, roedd 
hyn yn golygu bod pobl ifanc yn cael eu lleoli, i ddechrau o leiaf, mewn lleoliadau 
nad oeddent yn gallu diwallu eu hanghenion emosiynol nac ymddygiadol, a oedd yn 
aml yn gymhleth, gan olygu bod perygl y byddai'r lleoliad yn chwalu. Gwelwyd hefyd 
mai dyma oedd un o'r prif ffactorau i blant a phobl ifanc yr oedd angen lleoliadau 
arnynt mewn ardaloedd y tu allan i'r awdurdod lleol 
 

 roedd gofalwyr maeth o'r farn bod cymorth therapiwtig yn hanfodol i sefydlogrwydd y 
plant sy'n byw gyda nhw a phan nad oedd hyn ar gael, roedd yn ffactor a oedd yn 
cyfrannu at chwalu'r lleoliad. Roedd rhai gofalwyr maeth yn gadarnhaol am y 
cymorth a gawsant gan eu hawdurdod lleol. Gwnaethant ei ddisgrifio'n amserol ac yn 
gefnogol, gyda mynediad i gymorth y tu allan i oriau, gweithwyr cymdeithasol 
therapiwtig a thimau 'ymylon gofal'  

 
Ar hyn o bryd, mae ein harolygwyr awdurdodau lleol yn adrodd bod nifer o awdurdodau lleol 
yn defnyddio eu cyllidebau eu hunain i lenwi'r bylchau mewn darpariaeth y dylai CAMHS 
fod yn eu llenwi mewn gwirionedd. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, mae rhai awdurdodau lleol 
yn darparu gwasanaethau seicoleg/therapi i blant a phobl ifanc yn uniongyrchol. Er 
enghraifft, mae Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf wedi cyflogi seicolegwyr ar 
wahân i leihau'r diffyg mynediad i CAMHS i blant sy'n derbyn gofal a chymorth. Mae 
Rhondda Cynon Taf yn bwriadu datblygu'r adnoddau hyn ymhellach er mwyn cefnogi'r nifer 
cynyddol o blant sydd ag anghenion iechyd emosiynol ac iechyd meddwl.  
 
Isod, rydym wedi amlinellu rhai enghreifftiau cadarnhaol o'r ffyrdd y mae awdurdodau lleol 
yn hybu llesiant emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc. Nid yw hon yn rhestr 
gynhwysfawr.  
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Sir Gaerfyrddin:  
 

 cynnal digwyddiadau ymgynghori gyda'r nod o sefydlu cynlluniau peilot mewn 
ysgolion i fynd i'r afael â'r cynnydd mewn achosion o hunan-niwed / hunanladdiad 
ymysg pobl ifanc. Mae fforwm newydd wedi cael ei sefydlu sydd â phwyslais ar 
gydweithio â phobl ifanc yn gynnar a nodi'r rhai nad ydynt wedi cael diagnosis 
ffurfiol, fel bod modd ymyrryd yn gynnar ac atal mewn ymateb i bryderon nad yw 
gwasanaethau'n diwallu anghenion rhai pobl ifanc  
 

 mae'r Tîm Addysg a Llesiant yn parhau i gyflwyno hyfforddiant ar Ymwybyddiaeth o 
Ymlyniad, cyngor a chymorth i bob ysgol, er mwyn ei pharatoi'n well i allu diwallu 
anghenion emosiynol plant sy'n agored i niwed  
 

 Mae'r Gwasanaethau i Ofalwyr Ifanc yn cefnogi teuluoedd ac ysgolion i wella 
canlyniadau. Maent yn cydweithio ag ysgolion, y sector iechyd a'r sector gwirfoddol 
er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o ofalwyr ifanc a chyflwyno amrywiaeth o 
fentrau i ofalwyr ifanc. Mae ysgolion yn cymryd rhan yng Ngwobr Ymwybyddiaeth o 
Ofalwyr Ifanc 
 

Casnewydd:  
 

 caiff atgyfeiriadau CAMHS arbenigol eu hystyried gan banel amlasiantaethol yr 
awdurdod lleol  
 

 mae gan CAMHS brosesau ar waith i ymateb i blant a phobl ifanc ag anghenion 
cymhleth mewn modd amserol. Mae staff CAMHS yn gwneud galwadau ffôn dilynol i 
deuluoedd pan fydd pobl ifanc wedi colli apwyntiadau.  Mae'r dull hwn o 
ddyfalbarhau yn arbennig o bwysig wrth weithio gyda phobl ifanc a allai fod yn 
amharod i ymgysylltu 
 

 mae swyddogion yn Nhîm Ymgysylltu a Chynhwysiant yr awdurdod lleol yn 
gweithio'n agos iawn gydag arweinwyr ysgolion i ddarparu cymorth i staff mewn 
ysgolion. Mae arweinwyr yn sicrhau bod pob aelod o'r staff yn cael yr hyfforddiant 
priodol i gefnogi datblygiad cymdeithasol ac emosiynol y disgyblion. Mae'r 
hyfforddiant wedi cynnwys canolbwyntio ar ddeall gofynion gweithredu trothwy wrth 
gwblhau ffurflenni atgyfeirio amlasiantaethol, yn ogystal â hyfforddiant ar atal drwy'r 
Rhaglen Ymwybyddiaeth o Ymlyniad. Mae hyn yn cynnwys cymorth priodol i'r staff 
fel eu bod yn gallu ymateb i faterion fel effaith a thrawma profedigaeth, rheoli dicter a 
hunanbarch disgyblion 

