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Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.15 - 09.30)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

2 Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth â'r Samariaid 

(09.30 - 10.15) (Tudalennau 1 - 24)  

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru 

Emma Harris, Swyddog Polisi a Chyfathrebu 

Susan Francis, Swyddog Prosiect Samariaid Cymoedd De Cymru 

  

Briff ymchwil  

Papur 1 

  

Egwyl (10.15 - 10.20)  

 

3 Atal hunanladdiad: Tystiolaeth gan Goleg Brenhinol y 

Seiciatryddion yng Nghymru 

(10.20 - 11.05) (Tudalennau 25 - 33)  

Yr Athro Keith Lloyd, Cadeirydd, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru 

  

Papur 2 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



  

Egwyl (11.05 - 11.10)  

 

4 Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth â fforymau hunanladdiad 

aml-asiantaeth rhanbarthol 

(11.10 - 11.55) (Tudalennau 34 - 95)  

Dr Gwenllian Parry, Cadeirydd, Gweithgor Hunanladdiad a Hunan-niweidio 

Gogledd Cymru 

Avril Bracey, Cadeirydd, Fforwm Rhanbarthol Canolbarth a De-orllewin Cymru 

 

Papur 3 – Gweithgor Hunanladdiad a Hunan-niweidio Gogledd Cymru 

Papur 4 – Grŵp Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru 

 

5 Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth gyda Survivors of 

Bereavement by Suicide (SOBS) 

(11.55 - 12.40)   

Angela Samata, Llysgennad SOBS 

  

Rhaglen ddogfen y BBC 'Life After Suicide' 

  

  

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(12.40)   

7 Atal hunanladdiad: trafod y dystiolaeth 

(12.40 - 12.50)   

http://documentaryheaven.com/life-after-suicide/


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Atal Hunanladdiad 

Ymateb Samariaid Cymru 

Mae’r Samariaid yn elusen gofrestredig â’r nod o ddarparu cymorth emosiynol i unrhyw 

un sydd mewn trallod emosiynol.  Yng Nghymru, mae’r Samariaid yn gweithio’n lleol ac 

yn genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o’u gwasanaeth ac estyn allan i gymunedau lleol i 

gynorthwyo pobl sy’n cael trafferth i ymdopi. Maent yn ceisio defnyddio eu harbenigedd 

a’u profiad i wella polisïau ac arferion ac yn gyfranwyr gweithgar i’r gwaith o ddatblygu a 

rhoi ar waith Gynllun Gweithredu Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Cymru ‘Siarad â Fi 2’. 

1. Maint problem hunanladdiad yng Nghymru a thystiolaeth ynghylch ei

achosion

1.1 Dros y byd i gyd, mae mwy nag 800,000 o bobl yn marw trwy hunanladdiad bob 

blwyddyn.
1

 Yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, mae mwy na 6000 o bobl yn lladd 

eu hunain bob blwyddyn ac yng Nghymru, mae rhwng 300 a 350 o bobl yn 

marw trwy hunanladdiad bob blwyddyn. Mae hyn tua theirgwaith y nifer sy’n 

cael eu lladd mewn damweiniau ar y ffyrdd. Yng Nghymru ac yn Lloegr, 

hunanladdiad yw achos mwyaf cyffredin marwolaeth ymysg dynion 20-49 oed. 

O’r 322 o hunanladdiadau yng Nghymru yn 2016, roedd 265 (82%) gan 

ddynion.
2

 Yn 2015, y grwpiau oedran â’r gyfradd hunanladdiadau uchaf am bob 

100,000 o bobl yng Nghymru oedd: 30-34 oed, i bawb, a 30-34 oed, i ddynion. 

Wrth adolygu tueddiadau dros amser, bu cynnydd cyffredinol mewn 

hunanladdiadau ymysg dynion yng Nghymru dros y 30 mlynedd ddiwethaf, a 

gwelwyd tuedd benodol ar i fyny ers o gwmpas 2008. Mae hunanladdiadau 

ymysg menywod yng Nghymru wedi gostwng dros yr un cyfnod ond, yn unol â’r 

duedd ymysg dynion, gwelwyd cyfnod o gynnydd cyffredinol ers 2008.
3

  

1.2 Er nad oes un rheswm unigol pam mae pobl yn lladd eu hunain, mae 

amrywiaeth fawr o ffactorau risg a grwpiau sydd â risg uchel o ganlyniad ac sy’n 

fwy tebygol o brofi teimladau hunanladdol neu hunanladdiad a gwblhawyd. 

Mae’r grwpiau hyn yn cynnwys: dynion ifanc a chanol oed; pobl sydd mewn 

cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl; pobl sy’n byw mewn ardaloedd o 

amddifadedd economaidd gymdeithasol; pobl â hanes o hunan-niwed; pobl sy’n 

profi unigedd ac arwahaniad; pobl sydd mewn cysylltiad â’r system cyfiawnder 

1

 Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). (2014). Preventing suicide: A global imperative. Cafwyd o: http://www.who.int/mental_health/suicide-

prevention/world_report_2014/en/ 

2

 Swyddfa Ystadegau Gwladol (2016). Suicides in the United Kingdom, 2015 registrations. Y Deyrnas Unedig: Swyddfa Ystadegau 

Gwladol 

3

 Scowcroft, E. (2016). Suicide statistics report 2016: Including data for 2012-2014. Surrey: Samariaid. 
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troseddol, gan gynnwys carcharorion; pobl â hanes o gamddefnyddio alcohol a 

sylweddau; ceiswyr lloches a ffoaduriaid; y cymunedau Sipsiwn, Roma a 

Theithwyr; grwpiau galwedigaethol penodol megis meddygon, nyrsys, 

gweithwyr milfeddygol, ffermwyr a gweithwyr amaethyddol; ffrindiau a 

theuluoedd sydd wedi colli rhywun trwy hunanladdiad, a phobl lesbiaidd, hoyw, 

deurywiol, trawsryweddol ac sy’n cwestiynu (LGBTQ).  

 

1.3 Rhaid wrth ymdrech dargededig ar y cyd gan gyrff cyhoeddus a chyrff 

gwirfoddol i ganfod a lleihau risg hunanladdiad mewn grwpiau risg uchel. Er 

bod yn rhaid inni gynnal ymagwedd poblogaeth gyffredinol at atal hunanladdiad 

yng Nghymru, mae’n bwysig bod yna wybodaeth drawslywodraethol a thraws-

sectorol am y ffactorau risg am broblem mor gyffredin ym maes iechyd y 

cyhoedd.  

 

2. Effaith gymdeithasol ac economaidd hunanladdiad. 

 

2.1 Mae pob hunanladdiad yn drasiedi sy’n cael effaith drychinebus ar deuluoedd, 

ffrindiau, cydweithwyr a’r gymuned ehangach. Am bob un o’r marwolaethau 

trwy hunanladdiad yng Nghymru bob blwyddyn, awgrymwyd bod effaith ddofn 

ar 6 o bobl ar gyfartaledd, ac mae teuluoedd a ffrindiau sydd wedi colli rhywun 

trwy hunanladdiad 1.7 gwaith yn fwy tebygol o geisio lladd eu hunain.
4

 

Amcangyfrifwyd mai cost gyfartalog hunanladdiad yn y boblogaeth gyffredinol 

yw £1.67 miliwn am bob hunanladdiad a gwblhawyd.
5

 Mae hyn yn cynnwys 

costau anniriaethol (colled bywyd i’r unigolyn a phoen a dioddefaint i 

berthnasau), yn ogystal â chynnyrch a gollir (â chyflog a heb gyflog), amser yr 

heddlu ac angladdau.  

 

2.2  Rhaid inni ddarparu gwell gwybodaeth a chymorth i bobl sydd wedi colli 

rhywun trwy hunanladdiad neu y mae hunanladdiad wedi effeithio arnynt. Mae 

rhestrau aros am gymorth gyda phrofedigaeth yn rhwystr mawr i ofal dilynol 

yng Nghymru. Rhaid i adnoddau megis ‘Help is at Hand Cymru’ gael eu 

lledaenu’n ehangach. Gall y stigma o gwmpas marwolaeth trwy hunanladdiad 

achosi arwahaniad i’r teuluoedd a ffrindiau sy’n cael eu gadael ar ôl, ac mae 

rhai sydd wedi goroesi colled trwy hunanladdiad yn cael problemau nodedig 

iawn o ran profedigaeth ynghylch euogrwydd, cywilydd a gwrthodiad. Rhaid inni 

hybu siarad fel ffordd o geisio cymorth ac ymyrraeth gynnar er mwyn lleihau 

stigma colli rhywun trwy hunanladdiad. 

 

  

                                                           
4

 Pitman, A. L., Osborn, D. P., Rantell, K., a King, M. B. (2016). Bereavement by suicide as a risk factor for suicide attempt: A cross-

sectional national UK-wide study of 3432 young bereaved adults.  

5

 McDaid, D., Park, A., a Bonin, E. (2011). Population level suicide awareness training and intervention. In M. Knapp, D. McDaid & M. 

Parsonage (Eds.), Mental Health Promotion and Prevention: The Economic Case (26-28). Llundain: Yr Adran Iechyd.  
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3. Effeithiolrwydd ymagwedd Llywodraeth Cymru at atal hunanladdiad 

 

3.1 Fel aelodau o Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed 

Llywodraeth Cymru, rydym wedi cyfrannu at y gwaith o ddatblygu a gweithredu 

Siarad â Fi 2. Rydym yn croesawu’r dull sy’n seiliedig ar y “3 C” fel y’u gelwir yn 

Saesneg, a nodir yn Siarad â Fi 2 (trawslywodraethol, traws-sectorol a 

chydweithredol o ran dylunio a darparu) a nodi darparwyr gofal sy’n 

flaenoriaeth, lleoedd sy’n flaenoriaeth a phobl sy’n flaenoriaeth. Yn nhermau 

cynnydd, credwn fod gweithredu’n broblem o hyd. Yn adolygiad man canol 

Iechyd Cyhoeddus Cymru o’r gwaith o weithredu Siarad â Fi (2012), nodwyd bod 

gweithredu’n anodd oherwydd yr anhawster wrth sefydlu Grwpiau Rhanbarthol 

a diffyg cefnogaeth lefel uchel mewn llawer o fyrddau iechyd ac awdurdodau 

lleol. Credwn fod bodolaeth cynlluniau o’r fath yn hanfodol i’r ymdrechion i 

leihau hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru ond mae ar y cynllun 

gweithredu hwn angen fframwaith clir ar gyfer gweithredu; un sy’n cydnabod 

pwysigrwydd gweithredu’n lleol. 

 

3.2 Mae llawer o amcanion lefel uchaf Siarad â Fi 2 yn dibynnu ar weithio’n 

effeithiol mewn partneriaeth yn lleol trwy ddull traws-gydweithredol.  Er 

enghraifft, un o’r prif amcanion yw gwella ymwybyddiaeth, gwybodaeth a 

dealltwriaeth am hunanladdiad a hunan-niwed ymhlith unigolion sy’n dod i 

gysylltiad yn aml â phobl sydd â risg o gyflawni hunanladdiad a hunan-niwed a 

gweithwyr proffesiynol yng Nghymru. Caiff yr amcan hwn ei hwyluso trwy 

hyfforddiant rheng flaen ar ymwybyddiaeth o hunanladdiad i wasanaethau 

cyhoeddus. Fodd bynnag, er mwyn cyflawni hyn, mae’n hanfodol i wasanaethau, 

asiantaethau a sefydliadau lleol weithio mewn ffordd gydgysylltiedig a 

chydweithredol i reoli a thargedu eu hadnoddau’n effeithiol.  

 

3.3 Y ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau’r dull lleol a chydweithredol hwn yw creu a 

gweithredu cynlluniau lleol i atal hunanladdiad a sicrhau y caiff Byrddau Iechyd 

Lleol ac awdurdodau lleol eu cynnwys mewn Fforymau Atal Hunanladdiad 

Amlasiantaethol Rhanbarthol. Caiff cynlluniau lleol i atal hunanladdiad eu 

datblygu a’u gweithredu gan grwpiau amlasiantaethol ac maent yn hanfodol i 

weithredu’r strategaethau cenedlaethol ar atal hunanladdiad a gyhoeddir gan 

Lywodraeth Cymru.  

 

3.4 Rydym yn ymwybodol bod anghysondeb ynghylch fforymau lleol a fforymau 

rhanbarthol yng Nghymru. Er bod yna rai grwpiau sy’n hyrwyddo’r strategaeth 

ac yn gweithio’n amlasiantaethol, mae yna ardaloedd awdurdod lleol yng 

Nghymru nad ydynt wedi ymroi digon. Heb gynllun lleol i atal hunanladdiad, 

mae gwaith i atal hunanladdiad yn llawer llai effeithiol nag y gallai fod.  

 

Trwy ein cydweithio ein hunain, mae yna enghreifftiau o arferion da gan 

wasanaethau cyhoeddus wrth leihau mynediad i ddulliau hunanladdiad. Rydym 

yn darparu arwyddion y Samariaid i amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus, y 

maent yn eu gosod mewn mannau lle maent wedi nodi risg neu wedi gweld 
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cynnydd mewn ymddygiad hunanladdol neu hunanladdiadau. Rydym yn gweld 

gweithio partneriaethol da rhwng gwasanaethau cyhoeddus (megis yr Heddlu a 

Thân ac Achub) ond nid yw hyn yn golygu o angenrheidrwydd eu bod wedi’u 

cysylltu â fforymau lleol i atal hunanladdiad. Mae hyn oherwydd amrywiaeth o 

resymau, o ddiffyg ymwybyddiaeth i’r ffaith bod rhai grwpiau’n canolbwyntio 

llai ar gamau gweithredol.  

 

Lleihau mynediad i ddulliau 

 

3.5 Mae yna dystiolaeth sy’n awgrymu y gellir achub bywydau trwy ddefnyddio 

amrywiaeth o fesurau gan gynnwys: gosod arwyddion y Samariaid; rhwystrau 

ffisegol; rhwydi a llinellau ffôn mewn mannau lle mae risg uchel hunanladdiad; 

a gwell gwyliadwriaeth, megis teledu cylch cyfyng, mewn mannau lle mae risg 

uchel posibl neu hysbys.
6

 Gallai mannau â risg uchel gynnwys: pontydd, 

traphontydd, adeiladau uchel, meysydd parcio aml-lawr, clogwyni a 

chroesfannau gwastad. Mae rhai gwasanaethau yr ydym yn gweithio gyda hwy 

yn nodi buddion ymagwedd ataliol at leihau mynediad i ddulliau mewn mannau 

lle gwyddys bod risg uchel neu sydd â’r potensial i fod â risg uchel. Yn nhermau 

cyflawni hyn, y prif rwystr yn aml yw cyllid a diffyg cyd-ddealltwriaeth ledled y 

sector. Er ein bod yn gweithio gyda llawer o hyrwyddwyr iechyd meddwl ac atal 

hunanladdiad, gall gosod arwyddion yn arbennig fod yn weithdrefn hirfaith yn 

nhermau cyllid a chymeradwyaeth. 

Hyfforddiant ar atal hunanladdiad 

3.6 Ochr yn ochr â hyn, dylai hyfforddiant ar atal hunanladdiad fod yn rhan fawr 

o waith lleol i atal hunanladdiad. Mae angen mwy o ymwybyddiaeth ynghylch 

buddion ymagwedd ataliol at hunanladdiad, gan gynnwys hyfforddiant o’r math 

hwn. Dylid darparu hyfforddiant i weithwyr y rheng flaen, yn y sector cyhoeddus 

ond hefyd mewn sectorau rheng flaen allweddol sy’n fwy tebygol o gyfarfod â 

phobl sydd mewn grwpiau agored i niwed. Dylid hefyd pwysleisio mwy o 

ymwybyddiaeth o hyfforddiant arbenigol a ddarperir gan sefydliadau, gan 

gynnwys y Samariaid a Mind. Mae hyfforddiant ar atal hunanladdiad yn arbennig 

o bwysig i’r rheiny a nodir fel ‘darparwyr gofal sy’n flaenoriaeth’ yn Siarad â Fi 

2, megis staff Canolfannau Byd Gwaith, staff iechyd argyfwng ac athrawon. 

