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Mae wedi bod yn flwyddyn arall gyffrous a 
gwerth chweil yn y Ganolfan Genedlaethol 
ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH), gan ein 
bod wedi gwneud cynnydd gwych ym 
mhob un o’r meysydd gwaith craidd.

Roeddem wrth ein boddau yn sicrhau cyllid 
ychwanegol gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, 
sy’n golygu y gallwn barhau â’n hymchwil tan o 
leiaf fis Mawrth 2020.

Roedd hefyd yn flwyddyn lwyddiannus ar gyfer 
recriwtio i’n carfan, gan i ni gyrraedd 10,000 
o gyfranogwyr, sy’n garreg filltir bwysig i’n 
prosiect.

Mae hyn yn dyst i waith caled ein timau 
ffenoteipio, labordy a gweinyddol, sy’n gyfrifol 
am waith recriwtio a phrosesau o ddydd i 
ddydd sy’n ei gwneud yn bosibl casglu data.

Mae ein gwaith gyda banc data Cyswllt Diogel 
Gwybodaeth Ddienw (SAIL) Prifysgol Abertawe 
wedi ein helpu i sicrhau grantiau newydd gan 
y Cyngor Ymchwil Feddygol a Cymhwyster 
Gorfodol (MQ) i ddefnyddio grym data mawr er 
mwyn hyrwyddo ymchwil iechyd meddwl.

Yn yr un modd, mae ein partneriaeth 
â’r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a 
Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor wedi 
golygu y gall ein gwaith ehangu’n fyd-eang, 
gyda phrosiectau yn Ne Asia yn canolbwyntio 
ar leihau nifer yr achosion o hunan-niweidio a 
hunanladdiad.

Mae’r prosiect Engage to Change, o dan 
arweiniad Anabledd Dysgu Cymru, wedi mynd 
o nerth i nerth ac mae wedi darparu lleoliadau 
gwaith cyflogedig i dros 160 o bobl ifanc o bob 
rhan o Gymru sydd ag anableddau dysgu neu 
sydd ar y sbectrwm awtistiaeth.

Yn olaf, bu’n flwyddyn lwyddiannus eto i’n 
gweithgareddau cynnwys, ymgysylltu a 
throsglwyddo gwybodaeth, wrth i ni lansio ein 
cyfres newydd o bodlediadau yn ymchwilio i 
wahanol agweddau ar iechyd meddwl ac ail-
lansio ein grŵp cynnwys cyhoeddus, PÂR. 

Gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen yr 
adroddiad hwn ac, os oes gennych unrhyw 
gwestiynau am ein gwaith, cofiwch gysylltu â 
ni.

Yr Athro Ian Jones
Cyfarwyddwr yr NCMH

Rhagair



5

Cyflwyniad 

Caiff y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) ei hariannu gan Lywodraeth Cymru 
drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gan ddwyn ynghyd ymchwilwyr o Brifysgolion Caerdydd, 
Abertawe a Bangor i ddatblygu gwaith ymchwil i iechyd meddwl ac anableddau dysgu yng 
Nghymru. 

Ein nod yw helpu i wella diagnosis, triniaeth a chefnogaeth i’r miloedd o bobl y mae salwch 
meddwl yn effeithio arnynt bob blwyddyn, yn ogystal â mynd i’r afael â’r stigma y mae llawer yn ei 
wynebu.

Yr hyn sy’n allweddol i gyflawni hyn yw ymgysylltu â gwasanaethau a’u defnyddwyr, y trydydd 
sector a’r cyhoedd yn ehangach i wella dealltwriaeth o salwch meddwl, a thrwy gefnogi a chynnal 
gwaith ymchwil i iechyd meddwl. 

Caiff ein gwaith ei drefnu’n chwe maes craidd, a elwir yn becynnau gwaith: 

n Carfan NCMH 
n Bio-samplu a geneteg 
n Gofal cymdeithasol ac ymchwil cymdeithasol 
n Banc data SAIL 
n Anableddau dysgu 
n Cynnwys, ymgysylltu a throsglwyddo gwybodaeth 

Bydd yr adroddiad hwn yn tynnu sylw at ein prif gyflawniadau ym mhob un o’r pecynnau gwaith 
rhwng mis Ebrill 2017 a mis Mawrth 2018 ac yn cyflwyno ein cynlluniau ar gyfer y deuddeg mis 
nesaf.
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Hyrwyddo llais yr arbenigwyr

Yn NCMH rydym yn 
cydnabod pwysigrwydd 
cynnwys y cyhoedd yn 
ein gwaith ymchwil, eu 
cyfranogiad ac ymgysylltu 
â hwy.

Yn y drydedd flwyddyn, 
comisiynwyd dylunydd i 
amlinellu sut y gall pobl y mae 
cyflyrau iechyd meddwl yn 
effeithio arnynt gymryd rhan, 
cyfranogi ac ymgysylltu â ni. 

Caiff y darlun hwn 
ei arddangos yn ein 
digwyddiadau cyhoeddus, 
ar ein gwefan, yn ein 
llenyddiaeth ac yn y clinig 
lle rydym yn gweithio ac yn 
recriwtio cyfranogwyr. 

Ar ben hynny, caiff ei 
ddefnyddio er mwyn galluogi 
ymchwilwyr a gweithwyr gofal 
iechyd proffesiynol i ddeall 
sut y gall llais yr arbenigwyr, 
sef pobl â phrofiad 
uniongyrchol, wella gwaith 
ymchwil a gwasanaethau 
iechyd meddwl yn y dyfodol. 

Gobeithio y bydd y ddelwedd 
hon yn ein cefnogi i gyflawni 
ein hamcanion, sydd wedi eu 
hamlinellu yn yr adroddiad 
hwn.
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Pwy yw pwy

Mae tîm y ganolfan yn cynnwys academyddion, clinigwyr a staff cymorth 
proffesiynol o dair o brifysgolion gorau Cymru - Caerdydd, Abertawe a Bangor. 