 
Gwent: 
 

 mae gwasanaeth ymlyniad a thrawma Gwent yn cynnig cymorth a sesiynau 
ymgynghori da. Mae ymarferwyr o dimau gwaith cymdeithasol plant yn cael cyngor a 
chymorth arbenigol gan y gwasanaeth  

 
Sir Fynwy: 
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 ISCAN: Gwasanaeth Integredig Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i Blant ag 
Anghenion Ychwanegol. Mae'n cynnwys staff iechyd a gofal cymdeithasol sy'n 
cynnwys CAMHS a seicolegwyr  

 mae Gwasanaeth Llesiant yr awdurdod lleol yn cynnwys:  
- Tîm Cymorth MyST, sy'n gweithio mewn partneriaeth â gofalwyr, gan ffurfio a 

chynnal tîm amlddisgyblaethol integredig o gwmpas y person ifanc a'i deulu. 
Mae'n meithrin dealltwriaeth ar y cyd o risgiau ac anghenion y person ifanc. Mae 
hwn yn wasanaeth dwys iawn.   

- Tîm Therapïau Creadigol, sy'n darparu therapi chwarae a drama ac yn cynnal 
grwpiau gorbryder a phontio i bobl ifanc  

- Tîm Cwnsela mewn ysgolion sy'n darparu cwnsela un-i-un i bobl ifanc rhwng 11 a 
18 oed  

- Tîm Meithrin Cydberthnasau, Diogelwch a Llesiant Emosiynol, sy'n cynnwys 
seicolegydd a therapydd chwarae  

- Tîm Cyflawni Newid Gyda'n Gilydd, sy'n cynnwys seicolegydd a therapydd teulu 
systemig  

- Panel Help Cynnar, sef panel atgyfeirio/lleoli amlasiantaethol, sydd â chynlluniau 
ar waith i ddatblygu ei rôl i gael ei ddefnyddio fel llwybr atgyfeirio nad yw'n un 
brys at CAMHS  

 
Rhondda Cynon Taf:  
 

 mae uwch-reolwyr yn Rhondda Cynon Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Morgannwg wedi cymryd camau cychwynnol i ddatblygu dull comisiynu ar y cyd i 
blant ag anghenion cymhleth drwy'r bwrdd partneriaeth ranbarthol  
 

 mae gan yr awdurdod lleol wasanaeth cymorth cynnar i blant sydd newydd gael ei 
ailfodelu ac sy'n cynnwys digon o adnoddau – Gwasanaeth Teuluoedd Gwydn. Gall 
staff ddefnyddio seicolegydd a gyflogir gan yr awdurdod lleol i gael cyngor a 
chymorth. Gwasanaeth sy'n seiliedig ar gryfderau yw hwn, sydd â'r nod o gynyddu 
gwydnwch emosiynol teuluoedd  

 
 mae'r awdurdod lleol yn bwriadu ailfodelu ei dîm plant anabl yn Dîm Plant ag 

Anghenion Cymhleth. Byddai'r pwyslais yn newid o ddiagnosis o anabledd/cyflwr i 
gymhlethdod anghenion y plentyn o ganlyniad i hynny. Roedd disgwyl i gylch gwaith 
y tîm ehangu i gynnwys mwy o blant ag anawsterau llesiant emosiynol a meddyliol 
nag o'r blaen, mewn ymateb i ganfyddiad yr awdurdod lleol o'r angen/galw am 
gymorth penodol ar gyfer y grŵp mawr hwn o blant 

 
 mae'n cynnal rhaglenni rhianta i rieni plant ifanc sydd ag anhwylder sbectrwm 

awtistig (ASD) neu, anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) ac yn 
darparu cymorth i reoli ymddygiad  

 
 mae'n datblygu gwasanaeth llesiant emosiynol ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Cwm Taf Morgannwg  
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Yn ddiweddar, mae AGC wedi cychwyn rhaglen arolygu gwasanaethau i blant a phobl ifanc 
anabl mewn awdurdodau lleol. Mae'r adolygiad thematig hwn yn cynnwys ystyried sut y 
mae llesiant emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc yn cael ei hyrwyddo a'i ddiogelu.  
 
Casgliad  
 
Er bod tystiolaeth yn dangos bod awdurdodau lleol wedi cymryd rhai camau i gefnogi 
llesiant emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc, ac yn parhau i wneud hynny, mae'r 
canfyddiadau yn ein trosolwg cenedlaethol yn cadarnhau bod plant a phobl ifanc yn profi 
canlyniadau gwael mewn perthynas â'u llesiant emosiynol a meddyliol. Mae'r rhain yn hen 
ganfyddiadau ac yn cadarnhau bod angen gwneud gwelliannau sylweddol o hyd i hybu 
canlyniadau llesiant da i blant a phobl ifanc ledled Cymru.  
 
 