 

3.7 Un enghraifft dda o fuddion hyfforddiant ar atal hunanladdiad i weithleoedd 

a gwasanaethau cyhoeddus yw ein gwaith gyda’r diwydiant rheilffyrdd yng 

Nghymru. Yn 2010, dechreuodd y Samariaid weithio gyda Network Rail gyda'r 

nod o atal hunanladdiadau ar y rheilffyrdd a chynorthwyo'r rheiny y mae 

hunanladdiadau o’r fath yn effeithio arnynt. Erbyn hyn mae Rhaglen y Diwydiant 

Rheilffyrdd i Atal Hunanladdiad (RISPP) yn bartneriaeth ar y cyd rhwng y 

Samariaid, Network Rail a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a’r diwydiant 

rheilffyrdd ehangach. 

 

                                                           
6

 Interventions to reduce suicides at suicide hotspots: a systematic review and meta-analysis Pirkis, Jane et al.The Lancet Psychiatry, 

Volume 2, Issue 11, 994 - 1001  
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Yng Nghymru, mae ein partneriaeth gyda Network Rail a’n gwaith gyda’r 

diwydiant rheilffyrdd ehangach yn canolbwyntio ar saith maes allweddol: 

hyfforddiant ar atal hunanladdiad, cynnwys y diwydiant rheilffyrdd mewn 

gweithgareddau atal hunanladdiad a chymorth, estyn allan i’r rheiny sydd â’r 

risg mwyaf, rhoi cymorth i bobl mae digwyddiad trawmatig wedi effeithio 

arnynt, cymorth mewn gorsafoedd yn dilyn hunanladdiad, gweithio gyda’r 

cyfryngau i hybu adrodd yn gyfrifol ar hunanladdiadau ar y rheilffyrdd, a 

gweithio gyda’r heddlu a gwasanaethau iechyd. Yng Nghymru, mae tîm atal 

hunanladdiad Network Rail wedi datblygu cynllun 12 pwynt i fwrw ymlaen ag 

agenda atal hunanladdiad. Mae ei gynnwys yng nghyd-gynllun atal 

hunanladdiad Llwybrau Cymru, yn ogystal â mabwysiadu argymhellion o Siarad 

â Fi 2, yn sicrhau eu bod yn gwneud gwahaniaeth i Gymru a’r Llwybrau. Erbyn 

hyn mae 1,400 o staff rheng flaen Trenau Arriva yng Nghymru wedi cwblhau 

lefel sylfaenol hyfforddiant ar atal hunanladdiad, gan eu galluogi i fod yn fodd 

atal, ochr yn ochr â’u hyfforddiant ar weithredu ar ôl digwyddiad.  

 

4. Gwasanaethau iechyd meddwl 

 

4.1 Mae 1 o bob 3 o bobl sy’n marw trwy hunanladdiad wedi bod mewn cysylltiad â 

gwasanaethau iechyd meddwl yn y flwyddyn cyn eu marwolaeth.
7

 Credwn y gall 

mynediad cyflym ac amserol at therapïau seicolegol alluogi a gwella ymadferiad, 

a bod yn fath o ymyrraeth gynnar a all leihau’r angen am wasanaethau eilaidd. 

Er y gefnogaeth drawsbleidiol, a’r ffocws ar fynediad i therapïau seicolegol yn 

Rhaglen Wella Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc (T4CYP), Law yn Llaw at Iechyd 

Meddwl a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), mae mynediad i therapïau seicolegol 

yn dal i fod yn fater problemus yng Nghymru.  

 

4.2 Gall iechyd meddwl pobl ddirywio’n sylweddol yn ystod amseroedd aros hir am 

therapïau seicolegol, a all arwain at deimladau hunanladdol neu hunanladdiad. 

Fel aelodau o Gynghrair Iechyd Meddwl Cymru, credwn ei bod yn hanfodol 

cyflwyno mesuriadau amser aros am therapïau seicolegol ar draws meysydd 

gofal sylfaenol ac eilaidd. Dylai’r data hyn gael eu cofnodi a’u cyhoeddi er mwyn 

lleihau amser aros. 

 

Cymorth ar ôl gadael yr ysbyty 

 

4.3 Mae hefyd yn hanfodol i fyrddau iechyd yng Nghymru gasglu a chyhoeddi data 

ar gyfer cymorth ar ôl gadael yr ysbyty i gleifion yn dilyn derbyniadau oherwydd 

hunan-niwed neu argyfwng iechyd meddwl. Ym mis Ebrill 2017, dim ond un 

bwrdd iechyd yng Nghymru sy’n cofnodi faint o bobl sy’n cael cyswllt dilynol 

amserol ar ôl cael eu rhyddhau o’r ysbyty. Mae’r diffyg data ynghylch cymorth 

ar ôl gadael yr ysbyty yng Nghymru’n destun pryder difrifol. Dangosodd arolwg 

o fwy nag 850 o bobl â phroblemau iechyd meddwl ynghylch eu profiadau ar ôl 

gadael yr ysbyty yng Nghymru fod y rhai na chawsant gymorth dilynol priodol 

                                                           
7

 National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness (NCISH). (2016). Making mental health care 

safer: Annual report and 20-year review. University of Manchester.  
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(ar ôl saith diwrnod neu ddim o gwbl) dwywaith yn fwy tebygol o geisio lladd eu 

hunain a thraean yn fwy tebygol o niweidio eu hunain, o’u cymharu â’r 

ymatebwyr a ddywedodd eu bod wedi cael cymorth dilynol cyn pen 7 diwrnod ar 

ôl cael eu rhyddhau o’r ysbyty.
8

 

 

4.4 Canfu ymchwil gan yr NSPCC fod 1,193 o bobl ifanc wedi cael eu derbyn i 

adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yng Nghymru oherwydd hunan-niwed 

yn 2015. Mae’r nifer honno wedi cynyddu 41% yn y tair blynedd ddiwethaf.
9

 Mae 

strategaethau cenedlaethol i atal hunanladdiad yn cydnabod bod gan 

wasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys ran bwysig i’w chwarae yn y gwaith 

o drin pobl sydd wedi hunan-niweidio neu wedi ceisio lladd eu hunain. Mae gan 

o leiaf hanner y bobl sy’n marw trwy hunanladdiad hanes o hunan-niwed, ac 

mae un o bob pedwar wedi mynd i’r ysbyty oherwydd hunan-niwed yn y 

flwyddyn flaenorol.
10

 O gofio'r risg arbennig o uchel o hunanladdiad sydd gan 

bobl sy’n mynd i’r ysbyty a’r adran Damweiniau ac Achosion Brys ar ôl hunan-

niweidio, mae’n hanfodol bod gofal dilynol cyflym ar gael bob amser. Mae’n 

hanfodol bod unrhyw un sydd wedi hunan-niweidio’n cael ei drin â pharch ac yn 

cael asesiad priodol a gofal dilynol.   

 

Gwella cywirdeb ac argaeledd data ar hunanladdiad  

 

4.5 Rydym yn croesawu rhai gwelliannau diweddar o ran argaeledd data ar 

hunanladdiad oddi wrth asiantaethau yn y Deyrnas Unedig fel y Swyddfa 

Ystadegau Gwladol (ONS). Erbyn hyn mae data ar hunanladdiad ar gael yn 

gyflymach ac mewn fformatau mwy defnyddiol. Fodd bynnag, mae llawer o 

heriau o hyd gyda data ar hunanladdiad ar draws y Deyrnas Unedig a 

Gweriniaeth Iwerddon, a fydd yn llesteirio ein dealltwriaeth o hunanladdiad onid 

eir i’r afael â hwy. 

 

4.6 Mae canfod a chofnodi nifer yr ymgeisiau at hunanladdiad a hunanladdiadau 

a gwblhawyd, a’u monitro, yn rhan annatod o ddatblygu gwaith atal 

hunanladdiad. Mae archwiliadau hunanladdiad lleol yn ffordd effeithiol i gyrff y 

sector cyhoeddus ganfod ac ymateb i grwpiau risg uchel yn eu hardaloedd, yn 

ogystal â datgelu mannau sy’n destun pryder. Mae’n arfer gorau i sefydliadau 

yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys Byrddau Iechyd, Awdurdodau Lleol a’r 

crwner, weithio i ddatblygu a chyflawni archwiliad hunanladdiad. Dysgu gwersi 

o’r ymateb i hunanladdiad er mwyn lleihau nifer yr hunanladdiadau yn y dyfodol 

a rhoi cymorth gwell i deuluoedd sydd wedi colli rhywun. 

 

 

5. Dulliau arloesol o atal hunanladdiad 

 

Addysg – Buddsoddi mewn atal ac ymyrraeth gynnar 
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5.1  Mae llawer o agweddau ar y gymdeithas gyfoes yn cael effaith negyddol ar 

iechyd a lles meddyliol plant a phobl ifanc. Mae’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl 

Plant a'r Glasoed arbenigol yng Nghymru (CAMHS) o dan fwy o bwysau nag 

erioed o’r blaen. Yn y 4 blynedd ddiwethaf bu 100% o gynnydd yn y galw.
11

 

 

5.2 Rhaid inni wreiddio ymagwedd iechyd cyhoeddus at iechyd meddwl ac atal 

hunanladdiad, trwy ganolbwyntio’n bennaf ar atal yn hytrach na gwella yn unig. 

Gall buddsoddi mewn atal ac ymyrraeth gynnar leihau costau dynol, 

cymdeithasol ac economaidd. Dylid edrych ar raglenni iechyd emosiynol mewn 

ysgolion fel math o hyrwyddo, atal ac ymyrraeth gynnar a allai leihau’r pwysau 

ar CAMHS, lleihau problemau iechyd meddwl penodol, a gwella cyflawniad 

academaidd. 

 

5.3 Er mwyn rhoi’r cwricwlwm newydd ar waith yn llwyddiannus a gwireddu ei 

botensial, rhaid inni ddarparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o iechyd emosiynol 

ac iechyd meddwl i staff addysgu ym mhob ysgol yng Nghymru er mwyn 

cynyddu hyder wrth addysgu’r pwnc. Rhaid inni gynyddu hyder ymysg staff 

addysgu newydd a sicrhau llythrennedd iechyd meddwl sylfaenol trwy wreiddio 

ymwybyddiaeth o iechyd emosiynol ac iechyd meddwl mewn Hyfforddiant 

Cychwynnol Athrawon a sicrhau y caiff potensial maes dysgu ‘Iechyd a Lles’ ei 

wireddu. Dylai cynnwys iechyd a lles emosiynol yn y cwricwlwm fod yn orfodol 

ac nid yn ddewisol.  

 

5.4 Yn ddiweddar rydym wedi croesawu cyhoeddi cynllun peilot dwy flynedd gan 

Lywodraeth Cymru, a fydd yn galluogi disgyblion â phroblemau iechyd meddwl 

mewn mwy na 200 o ysgolion yng Nghymru i gael cymorth cynnar gan 

ymarferwyr CAMHS ar y safle. Er bod cysylltu gwasanaethau addysg ac iechyd 

fel hyn yn hanfodol, hoffem bwysleisio ein bod yn dal i alw am i gamau 

gweithredu gael eu sicrhau yn gynharach ac ym mhrif gyd-destun ymyrraeth 

gynnar trwy feithrin gwydnwch; sgil a all leddfu hunanladdiad yn y dyfodol. 

Mae’n hanfodol inni wireddu potensial y cwricwlwm newydd.  

 

Pŵer y gymuned 

 

5.5 Mae unigedd ac arwahaniad yn gwneud hunanladdiad yn fwy tebygol, ac felly 

mae cysylltiad cymdeithasol yn ffactor gwarchodol ar gyfer risg hunanladdiad. 

Un ymyriad sy’n mynd i’r afael ag unigedd ac arwahaniad yw cymryd rhan mewn 

grwpiau cymunedol ac allestyn. Yn nhermau sicrhau ffactor gwarchodol 

cysylltiad cymdeithasol, gall thema neu natur grwpiau cymunedol ac allestyn 

fod yn eang ac amrywiol.  

 

                                                           
11

 Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru. (2014). Ymchwiliad i Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r 

Glasoed (CAMHS) 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
HSCS(5)-16-18 Papur 1 / Paper 1

Tudalen y pecyn 28



8 

5.6 Nod sefydliadau fel Men’s Sheds Cymru, sy’n dweud bod allgau cymdeithasol yn 

broblem gudd ond arhosol mewn llawer o gymunedau, yw mynd i’r afael â’r 

broblem trwy greu grwpiau cymunedol i ddynion gael dilyn eu diddordebau, 

datblygu rhai newydd, perthyn i grŵp unigryw, teimlo’n ddefnyddiol ac yn 

fodlon a chael ymdeimlad o berthyn. Erbyn hyn mae mudiad Men’s Sheds wedi 

ymsefydlu ac yn tyfu yn y Deyrnas Unedig ond mae sefydliadau fel hwn yn cael 

eu cefnogi a’u hariannu gan y Trydydd Sector ac mae angen diogelu eu 

cynaliadwyedd er mwyn gwarchod y rheiny sy’n fwyaf bregus. 

 

“Mae’n rhoi rheswm imi godi yn y bore ac am ddau ddiwrnod yr wythnos dwi’n 

teimlo bod gen i waith ystyrlon. Dwi’n teimlo’n dda wrth helpu a gweithio gyda 

dynion sydd yn aml yn teimlo’n unig yn y gymuned. Byddai angen rheswm da iawn 

arna i i beidio â dod.” Bill, 67 

 

5.7 Mae’n hanfodol bod y mathau hyn o grwpiau cymunedol neu allestyn 

cymdeithasol yn cael eu cydnabod am eu buddion i iechyd; mae 

cysylltiedigrwydd cymdeithasol yn mynd i’r afael ag unigedd ac arwahaniad, a 

gall weithio i gyrraedd y rheiny sydd â’r risg uchaf o gael eu hallgau’n 

gymdeithasol a bod yn hunanladdol. Mae hyn yn arbennig o arwyddocaol yng 

nghyd-destun presennol Cymru, ar ôl i gynllun Cymunedau yn Gyntaf ddod i 

ben a gyda diffyg strategaeth ganolog. Dylid canolbwyntio mwy ar grwpiau 

cymunedol fel math o ataliaeth ac ymyrraeth gynnar ar gyfer unigedd ac 

arwahaniad yng Nghymru a dylid llunio datrysiadau polisi i gynyddu cyfranogiad 

cymunedol. 

 

Lleihau risg y rhyngrwyd i’r eithaf  

 

5.8 Yn aml mae’r rhyngrwyd yn cael ei ddefnyddio gan bobl sy’n hunan-niweidio 

a/neu’n ceisio lladd eu hunain i ymchwilio i ddulliau posibl ac i ddarllen 

hanesion personol o deimladau ac ymddygiad hunanladdol pobl eraill. Mewn 

arolwg poblogaeth o bobl 21 oed, o’r 248 o ymatebwyr oedd wedi ceisio lladd 

eu hunain (6% o’r sampl gyfan), cofnododd bron tri chwarter ryw fath o 

ddefnydd o’r rhyngrwyd oedd yn gysylltiedig â hunanladdiad ar ryw adeg yn eu 

bywydau. Roedd un o bob pump wedi mynd i safleoedd oedd yn rhoi 

gwybodaeth am sut i’ch brifo’ch hun neu ladd eich hun, er bod y rhan fwyaf o’r 

rhain hefyd wedi mynd i safleoedd cymorth.
12

 

 

5.9 Nododd yr ymchwil hon, a gyflawnwyd gan y Samariaid a Phrifysgol Bryste, y 

gall y rhyngrwyd fod yn fygythiad arbennig i bobl ifanc. Nododd adroddiad 

polisi a lansiwyd yn 2016 amrywiaeth o oblygiadau ac argymhellion i’r 

diwydiant a darparwyr cymorth ar-lein, a chredwn y dylid dosbarthu’r ddau 

mewn modd priodol.   
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The Royal College of Psychiatrists in pleased to respond to the Health, Social Care and 

Sports Committee on their inquiry into suicide prevention. Suicide is preventable if we 

are given the right training and support, but rates are still high, particularly in certain 

parts of the population, and growing in others. The Committee recognised through 

evidence gathered during the inquiry into loneliness and isolation, that these are 

contributing factor to suicide. We welcome the Committee’s in-depth look into this 

particular area as more can and must be done to prevent deaths and the impact that 

suicide has on the community.   
  