* Heb eu cyflogi’n uniongyrchol gan NCMH, ond wedi’u hariannu’n rhannol mewn rhai achosion

Bwrdd NCMH

n Yr Athro Syr Michael Owen
n Yr Athro Keith Lloyd 
n Dr Michael Jackson 
n Yr Athro Mike Kerr 
n Yr Athro Debbie Cohen
n Yr Athro Nick Craddock
n Yr Athro David Ford 
n Dr Elizabeth Forty 
n Yr Athro William Gray
n Dr Stephen Beyer

n Yr Athro Jeremy Hall 
n Yr Athro Peter Holmans
n Yr Athro Ann John  
n Yr Athro Meng Li 
n Yr Athro David Linden 
n Yr Athro Michael O’Donovan 
n Yr Athro Catherine Robinson 
n Yr Athro Anita Thapar 
n Yr Athro Rob Poole  
n Yr Athro Marianne van den Bree 

n Dr Laura Bunting
n Janet Robinson
n Mark Coles
n Jessica Pickin 
n Rebecca Lynch
n John Tredget* 
n Paul Gauci*

n Catrin Hopkins*

n Božo Lugonja
n Ganna Leonenko
n Craig Joyce*

n Dr Alex Evans

Tîm Gweinyddol Tîm Labordy 

n Dr Catrin Lewis
n Dr Lawrence Raisanen
n Natalie Richards
n Christine Fraser
n Holly Pearce
n Elen Thomas
n Lowri O’Donovan
n Ella Lonnen

Tîm Maes Ffenoteipio

n Marcos del Pozo Banos 
n Niren Basu

Tîm SAIL 

n Rhiannon Phillips
n Dr Jess Hall
n Emma Liddiard Williams
n Rachael Adams
n Sophie Andrews 
n Amy Lynham*
n Dr Katie Lewis*

Yr Athro Ian Jones
Cyfarwyddwr NCMH

Yr Athro James Walters
Dirprwy Gyfarwyddwr NCMH
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Rwy’n gweithio yn y labordy, ble rwy’n 
cydlynu’r holl samplau y mae’r 
cynorthwywyr seicoleg, fel Holly, 
yn eu casglu gan ein 
gwirfoddolwyr.

Fy nghydweithwyr a minnau yn y tîm 
gweinyddol yw’r pwynt cyswllt cyntaf 
ar gyfer ein cyfranogwyr a’r cyhoedd 
sydd am ddysgu mwy 
am NCMH.

Rwy’n rhan o dîm maes NCMH. Rwy’n 
treulio rhan fawr o fy wythnos yn ymweld 
â phobl sydd wedi gwirfoddoli 
i helpu yn ein gwaith 
ymchwil. Holly Pearce

Cynorthwy-ydd Seicoleg

Božo Lugonja
Cydlynydd ymchwil 

Janet Robinson
Cynorthwy-ydd Clerigol

Lawrence Raisanen
Rheolwr Data 

Rwyf innau hefyd yn rhan o’r tîm, ac yn 
fy rôl i rwy’n cydlynu ac yn rheoli’r 
holl ddata a gaiff eu casglu fel 
rhan o NCMH.
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Carfan NCMH

Yr Athro James Walters
Arweinydd y pecyn gwaith

Un o’n prif ddibenion yw recriwtio 
miloedd o bobl i helpu gyda’n gwaith 
ymchwil. Mae ein cyfranogwyr yn 
cytuno hefyd i ni gysylltu â hwy eto 
ynghylch cyfleoedd ymchwil yn y 
dyfodol. 

Uchafbwyntiau

n Mwy na 10,000 o bobl yn y garfan

n Recriwtio dros 3,000 o gyfranogwyr 
drwy ein proses gofrestru ar-lein

n Agor safleoedd recriwtio 
ychwanegol yn Lloegr

Rydym wedi adeiladu carfan NCMH fel un 
o’r adnoddau gorau yn y byd ar gyfer iechyd 
meddwl ac ymchwil gofal cymdeithasol, i 
ategu ein rhaglenni ymchwil sydd wedi’u 
hanelu at ddeall ffactorau biolegol, seicolegol a 
chymdeithasol sy’n effeithio ar iechyd meddwl.

Mae ein tîm o gynorthwywyr seicoleg yn 
flaengar o ran y pecyn gwaith hwn, gan 
fynd i glinigau’r GIG i recriwtio cyfranogwyr 
ac ymweld â phobl yn y gymuned i gynnal 
cyfweliadau a chasglu samplau biolegol.

Mae gweld ein pecyn cymorth recriwtio 
ar-lein wedi rhoi amser i’n cynorthwywyr 
seicoleg gynnal asesiadau mwy trylwyr gyda 
chyfranogwyr.

Mae’r asesiadau hyn yn caniatáu i’r tîm casglu 
gwybodaeth fwy janwl am brofiadau pobl o 
anhwylderau sy’n effeithio ar hwyliau a seicosis 
ac anhwylder straen wedi trawma (PTSD).
Yn ychwanegol at yr asesiadau trylwyr, rydym 
hefyd yn cynnal nifer o brosiectau eraill i 
gasglu data clinigol a seicolegol mwy manwl.

Asesiadau niwrowybyddol

Mae rhai pobl sydd wedi cael trafferthion 
iechyd meddwl yn cael anawsterau o ran 
canolbwyntio a chofio, a gwyddom y gall hyn 
effeithio ar eu bywydau bob dydd.

Rydym yn archwilio a yw rhai o’r problemau 
hyn yn gysylltiedig â chyflyrau fel anhwylder 
deubegynol, sgitsoffrenia ac iselder mawr.

I wneud hyn, rydym yn gwahodd pobl sydd 
wedi cymryd rhan yn ein prif astudiaeth i 
gwblhau cyfres o dasgau ar-lein a fydd yn 
caniatáu i ni asesu eu canolbwyntio a’u cof.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae 630 o 
bobl wedi cymryd rhan yn yr astudiaeth hon, 
a bwriadwn ddylunio ap symudol i wneud y 
tasgau’n haws eu deall yn y dyfodol.

Effaith tarfu ar gwsg

Rydym hefyd wedi bod yn recriwtio 
cyfranogwyr gydag anhwylder deubegynol i 
gymryd rhan mewn astudiaeth ar wahân gyda’r 
nod o gael gwell dealltwriaeth o effaith tarfu ar 
gwsg ar iechyd meddwl.

Mae’r astudiaeth yn defnyddio oriawr actigraff 
sy’n cofnodi gweithgaredd. Mae hyn yn 
caniatáu i ni amcangyfrif patrymau cysgu pobl 
sydd ag anhwylder deubegynol am hyd at wyth 
wythnos.

