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Cyflwyniad
Yn y blynyddoedd diwethaf, bu ffocws cynyddol ar iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc yng Nghymru (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2018). Er gwaethaf yr angen 
cynyddol am ymwybyddiaeth iaith a diwylliant mewn ymchwil iechyd, mae diffyg mesurau iechyd ar gael yn Gymraeg i wella dibynadwyedd a dilysrwydd 
astudiaethau a gynhelir yng nghyd-destun dwyieithog Cymru, ac mae hyn yn arbennig o wir am fesurau sydd i gael eu cwblhau gan bobl ifanc. Mae LLAIS, sy’n ran 
o Uned Treialon NWORTH ac wedi'i ariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, wedi bod yn rhan o'r broses o ddilysu tair mesur iechyd a lles ar gyfer prosiect 
ADTRAC (ADTRAC, 2018) yn ddiweddar.

Nodau ac amcanion dilysiad GAD-7
Blaenoriaethu a sefydlu fersiwn Gymraeg o fesur lles GAD-7 trwy:
• Ymgymryd â chyfieithu a dilysu fersiwn Gymraeg o fesur GAD-7 yn ieithyddol er budd 

y cyd-destun clinigol yn ogystal â chyd-destun ymchwil.
• Gwneud y fersiwn Cymraeg o'r mesur GAD-7 ar gael ar ww.micym.org, i gynorthwyo 

ei ddefnydd gan glinigwyr, ymchwilwyr a darparwyr gwasanaethau eraill.

Dilynwch @micymraeg am y wybodaeth diweddaraf am fesurau iechyd.

Canlyniadau
Yn ogystal â chyfieithwyr proffesiynol, terminolegydd iaith a gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol, rhoddodd deuddeg o bobl ifanc o Ogledd Cymru eu barn ar fersiwn o'r GAD-7 
iaith Gymraeg mewn sesiynau grŵp ffocws neu mewn cyfweliadau wyneb yn wyneb i 
sicrhau eglurder y cwestiynau. Gwnaethpwyd newidiadau i'r geiriad yn seiliedig ar y 
trafodaethau hyn a sylwadau terfynol y terminolegydd iaith. Er enghraifft:

Dull
Dilynwyd proses gam wrth gam cynhwysfawr gyda chamau rheoli ansawdd a phrofion 
gwybyddol er mwyn sicrhau bod cywerthedd cysyniadol a semantig yn cael eu cyflawni. 
Roedd y camau fel a ganlyn. (Gweler http://micym.org/llais/static/translationsCymraeg.html)

Mae fersiwn Gymraeg y GAD-7 ar 
gyfer pobl ifanc ar gael ar wefan 

www.micym.org. Gellir ei 
lawrlwytho a’i ddefnyddio yn rhad 

ac am ddim.

Gweler y mesur Cymraeg ar 
wefan www.micym.org
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Casgliad
Ers mis Hydref 2018, mae'r GAD-7 ar gyfer pobl ifanc wedi bod ar gael i ddarparwyr gwasanaethau ac ymchwilwyr ei 
ddefnyddio yng Nghymru. Bydd y mesur iechyd hwn yn helpu pobl ifanc i fynegi eu cyflwr iechyd meddwl yn Gymraeg. 
Mae gwaith dilysu ieithyddol LLAIS yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at sefydlu systemau cadarn i sicrhau cynnal a 
chyflwyno ymchwil o'r ansawdd uchaf sy'n cwrdd â gofynion rheoli a llywodraethu ymchwil wrth hyrwyddo dulliau 
methodolegol o arwyddocâd rhyngwladol. Hyd yn hyn, mae 44 o fesurau ar gael o wefan www.micym.org ac mae tua 
40 o'r rhain wedi eu dilysu'n ieithyddol gan LLAIS, Uned Treialon NWORTH.
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“Mae pryder ac iselder ysbryd yn effeithio ar lawer o bobl ifanc 

yng Nghymru”

“Anxiety and depression affect many young people in Wales”

Sylw gan glinigydd

“Mae pryder a gorbryder yn effeithio ar lawer o bobl 

ifanc fel ni”

“Anxiety affects many young people like us” 

Sylw gan berson ifanc
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