Main points: 

  
 Suicidal ideation is not a serious mental illness but it is related to poor mental 

health  
 Suicide has a devastating impact on society and is a major public health concern. 
 There is still a stigma around suicide and a lack of understanding of, and 

sometimes willingness to prevent it. 
 Most suicides are preventable, so every effort should be made to save lives. 
 Once a patient experiences suicidal ideation it is imperative that they are referred 

to the appropriate services, either in the NHS or third sector, as soon as possible.   
 Professionals who are likely to encounter people with suicidal ideation must have 

training and support.  
 Parity of esteem includes staff treating people in distress with respect. 
 There must be quicker access to the appropriate psychological therapies, 

particularly for those in secondary care services. 
 Improved liaison services in A&E departments would be able to better manage and 

care for those who present having self-harmed. These aren’t problem people but 

people with problems who deserve to be treated with respect and dignity. 
  
  
The extent of the problem of suicide in Wales and evidence for its causes - 

including numbers of people dying by suicide, trends and patterns in the 

incidence of suicide; vulnerability of particular groups; risk factors influencing 

suicidal behaviour. 
  
Statistics 

  
1. Figures published by the Office for National Statistics in 2017 show that the 

number of completed suicides in Great Britain fell by 3.4% from 5,870 in 2015 to 

5,668 in 2016, which is 10.1 per 100,000 population. Approximately three 

quarters of all suicides are male with the highest rate amongst the 40 – 44 year 

age group at 15.1 per 100,000. The age group with the highest rate for women is 

50 – 54 at 8.1 per 100,000.   
2. Every year, approximately 300 people in Wales die from suicide. This figure 

peaked to 364 in 2012.  
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Graph 1: The number of completed suicides in Wales, by male and female 

 
  

Source: The National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness 
   
3. The overall rate of suicides has fallen in Wales from 13.0 in 2015 to 11.8 per 

100,000 people in 2016; however, this is still higher that the GB average. The 

lowest rate for Welsh males was in 2008 at 15.1 and the highest was in 2013 at 

24.3 suicides per 100,000 males. The figures appear more erratic for Wales and 

Scotland due to the population size. 
  

Graph 2: The rate of completed suicides in Wales, Scotland and England 1982 – 

2016 in men 
  

 
Source: Office for National Statistics, National Records of Scotland 
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Graph 3: The rate of completed suicides in Wales, Scotland and England 1982 – 

2016 in women 

 

 
 Source: Office for National Statistics, National Records of Scotland 
 
  
4. During 2005-2015, 28% of suicides in the UK general population were mental 

health patients, although this figure is slightly higher in Scotland and slightly 

lower in Wales.i This trend has fallen since 2005 and continues to fall but the 

longstanding downward trend has slowed. 
5. Although there is no hard evidence yet to show, there are indications that there 

could be a rise in completed suicide amongst women between the ages 16 – 34 

as they are using more violent means.  
  
Risk Factors 
  

6. There are many reasons why people intentionally take their own lives. Ultimately, 

suicidal thoughts are triggered by a number of factors that are dependent on an 

individual’s circumstances. However, there are certain factors that increase the 

risk of attempting or completing suicide.  
7. Men are three times more likely than women to complete suicide. This could be 

attributed to a reluctance to seek help or talk openly about problems that they 

are experiencing. People suffering from substance and alcohol misuse are much 

more likely to complete suicide compared with the general population, as are 

those with psychiatric disorders, particularly those who have recently been 

discharged from psychiatric inpatient services. (Details of these and other risk 

factors can be found at Annex A.)  
8. The National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental 

Illness includes data this year on the less common diagnoses where there is a 

high prevalence for suicide. These include eating disorders, autism and dementia 

– all showing a recent rise in rates.   
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The social and economic impact of suicide. 
  
Social impact 

 
9. Suicide is devastating to those it affects and the impact can be long lasting. 

Because it is most often preventable, those who are affected by the death of 

someone through suicide often blame themselves for not having intervened. 

Their relationship with the suicidal person, their emotional investment in the 

relationship, often makes it difficult to detect or accept common signs of suicidal 

behavior.ii This impact will resonate within the family and their wider networks, 

often impacting closer, smaller communities more profoundly. The role of the 

family in suicide prevention is therefore crucial, albeit very complex.  
 

Economic Impact 

 
10. Suicide has an economic impact as well as a social impact. Depression, which is a 

major risk factor of suicide, has been identified by the World Health Organisation 

through the global burden of disease study as one of the leading causes of ill 

health and economic cost in the developed world. Depression is ranked by WHO 

as the single largest contributor to global disability (7.5% of all years lived with 

disability in 2015); anxiety disorders are ranked 6th (3.4%).iii The same 

measures to combat depression will impact on suicide rates.  

11. It is important to note that a common factor of suicide is social deprivation. You 

are at tow to three times increased risk of suicide if unemployed than not. Men in 

the lowest social class, living in the most deprived areas, are 10 times at greater 

risk of suicide.iv    
  
   

The effectiveness of the Welsh Government’s approach to suicide prevention - 

including the suicide prevention strategy Talk to me 2 and its impact at the 

local, regional and national levels; the effectiveness of multi-agency 

approaches to suicide prevention; public awareness campaigns; reducing 

access to the means of suicide. 

 

Welsh Government 
  
12. Suicide is a major policy issue for Welsh Government in their Together for Mental 

Health strategy, and mental health is one of the five key areas in the Welsh 

Government’s national strategy Prosperity for All. There are constructive 

outcomes in the Delivery Plan for Together for Mental Health; however, we would 

advocate that all individuals discharged from inpatient care to have a first follow 

up within three and not five working days of discharge, given the significant risk 

of suicide to this group (see Annex A).  

13. The Welsh Government has produced guidance on suicide prevention, Talk to me 

2 which uses evidence-based research on suicide prevention, relying on a 

collaboration of local partnerships. All regions in Wales have developed multi 

agency suicide prevention forums with agreed local reporting structures, and 

these report to the National Advisory Group.  
14. The College is very supportive of Talk to Me 2 but we are yet to see a strong 

commitment by some local implementation groups. These groups must take 

ownership of the Welsh Government’s commitment to preventing suicide and it is 

on the Welsh Government to implement their recommendations, to ensure that 

local implementation groups are effective.  
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Public Awareness Campaigns 

 

15. Time to Change Wales has made real strides in reducing the stigma around 

mental health. We would hope that Phase 3 is continued to be supported 

particularly as there is a focus on men, the workplace, and developing 

community hubs across Wales.  

 

Reducing Access to Suicide Means 

 

16. There has been a concerted effort by some organisations to reduce access to 

suicide means and there are good examples of joint working. The Samaritans 

have worked with Network Rail on a suicide prevention programme that began in 

2010. Since then, they have seen a reduction in the number of suicides to 237, 

the lowest since the programme began. According the Network Rail 16,000 

railway employees have received training to intervene in suicide attempts and in 

2016/17 rail employees, the police and public intervened in more than 1,593 

suicide attempts on the railway. v  They, and others, have also put up fencing to 

reduce access to dangerous areas, such as bridges, and there is the use of the 

signage with contact details.  

 
The contribution of the range of public services to suicide prevention, and 

mental health services in particular. 
  

17. Public services have been slow to respond to suicide prevention. Parity of esteem 

for mental health implies that services treat suicide and the conditions that are 

predisposed to it with the same attention as they do physical illnesses. Yet we 

continue to see that some people in distress, who self-harm or threaten suicide 

can be considered as a nuisance or time and money wasters. What perpetuates 

this is a lack of understanding around suicide and the stigma that is attached to 

it. Many, even those working in public services, do not see caring for people in 

distress as their responsibility.  

18. Liaison and mental health crisis services are best equipped to deal with people 

presenting with suicidal ideation in hospitals and in the community, but these 

services are not always available. We are pleased that the Welsh Government 

has invested in liaison psychiatry services across Wales and have developed 

these in all District General Hospitals, and that the College’s Psychiatric Liaison 

Accreditation Network (PLAN) was adopted in all Emergency Departments. In 

addition, the College, and others, have signed up to the Crisis Care Concordat to 

ensure that all public bodies responding to people in crisis work together in the 

best interest of the individual. Although this is good on paper, we still need to see 

a commitment from some health boards and more investment in health-based 

places of safety. We are pleased that the Task and Finish Group that oversees the 

implementation of local plans will continue to meet and is now an Assurance 

group. 

19. A series of high-profile cases have put suicide on the political agenda and brought 

it to the forefront of the public’s consciousness, which is further helped by a 

general increase in understanding of mental health and wellbeing.  

  
Education 

 
20. In schools, teachers, counselors, and school nurses should be able to spot early 

the signs of suicidal ideation. The Samaritans run the DEAL project in schools, 

providing emotional health lessons in school to increase resilience and improve 

an individual’s ability to cope with difficult situations. We are pleased that it is 
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now a statutory duty for all secondary schools to have a school counseling 

service. We are also encouraged that Welsh Government has invested £1.4m in a 

pilot project in three Health Board Areas to provide dedicated Child and 

Adolescent Mental Health Support in schools. We would like to see the 

Donaldson’s recommendations taken forward as there is potential for the new 

curriculum to impact on reducing the risk of suicide in young people and give 

them the skills that they can take with them into adulthood.  

 
  
Police 

 
21. The police will come into contact with many people experiencing a mental health 

crisis requiring immediate support. Although police officers are not mental health 

professionals per se, in a time of crisis, it may be that the police are the best 

placed to control a certain situation, in particular where an individual may be 

violent, aggressive, and a danger to themselves or to others. In other instances, 

police involvement is unnecessary or even detrimental. The Crisis Care Concordat 

for Wales was signed by the Local Health Boards and the police to ensure that 

through collaboration, the use of police cells as a place of safety was reduced. We 

are concerned that collaboration has not been wholly successful throughout 

Wales. We also worry that there are no improvements in the provision of health-

based places of safety to be used under Section 135 and 136 of the Mental 

Health Act.   
 

  
  

 END 
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Annex A 
  

Factor Estimated 

increased risk 
Male gender X 3 
Current or ex psychiatric patients X 10 
4 weeks following discharge from psychiatric hospital X100-200 
Prisoners (male and female) 
Being a male rather than a female prisoner 
Being married 
Accommodated in a single cell 
Life sentence 
Suicidal ideation 
Current psychiatric diagnosis 
Psychotropic medication 
Alcohol misuse 

X 5-10 
X 2 
X 1.5 
X 9 
X 4 
X 15 
X 6 
X 4 
X 3 

Self-harm 
In first year following self harm 
Aged over 60 with a more than one episode of self harm requiring hospital treatment 

X 30 
X 66 
X 49 

Those aged over 60 
who have experienced bereavement in the last year 
who have life problems associated with accommodation (for example impending move into 
residential care)  

  
X 3.5 
  
X 5 

Socioeconomic deprivation Not known   
Substance misuse 
Drug misuse 
Heroin 
Alcohol 
Prescription drugs 
Prescription drugs and alcohol 
Prescription and illicit drugs 
  

  
X 20 
X 14 
X 6 
X 20 
X 16 
X 44 

  

Schizophrenia 
Previous depressive disorder 
Previous suicide attempts 
Drug misuse 
Agitation or motor restlessness 
Fear of mental disintegration 
Poor adherence to treatment 
Recent loss 
  

  
X 3 
X 4 
X 3 
X 2.5 
X 12 
X 4 
X 4 

  

Bipolar disorder X 15   
Dysthymia X 15   
Anorexia nervosa X 23   
Anxiety disorders X 6 -10   
Personality disorder X 7   
Physical illness 
Cancer 
Neurological disorders 
Renal disease 
Chronic pain 

  

  
X1.5 – 4 
Not known 
Not known 
Not known 

  

For men being divorced or separated X 2   
Unemployment X 2 -3   
Family history of suicide Not known   

  
Source: Public Health Wales (2010) Suicide Prevention – update on the summary of evidence 
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i The National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness. Annual Report: 
England, Northern Ireland, Scotland and Wales. October 2017. University of Manchester. 
ii Owens, C. et. al (2011) Recognising and responding to suicidal crisis within family and social networks: 
qualitative study2011;343:d5801 
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1. Rhagair 
Mae pob hunanladdiad yn drasiedi sy'n cael effaith sylweddol ar aelodau'r teulu, ffrindiau, 
cydweithwyr a'r gymuned ehangach ar ôl i unigolyn farw. Credir bod o leiaf deg o bobl yn cael 
eu heffeithio'n bersonol gan bob hunanladdiad. Mae yna hefyd anghydraddoldebau mawr 
mewn hunanladdiad a hunan-niwed na ddylai fodoli. 

Ym mis Ebrill 2017, cyhoeddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ei strategaeth iechyd 
meddwl a oedd yn cynnwys ymrwymiad i ddatblygu cynllun strategol i atal hunanladdiad a 
hunan-niwed. Dilynwyd hyn ym mis Gorffennaf 2017 gan ganllawiau cenedlaethol gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer fforymau lleol atal hunanladdiad sy'n dilyn ôl-traed y strategaeth 
genedlaethol Siarad â Mi 2. Mae ein cynllun strategol ar gyfer atal hunanladdiad a hunan- 
niwed wedi ystyried dysg genedlaethol, ond mae hefyd yn adeiladu ar ymarfer, profiad ac 
arbenigedd yng Ngogledd Cymru. 

Nid yn unig mae gwella iechyd meddwl unigolion yn flaenoriaeth ar gyfer Bwrdd Partneriaeth 
Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, mae ganddo hefyd genhadaeth i gefnogi lles meddyliol y 
boblogaeth gyfan. 

Mae'r ffaith nad yw'r mwyafrif (dau draean) o unigolion sy'n marw drwy hunanladdiad mewn 
cyswllt â gwasanaethau iechyd meddwl yn golygu bod atal hunanladdiad yn flaenoriaeth ar y 
cyd gan wasanaethau iechyd cyhoeddus a gwasanaethau iechyd meddwl. 

Mae'r cynllun strategol hwn yn nodi ein hymrwymiad a’n gweithred partneriaeth i leihau 
hunanladdiad a hunan-niwed dros y 3 mlynedd nesaf. Ni all unrhyw sefydliad wneud hyn ar ei 
ben ei hun; mae'r ffaith bod ein cynllun strategol yn cael ei gefnogi gan y GIG, Awdurdodau 
Lleol, Yr Heddlu, 'Network Rail', Crwner Ei Mawrhydi a sefydliadau'r Trydydd Sector yng 
Ngogledd Cymru, yn dangos yr ymrwymiad ar y cyd i leihau hunanladdiad yn yr ardal. Bydd 
hyn angen ffocws ymroddedig tymor hir ac ymrwymiad i barhau i gydweithio fel bod atal 
hunanladdiad a hunan-niwed wir yn fusnes i bawb. 

Hoffem ddiolch i Gyfarwyddiaeth Iechyd Cyhoeddus Betsi Cadwaladr am eu hymroddiad yn 
arwain y bartneriaeth wrth ddatblygu'r cynllun strategol, yn enwedig yr Athro Rob Atenstaedt a 
Siwan Jones; hefyd Hannah Lloyd ac Erica Thomas am eu mewnbwn gweinyddol. 
Rydym i gyd yn falch o gyflwyno'r cynllun Strategol hwn fel y cam cyntaf pwysig i leihau 
hunanladdiad a hunan-niwed yng Ngogledd Cymru. 