Gofynnir i wirfoddolwyr gadw dyddiadur hefyd 
a chadw hunangofnod o’u hwyliau. Caiff y data 
hyn eu cyfuno â’r actigraff er mwyn ein helpu i 
ddysgu mwy am y cysylltiad rhwng diffyg cwsg a 
symptomau anhwylder deubegynol.

Mae dros 100 o bobl ifanc wedi cymryd rhan 
yn y prosiect hwn hyd yn hyn ac rydym wrthi’n 
dehongli’r canlyniadau.
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Defnyddio data ein carfan ar gyfer gwaith ymchwil newydd

O dan arweiniad Dr Catrin Lewis, defnyddiwyd 
data gan 2,001 o’n cyfranogwyr i archwilio pa 
mor aml roedd anhwylder straen wedi trawma 
(PTSD) yn digwydd ymysg oedolion a oedd 
â chefndir o anhwylder meddyliol a chanfod 
ffactorau cysylltiedig a allai helpu i ragweld y 
posibilrwydd o PTSD nad oedd wedi ei ganfod. 

Dangosodd ein prif ganfyddiadau fod 40% o’r 
cyfranogwyr wedi nodi eu bod wedi bod yn dyst 
i ddigwyddiad trawmatig a allai arwain at PTSD. 
Hefyd, roedd nifer y cyfranogwyr a oedd yn 
sgrinio’n gadarnhaol ar gyfer PTSD ar hyn o bryd 
ar yr Holiadur Sgrinio Trawma yn 22%. 

Roedd dadansoddiad pellach yn dangos ei bod yn 
bosibl bod gan 13% o’n cyfranogwyr PTSD nad 
oedd wedi ei ganfod. Awgryma hyn fod PTSD yn 
cael ei fethu gan wasanaethau iechyd ac y gallai 
fod yn arwydd o ddigwyddiadau y mae unigolion 
yn amharod i’w rhannu ac y mae clinigwyr yn 
gochel rhag holi amdanynt. 

Roedd tystiolaeth gref bod PTSD nad oedd wedi 
ei ganfod yn fwy cyffredin ymysg menywod 

a bod pobl iau sydd mewn cysylltiad â 
gwasanaethau yn fwy tebygol o gael PTSD heb ei 
ganfod.

Yr achosion mwyaf cyffredin o drawma oedd 
camdriniaeth yn ystod plentyndod, damweiniau 
cludiant ac ymosodiadau rhywiol. 

Dengys ein canfyddiadau fod angen cynnnal 
asesiad rheolaidd o hanes trawma a symptomau 
PTSD ymysg pobl sydd ag unrhyw broblem 
iechyd meddwl, gan gynnig triniaethau priodol 
yn seiliedig ar dystiolaeth a gwella canlyniadau i 
gleifion.

Cyhoeddwyd yr astudiaeth hon yn y cylchgrawn 
Depression and Anxiety. 
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Bio-samplu a geneteg
Mae casglu samplau biolegol gan ein 
cyfranogwyr, a churadu samplau a 
gasglwyd mewn astudiaethau blaenorol 
yn weithgarwch craidd. 

Uchafbwyntiau 

n Casglu samplau gan dros 7,000 o 
gyfranogwyr NCMH 

n Cael cymeradwyaeth i gasglu 
samplau gan blant a gafodd 
eu recriwtio drwy Uned Asesu 
Niwroddatblygiadol Prifysgol 
Caerdydd  

Tîm ein labordy sy’n gyfrifol am dderbyn 
samplau a gaiff eu casglu gan ein 
cynorthwywyr seicoleg a’u hanfon atom o’n 
safleoedd recriwtio o bell.

Yn ogystal â’r gwaith o ddydd i ddydd y mae 
hyn yn ei olygu, rydym wedi canolbwyntio’n 
ddiweddar ar genoteip o’n samplau gan 
gyfranogwyr sydd ag anhwylder deubegynol.

Rydym hefyd wedi datblygu ffordd o 
ddefnyddio samplau gwaed i ddatblygu 
llinellau prif fôn-gelloedd a ysgogir gan bobl 
(iPSC). 

Mae’r llinellau celloedd hyn yn caniatáu i ni 
fodelu’r cyfraniad genetig at anhwylderau 
seiciatrig a gallant sicrhau mynediad i gelloedd 
penodol i’r claf er mwyn darganfod cyffuriau a 
meddyginiaethau personol yn y dyfodol. 

Cymorth seilwaith 

Yn ogystal â churadu a genoteipio samplau 
gan y garfan NCMH, rydym yn darparu cymorth 
seilwaith i astudiaethau ymchwil eraill yng 
Nghanolfan Cyngor Ymchwil Feddygol Prifysgol 

Caerdydd ar gyfer Geneteg Niwroseiciatryddol 
a Genomeg a’r Sefydliad Niwrowyddorau ac 
Ymchwil Iechyd Meddwl. 

Mae’r cymorth hwn yn cynnwys rheoli 
prosesau er mwyn sicrhau cydymffurfio 
â’r Ddeddf Meinweoedd Dynol (HTA) a 
churadu a genoteipio samplau ar gyfer yr 
astudiaeth seicosis yn ogystal â phrosiectau 
cydweithrediadol mawr fel IMAGINE ID. 

IMAGINE ID

Ystyr IMAGINE ID yw Anabledd Gwybyddol ac 
Iechyd Meddwl: Asesu’r Effaith Genomeg ar 
Niwroddatblygiad (Intellectual Disability and 
Mental Health: Assessing the Genomic Impact 
on Neurodevelopment). 

Prosiect cydweithredol yw hwn rhwng Prifysgol 
Caerdydd, Prifysgol Caergrawnt a Choleg 
Prifysgol Llundain. 

Y nod yw casglu gwybodaeth am grŵp mawr o 
blant sydd ag anabledd gwybyddol ac archwilio 
sut mae newidiadau genetig yn effeithio ar 
ymddygiad plant a phobl ifanc. 

Mae ein cefnogaeth wedi cael ei gydnabod 
mewn sawl papur a gyhoeddwyd yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf. 

Yr Athro Mick O’Donovan
Arweinydd y pecyn gwaith

Beth yw genoteipio? 

Genoteipio yw’r broses o 
benderfynu ar y gwahaniaethau 
yng nghyfansoddiad genetig 
unigolyn drwy archwilio eu 
dilyniant DNA a’i gymharu 
â dilyniant neu ddilyniant 
cyfeirnod unigolyn arall. 
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Gofal cymdeithasol ac ymchwil gymdeithasol

Yr Athro Catherine Robinson
Arweinydd y pecyn gwaith

Mae dau o’n prif Archwilwyr yn gweithio yng 
Nghanolfan Prifysgol Bangor ar gyfer Iechyd 
Meddwl a Chymdeithas. 

Mae’r bartneriaeth ffyniannus hon wedi 
caniatáu i ni gynnwys cwestiynau’n ymwneud â 
phenderfynyddion cymdeithasol iechyd meddwl 
yn ein hasesiadau, gan gynnwys cwestiynau am 
waith a chyflogaeth, cysylltiadau crefyddol ac 
amgylchedd cymdeithasol plentyndod. 

Ceir persbectif rhyngwladol sylweddol i’n 
gweithgaredd yn y maes hwn hefyd, gyda 
rhaglenni gwaith ar draws de Asia.

Mae’r gwaith rhyngwladol hwn yn cynnig 
cyfle hanfodol i rannu gwybodaeth a bydd 
yn defnyddio ein profiad o ddatblygu carfan 
hydredol a dwyn ynghyd ddata iechyd a 
chymdeithasol.

Menter Hunan-Niweidio De Asia (SASHI)

Partneriaeth gyda Phrifysgol Manceinion 
a Phrifysgol Rhydychen yn y DU ac 
academyddion o Mysore, India a Karachi, 
Pacistan yw SASHI. 

Nod y prosiect yw canfod ymatebion effeithiol 
i hunan-niweidio a hunan-laddiad bwriadol yn 
ne-ddwyrain Asia drwy lunio seilwaith ymchwil 
ac arbenigedd yn India a Phacistan.

Bydd hyn yn caniatáu i bob gwlad gasglu corff 
o dystiolaeth i hwyluso’r gwaith o ddatblygu 
ymyriadau diwylliannol perthnasol ac effeithiol, 
yn gymdeithasol a meddygol.

Bydd hefyd yn caniatáu i ni gymharu data a 
gesglir ar draws de Asia a data gan y garfan 
NCMH.

Caiff SASHI ei ariannu gan y Gronfa Ymchwil i 
Heriau Byd-eang, sef cronfa gwerth £1.5 biliwn 
i gefnogi ymchwil arloesol sy’n mynd i’r afael 
â’r heriau y mae’r gwledydd sy’n datblygu yn eu 
hwynebu.  

Mae gwaith ymchwil sy’n ystyried 
penderfynyddion cymdeithasol ac 
effeithiau cymdeithasol iechyd meddwl 
yn chwarae rhan bwysig yn ein gwaith.

Uchafbwyntiau

n Cael grant gan Y Gronfa Ymchwil i 
Heriau Byd-eang

n Cyhoeddi pennod ar hyfforddi 
meddygon mewn ysbytai yn India 
mewn asesu iechyd meddwl fel rhan 
o strategaeth atal hunanladdiad
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Banc data SAIL 

Yr Athro Ann John
Arweinydd y pecyn gwaith

Rydym yn gweithio gyda banc data 
SAIL ym Mhrifysgol Abertawe i gysylltu 
gwybodaeth a gaiff ei chasglu gan 
gleifion fel mater o drefn er mwyn 
cefnogi ein gwaith ymchwil.

Uchafbwyntiau

n Sicrhau dau grant braenaru gan y 
Cyngor Ymchwil Feddygol i harneisio 
grym data mawr

n Sicrhau grant gan y Cymhwyster 
Gorfodol i lunio llwybr data ieuenctid

n Cyhoeddi 9 astudiaeth gyswllt data, 
gan gynnwys un ar farwolaethau cyn 
pryd a salwch meddwl difrifol

Dros y deuddeg mis diwethaf, rydym wedi 
gwneud nifer o geisiadau llwyddiannus am 
grantiau yn gysylltiedig â’r pecyn gwaith 
hwn, gan gynnwys grant o £800,000 gan y 
Cymhwyster Gorfodol (MQ) a dros £1.7 miliwn 
mewn cyllid gan y Cyngor Ymchwil Feddygol 
(MRC).

Bydd y grant gan MQ yn ein galluogi i ddatblygu’r 
Llwyfan Data Ieuenctid MQ ar gyfer Ymchwil 
Iechyd Meddwl, a gaiff ei gynnal ym Mhrifysgol 
Abertawe.

Bydd yn dwyn ynghyd, yn ddienw, amrywiaeth eang 
o wybodaeth sydd ar gael eisoes, a gwybodaeth 
newydd yn ymwneud ag iechyd meddwl pobl ifanc 
rhwng 10 a 24 oed o bob rhan o’r DU.

Bydd hyn yn darparu ymchwil nas gwelwyd erioed 
o’r blaen ar gyfer ymchwilwyr a gwneuthurwyr 
polisi er mwyn gwella dealltwriaeth o salwch 
meddwl ymysg pobl ifanc, mynd i’r afael â heriau 
hanesyddol o ran gwasanaeth, a mynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb o ran iechyd meddwl.

Bydd swm sylweddol o gyllid y Cyngor Ymchwil 
Feddygol yn cael ei ddefnyddio i helpu i gysylltu 
dros 15,000 o samplau biolegol a roddwyd i 

Brifysgol Caerdydd â chofnodion iechyd electronig, 
gan integreiddio gwybodaeth geneteg â data 
clinigol.

Bydd hefyd yn ariannu prosiect i ddatblygu carfan 
mewn ysgol, gan ein galluogi i gadw llygad ar 
iechyd meddwl pobl ifanc wrth iddynt dyfu’n 
oedolion, a chanfod ffactorau risg a diogelu o 

gyfnod cynnar.

Defnyddio banc data SAIL i archwilio 
marwolaethau cyn pryd a salwch 
meddwl difrifol

Archwiliwyd achosion marwolaeth bron i 400,000 
o bobl dros ddeng mlynedd i geisio canfod pam 
mae disgwyliad oes pobl sydd â salwch meddwl 
difrifol yn is na’r boblogaeth gyffredinol.

Canfuwyd bod risg pobl sydd â salwch meddwl 
difrifol o farw o leiaf ddwywaith a hanner yn uwch 
na risg y boblogaeth yn gyffredinol, ond bod hyn 
yn codi i bron deirgwaith yn uwch ymysg y rhai a 
gaiff eu derbyn i’r ysbyty.