Dr Gwenllian Parry 
Cadeirydd Grŵp Atal 

Hunanladdiad a Hunan- 
niwed Gogledd Cymru 

Margaret Hanson 
Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr a 

Chadeirydd Bwrdd Partneriaeth 
Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 

Teresa Owen 
Cyfarwyddwr Gweithredol 
Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr 
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2. Agenda ehangach iechyd a lles o 
amgylch atal hunanladdiad a 
strwythur atebolrwydd 
Mae atal hunanladdiad a hunan-niwed angen agwedd amlsector er mwyn sicrhau 
cydweithio ar draws ystod o leoliadau. Er mwyn cefnogi datblygiad y cynllun strategol 
hwn, ystyriwyd yr agenda iechyd a lles ehangach, gan geisio dynodi'r flaenoriaeth a 
roddir ar iechyd meddwl, ac atal hunanladdiad a hunan-niwed. 

Y Strategaeth Iechyd Meddwl Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru, a 
gadarnhawyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ym mis Ebrill 2017, yw'r 
strategaeth integredig sy'n nodi'r cyfeiriad ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a lles ar 
draws Gogledd Cymru sy'n cwmpasu iechyd, gofal cymdeithasol a'r partneriaethau ehangach. 
Mae'r strategaeth yn cadarnhau’r nod i gynnig ystod gynhwysfawr o wasanaethau sydd:

yn hyrwyddo iechyd a lles ar gyfer pawb, gan ganolbwyntio ar atal salwch meddwl, ac 
ymyrraeth gynnar pan fo angen; 
Darparu ymyrraeth yn seiliedig ar dystiolaeth i unigolion yn y gymuned sydd â chyflyrau 
iechyd meddwl cyffredin cyn gynted â phosibl 
Wedi'u lleoli yn y gymuned ble'n bosibl, i leihau dibyniaeth ar ofal mewnol 
Dynodi  gofal sy'n seiliedig ar dystiolaeth a’i ddarparu a chefnogi unigolion sydd â salwch 
meddwl difrifol cyn gynted â phosibl; 
Rheoli pyliau o salwch meddwl llym a difrifol yn ddiogel, yn dosturiol ac yn effeithiol; 
Cefnogi pobl i wella, i adennill a dysgu sgiliau y maent eu hangen ar ôl salwch meddwl 
Asesu ymyrraethau effeithiol sy'n seiliedig ar dystiolaeth  a'u darparu ar gyfer ystod lawn o 
broblemau iechyd meddwl, gan weithio ochr yn ochr â gwasanaethau i unigolion ag 
anghenion iechyd corfforol; 
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Ffigwr 1: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Ngogledd 
Cymru - Strwythur Gweithredu 

Bydd Grŵp Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru, fel un o'r Grwpiau Cynghori 
Rhanbarthol, yn rhoi gwybod i'r Grŵp Darparu a fydd, yn ei dro, yn bwydo i'r Bwrdd 
Partneriaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl. 

Mae'r rhaglen Byw'n Iach, Aros yn Iach BIPBC yn datblygu strategaeth ar gyfer iechyd, lles a 
gofal iechyd ar gyfer y Bwrdd Iechyd.  Mae yna dair rhaglen fawr yn gorgyffwrdd o fewn y 
portffolio cyffredinol (Ffigwr 2). Y rhain yw: 
• Gwella Iechyd a Lleihau Anghydraddoldebau 
• Gofal yn Agosach at y Cartref 
• Gofal Ysbyty Llym 

Un o'r camau gweithredu sydd wedi'i gynnwys yn adran  iechyd meddwl cyhoeddus y 
strategaeth hon yw datblygu cynllun strategol lleol ar atal hunanladdiad yn seiliedig ar 
ganllawiau cenedlaethol.   

Bydd gweithredu'r camau i gyd-fynd â'r strategaeth yn cael ei arwain gan 'Dîm Gweithredu 
Lleol' ym mhob ardal Awdurdod Lleol. Mae ffigwr 1 yn dynodi'r gweithrediad a’r strwythur 
adrodd o amgylch strategaeth iechyd meddwl. 
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Ffigwr 2: Iechyd a lles - corfforol, emosiynol, a meddyliol - 
drwy gydol bywyd
Mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn pwysleisio 
pwysigrwydd lles emosiynol mewn plant ac oedolion ac yn cyflwyno dyletswyddau allweddol ar 
gyfer byrddau iechyd ac awdurdodau lleol. Hefyd, mae'n anelu i sicrhau bod materion megis 
hawliau gofalwyr, diogelu a modelau arloesol o ddarparu gwasanaeth cymdeithasol yn cael 
mwy o ystyriaeth. 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) yw'r bartneriaeth strategol allweddol i gryfhau 
cydweithio a sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd i wella lles economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu maes. Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
wedi eu sefydlu ar draws Gogledd Cymru yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015.  Mae'r ddeddf yn rhoi 'egwyddor datblygiad cynaldwy' mewn lle, egwyddor a 
ddiffinnir fel 'datblygiad sy'n bodloni anghenion y presennol heb gyfaddawdu gallu 
cenedlaethau'r dyfodol i fodloni eu hanghenion eu hunain.' Mae yna bump 'ffordd o weithio' y 
bydd yn rhaid i gyrff cyhoeddus feddwl amdanynt er mwyn dangos bod y sefydliad wedi gosod 
yr egwyddor ddatblygiadol gynaladwy hon. 

Rhaid i bob Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus asesu cyflwr lles ar draws yr ardal yn ei 
gyfanrwydd ac o fewn ei chymunedau er mwyn llywio'r Cynllun Lles. Rhaid i'r Cynllun gael ei 
gyhoeddi erbyn Ebrill 2018 a dylai osod cyfres o amcanion lles sy'n dynodi'r blaenoriaethau y 
mae'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cytuno arnynt ar gyfer yr ardal er mwyn 
cyfrannu at gyflawni saith nod cenedlaethol lles fel y gosodir gan y Ddeddf. 

Mae'r asesiad lles yn rhoi dealltwriaeth o'r asedau, heriau a chyfleoedd ym mhob ardal. Mae 
iechyd meddwl a lles yn debygol o gyfrannu at amcanion lles y cytunwyd arnynt, sy’n rhan 
sylfaenol o’n lles cyffredinol. 
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3. Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed: 
Achos ar gyfer Gweithredu  
3.1 Rhagarweiniad
Yn 2015, bu farw 64 o unigolion drwy hunanladdiad yng Ngogledd Cymru. Mae hunanladdiad 
yn un o'r prif achosion o farwolaethau y gellir ei atal a'r lladdwr mwyaf o ddynion dan 50 
mlwydd oed yng Nghymru a Lloegr (ONS, 2015). 

Ar gyfer pob unigolyn sy'n marw drwy hunanladdiad, mae naw arall wedi ceisio cymryd ei 
fywyd ei hun. Felly, mae pob hunanladdiad yn adlewyrchu lefelau o les meddyliol gwael ymysg 
poblogaeth Gogledd Cymru. Ar ben hynny, mae pob marwolaeth yn cael sgîl-effeithiau ar 
deuluoedd a chymunedau, sy'n arwain at effeithio’n ddifrifol ar fywydau o leiaf deg arall, i'r fath 
raddau nes maent yn ei chael yn anodd gweithio, ffurfio perthnasoedd a byw bywyd i'r eithaf. 

Gwella ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o hunanladdiad a hunan-niwed ymysg 
y cyhoedd, unigolion sy'n dod i gysylltiad yn rheolaidd ag unigolion sydd mewn perygl o 
hunanladdiad a hunan-niwed a gweithwyr proffesiynol yng Nghymru 
Darparu ymatebion priodol i argyfwng personol, ymyrraeth gynnar a rheolaeth o 
hunanladdiad a hunan-niwed 
Gwybodaeth a chefnogaeth i'r rhai sydd wedi cael profedigaeth neu sydd wedi'u heffeithio 
gan hunanladdiad a hunan-niwed   
Cefnogi'r cyfryngau gydag adrodd a phortread cyfrifol o hunanladdiad ac ymddygiad 
hunanladdiad 
Lleihau mynediad at ddulliau hunanladdiad 
Parhau i hyrwyddo dysgu, gwybodaeth a systemau monitro ac ymchwilio a’u cefnogi i wella 
ein dealltwriaeth o hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru a rhoi arweiniad ar gamau 
gweithredu. 

3.2 Llyw-wyr Polisi ar gyfer gwaith lleol ar atal hunanladdiad
Mae Strategaeth Siarad â Mi 2  Llywodraeth Cymru yn gosod y nodau ac amcanion strategol i 
leihau hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru dros y cyfnod 2015-2020. Mae'n dynodi 
 darparwyr gofal blaenoriaeth i gyflawni mewn lleoliadau blaenoriaethol er budd grwpiau 
blaenoriaeth allweddol, ac yn cadarnhau'r weithred genedlaethol a lleol sydd ei angen. Chwe 
prif amcan Siarad â Mi 2 yw: 

Mae rhai o'r grwpiau blaenoriaeth y mae'r strategaeth yn eu targedu'n cynnwys: dynion canol
oed; pobl hŷn dros 75 mlwydd oed ag iselder a salwch corfforol cyd-forbidrwydd; plant a phobl 
ifanc gyda chefndir bregus; unigolion mewn gwasanaethau iechyd meddwl; unigolion sydd â 
hanes o hunan-niwed; darparwyr gofal blaenoriaeth; yr heddlu; dynion tân; staff Ambiwlans 
Cymru; gweithwyr gofal cychwynnol; staff adrannau achosion brys. 

Mae rhai o'r lleoliadau blaenoriaeth y mae'r strategaeth yn eu targedu'n cynnwys: ysbytai, 
carchardai, dalfa'r heddlu; lleoliadau gwaith, ysgolion, sefydliadau addysg uwch a pellach, 
cyfleusterau gofal cychwynnol, adrannau achosion brys, ardaloedd gwledig ac ardaloedd 
difreintiedig. 
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Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, a gyhoeddwyd yn 2012 yn Strategaeth 10 mlynedd gan 
Llywodraeth Cymru i wella iechyd meddwl a lles pawb yng Nghymru sy'n defnyddio 
gwasanaethau iechyd meddwl yn ogystal â'u teuluoedd. Mae'r strategaeth yn seiliedig ar yr 
egwyddor o gyd-gynhyrchu ble mae unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn credu eu bod yn 
arbenigwyr yn eu bywydau ei hun. 

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Iechyd a Gofal ar hyn o bryd yn datblygu 
canllaw ar atal hunanladdiad yn y gymuned ac yn y carchar (PHG95) gyda dyddiad cyhoeddi 
disgwyledig o fis Medi 2018. Bydd y canllaw yn cynnwys plant a phobl ifanc ac oedolion, gydag 
ystyriaeth benodol yn cael ei roi i grwpiau blaenoriaeth. Mae canllaw wedi'i gyhoeddi'n 
flaenorol ar hunan-niwed mewn plant dros 8 mlwydd oed: rheolaeth tymor byr a'i atal rhag 
digwydd eto (CG16) a rheolaeth hir dymor (CG133). Mae yna nifer o ganllawiau wedi eu 
cyhoeddi ar faterion cysylltiedig megis iselder ymysg oedolion: cydnabod a rheoli (CG90), 
plant a phobl ifanc mewn gofal (PH28), ac iechyd meddwl oedolion sydd â chyswllt â'r system 
cyfiawnder troseddol (wrthi'n cael ei ddatblygu). 

3.3 Ffactorau risg hunanladdiad
Mae’r ffactorau risg ar gyfer hunanladdiad yn cynnwys bod yn ddyn, y rhai rhwng 35-49 
mlwydd oed, hanes o hunan-niwed, pobl sydd yng ngofal gwasanaethau iechyd meddwl, bod 
yn drawsrywiol, y rhai sydd ag un neu fwy o gyflyrau iechyd corfforol hir dymor, hanes teulu o 
hunanladdiad, hanes o gamdriniaeth neu drawma plentyndod, colli swydd a byw gydag 
amddifadedd materol, rhai â phroblemau perthynas ac unigolion sydd â chyswllt â'r system 
cyfiawnder troseddol. Fodd bynnag, nid yw'r rhestr hon yn drwyadl. 

Mae yna adolygiad rheolaidd o hunanladdiad gan unigolion sy'n adnabyddus i'r gwasanaethau
iechyd meddwl - Ymchwiliad Cenedlaethol Cyfrinachol i Hunanladdiad a Dynladdiad gan 
Unigolion â Salwch Meddwl. Mae’r adroddiad ymchwilio’n cyfeirio at 'hunanladdiad cleifion' fel 
y rhai sy'n digwydd cyn pen 12 mis o gyswllt â gwasanaeth iechyd meddwl. Mae'r adroddiad 
mwyaf diweddar (Appleby et al, 2016) ar gyfer y cyfnod 2004-2014. Adroddodd hyn fod 23% 
o’r holl achosion o hunanladdiad ar draws Cymru wedi'u dynodi fel hunanladdiad cleifion; 
roedd cyfanswm o 63 o farwolaethau cleifion mewnol yng Nghymru yn 2004-2014 o ganlyniad 
i hunanladdiad, cyfartaledd o 6 y flwyddyn. Roedd cynnydd yn nifer yr achosion o 
hunanladdiad cleifion rhwng 2004 a 2013 gyda chynnydd enfawr yn 2012 a 2013. Y dulliau 
mwyaf cyffredin o hunanladdiad gan gleifion oedd crogi (47%), hunan-wenwyno (24%) a 
neidio (10%). Y prif ddiagnosis cyffredinol oedd cyflyrau affeithiol (42%), sgitsoffrenia (16%) a 
dibyniaeth/camddefnydd alcohol (10%).   
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AMae o leiaf hanner y bobl sy'n marw drwy hunanladdiad â hanes o hunan-niwed, ac un mewn 
pedwar wedi cael eu trin am hunan-niwed yn yr ysbyty yn y flwyddyn ddiwethaf (Adran 
Iechyd,2012). Mae'r risg uchaf o hunanladdiad mewn unigolion sydd wedi hunan-niweidio dro 
ar ôl tro ac sydd wedi defnyddio dulliau treisgar neu beryglus. 

Mae ymchwil wedi dangos bod nyrsys, meddygon, ffermwyr/gweithwyr amaethyddol a 
gweithwyr milfeddygol i gyd mewn perygl uwch o hunanladdiad sydd efallai'n gysylltiedig â'r 
ffaith bod ganddynt fynediad rhwydd at ddulliau o hunanladdiad a gwybodaeth ynglŷn â sut i'w 
defnyddio (Adran Iechyd, 2012).   

Mae cyn milwyr yn grŵp galwedigaethol arall sydd mewn perygl. Dadansoddodd Kapur et al 
(2009) y data demograffig o 224 o gyn filwyr sydd wedi marw drwy hunanladdiad rhwng 1996 a 
2005. Roedd y risg o hunanladdiad yn fwy ar gyfer dynion, y rhai oedd wedi gwasanaethu yn y 
fyddin, rhai â hyd gwasanaeth byr, a'r rhai'r rheng is.  Er nad yw'r gyfradd cyffredinol o 
hunanladdiad yn fwy yn y boblogaeth cyffredinol, mae'r risg o hunanladdiad mewn cyn-filwyr 
gwrywaidd sy'n 24 mlwydd oed neu'n iau yn ddwy os nad tair gwaith yn uwch na'r risg ar gyfer 
yr un grŵp oed yn y boblogaeth gyffredinol. Yn bwysig, mae'r gyfradd o gyswllt ag arbenigwr 
iechyd meddwl yn is yn y grŵp oed sydd â'r risg mwyaf o hunanladdiad, gan awgrymu nad yw 
anghenion yn cael eu bodloni. Nid yw'r rhesymau y tu ôl i wendid y boblogaeth hon at 
hunanladdiad yn glir, ond awgrymodd yr ymchwilwyr y gall hyn gynnwys: 

Gweld y trawsnewidiad yn ôl i fywyd dinesydd yn anoddach  
Wedi ei effeithio'n anffafriol gan brofiadau sy'n ymwneud â gwasanaeth  
Gwendid cyn gwasanaethu sydd heb gael sylw  

Gan fod dynion yn y grŵp oed yma yn adnabyddus am fod yn arbennig o amharod i ofyn am 
help, yn ogystal â'r ffaith nad ydynt efallai'n cydnabod eu hunain fel cyn filwyr, efallai bod yr is- 
grŵp hwn yn benodol yn fregus. Cefnogodd Fear et al (2010) y darganfyddiadau hyn gan 
adrodd nad yw'r gyfradd hunanladdiad cyffredinol ddim uwch ym mhersonél cyn-filwyr y DU 
nag ydyw ym mhoblogaeth cyffredinol y DU; fodd bynnag, mae cyn filwyr sy'n 24 mlwydd oed 
neu'n iau, mewn perygl cynyddol o'i gymharu â'r rheiny yn y boblogaeth gyffredinol o'r un oed. 
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Mae gan unigolion sydd mewn cysylltiad â'r system cyfiawnder troseddol hefyd risg uwch o 
hunanladdiad na'r boblogaeth gyffredinol (Suffolk CC, 2016). Mae unigolion yn wynebu'r risg 
uchaf yn ystod eu wythnos gyntaf o garchar. Mae gan Ogledd Cymru un carchar newydd (HMP 
Berwyn) ac yn ffodus nid oes unrhyw farwolaethau drwy hunanladdiad wedi bod ers iddo agor. 
Nid oedd unrhyw ddata ar gael ar gyfer hunanladdiad mewn mathau eraill o ddalfa yng Ngogledd 
Cymru. Cyfrifoldeb BIPBC yw iechyd unigolion sy’n y carchar, gan gynnwys iechyd meddwl. 