Y gwahaniaeth mwyaf mewn marwolaethau ymysg 
y rhai sydd â salwch meddwl difrifol o’i gymharu â’r 
boblogaeth gyffredinol oedd y rhai a oedd yn marw 
o achosion anhysbys neu amhendant (13 gwaith yn 
uwch), ac yna hunanladdiad (12 gwaith yn uwch), a 
chamddefnyddio sylweddau (wyth gwaith yn uwch).

O safbwynt iechyd y cyhoedd, dylid ystyried 
pobl sydd â salwch meddwl difrifol yn rhai risg 
uchel ar gyfer salwch corfforol a dylid dylunio 
gwasanaethau i’w gwneud yn haws i’r bobl hyn gael 
gofal. 

Mae hefyd yn bwysig rhoi pwyslais sylweddol 
ar wella iechyd corfforol pobl sydd â salwch 
meddwl difrifol drwy sgrinio a rheoli 
anhwylderau cardiofasgwlaidd ac anhwylderau 
metabolig, fel diabetes.

Cyhoeddwyd yr astudiaeth hon yn y cylchlythyr 
Schizophrenia Research.
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NCMH a phartneriaeth SAILNCMH & SAIL Partnership

Date of assessment

Time

NCMH records life-time diagnoses 
at the date of assessment.

SAIL records time events, adding 
detailled date information for each
diagnosis and prescription.

SAIL contains information beyond the date of assessment, 
allowing follow-up studies.

Mental Health
Diag. 1
Diag. 2
Diag. 3
Diag. 4

...

Physical Health

Prescription

NCMH records a limited 
number of mental health 
diagnoses.
SAIL records all diagnoses, 
without limit in number or 
type.

SAIL records physical health 
diagnoses.

NCMH records prescriptions related to mental health. 
SAIL records all prescriptions.

Self-report

Genetics

GP

Hospital Inpatients

Hospital Outpatients

Emergency Department

NCMH data is mostly self-reported, 
but it may also include additional 
information from hospital 
case notes. SAIL provides the NCMH with data from 73% 

of GP practices in Wales

The linkage of NCMH's 
genetic data with SAIL's 
diagnostic and demographic 
information has the potential 
to produce very high impact 
outputs.

SAIL's hospital data covers the whole of Wales,
and it contains data from emergency department 
admissions.

Psy-Cymru & SAIL comparison
Psychotic disorders

28 540 43

0.951

Schizophrenia
54 319 123

0.855

Bipolar
4529 60

0.608

Depression
81 147 251

0.645

The proportion of diagnoses
identified by Psy-Cymru but 
not by SAIL is relatively small.

Sensitivity (the proportion of 
agreement) is modest for most 
mental health conditions (>0.6)

The proportion of diagnoses
identified by SAIL but not by
Psy-Cymru is generally 
greater than vice versa.

100 people

Diagnosis
# Yes/No # Yes/Yes # No/Yes

Sensitivity

NCMH datasets contain 
mostly participants with 
psychotic disorders.

Comparing diagnoses for the cohort linked in SAIL with +5 years of GP data (621 participants)



16

Anableddau Dysgu

Dr Stephen Beyer
Arweinydd y pecyn gwaith

Mae ymchwil sy’n ystyried 
penderfynyddion cymdeithasol ac 
effeithiau cymdeithasol iechyd meddwl 
yn chwarae rhan bwysig yn ein gwaith.

Uchafbwyntiau

n Recriwtio dros 140 o gyfranogwyr 
ag anableddau dysgu i’r garfan

n Mynychu’r gynhadledd Pobl yn 
Gyntaf Cymru Gyfan yn 2017, a 
gwneud cyflwyniad yno

n Canfod cydweithwyr i weithio ar 
gam nesaf y rhaglen beilot Rhaglen 
Ymwybyddiaeth Hwyliau (MAP)

Mae ein gwaith ar anableddau dysgu yn cwmpasu 
sawl maes, o archwilio’r amgylchedd, ffactorau 
seicolegol a genetig sy’n dylanwadu ar y risg 
y gallai rhywun sydd ag anabledd dysgu brofi 
problem iechyd meddwl hyd at ddatblygu 
pecynnau seicoaddysg, er mwyn helpu pobl sydd 
ag anableddau i ddysgu sut i reoli eu teimladau’n 
well. 

Rydym hefyd yn ymwneud â gwaith ymchwil ar 
anableddau dysgu a chyflogaeth. 

Engage to Change

Rydym yn cydweithio ag Anableddau Dysgu 
Cymru a phartneriaid eraill ar Engage to 
Change, sef prosiect a gaiff ei ariannu gan y 
Loteri Fawr gyda’r nod o gynorthwyo 1,000 
o bobl ifanc sydd ag anabledd dysgu a/neu 
awtistiaeth i gael gwaith cyflogedig. 

Cynhaliodd y prosiect seremoni wobrwyo 
yn ddiweddar i gydnabod gwaith caled ac 
ymrwymiad y bobl ifanc sy’n gysylltiedig ag 
Engage to Change, ac yn ystod y digwyddiad, 
rhoddodd Dr Stephen Beyer anerchiad ar ein 
gwerthusiad cyntaf o’r prosiect hyd yn hyn. 

Hyd yma, cafwyd 302 o dreialon gwaith 
byrdymor di-dâl a 167 o leoliadau cyflogedig o 
hyd at chwech mis. 

Mae nifer y bobl ifanc a gyflogwyd hyd yma 
yn cynrychioli trosiad o leoliadau cyflogedig 
i gyflogaeth o 81% o’i gymharu â chyfraddau 
cyflogaeth cenedlaethol o 6% ar gyfer y grŵp 
hwn. 

Mae cyflogwyr yn cofnodi cyfradd boddhad 
cyffredinol o 70% am berfformiad gwaith eu 
gweithwyr ifanc. 

Rydym wedi bod yn arloeswyr i raglen 
interniaeth SEARCH y prosiect Engage to 
Change ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae 23 
o bobl ifanc wedi cwblhau cyfnod hyfforddi 
fel interniaid, a nifer sylweddol wedi sicrhau 
swydd gyflogedig. 
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Cynnwys, ymgysylltu a throsglwyddo 
gwybodaeth 

Yr Athro Ian Jones
Arweinydd y pecyn gwaith

Er mai pecyn gwaith ynddo’i hun yw hwn, 
mae’r cyfrifoldeb am gynnwys, ymgysylltu a 
throsglwyddo gwybodaeth yn berthnasol i’r 
NCMH gyfan, gyda staff o amrywiaeth eang 
o gefndiroedd yn cymryd rhan yn ein rhaglen 
weithgareddau. 