Cydnabyddir yn gyffredinol y gall ffactorau a phrofiadau bywyd eraill roi unigolion mewn perygl 
uwch o hunanladdiad. Gall y rhain gynnwys: poen cronig neu anabledd; colli swydd a diweithdra 
sy'n arwain at anfantais economaidd-gymdeithasol; teuluoedd yn chwalu a gwrthdaro mewn 
perthynas, anawsterau ariannol, ac arwahanu cymdeithasol (Suffolk CC,2016) 

Mae byw gyda chyflwr iechyd corfforol hir dymor, gan cynnwys canser, methiant y galon, 
HIV/Aids, Anaf Trawmatig i'r Ymennydd, COPD, poen cronig, clefyd arennol, diabetes ac 
anhwylderau cysgu, yn gysylltiedig â pherygl uwch o hunanladdiad (Ahmed et al,2017)   

Mae cysylltiad cryf rhwng cam-drin alcohol neu gyffuriau â risg o hunanladdiad yn enwedig mewn 
unigolion sydd hefyd ag iechyd meddwl gwael (a elwir yn ddiagnosis deuol).   

Mae grwpiau eraill o bobl sydd â chyfraddau uwch o salwch meddwl (er bod diffyg data manwl ar 
gyfraddau hunanladdiad) yn cynnwys goroeswyr camdriniaeth neu drais, aelodau o grwpiau 
lleiafrifoedd ethnig, a phlant sy'n arbennig o fregus megis plant sy'n cael gofal, y rhai sy'n gadael 
gofal, a phlant yn y system cyfiawnder ieuenctid.  Cydnabyddir hefyd bod aelodau o'r gymuned 
LGBT+ mewn mwy o berygl o hunanladdiad (Adran Iechyd, 2012).   

Mae iechyd meddwl amenedigol yn cyfeirio at iechyd meddwl merched yn ystod beichiogrwydd 
a'r flwyddyn gyntaf ar ôl genedigaeth. Mae hyn yn cynnwys salwch meddwl sy'n bodoli cyn 
beichiogrwydd, yn ogystal â salwch sy'n datblygu am y tro cyntaf, neu'n gwaethygu'n fawr yn 
ystod y cyfnod amenedigol. Mae hunanladdiad yn brif achos marwolaeth ar gyfer merched yn 
ystod beichiogrwydd ac yn y flwyddyn gyntaf ar ôl genedigaeth (MBRRACE-UK,2015).   

Mae profiadau anffafriol plentyndod (ACEs), yn cynnwys amlygiad i gam-drin plant a'u 
hesgeuluso, yn ffactorau risg sydd wedi'i dogfennu'n aml ar gyfer hunanladdiad (Ports et al, 
2017). Mae Cymru Well Wales wedi ymrwymo i fynd i'r afael â phrofiadau anffafriol plentyndod 
a'u heffaith yng Nghymru trwy sicrhau bod pob gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru yn gallu 
ymateb yn effeithiol i atal a lliniaru'r niwed gan Brofiadau Anffafriol Plentyndod a thrwy adeiladu 
ffactorau amddiffynnol a gwydnwch yn y boblogaeth i ymdopi â phrofiadau anffafriol plentyndod 
na ellir eu hatal. 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
HSCS(5)-16-18 Papur 3 / Paper 3

Tudalen y pecyn 49



Cynllun Strategol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Ngogledd Cymru 2018-2021 11

Cydnabyddir yn gyffredin gan y rhai sy'n gweithio ym maes ymchwil hunanladdiad bod 
ystadegau swyddogol yn amcangyfrif y 'gwir' nifer a chyfradd hunanladdiad yn rhy isel. Er 
enghraifft, gallai stigma canfyddedig sydd ynghlwm â rhoi gwybod am farwolaeth fel 
hunanladdiad arwain at dan adrodd. Yn y DU, rhan o'r ateb i dan adrodd oedd cynnwys 
'marwolaethau o fwriad amhendant' o fewn y categori hunanladdiad ystadegol swyddogol. 
Mae hyn yn ceisio cywiro’r tan adrodd adnabyddedig a chredir iddo gynhyrchu cyfanswm (a 
chyfradd) fwy cywir  o hunanladdiad mewn blwyddyn. I grynhoi, mae marwolaethau o 
hunanladdiad yn cael eu dynodi o gofrestriadau marwolaeth lle rhoddir yr achos o hunan- 
niwed, neu o 'ddigwyddiad o fwriad amhendant'. 

Yn ffodus, fel yr ydym wedi ei weld, mae'r nifer sy'n marw drwy hunanladdiad yn BIPBC pob 
blwyddyn yn gymharol isel.  Oherwydd y niferoedd isel o hunanladdiad, mae'n bwysig: 

Mae ffigwr 3 yn dangos sut mae cyfraddau hunanladdiad yn BIPBC yn cymharu â chyfraddau 
Cymru dros amser. Mae cyfraddau hunanladdiad yn cael eu cyflwyno fel nifer y marwolaethau 
fesul 100,000 o unigolion o bob oed, ac yn cael eu rhoi fel cyfartaledd pum mlynedd i lyfnhau'r 
amrywiaeth yn y data o gofio bod nifer y marwolaethau'n gymharol fach pob blwyddyn. Gellir 
gweld bod cyfradd hunanladdiad BIPBC yn uwch na chyfartaledd Cymru rhwng 2002-2006 a 
2008-2012, ond yn 2019-2013, fe drodd hyn yn is na chyfartaledd Cymru. 

3.4 Data hunanladdiad ar gyfer BIPBC

Defnyddio cyfraddau hunanladdiad fesul 100,000 o bobl. Gall defnyddio rhifau roi darlun 
camarweiniol wrth ei ystyried yn unigol.  
Peidio ystyried cynnydd neu ostyngiad am flwyddyn ar y tro ar ei ben ei hun. Defnyddiwyd 
cyfartaleddau treigl pum mlynedd at ddibenion monitro, yn hytrach na chyfraddau blwyddyn, 
er mwyn osgoi tynnu sylw gormodol at amrywiadau o flwyddyn i flwyddyn yn hytrach na'r 
tuedd sylfaenol.  
Oherwydd pryderon o ran dynodi unigolion lleol, nid yw rhifau sy'n llai na 5 wedi eu cyflwyno 
yn y ddogfen hon. 

Ffigwr 3: BIPBC a Chymru
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Dangosir data tebyg ar gyfer y tair ardal - Gorllewin, Canol a'r Dwyrain yn Ffigyrau 4,5 a 6. 

Yn y Gorllewin, mae'n ymddangos bod cyfraddau hunanladdiad Ynys Môn wedi cynyddu'n 
raddol rhwng 2002-2006 a 2008-2012 ond ers hynny wedi disgyn yn is na BIPBC a Chymru. 
 Mae Gwynedd yn hanesyddol wedi bod yn is na BIPBC a Chymru, ond ers 2008-2012 wedi 
bod yn uwch. 

Yn y Canol, mae Conwy a Sir Ddinbych yn hanesyddol wedi bod â chyfraddau uwch o 
hunanladdiad o'i gymharu â BIPBC a Chymru. Fodd bynnag, bu gostyngiad yng nghyfradd yr 
achosion o hunanladdiad yng Nghonwy, sydd bellach yn gorwedd o dan BIPBC a Chymru; 
Mae Sir Ddinbych bellach yn debyg i gyfradd BIPBC. 

Yn Ardal y Dwyrain, mae'r gyfradd hunanladdiad yn Sir y Fflint wedi gostwng dros y cyfnod, ac 
roedd yn is na chyfartaleddau BIPBC a Chymru. Dechreuodd Wrecsam yn is na chyfraddau 
BIPBC a Chymru, aeth yn uwch na'r cyfartaledd am nifer o flynyddoedd, ond mae bellach wedi 
gostwng islaw eto.  

Ffigwr 4: Ardal y Gorllewin
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Ffigwr 5: Ardal y Canol

Ffigwr 6: Ardal y Dwyrain

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
HSCS(5)-16-18 Papur 3 / Paper 3

Tudalen y pecyn 52



Cynllun Strategol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Ngogledd Cymru 2018-2021 14

Yn y blynyddoedd diweddaraf (y pum mlynedd galendr 2010-14),mae Ffigwr 7 yn dangos nad 
yw cyfradd hunanladdiad yn BIPBC yn ystadegol wahanol i gyfradd Cymru yn ei gyfanrwydd. O 
ran Awdurdodau Lleol unigol (UAs), mae ffigwr 8 yn dangos nad yw unrhyw un o Awdurdodau 
Lleol Gogledd Cymru yn ystadegol wahanol i gyfartaledd Cymru.

Ffigwr 7

Ffigwr 8

Mae cyfradd cyffredinol hunanladdiad ar gyfer pob unigolyn yn cuddio gwahaniaeth sylweddol 
rhwng cyfraddau dynion a merched yng Nghymru. Mae cyfradd hunanladdiad dynion bron i dair 
gwaith yn uwch na chyfradd merched, ac mae hyn wedi bod yn batrwm cyson. Mae'r data 
diweddaraf ar gyfer 2014 yn rhoi cyfradd o 11.1 o farwolaethau drwy hunanladdiad fesul 
100,000 o ddynion, a'r cyfradd ar gyfer merched yw 4.4 y 100,000 yng Nghymru (Appleby et 
al,2016). Mae'r gwahaniaeth rhyw mewn hunanladdiad yn bwysig ac mae angen ei ystyried. 

Hunanladdiadau, cyfradd oedran Ewropeaidd safonol fesul 100,000 o bobl 10+ oed, Cymru a byrddau iechyd 2010-2014

Hunanladdiadau, cyfradd oedran Ewropeaidd safonol fesul 100,000 o bobl 10+ oed, Cymru a byrddau iechyd 2010-2014
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Awgrymwyd bod hyn yn rhannol oherwydd y newid yn natur y gymdeithas, ond mae cofnodion 
yn awgrymu bod cyfraddau hunanladdiad mewn dynion yn Lloegr wedi bod yn uwch na 
merched ers 1860, gyda'r ratio dynion i ferched yn amrywio o 4:1 yn yr 1880au i 1.5:1 yn yr 
1960au (Thomas a Gunnell,2010). 

Fel rhan o'r gwaith paratoi wrth ysgrifennu'r cynllun gweithredu strategol hwn, cynhaliodd 
Cyfarwyddiaeth Iechyd Cyhoeddus BIPBC 'archwiliad hunanladdiad' a oedd yn adolygu data 
ONS ar 741 o hunanladdiad a oedd wedi'i gofrestru rhwng 2006 a 2015 (blynyddoedd 
calendar) a ddigwyddodd yn BIPBC neu gan drigolion BIPBC yn rhywle arall yn y DU. Crëwyd 
hyn gan ddefnyddio dosbarthiad caeth yr ONS ar gyfer hunanladdiad.   

Yng Ngogledd Cymru dros y cyfnod cofrestru 2006 a 2015 (blynyddoedd calendar), roedd 580 
o gofnodion o hunanladdiad allan o 741 (78%) yn ddynion a 162 yn ferched (22%) (Ffynhonell: 
ONS). 

Mae hunanladdiad hefyd yn amrywio gydag oed. Mae ffigwr 9 yn dangos dosbarthiad oed y 
741 achos o hunanladdiad (Ffynhonell: ONS). Gwelir bod y gyfran fwyaf ymysg y rhai rhwng 
40-49 mlwydd oed. 

Mae cyfradd hunanladdiad hefyd yn amrywio gydag oed yn BIPBC ac ar draws Cymru.  Mae 
ffigwr 10 yn dangos bod y gyfradd marwolaethau drwy hunanladdiad yn dringo o raddfa 
gymharol isel o farwolaethau mewn pobl ifanc rhwng 10-24 mlwydd oed ac yn cynyddu yn yr 
oedran rhwng 25-64 mlwydd oed.  Does dim gwahaniaeth ystadegol rhwng Awdurdodau Lleol 
yng Ngogledd Cymru. 

Ffigwr 9
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Ffigwr 10

Mae hunanladdiad yn broblem cydraddoldeb sylweddol gan fod gwahaniaethau amlwg yng 
nghyfraddau hunanladdiad yn ôl cefndir economaidd-cymdeithasol unigolion (John, 
Glendenning a Price, 2017).  Mae Siarad â Mi2 yn amlygu bod gwella iechyd meddwl unigolion 
sy'n fregus o ganlyniad i'r amgylchiadau hyn yn cefnogi atal hunanladdiad. 
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Mae mwyafrif y marwolaethau yn BIPBC yn digwydd yn y cartref. Fodd bynnag, o'r 741 achos 
o hunanladdiad a oedd wedi'i gofrestru rhwng 2006 a 2015 (blynyddoedd calendr) a 
ddigwyddodd yn BIPBC neu gan drigolion BIPBC yn rhywle arall yn y DU crybwyllodd pedwar 
yn benodol Bont y Borth fel lleoliad (Ffynhonell: ONS). Fodd bynnag, roedd pedwar 
hunanladdiad ychwanegol ble cafodd "Glannau'r Fenai" ei nodi fel lleoliad heb gyfeirnod 
penodol i dirnodau, efallai bod y rhain yn gysylltiedig â Phont y Borth. Lleoliad arall yng 
Ngogledd Cymru a oedd yn sefyll allan fel lleoliad ar gyfer hunanladdiad oedd Dyfrbont 
Pontcysyllte gydag wyth hunanladdiad wedi'i gofnodi yn yr un cyfnod. 

Ffigwr 11

3.6 Lleoliadau Hunanladdiad yn BIPBC

3.5 Dulliau Hunanladdiad yn BIPBC a Chymru
Yn ôl Ymchwiliad Cenedlaethol Cyfrinachol i Hunanladdiad, y dulliau mwyaf cyffredin o 
hunanladdiad yng Nghymru yn 2004-2014 oedd crogi a llindagu (53%) a hunan-wenwyno 
/gorddos (20%) (Appleby et al, 2016). Dulliau llai aml oedd neidio ac anafiadau lluosog (yn 
bennaf neidio o uchder neu daro gan drên) (7%), boddi (5%), mewnanadlu nwy yn cynnwys 
gwenwyn carbon monocsid (3%), torri a thrywanu (3%) a drylliau tân (2%).   

Y ffigyrau cyfatebol ar gyfer BIPBC yn seiliedig ar ddata ONS yw: crogi a llindagu (49%), 
hunan-wenwyno (22%), neidio ac anafiadau lluosog (8%), boddi (7%), mewnanadlu nwy (4%), 
torri a thrywanu (4%), drylliau ân (2%) ac eraill (5%), dangosir yn Ffigwr 11 isod (Ffynhonell: 
ONS) 

3.7 Hunanladdiad a Gofal Iechyd yn BIPBC
Nid yw data cyflawn ar gael i ddynodi faint o drigolion BIPBC a gymerodd eu bywydau eu 
hunain a oedd yn ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl. Cofnodwyd nifer o achosion o 
hunanladdiad yn y tri ysbyty llym yng Ngogledd Cymru - 63 i gyd - a gofrestrwyd rhwng 2006 a
2015 (blynyddoedd calendr) yn unol â ffigyrau ONS. Fodd bynnag, roedd 92% o'r rhain yn 
unigolion a fu farw yn yr ysbyty ar ôl cael eu trosglwyddo yno ar ôl pwl o hunan-niwed neu anaf 
yn rhywle arall.  Mae mwy o ddata ar gael ar ddefnydd gofal iechyd a hunanladdiad o safbwynt 
cenedlaethol, a roddwyd yn flaenorol. 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
HSCS(5)-16-18 Papur 3 / Paper 3

Tudalen y pecyn 56



Cynllun Strategol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Ngogledd Cymru 2018-2021 18

Mae marwolaethau drwy hunanladdiad ymysg plant a phobl ifanc yng Ngogledd Cymru yn brin 
diolch byth, er mae'r achosion hyn yn fwy tebygol o gael sylw'r cyfryngau. Ymysg pobl ifanc 
mae bwlio, ffactorau teulu, arwahanu cymdeithasol a phwysau academaidd yn cynyddu'r risg o 
hunanladdiad. Mae'r gyfradd hunanladdiad ymysg plant yn eu harddegau ar draws Cymru yn is 
na'r boblogaeth cyffredinol, er bod hunan-niwed yn fwy cyffredin.   

Roedd data ONS ar 741 achos o hunanladdiad a gofrestrwyd rhwng 2006 a 2015 
(blynyddoedd calendr) ac a ddigwyddodd yn BIPBC neu gan drigolion BIPBC mewn mannau 
eraill yn y DU yn dynodi 17 hunanladdiad ymysg pobl 14-19 oed (2.3%) a 35 o farwolaethau 
mewn unigolion 20-24 oed (4.7%) (Ffynhonnell: ONS). Roedd 43 allan o'r 52 o farwolaethau 
hyn mewn dynion (83%).   

Mae gwella iechyd meddwl plant a phobl ifanc, yn cynnwys plant sy'n cael gofal, y rhai sy'n 
gadael gofal a phlant a phobl ifanc yn y system cyfiawnder ieuenctid yn hanfodol i leihau 
marwolaethau drwy hunanladdiad.  Mae tystiolaeth yn dangos mai hunanladdiad yw un o'r prif 
achosion o farwolaeth mewn pobl ifanc ac mae'r effaith ar deuluoedd yn drawmatig. Fe 
dynododd yr Adolygiad Thematig o Farwolaethau Plant a Phobl Ifanc drwy Hunanladdiad 
Tebygol, 2006-2012 (Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2014) nifer o argymhellion allweddol ar gyfer 
Cymru. 

Mae arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn nodi: 'Mae'r term "clwstwr hunanladdiad" yn 
disgrifio sefyllfa ble mae mwy o achosion o hunanladdiad na’r disgwyl yn digwydd o ran amser, 
lleoliad, neu'r ddau. Mae 'clwstwr hunanladdiad' fel arfer yn cynnwys tair marwolaeth neu fwy; 
fodd bynnag dylai dau hunanladdiad sy'n digwydd mewn cymuned neu leoliad a chyfnod 
penodol hefyd gael ei gymryd o ddifrif o ran cysylltiadau posibl (neu effaith heintus), yn 
enwedig yn achos pobl ifanc. Mae'n bwysig sefydlu'n gynnar iawn os oes cysylltiadau 
rhyngddynt.' (Iechyd Cyhoeddus Lloegr, 2015) 

Mae'r arweiniad hefyd yn disgrifio grwpiau penodol fel bod yn fregus iawn i glwstwr/effaith 
heintus, yn benodol pobl ifanc, unigolion â chyflyrau iechyd meddwl, a charcharorion. Efallai y 
bydd unigolion sy'n uniaethu’n seicolegol gydag unigolion sydd wedi cymryd eu bywydau eu 
hunain yn teimlo’r effaith heintus, yn enwedig os ydynt yn fregus. Mae'r arweiniad yn awgrymu 
bod rôl y cyfryngau'n bwysig iawn wrth hyrwyddo datblygiad o glwstwr hunanladdiad  (Iechyd 
Cyhoeddus Lloegr, 2015). 

Gellir ystyried bod hunanladdiad drwy syrthio o Bont y Borth a Dyfrbont Pontcysyllte yn ffurfio 
clwstwr, o ystyried nifer y marwolaethau yn y ddau leoliad hwn, a chanfyddiad y cyhoedd a'r 
cyfryngau o'r lleoliadau yma fel lleoliadau poblogaidd ar gyfer hunanladdiad. 

Mae arweiniad Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn nodi y dylai cynlluniau atal hunanladdiad gynnwys 
grŵp goruchwyliaeth hunanladdiad i ddynodi clystyrau posibl, a chynllun gweithredu cymuned 
ar gyfer ymateb i'r clystyrau (Iechyd Cyhoeddus Lloegr, 2015). Mae angen ystyried hyn wrth 
ddatblygu'r cynllun strategol hwn. 

3.8 Hunanladdiad ymysg Plant a Phobl Ifanc

3.9 Clystyrau Hunanladdiad
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Rhoddodd y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth (NICE) ddiffiniad ffurfiol o 
hunan-niwed fel "..unrhyw weithred o hunan-wenwyno neu hunan-anafu gan unigolion, waeth 
beth yw eu cymhelliant. Mae hyn fel arfer yn cynnwys hunan-wenwyno â meddyginiaeth neu 
hunan-anafu drwy dorri. Nid yw hunan-niwed yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at niwed sy'n codi 
o orfwyta, tyllu'r corff, tatŵ ar y corff, cymryd gormod o alcohol  neu gyffuriau, newyn sy'n codi 
o anorecsia nerfosa neu niwed damweiniol i'w hun."   (NICE, 2013) 

Ar lefel genedlaethol, yn ôl Arolwg Morbidrwydd Seiciatrig, mae cyfradd y boblogaeth sydd 
wedi dweud eu bod wedi hunan-niwedio wedi cynyddu o 2.4% a 3.8% o unigolion 16-74 
mlwydd oed yn 2000 a 2007, i 6.4% yn 2014  (McManuset al , 2014). Mae'r cynnydd hwn yn 
amlwg mewn dynion a merched ac ar draws grwpiau oed. Mae’n nodi bod mwy o 
ymwybyddiaeth o hunan-niwed yn debygol o fod yn ffactor yn y cynnydd mewn adrodd. Yn 
ychwanegol, mae oddeutu un ym mhob pedwar o ferched rhwng 16-24 mlwydd oed wedi 
hunan-niwedio ar un adeg; oddeutu dwywaith y gyfradd ar gyfer dynion yn y grŵp oed hwn a 
merched rhwng 25 i 34 mlwydd oed. Mae'r bwlch rhwng dynion a merched ifanc wedi cynyddu 
dros amser. Roedd y mwyafrif o hunan-niwed mewn merched ifanc yn cynnwys hunan-dorri. 
Mae'r mwyafrif wedi adrodd na ofynnwyd am help proffesiynol ar ôl hynny. 

Amcangyfrifodd adolygiad systematig a meta ddadansoddiad diweddar (Carroll, Metcalfe a 
Gunnell 2014) bod 16% yr unigolion sy'n mynd i’r ysbyty gyda hunan-niwed bwriadol yn 
hunan-niweidio eto cyn pen 12 mis. Mae hunan-niwed angheuol yn digwydd cyn pen 12 mis o'r 
achos cyntaf mewn 2.7% o ddynion a 1.2% o ferched. Mae oedran hŷn, cyflwyniad cyntaf o 
hunan-niwed anwenwynig, yn ogystal â bod yn ddyn yn cynyddu’r risg o hunan-niwed 
angheuol cyn pen 12 mis. Mae'r wybodaeth hon yn cynnig dynodiad o bwy i dargedu ar gyfer 
ymyrraeth atal hunan-niwed. 

Mae data Meddygfeydd Gofal Cychwynnol (Carret al. 2016) yn dangos bod hunan-niwed yn 
fwy cyffredin yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon nag yn Lloegr a bod amddifadedd 
yn gysylltiedig â lefel cynyddol o hunan-niwed. 

3.10 Hunan-niwed
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Mae NICE wedi cynhyrchu rhestr o safonau ansawdd sy'n cynnwys rheoli cychwynnol a 
chefnogaeth hir dymor ar gyfer plant (8-18 mlwydd oed) ac oedolion (18 mlwydd oed a 
throsodd). Gall y rhain helpu i arwain y ddarpariaeth gofal sydd wedi'i anelu at atal ymddygiad 
hunan-niweidio. Maent yn cynnwys y datganiadau ansawdd canlynol: 

Ers 2000 mae ychydig o gynnydd wedi bod yn y rhai sy’n ymgeisio hunanladdiad, ond dim ond 
ymysg merched (0.5% yn 2000, 1% yn 2007). Mae is-grwpiau penodol wedi profi mwy o 
gynnydd dros amser.  Er enghraifft, mae unigolion â theimladau am hunanladdiad rhwng 55 a 
64 mlwydd oed (2.1% yn 2000; 4.9% yn 2014) a cheisio cyflawni hunanladdiad (0.1% yn 2000; 
0.6% yn 2014) wedi dyblu mewn cyfradd ers 2000. Roedd hyn yn amlwg mewn dynion a 
merched. 

Roedd rhai grwpiau yn y boblogaeth yn fwy tebygol nag eraill i ddweud am y teimladau ac 
ymddygiadau hyn, megis y rhai sy'n byw ei hunain neu sydd allan o waith (un ai'n ddi waith neu 
nad ydynt yn weithredol yn economaidd). Roedd statws budd-dal yn dynodi unigolion sydd 
mewn perygl uchel: roedd dau draean o'r rhai sy'n cael Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth 
(ESA) yn meddwl am hunanladdiad (66.4%) ac mae bron i hanner (43.2%) wedi ceisio cyflawni 
hunanladdiad ar ryw adeg. 

Ar y cyfan, mae hanner yr unigolion sydd wedi ceisio cyflawni hunanladdiad wedi gofyn am help 
ar ôl eu hymgais mwyaf diweddar. Gofynnodd tua chwarter yr unigolion am help gan Feddyg 
Teulu, aeth chwarter i ysbyty neu at arbenigwr meddygol neu wasanaeth seiciatrig, ac roedd 
pumed ran wedi ceisio cael help gan ffrindiau neu deulu.  Roedd dynion a merched yr un mor 
debygol o ofyn am help ar ôl ceisio cyflawni hunanladdiad. Roedd pobl hŷn yn fwy tebygol o 
ofyn am help gan ysbyty neu arbenigwr meddygol neu wasanaeth seiciatrig na phobl ifanc; 
roedd y grŵp diwethaf yn fwy tebygol o droi at deulu a ffrindiau. Roedd defnyddio Meddyg 
Teulu fel ffynhonnell o gefnogaeth yn dilyn ymgais i gyflawni hunanladdiad yr un mor gyffredin 
ar draws grwpiau-oed. 

Bod unigolion sydd wedi hunan-niweidio yn cael gofal â'r un trugaredd, urddas a pharch ag 
unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth.
Bod unigolion sydd wedi hunan-niweidio yn cael asesiad cychwynnol o iechyd corfforol, 
cyflwr meddyliol, pryderon diogelu, amgylchiadau cymdeithasol a pherygl o ail adrodd neu 
hunanladdiad. 
Bod unigolion sydd wedi hunan-niweidio yn cael asesiad seicogymdeithasol gynhwysfawr. 
Bod unigolion sydd wedi hunan-niweidio yn cael eu monitro fel sydd ei angen pan maent 
mewn lleoliad gofal iechyd, er mwyn leihau'r perygl o hunan-niwed pellach. 
Bod unigolion sydd wedi hunan-niweidio yn cael gofal mewn amgylchedd corfforol diogel 
pan maent mewn lleoliad gofal iechyd, er mwyn lleihau'r perygl o hunan-niwed pellach. 
Bod unigolion sy'n cael cefnogaeth barhaus ar gyfer hunan-niwed yn cael cynllun rheoli risg 
a ddatblygir ar y cyd. 
Bod unigolion sy'n cael cefnogaeth barhaus ar gyfer hunan-niwed yn cael trafodaeth gyda'i 
weithwyr gofal iechyd arweiniol ynglŷn â manteision posibl ymyrraeth seicolegol sydd wedi'i 
strwythuro'n benodol ar gyfer unigolion sy'n hunan-niweidio. 
Bod gan unigolion sy'n cael cefnogaeth barhaus ar gyfer hunan-niwed ac sy'n symud rhwng 
gwasanaethau iechyd meddwl â chynllun sydd wedi'i ddatblygu ar y cyd yn disgrifio sut y 
bydd cefnogaeth yn cael ei ddarparu yn ystod y trawsnewidiad. 

3.11 Ymgais i Gyflawni Hunanladdiad
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Mae teulu a ffrindiau rhywun sydd wedi marw drwy hunanladdiad mewn perygl cynyddol o 
iechyd meddwl gwael a phryder emosiynol. Mae partneriaid sydd mewn profedigaeth o 
ganlyniad i hunanladdiad mewn perygl cynyddol o hunanladdiad eu hunain, fel y mae mamau 
sydd wedi colli plentyn sy'n oedolyn i hunanladdiad. Mae plant sydd wedi colli rhiant i 
hunanladdiad mewn perygl cynyddol o iselder, camddefnyddio alcohol neu gyffuriau, 
Anhwylder Straen Ôl-ddrawmatig, ac mae eu risg eu hunain o hunanladdiad yn cynyddu 
(Penny a Stubbs, 2015; Pitman et al 2014).  Mae'r risgiau hyn yn ychwanegol i'r risgiau sy'n 
gysylltiedig â phrofedigaeth o farwolaethau nad sy'n hunanladdiad. Mae'r dystiolaeth yn 
awgrymu gall cwnsela arbenigol profedigaeth a chefnogaeth fod yn ddefnyddiol i unigolion, er 
nid yw'r effeithiolrwydd wedi ei ddangos yn dda hyd yma (Adran Iechyd, 2012).   

Mae cefnogaeth arbenigol ar gyfer profedigaeth hunanladdiad yn cael ei gynnig gan elusen 
SOBS (Survivors of Bereavement by Suicide). 

3.12 Profedigaeth drwy Hunanladdiad

3.13 Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed yn Effeithiol
Mae ymwybyddiaeth o'r dystiolaeth o amgylch atal hunanladdiad a hunan-niwed yn effeithiol yn 
bwysig i lywio'r cynllun strategol hwn a datblygiad y cynllun gweithredu. Mae gwerthuso dulliau 
atal hunanladdiad yn heriol oherwydd mae hunanladdiad yn ganlyniad prin sy'n cael ei effeithio 
gan lawer o ffactorau, ac mae ymchwil yn aml yn dibynnu ar ganlyniadau 'procsi' sydd yn fwy 
cyffredin, megis syniadau am hunanladdiad. 

Mae Gwasanaeth Tystiolaeth Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cynhyrchu map 
tystiolaeth i lywio datblygiad cynlluniau atal hunanladdiad a hunan-niwed lleol yng Nghymru 
(Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2017). Mae'n crynhoi tystiolaeth ymchwil sy'n ymdrin â'r 
cwestiwn: "Pa ymyraethau all fod yn effeithiol i leihau cyfraddau hunanladdiad, hunan-niwed a'r 
syniad o hunanladdiad yng Nghymru"?  Roedd ffynonellau’n gyfyngedig i ganllawiau NICE a 
rhai a achredwyd gan NICE ac adolygiadau systematig  a gynhyrchwyd gan ddefnyddio 
methodoleg gadarn sy'n cadw at egwyddorion adolygiad systematig. Nid yw ffynonellau wedi'u 
harfarnu'n gritigol gan y gwasanaeth tystiolaeth. Ble mae tystiolaeth yn cael ei gynnwys yng 
nghanllawiau NICE wedi'i ddyblygu mewn adolygiadau systematig, dim ond canllawiau NICE 
sy'n cael ei gynnwys.  Mae rhai ffynonellau ychwanegol all fod yn ddefnyddiol ar gyfer rhoi 
gwybod am ddatblygiad lleol cynlluniau atal hunanladdiad hefyd wedi'i gynnwys. Mae'r rhain yn 
cynnwys ffynonellau lefel uchel megis adolygiadau systematig sydd wedi'i gyhoeddi neu 
dystiolaeth synthesis/datganiadau / canllawiau o ffynhonellau adnabyddedig (e.e corff 
arbenigol).    