Ar grwydr 

Aethom i dros 25 o ddigwyddiadau yn 
ystod y flwyddyn, gan gynnwys cefnogi’r 
ymgyrch Forces for Change, a oedd yn anelu 
at godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd 
meddwl ymysg cyn-filwyr a chyn-weithwyr y 
gwasanaethau brys. 

O dan arweiniad Hafal, Bipolar UK a Diverse 
Cymru, cawsom fynd i ddigwyddiadau gyda’r 
ymgyrch ledled Cymru, gan gynnwys Sioe Awyr 
Cymru, Gŵyl Maindy a Sioe Amaethyddol Cymru, 
gan sgwrsio â chyn-filwyr a’r cyhoedd am ein 
gwaith ymchwil. 

Cydweithiwyd â My Discombobulated Brain, sef 
elusen leol a sefydlwyd gan un o’r hyrwyddwyr 
ymchwil, i gynnal cystadleuaeth gelf i fyfyrwyr 

ar y thema iechyd meddwl i nodi Diwrnod Iechyd 
Meddwl Prifysgolion. 
  
Ymgysylltu drwy’r cyfryngau 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cael 
sylw yn y wasg dros 20 o weithiau i godi 
ymwybyddiaeth o’n gwaith ymchwil er mwyn 
helpu i fynd i’r afael â’r stigma ynghylch iechyd 
meddwl. 

Uchafbwynt y sylw hwn yn y cyfryngau oedd ein 
hymddangosiad ar raglen ddogfen BBC Cymru 
Inside my Brain, a gyflwynwyd gan Charlotte 
Church. 

Yn ystod y rhaglen, bu Charlotte yn cyfweld â’r 
Athro Ian Jones am rôl ymchwil a sut mae NCMH 
yn cyfuno data genetig, biolegol, cymdeithasol 
a seicolegol i ddeall achosion problemau iechyd 
meddwl yn well. 

Trafododd y rhaglen hefyd dreial Dadsensiteiddio 
ac Atgyfnerthu Cof Modiwlar â Chymorth Symud 
(3MDR) a gefnogir gan NCMH. Diben y treial yw 
ymchwilio i a yw 3MDR yn therapi effeithiol ar 
gyfer PTSD sy’n gwrthsefyll triniaeth ymysg cyn-
filwyr. 

Hyrwyddwyr ymchwil 

Pobl sydd wedi cymryd rhan yn ein gwaith 
ymchwil ac sydd bellach yn rhannu eu storïau 
er mwyn annog eraill i helpu hefyd yw ein 
hyrwyddwyr ymchwil.

O ddarparu astudiaethau achos i’r cyfryngau 
i ymddangos ar ein podlediad, mae ein 
hyrwyddwyr wedi dod yn rhan allweddol 
o’n gwaith ymgysylltu. Mae gennym 26 o 
hyrwyddwyr ymchwil erbyn hyn, gydag 
amrywiaeth o ddiagnosis o bob cwr o Gymru. 

Mae gweithio i gynnwys y cyhoedd 
mewn gwaith ymchwil i iechyd meddwl 
a gorchfygu stigma yn rhan allweddol 
o’n gwaith.

Uchafbwyntiau

n Mynychu dros 25 o ddigwyddiadau 
ledled Cymru

n Lansio Piece of Mind – podlediad yn 
benodol ar gyfer ymchwil i iechyd 
meddwl

n Ailfrandio ein grŵp cynnwys y 
cyhoedd; PÂR (Partneriaeth mewn 
Ymchwil)
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Piece of mind: Iechyd meddwl a seiciatreg

Cynnwys y cyhoedd yn NCMH 

Eleni, lansiwyd ein grŵp cynnwys y cyhoedd 
wedi ei ailfrandio, a gyda’r enw newydd PÂR 
(Partneriaeth mewn Ymchwil). 

Mae’r grŵp yn rhoi cyfle i bobl â phrofiad o 
broblemau iechyd meddwl i leisio barn o ran 
llywio gwaith ymchwil mewn partneriaeth ag 
academyddion. 

Dros y deuddeg mis diwethaf, rydym wedi 
penodi dau arweinydd gwasanaeth lleyg, sef 
Alan Meudell a Huw Davies, ac wedi cynnal nifer 
o weithdai lle mae ymchwilwyr yn gofyn am 
fewnbwn y cyhoedd yn eu ceisiadau am grantiau 
a syniadau ymchwil. 

Cyflwynodd y grŵp hefyd ganfyddiadau papur, 

Yn 2017, lansiwyd Piece of Mind - podlediad 
pwrpasol ar gyfer ymchwil iechyd meddwl. 

Mae pob pennod yn ymwneud â maes iechyd 
meddwl penodol ac yn dwyn ynghyd academydd 
neu glinigydd sy’n gwneud gwaith ymchwil ac 
aelod o’r cyhoedd sydd â phrofiad uniongyrchol 
o’r cyflwr. 

Y nod yw hwyluso sgyrsiau a rhoi llwyfan i bobl 
rannu profiadau bywyd, ein helpu i fynd i’r afael â 
stigma a gwella dealltwriaeth ynghylch effaith 
problemau iechyd meddwl. 

Mae’n ffordd arall i ni rannu’r wybodaeth 
ddiweddaraf am ein hymchwil, gan gyrraedd 
cynulleidfa ehangach ar draws Cymru a thu hwnt.
 
Hyd yma, rydym wedi recordio penodau’n 
ymwneud ag iselder ôl-enedigol, anhwylder 
straen wedi trawma, anhwylder gorfywiogrwydd 
diffyg sylw a hunan-niweidio. 

Ewch i www.ncmh.info/podcast i gael gwybod 
mwy. 

a gyhoeddwyd yng nghynhadledd flynyddol 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Ymwneud ac 
Ymgysylltu ag Ymchwil fis Hydref 2017. 
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Rhaglen Ymwybyddiaeth o Hwyliau 
(MAP)

Rhaglen seicoaddysg newydd a addaswyd 
gan BEPC sydd wedi’i hanelu at bobl sydd ag 
anhawster dysgu yw MAP. 