Mae'r map tystiolaeth yn cynnwys: 
Atal cychwynnol 
Offer sgrinio ac asesu  
Rheoli hunan-niwed a hunanladdiad 
Gofal iechyd meddwl 
Poblogaethau penodol 
Arall 
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3.14 Adenillion ar fuddsoddiadau posibl ar gyfer Ymyraethau 
Atal Hunanladdiad
Amcangyfrif bod y gost economaidd ar gyfer pob marwolaeth drwy hunanladdiad ar gyfer y rhai 
sydd mewn oed gwaith yn £1.67 miliwn ar gostau 2009 (John, Glendenning a Price,2017). Mae 
hyn yn cynnwys costau uniongyrchol gofal, costau anuniongyrchol sy'n ymwneud â cholli 
cynhyrchiant ac enillion, a chostau anghyffwrddadwy sy'n gysylltiedig â phoen, galar a 
dioddefaint. Amcangyfrif bod o leiaf deg unigolyn yn cael eu heffeithio gan bob hunanladdiad. 

Os ydym yn cymryd bod 85% o'r 64 hunanladdiad (=54) a ddigwyddodd yn BIPBC yn 2015 o 
oed gweithio, mae hyn yn golygu cost posibl i Ogledd Cymru o oddeutu £90m y flwyddyn. Pe 
bai ymyrraeth atal hunanladdiad ardal eang yn cyflawni dim ond 1% o ostyngiad yn nifer yr 
achosion o hunanladdiad, byddai arbedion o bron i £1m y flwyddyn.  

Mae tystiolaeth dda bod ymyriadau iechyd meddwl cyhoeddus yn cyflawni arbedion a 
manteision economaidd mawr. Mae iechyd meddwl gwell yn arwain at arbedion uniongyrchol 
ac anuniongyrchol mewn costau gofal iechyd e.e lleihau'r defnydd o wasanaethau gofal 
cychwynnol ac iechyd meddwl, gwella iechyd corfforol a lleihau'r defnydd o alcohol a thybaco. 
Mae iechyd meddwl gwell hefyd yn arwain at arbedion mewn meysydd eraill: lleihau 
absenoldebau salwch a lleihau'r gwariant mewn addysg, lles a chyfiawnder troseddol, yn 
ogystal â chynyddu'r manteision economaidd cyffredinol lles ar gyfer unigolion a theuluoedd. 
Darganfu adroddiad dylanwadol (Adran Iechyd, 2011) bod y gwir arbedion ar gyfer pob £1 a 
fuddsoddwyd yn: 

£84 wedi'i arbed - rhaglenni dysgu cymdeithasol ac emosiynol yn yr ysgol  
£44 wedi'i arbed - atal hunanladdiad drwy hyfforddiant Meddyg Teulu 
£18 wedi'i arbed - ymyrraeth gynnar ar gyfer Seicosis 
£14 wedi'i arbed – ymyriadau yn yr ysgol er mwyn lleihau bwlio 
£10 wedi'i arbed - hyrwyddo iechyd meddwl yn y gwaith (ar ôl blwyddyn) 
£10 wedi'i arbed - ymyrraeth gynnar ar gyfer cyn- Seicosis 
£8 wedi'i arbed - ymyriadau cynnar ar gyfer rhieni plant ag anhwylder ymddygiad 
£5 wedi'i arbed - diagnosis a thriniaeth gynnar o iselder yn y gwaith 
£4 wedi'i arbed - gwasanaethau cyngor dyledion 

Defnyddiodd Ysgol Economaidd Llundain (LSE) bont grog Clifton ym Mryste ar gyfer astudiaeth 
achos ar gyfer model economaidd o effeithiau gosod rhwystr mewn lleoliad clwstwr (LSE, 
2011). Yn yr achos hwn, costiodd y rhwystr £300,000 i'w osod ac fe hanerodd  nifer yr achosion 
o hunanladdiad o wyth i bedwar yn y 5 mlynedd cyn ac ar ôl ei osod. Amcangyfrifwyd yr 
arbedion fel £44 miliwn dros gyfnod o 10 mlynedd. Hyd yn oed pe bai dadleoliad i leoliadau neu 
ddulliau eraill roedd cost yr arbedion yn parhau i gyrraedd £40 miliwn. 
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Amcan 1: Gwella ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o hunanladdiad a hunan-niwed 
ymysg y cyhoedd, unigolion sy'n dod i gysylltiad yn rheolaidd ag unigolion sydd mewn perygl o 
hunanladdiad a hunan-niwed a gweithwyr proffesiynol yng Ngogledd Cymru 

Amcan 2: Darparu ymatebion priodol i argyfwng personol, ymyrraeth gynnar a rheolaeth o 
hunanladdiad a hunan-niwed 

Amcan 3: Gwybodaeth a chefnogaeth i'r rhai sydd wedi cael profedigaeth neu sydd wedi'i 
heffeithio gan hunanladdiad a hunan-niwed   

Amcan 4: Cefnogi'r cyfryngau i adrodd a phortreadu hunanladdiad ac ymddygiad 
hunanddinistriol yn gyfrifol 

Amcan 5: Lleihau mynediad at ddulliau hunanladdiad 

Amcan 6: Parhau i hyrwyddo dysgu, gwybodaeth a systemau monitro ac ymchwil a’u cefnogi i 
wella ein dealltwriaeth o hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru a rhoi arweiniad ar gamau 
gweithredu. 

4. Nodau ac Amcanion ar gyfer y Cynllun 
Mae'r rhain yn dilyn nodau ac amcanion Siarad â Mi 2. 

Nod cyffredinol y Cynllun Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Ngogledd Cymru yw lleihau 
hunanladdiad a hunan-niwed ymysg y boblogaeth gyffredinol yng Ngogledd Cymru. 

Mae’r chwe amcan fel a ganlyn: 
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Yn ôl canllaw a gyhoeddwyd gan y Grŵp Cynghori Cenedlaethol i Fforymau Rhanbarthol ar 
gynllunio atal hunanladdiad a hunan-niwed yn lleol  (John, Glendenning a Price, 2017), mae 
angen proses monitro priodol i olrhain cynnydd pob cynllun lleol.  Prif nod y cynlluniau hyn yw i 
weld gostyngiad yn nifer yr achosion o hunanladdiad yn lleol. Fodd bynnag, mae'r canllaw yn 
cydnabod bod hunanladdiad yn ddigwyddiad digon prin i'w wneud yn anodd mesur newid 
mewn cyfraddau, yn enwedig ar lefel leol.  O ganlyniad, yn ychwanegol at y gyfradd 
hunanladdiad lleol, gellir ystyried dangosyddion procsi eraill. Mae canllawiau cenedlaethol yn 
nodi bod tystiolaeth gynyddol i gefnogi defnyddio hunan-niwed fel mesur canlyniad ar gyfer 
gwaith atal hunanladdiad, megis mynd i’r ysbyty yn dilyn hunan-niwed.  Y cafeat o amgylch y 
ffynhonell ddata hwn yw bod derbyniadau i ysbytai ar gyfer hunan-niwed o ganlyniad i ystod 
eang o gamau, ac nad nad yw llawer ohonynt yn bwriadu achosi marwolaeth. 

Yng ngoleuni hyn, rydym yn cynnig monitro tri dangosydd: 

Mae hefyd yn bwysig nodi bod nifer isel yr achosion o  hunanladdiad yn BIPBC yn gallu arwain 
at amrywiad mawr ar hap yng nghyfraddau hunanladdiad heb ddangos newid ystadegol 
sylweddol. Gall newidiadau bach yn y ffordd y mae data'n cael ei gasglu a ffactorau allanol 
amgylchedd megis cyflwr economaidd hefyd effeithio'n fawr ar y gyfradd. Mae amserlen hir yn 
debygol o fod hefyd rhwng rhoi'r ymyriadau ar waith sydd wedi'i dylunio i leihau'r gyfradd ac 
unrhyw effaith a welir. 

Mae ffigwr 14 yn dangos y gadwyn o ganlyniadau ar gyfer y gwaith monitro sy'n ofynnol o 
amgylch y cynllun gweithredu strategol hwn. 

5. Monitro'r Cynllun

Nifer y derbyniadau hunan-niwed brys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (mae 
Ffigwr 12 yn dangos y gwaelodlin) 
Digwyddiadau o hunan-niwed wedi eu hysbysu ar safleoedd y GIG, Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr (mae ffigwr 13 yn dangos y gwaelodlin) 
Nifer yr achosion o hunanladdiad sydd wedi'u cofnodi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (mae ffigwr 14 yn dangos y gwaelodlin)  
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Ffigwr 12

Ffigwr 13
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Ffigwr 14

Ffigwr 15
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Rydym yn ymgynghori neu ymgysylltu pan fydd arnom angen neu eisiau gwybodaeth o 
safbwynt arall, er mwyn gwneud penderfyniadau neu gynllunio ymlaen. Ond cyn i ni neidio i 
mewn a dechrau cynllunio i ymgysylltu mae angen i ni ystyried: 

Mae yna lawer o wahanol fathau o ymgynghori / ymgysylltu sy'n cael eu cynnal yn aml, gan 
gynnwys rhwymedigaeth statudol, pan fo dyletswydd gyfreithiol ar sefydliadau i ymgynghori 
neu ymrwymiad polisi, pan fo gan ddarparwr gwasanaeth penodol bolisi clir ei hun i 
ymgynghori neu ymgysylltu ar aterion penodol. 

Mae yna hefyd ymgysylltu dewisol, pan fydd ymgysylltu’n cael ei ystyried gan wasanaethau er 
mwyn dysgu o brofiad pobl eraill, i gadarnhau blaenoriaethau rhanddeiliaid, neu gyfathrebu 
newid a chasglu barn. 

Oherwydd natur ragnodol Cynllun Strategol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru 
e.e. mae Llywodraeth Cymru wedi pennu'r nodau ac amcanion strategol i atal a lleihau 
hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru ac mae canllawiau cenedlaethol wedi darparu 
fframwaith ar gyfer y cynllun, cytunwyd y dylai'r ymagwedd ymgysylltu ddod o dan y lefel 
ddewisol hon.   

Mae Cynllun Strategol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru  yn eistedd o dan 
ymbarél Strategaeth Iechyd Meddwl y Bwrdd Iechyd. Cynhaliwyd llawer iawn o ymgysylltu â 
rhanddeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth fel rhan o’i ddatblygiad ac mae'r adborth gan yr 
ymgysylltiad hwn  wedi hysbysu nid yn unig y strategaeth ehangach ond hefyd  cynllun 
strategol atal hunanladdiad a hunan-niwed. Yn ogystal, cynhaliwyd adolygiad manwl o arfer 
gorau ledled y DU, gan helpu eto i lywio’r cynllun a’i lunio. Yn bwysicach na dim, mae'r cynllun 
wedi'i ddatblygu gan grŵp aml-asiantaeth gan weithio'n agos â Caniad, sef y llais cyfunol  ar 
gyfer ymwneud ag iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau yng Ngogledd Cymru. 

Wrth gymryd hyn i ystyriaeth, unwaith bydd y cynllun wedi'i gymeradwyo gan gyrff priodol yng 
Ngogledd Cymru, bydd gweithdy yn cael ei gynnal i lansio'r cynllun a rhoi cyfle i randdeiliaid 
allweddol a defnyddwyr gwasanaeth ymgysylltu â meysydd penodol a chamau sy’n cael eu 
datblygu o fewn y cynllun. 

6. Ymgysylltu

A yw'r penderfyniad penodol neu'r newid gwasanaeth angen proses ymgynghori neu 
ymgysylltu? A fydd yn gwneud gwahaniaeth? Os mai na yw'r ateb, yna does dim pwynt ei 
wneud.  
Oes gennym ni neu rywun rydym yn ei adnabod y wybodaeth hon eisoes, efallai o arolwg 
neu ddangosydd perfformiad arall? Os oes, a yw ar gael i chi ei ddefnyddio? 
A oes unrhyw ymarfer lleol arall ar gyfer yr un gynulleidfa ac a oes cyfle i gydgyfrannu 
adnoddau a chydweithio? 
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niwed am ddatblygu drafft y cynllun strategol, yn ogystal ag aelodau o Grŵp Atal 
Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru am weithredu fel y grŵp llywio ar gyfer 
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Atodiadau 

9.1 Cynllun Darparu 

Cynllun Darparu Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru 

Datblygwyd y cynllun gweithredu gan is-grŵp o’r Grŵp Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru mewn ymateb i'r amcanion strategol yn y 
Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Cymru 2015-2020 – Siarad â Mi 2.   Er mwyn cefnogi ei ddatblygiad, roedd y ddogfen cynllunio atal 
Hunanladdiad Lleol a enwir yn 'Arweiniad a roddir gan y Grŵp Ymghynghori Cenedlaethol i fforymau Rhanbarthol ar gynllunio atal hunanladdiad a 
hunan-niwed lleol' (John, Glendenning & Price, 2017) yn darparu amlinelliad o ofynion y cynllun yn nhermau'r cyd-destun strategol cenedlaethol, gan 
sicrhau gwaith traws-sector ac ymateb i'r tri prif ddangosydd o weithgaredd. 

Mae unigolion ar draws pob mathau o gymunedau lleol yn marw o hunanladdiad ac mae'r rhan fwyaf o hunanladdiadau yn ganlyniad i set eang a 
chymhleth o ffactorau sy'n gysylltiedig â’i gilydd.  Fel canlyniad, mae angen i atal hunanladdiad weithio ar draws ystod o sefyllfaoedd gydag amryw o 
randdeiliaid.  Nid oes yr un asiantaeth unigol yn debygol o allu atal hunanladdiad ar ei phen ei hun. 

Mae esiamplau o arfer da ar draws Gogledd Cymru yn barod mewn atal hunanladdiad a hunan-niwed.  Er enghraifft, mae'r adroddiad Camau Go Iawn 
(Is Grŵp Rhwydwaith Adferiad Gogledd Cymru a Gogledd Powys, 2015) yn cynnwys darn o waith a gomisiynwyd yn wreiddiol gan BIPBC ac yn 
mapio'r cyfleoedd addysg adferiad sydd ar gael i unigolion ledled Gogledd Cymru. Yn ôl yr adroddiad, model Addysg Adfer Sir y Fflint yw'r enghraifft 
o'r arfer orau, gydag ystod eang o weithgareddau dysgu ar gael yn y sir gyda'r nod o alluogi unigolion i reoli eu lles emosiynol eu hunain.   Mae'r 
cyrsiau ar agor i unrhyw un sy'n teimlo eu bod yn cael problemau iechyd meddwl, yn ogystal â gofalwyr, nid oes rhaid iddynt for ar agor i wasanaethau 
iechyd meddwl ffurfiol.   Mae hyn er mwyn annog atal y ddibyniaeth ar wasanaethau ac er mwyn hyrwyddo sgiliau ymdopi personol. 