Y bwriad yw eu helpu i gael technegau a 
strategaethau i reoli eu hiechyd meddwl yn well, 
profi llai o symptomau a chael cyfnodau hwy o 
iechyd meddwl da. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi cael 
grwpiau peilot ychwanegol yn: 

n Bargoed
n Casnewydd

Ers hynny, rydym wedi cwrdd â gwasanaethau 
lleol ar gyfer anableddau dysgu ac wedi canfod 
cydweithwyr i weithio ar y datblygiad a’r cam 
peilot nesaf o’r Rhaglen Ymwybyddiaeth o 
Hwyliau. 

Seicoaddysg

Rhaglen Addysg Deubegynol Cymru 
(BEPC) 

Nod BEPC yw gwella ansawdd bywyd i bobl 
sydd ag anhwylder deubegynol drwy eu helpu i 
reoli eu cyflwr yn well drwy ddeall yr hyn sy’n ei 
sbarduno a’r symptomau. 

Mae gwaith ymchwil yn dangos y gall 
seicoaddysg fod yn effeithiol iawn i drin 
anhwylder deubegynol, gan arwain at leihau’r 
symptomau a’r angen i aros mewn ysbyty. 
Canfuwyd, hefyd, ei fod yn fwy tebygol o wneud i 
ddisgyblion ddilyn cyngor o ran triniaeth. 

Cyflwynir y cwrs dros 10 sesiwn, a phob un 
ar ffurf grŵp gyda rhwng 8 a 12 o bobl. Mae’r 
rhain yn gyfuniad o gyflwyniadau, trafodaethau 
anffurfiol yn y grŵp ac ymarferion byr. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi darparu 
cyrsiau ar hyd a lled Cymru, gan gynnwys: 

n Wrecsam
n Casnewydd
n Caerdydd
n Abertawe

Rydym hefyd wedi sefydlu partneriaeth ag 
Advance Brighter Futures, sef elusen yn Wrecsam. 

Yn dilyn hyfforddiant, byddant yn gweithio mewn 
partneriaeth â gwasanaethau iechyd meddwl yn 
y gymuned i ddarparu cyrsiau BEPC yn y dyfodol 
yn Wrecsam a’r cylch. 

Yn olaf, rydym wedi bod yn paratoi cais i’w 
gyflwyno i’r gronfa Loteri Fawr er mwyn ein 
galluogi i hyfforddi gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol a sicrhau bod BEPC yn ganolog i’r 
GIG.

I baratoi ar gyfer y cais hwn, rydym wedi cynnal 
grwpiau ffocws ledled Cymru i gasglu’r adborth 
diweddaraf gan gyfranogwyr ar BEPC ac wedi 
cynnal trafodaethau ag uwch staff y GIG i lywio 
ein cais a chynllunio gwelliannau i’r rhaglen ar 
gyfer y dyfodol.
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Cyflawniad allweddol:  
Iechyd meddwl ôl-enedigol 
Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod 
yn cydweithio ag NSPCC Cymru, Mind Cymru 
a’r Sefydliad Iechyd Meddwl i archwilio’r 
ddarpariaeth iechyd meddwl yng Nghymru a 
deall profiadau menywod a’u partneriaid, sydd 
wedi defnyddio’r gwasanaethau. 

Ein nod cyffredinol oedd tynnu sylw at y bylchau 
yn y gwasanaeth a gwneud argymhellion i 
Lywodraeth Cymru a byrddau iechyd i sicrhau 
bod menywod ledled Cymru yn gallu cael gafael 
ar wasanaethau, gwybodaeth a chymorth o 
ansawdd uchel ar gyfer eu llesiant meddwl yn 
ystod y cyfnod ôl-enedigol. 

Mae’r prosiect yn gwau ynghyd brofiadau 
menywod a’u partneriaid ar ôl i gyflyrau iechyd 
meddwl ôl-enedigol effeithio arnynt, a gweithwyr 
proffesiynol iechyd a’r trydydd sector sy’n 
ymwneud â’r gwaith o ddarparu gwasanaethau 
ôl-enedigol ledled Cymru. 

Ein canfyddiadau 

Canfuwyd bod menywod yng Nghymru eisoes 
yn elwa o wasanaethau ôl-enedigol cymunedol 
arbenigol newydd mewn chwech o’r saith bwrdd 
iechyd, yn dilyn buddsoddiad sylweddol gan 
Lywodraeth Cymru. 

Canfuwyd hefyd, fodd bynnag, mai’r ardal 
ble mae menyw yn byw sy’n rheoli lefel y 
gwasanaeth y gall gael gafael ynddo. 

O ganlyniad i hyn, rydym yn galw am fuddsoddi 
pellach mewn gwasanaethau iechyd meddwl 
ôl-enedigol arbenigol i fynd i’r afael â’r 
anghydraddoldeb hwn. Rydym hefyd yn galw 
am ddarpariaeth uned mam a baban priodol 
yng Nghymru ar gyfer y menywod hynny a’u 
teuluoedd, y mae’r cyflyrau iechyd meddwl ôl-
enedigol mwyaf difrifol yn effeithio arnynt. 
 
Y camau nesaf 

Dros y misoedd nesaf, rydym yn bwriadu rhoi 
rhagor o gyhoeddusrwydd i’n canfyddiadau 
ymysg gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym 
maes iechyd meddwl ôl-enedigol, gwneuthurwyr 
polisi ac Aelodau’r Cynulliad fel y gallwn 
gydweithio i fynd i’r afael â’r diffygion hyn er 
mwyn galluogi Cymru i arwain y ffordd o ran 
darparu gofal iechyd meddwl ôl-enedigol cyson o 
ansawdd uchel i fenywod ledled y wlad.

Darllenwch yr adroddiad
Gallwch lawrlwytho’r adroddiad drwy fynd i: 
www.ncmh.info/bumps-to-babies
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Cyflawniad allweddol: 
Recriwtio o bell 
Rydym wedi bod yn gweithio gyda llawer o 
ymddiriedolaethau’r GIG yn Lloegr i hyfforddi eu 
staff i recriwtio yn ein hastudiaeth ni. 

Yr Ymddiriedolaethau rydym yn gweithio gyda 
hwy ar hyn o bryd: 

n Midlands Partnership NHS Foundation Trust
n North Staffordshire Combined Healthcare   
 NHS Trust
n Cornwall Partnership NHS Foundation Trust

Mae hyn yn golygu bod yr ymddiriedolaethau’n 
canfod cyfranogwyr, yn cynnal asesiad byr ac yn 
casglu sampl biolegol.

Yna, caiff y data a’r samplau eu dychwelyd yn 
ddiogel i’n labordy yng Nghaerdydd, lle y cânt eu 
prosesu. 

Mae’r dull hwn wedi bod yn llwyddiannus o 
ran ein helpu i recriwtio mwy o gyfranogwyr 
o ardal ehangach, yn ogystal â rhyddhau ein 
cynorthwywyr seicoleg i ganolbwyntio ar 
gasglu mwy o wybodaeth gan y bobl hynny 
sydd â chyflyrau y mae gennym arbenigedd 
penodol ynddynt, megis anhwylder deubegynol, 
sgitsoffrenia a PTSD. 

Camau Nesaf 

Rydym wrthi’n creu partneriaethau newydd 
gyda’r ymddiriedolaethau a ganlyn: 

n Devon Partnership NHS Trust
n 2gether NHS Foundation Trust

NHS Trust Nifer o bobl wedi’i recriwtio

Midlands Partnership Trust 439

North Staffordshire Combined Healthcare   
NHS Trust

37

Cornwall Partnership NHS Foundation Trust 61

Map o’n safleoedd 
recriwtio o bell 
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Casgliadau 

Rydym wedi cyrraedd nifer o gerrig milltir pwysig eleni ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu 
ein gweithgareddau ym mhob un o’n meysydd pecyn gwaith. 

Datblygu ein carfan 

Dros y flwyddyn nesaf, byddwn yn canolbwyntio ar gasglu data asesu data manwl drwy eu 
gwahodd i gymryd rhan mewn cyfweliadau mwy manwl am eu profiadau, cymryd rhan mewn 
asesiadau niwrowybyddol a thrwy gasglu data am gwsg ac amhariad rhythm beunyddiol. 

Byddwn yn parhau i recriwtio rhagor o bobl i ymuno â’r astudiaeth, gan ganolbwyntio ar ragor o 
blant a phobl ifanc. Caiff hyn ei hwyluso gan ein partneriaeth â’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl 
Plant a’r Glasoed (CAMHS) a chydag Uned Asesu Niwroddatblygiadaol Prifysgol Caerdydd. 

Yn ogystal, rydym yn bwriadu lansio astudiaeth myfyrwyr mewn partneriaeth â thîm llesiant 
Prifysgol Caerdydd ym mis Medi 2018. 

Nod y gwaith hwn, o dan arweiniad yr Athro Debbie Cohen, yw recriwtio carfan o fyfyrwyr i’w dilyn 
dros gyfnod o amser a fydd yn caniatáu i ni archwilio sut y gallai pryderon am iechyd meddwl 
newid wrth i fyfyrwyr ddatblygu. Bydd hefyd o gymorth i ni ganfod risg posibl a ffactorau diogelu 
ac, yn y pen draw, yn caniatau i ni addasu gwasanaethau cymorth y brifysgol i ddiwallu anghenion 
myfyrwyr yn well. 

Harneisio grym data mawr 

Byddwn yn defnyddio ein cyllid newydd gan y Cyngor Ymchwil Feddygol ac MQ i ymestyn y dull 
data graddfa fawr ein pecyn gwaith banc data SAIL drwy integreiddio gwybodaeth enetig â data 
clinigol, amgylcheddol, datblygiadol a biolegol sylweddol. 

Bydd cysylltu data genetig a data cyfweliad cyfranogwyr ymchwil â’u cofnodion iechyd o gymorth 
i ni wrth gael cipolwg ar effaith ffactorau genetig a ffactorau eraill a fydd yn ein helpu i ddeall 
natur cyflyrau iechyd meddwl ac, yn y pen draw, yn arwain at well diagnosis a thriniaethau. 

Gwneud gwahaniaeth 

Cyhoeddwyd adroddiad gennym yn ddiweddar ar wasanaethau iechyd meddwl ôl-enedigol yng 
Nghymru. Rydym yn bwriadu gweithio gyda’n partneriaid yn yr NSPCC, Mind Cymru, y Sefydliad 
Iechyd Meddwl a’r Gynghrair Iechyd Meddwl Famol i godi ymwybyddiaeth o’n canfyddiadau a 
lobïo Llywodraeth Cymru a byrddau iechyd ledled Cymru i fuddsoddi mewn gwasanaethau iechyd 
meddwl ôl-enedigol, gan gynnwys uned mam a baban fel y gall menywod yng Nghymru gael y 
gofal o ansawdd uchel y maent yn ei haeddu. 

Yn ogystal, fel partner ar y prosiect Engage to Change, mae gennym gyfle unigryw i wneud 
gwahaniaeth cadarnhaol, ymarferol i bobl ifanc sydd ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth. Yn 
wir, mae rhai llwyddiannau mor fuan â hyn, gydag 81% o’r rhai sy’n cwblhau lleoliad â thâl yn 
symud i gyflogaeth. 
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Byddwn hefyd yn parhau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol drwy sicrhau bod gan bobl yr offer a’r 
technegau sydd eu hangen arnynt i helpu i reoli eu hwyliau ac iechyd meddwl drwy ein rhaglenni 
seicoaddysg llwyddiannus. Rydym wrthi’n paratoi cais am gyllid ar hyn o bryd i’n galluogi i 
hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddarparu Rhaglen Addysg Ddeubegynol Cymru 
(BEPC), gan sicrhau ei bod yn haws i bobl sydd ag anhwylder deubegynol gael gafael arno. 

Edrych y tu hwnt i 2020 

I gloi, byddwn yn dechrau datblygu ein cais am gyllid er mwyn ein galluogi i barhau â’n gwaith y 
tu hwnt i fis Mawrth 2020. 

Wrth baratoi, byddwn yn cynnal dadansoddiad ac yn gwahodd barn ein cydweithwyr yn y GIG, 
y trydydd sector, cymuned ehangach o ymchwilwyr ac aelodau o’r cyhoedd i rannu eu barn ar 
gyfeiriad NCMH yn y dyfodol. 
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Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a 
ariannir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

This report is also available in English. To request a copy, 
please contact info@ncmh.info

/walesmentalhealth
@ncmh_wales

@thencmh