Bydd darparu’r cynllun yn cael ei oruchwylio gan Grŵp Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru, gan adrodd i'r Grŵp Darparu (gweler 
Ffigwr 1 ar dudalen 5), a fydd, yn ei dro, yn bwydo i Fwrdd Partneriaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Gogledd Cymru.  Mae’r Grŵp Hunanladdiad a 
Hunan-niwed Gogledd Cymru wedi sefydlu cyfleoedd drwy strwythur gweithredu lleol y Strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Gogledd Cymru, a 
elwir yn dimau Gweithredu Lleol (LITs), i rannu gwybodaeth, cyfeirio materion ehangach a chefnogi gweithrediad cyfunol tuag at raglen gweithredu'r 
strategaeth. 
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Amcan 1: Gwella ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o hunanladdiad a hunan-niwed ymhellach ymysg y cyhoedd, unigolion sy'n 
aml yn dod i gysylltiad ag unigolion sydd mewn perygl o hunanladdiad a hunan-niwed a gweithwyr proffesiynol yng Nghymru 

Amcan Tasg allweddol o ran cyflawni'r amcan 

 

 

Y gynulleidfa 
darged ar 
gyfer yr 
ymyriad 

Arweinydd 
darparu 

Rôl 
LIT 

Partneriaid 
gweithredu 

Amseri
ad 

Monitro 

Datblygu 
fframwaith 
hyfforddi ar 
gyfer 
hyfforddi 
gweithwyr 
proffesiynol 
ac unigolion 
sy'n aml yn 
dod i 
gysylltiad ag 
unigolion 
sydd mewn 
perygl o 
hunanladdiad 
a hunan-
niwed yn 
cynnwys y 
cyhoedd 

1.1 Ymgymryd ag asesiad anghenion hyfforddi o ran 
hunanladdiad a hunan-niwed er mwyn sicrhau bod 
hyfforddiant yn cyd-fynd â disgwyliadau ac anghenion 
lleol.  Dylai'r hyfforddiant ganolbwyntio ar: hyfforddiant 
ceidwad porth, ymwybyddiaeth cyffredinol a 
hyfforddiant ar sail sgiliau er mwyn gwella gwybodaeth, 
sgiliau ac agweddau gweithwyr proffesiynol, aelodau 
o'r gymuned a ffrindiau a all fod yn agos i'r rheiny sydd 
â hanes o hunan-niwed a'r rheiny sydd â syniadau am 
ladd eu hunain er mwyn gwella eu gallu i ymyrryd a 
chynnig cefnogaeth.  Dylai hyn hefyd ystyried y 
defnydd o raglenni addysg adferiad sy’n cael eu 
datblygu ledled Gogledd Cymru er mwyn trosglwyddo 
hyfforddiant i ofalwyr ac eraill sy'n dod i gysylltiad ag 
unigolion a fydd efallai'n debygol o hunan-niweidio neu 
gyflawni hunanladdiad 

Rhanddeiliaid a 
ddynodwyd yn 
unol â'r 3 haen 
o hyfforddiant 

LITs 

Is grŵp o’r grŵp 
Atal 
Hunanladdiad a 
Hunan-niwed 
Gogledd Cymru 
a sefydlwyd er 
mwyn datblygu 
templed ar gyfer 
LITs i asesu 
cyfleoedd ac 
anghenion 
hyfforddi 

  Is grŵp dan 
hyfforddiant y 
Grŵp Atal 
Hunanladdiad 
a Hunan-
niwed i gael ei 
sefydlu er 
mwyn 
cynorthwyo 
LITs 

Bl 1 Cwblhau 
asesiadau 
anghenion 
hyfforddi 

1.2 Cynhyrchu cynllun hyfforddi o ran hunanladdiad a 
hunan-niwed sy'n cynnwys adnabod ymddygiad o 
hunan-niwed (adnabod bod unigolion sy'n niweidio'u 
hunain yn grŵp risg uchel ar gyfer hunanladdiad) a 
chyfeirio'n briodol.  Lledaenu'r cynllun yn eang ymysg 
rhanddeiliaid perthnasol.  Monitro gweithrediad 
hyfforddi ac ym mha faes gwasanaeth. 

Adnabod 
rhanddeiliaid 
sydd angen 
haenau 
amrywiol o 
hyfforddiant 

LITs i ddatblygu 
cynllun hyfforddi 
ar gyfer eu 
hardal leol; yn 
ddibynnol ar 
angen lleol 

 

  Rhanddeiliaid 
lleol 

Bl 2 Datblygwyd y 
cynlluniau 
hyfforddi 
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Grwpiau/unigolion blaenoriaethol y dylai'r hyfforddiant 
fod yn ei dargedu - 

• Dynion canol oed 
• Pobl hŷn dros 75 sydd ag iselder a salwch 

corfforol cyd-forbid 
• Plant a Phobl Ifanc sydd â chefndir bregus e.e. 

plant mewn gofal 
• Unigolion mewn gwasanaethau iechyd meddwl 
• Unigolion sydd â hanes o hunan-niwed 
• Cyn-filwyr 
• Unigolion sydd ag anhwylder sbectrwm 

awtistaidd 
• Unigolion sy'n byw â chyflyrau corfforol hir 

dymor 
• Ymatebwyr cyntaf 

- Heddlu 
- Ambiwlans Cymru 
- Gweithwyr Gofal Cychwynnol 
- Staff yr adran achosion brys 
- Ymladdwyr tân 

• Network Rail 
• Staff Cymuned a Gofal Iechyd 

 

1.3 Adolygu gweithredu’r rhaglen 'Amser i Newid' yn 
BIPBC; gyda chyfeiriad penodol at hunanladdiad a 
hunan-niwed 

https://www.time-to-change.org.uk/ 

Gweithwyr 
BIPBC 

Cyfarwyddiaeth 
Iechyd 
Cyhoeddus 
BIPBC 

 Aelodau grŵp Bl 1 Cwblhawyd yr 
adolygiad 

1.4 Cefnogi ac annog sefydliadau aelodau grŵp 
Hunanladdiad a Hunan-niwed i gofrestru i 'Amser i 
Newid' a datblygu cynllun gweithredu cysylltiedig 

Sefydliadau a 
gynrychiolwyd yn 
y grŵp 

Cyfarwyddiaeth 
Iechyd 
Cyhoeddus 
BIPBC i arwain 
eitem agenda yn 
y cyfarfod grŵp 

  Aelodau grŵp Bl 1 Datblygwyd 
cynllun 
gweithredu 
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Darparu 
gwell 
gwybodaeth 
ar gyfer y 
cyhoedd ar 
hunanladdiad 
a hunan-
niwed 

 

1.5 Datblygu cynllun cyfathrebu hunanladdiad a 
hunan-niwed aml-asiantaethol lleol gyda ffocws 
penodol ar ymgyrchoedd cydnabyddedig e.e. wythnos 
ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (Chwefror), Diwrnod 
Atal Hunanladdiad y Byd (Medi), Diwrnod Iechyd 
Meddwl y Byd (Hydref) 

Poblogaeth Cyfathrebu 
BIPBC (Iechyd 
Meddwl) 

√ Datblygwyd 
cynllun 
rhanddeiliaid 

Bl 1 Datblygwyd a 
chytunwyd ar 
gynllun 
ymgyrch 
hunanladdiad 
a hunan-niwed 
gan yr holl 
asiantaethau 

1.6 Deall y gefnogaeth a ddarperir gan linellau cymorth 
ar draws Gogledd Cymru a thargedu'r hyrwyddiad yn 
unol â hynny e.e. C.A.L.L., Y Samariaid, Papyrus, 
Childline, a rhif y tîm asesu lleol. 

Darparwyr 
Gwasanaeth/Cy
hoedd - cyswllt 
at gynllun 
Cyfathrebu 

Cyfarwyddiaeth 
Iechyd 
Cyhoeddus 
BIPBC i gasglu 
gwybodaeth ar 
linellau cymorth.  
Datblygu cynllun 
er mwyn sicrhau 
bod 
asiantaethau 
rheng flaen yn 
ymwybodol o'r 
gwasanaethau 

√ Aelodau grŵp Bl 1 Hyrwyddo 
wedi’i dargedu 

Hyrwyddo 
ymwybyddia
eth staff a 
gwella 
gwybodaeth 
staff o ble i 
fynd ar gyfer 
iechyd a 
chefnogaeth 
trwy 

1.7 Datblygu cyfarwyddyd sy'n gysylltiedig â'r gweithle 
er mwyn helpu staff a rheolwyr i ymateb yn hyderus ac 
yn effeithiol i sefyllfaoedd lle mae pryder ynghylch lles 
uniongyrchol gweithiwr, er enghraifft pe byddai trallod 
emosiynol a phryder ynghylch hunanladdiad neu 
hunan-niwed. 

 

 

Lleoliadau 
gwaith sy'n 
cymryd rhan yn 
y Safon Iechyd 
Corfforaethol: 
Iechyd yn y 
Gweithle 

Cyfarwyddiaeth 
Iechyd 
Cyhoeddus 
BIPBC i weithio 
â Phrif Swyddog 
Iechyd y 
Gweithle, Iechyd 
Cyhoeddus 
Cymru i 

 Lleoliadau 
gwaith/gweith
wyr 

Bl 1 Datblygwyd 
cyfarwyddyd 
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leoliadau 
gwaith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ddatblygu 
cyfarwyddyd 

Amcan 2: Darparu ymatebion addas i argyfyngau personol, ymyriad cynnar a rheoli hunanladdiad a hunan-niwed 

 

Gwella 
canlyniadau i 
unigolion 
sy'n cael 
argyfwng 

2.1 Darparu'r cynllun Trawsffurfio Iechyd Meddwl (darn 
o waith ar y cyd i ddatblygu modelau Gofal Argyfwng 
sy'n cynnwys gweithio â gwasanaethau ar atal ac 
addysg). 

Cleifion iechyd 
meddwl 

 

Arweinwyr 
gwasanaeth 
BIPBC ar y cyd 
ag Uned 
Amddiffyn 

 BIPBC a Heddlu 
Gogledd Cymru 

Bl 1 Datblygwyd 
cynllun 
Trawsffurfio 
Iechyd 
Meddwl 
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iechyd 
meddwl 

 

(Mae'r weithred hon mewn ymateb i'r Concordat Gofal 
Argyfwng Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru) 
<http://gov.wales/docs/dhss/publications/161109conco
rdaten.pdf> 

 Heddlu Bregus 
(PVPU) 

Lleihau'r risg 
o 
hunanladdiad 
mewn 
unigolion 
sydd â 
phroblemau 
iechyd 
meddwl 

2.2 Sicrhau adnabyddiaeth a thriniaeth gynnar o 
iselder 

Unigolion ag 
iselder heb ei 
drin 

LITs √  Bl 1, 
Bl 2, 
Bl 3 

Codwyd 
ymwybyddiaet
h o’r risg 
cynyddol o 
hunanladdiad 
a llwybrau i 
gefnogi ymysg 
gweithwyr 
proffesiynol 
rheng flaen 
allweddol sy'n 
gweithio gyda'r 
grŵp hwn 

Lleihau'r risg 
o 
hunanladdiad 
mewn 
unigolion 
sydd â 
phroblemau 
iechyd 
meddwl 

2.3 Sicrhau adnabyddiaeth a chefnogaeth i ferched 
sydd ag anhwylder meddyliol posibl yn ystod 
beichiogrwydd neu'r cyfnod ôl-eni 

Merched yn 
ystod 
beichiogrwydd 
neu'r cyfnod ôl-
eni 

Gwasanaeth 
iechyd meddwl 
amenedigol 

  Bl 1, 
Bl 2, 
Bl 3 

Codwyd 
ymwybyddiaet
h o’r risg 
cynyddol o 
hunanladdiad 
a llwybrau i 
gefnogi ymysg 
gweithwyr 
proffesiynol 
rheng flaen 
allweddol sy'n 
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gweithio gyda'r 
grŵp hwn 

Lleihau'r risg 
o 
hunanladdiad 
ymysg 
unigolion 
sydd â hanes 
o hunan-
niwed 

2.4 Cefnogi gweithredu canllawiau arfer clinigol NICE 
ar gyfer hunan-niwed 

Y rheiny sydd 
mewn perygl o 
hunan-niwed 

Gwasanaethau 
Iechyd Meddwl 
Oedolion / 
Gwasanaethau 
Plant BIPBC 

√  Bl 1 Codwyd 
ymwybyddiaet
h o’r risg 
cynyddol o 
hunanladdiad 
a llwybrau i 
gefnogi ymysg 
gweithwyr 
proffesiynol 
rheng flaen 
allweddol sy'n 
gweithio gyda'r 
grŵp hwn 

Lleihau'r 
perygl o 
hunanladdiad 
mewn plant a 
phobl ifanc 

2.5 Datblygu Cynllun Ymateb Cymuned Hunanladdiad 
a Hunan-niwed Gogledd Cymru ar gyfer plant a phobl 
ifanc (yn cynnwys y rheiny sy'n fregus megis plant 
mewn gofal, y rheiny sy'n gadael gofal a phlant a phobl 
ifanc sydd yn y system Cyfiawnder Ieuenctid) i 
gynnwys y canlynol: 

• Cefnogaeth a gwybodaeth y tu allan i oriau 
• Rheoli ymddygiad hunan-niwed difrifol 
• Llythyru, taflen gwybodaeth i'r cyhoedd ar sail 

y we i'w ddefnyddio mewn ysgolion a cholegau 
• Polisi ysgol ar gyfer delio â hunanladdiad neu 

farwolaeth sydyn 
• Rhaglenni cefnogi cyfoedion 

Plant a phobl 
ifanc sydd 
mewn perygl o 
hunan-niwed/ 
hunanladdiad 

Gwasanaethau 
Plant BIPBC 

√ Gwasanaethau 
Addysg yr 
Awdurdod Lleol/ 
Cyfiawnder 
Ieuenctid 

Bl 1 Cwblhawyd 
Cynllun 
Ymateb 

Lleihau'r 
perygl o 
hunanladdiad 
mewn plant a 
phobl ifanc 

2.6 Datblygu dulliau ar sail ysgolion a cholegau i 
hyrwyddo ymwybyddiaeth hunanladdiad a hunan-
niwed ymysg staff, disgyblion a rhieni er mwyn 
adnabod arwyddion rhybuddio hunanladdiad a 
chynyddu'r wybodaeth o lwybrau cyfeirio at gymorth 

Staff, disgyblion 
a rhieni 

Gwasanaethau 
Plant BIPBC 

√ Gwasanaethau 
Addysg yr 
Awdurdod Lleol/ 
Tîm Ymgysylltu 
BIPBC 

Bl 2 Codwyd 
ymwybyddiaet
h o’r risg 
cynyddol o 
hunanladdiad 
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arbenigol, yn ogystal â mynd i’r afael â seibrfwlio a 
lleihau bwlio o gwmpas y nodweddion gwarchodedig 

 

 

 

 

 

 

a llwybrau i 
gefnogi ymysg 
gweithwyr 
proffesiynol 
rheng flaen 
allweddol 

Amcan 3: Gwybodaeth a chefnogaeth i'r rheiny sydd mewn profedigaeth neu sydd wedi'u heffeithio gan hunanladdiad a hunan-niwed 

 

Darparu 
gwell 
gwybodaeth 
a 
chefnogaeth i 
rheiny sydd 
mewn 
profedigaeth 
neu sydd 
wedi'u 
heffeithio 
gan 
hunanladdiad 

3.1 Mapio'r ddarpariaeth gyfredol o wasanaethau 
cefnogi profedigaeth a datblygu 'llwybr' sy'n adnabod y 
broses cefnogi i'r rheiny sydd mewn profedigaeth neu 
sydd wedi'u heffeithio gan hunanladdiad, defnyddio'r 
mapio hwn er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth ymysg 
staff a'r cyhoedd o'r gefnogaeth sydd ar gael.  
Cynnwys cyfleoedd i godi ymwybyddiaeth a thargedu 
dosbarthu'r llyfryn Help is at Hand (Cymru). 

 

 

Y rheiny sydd 
mewn 
profedigaeth yn 
sgil 
hunanladdiad 

Grŵp Atal 
Hunanladdiad a 
Hunan-niwed 
Gogledd Cymru 

√ Aelodau grŵp Bl 1 Cwblhawyd y 
mapio 

Amcan 4: Cefnogi'r cyfryngau mewn adrodd a phortreadu hunanladdiad ac ymddygiad hunanladdol mewn modd cyfrifol 
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Hyrwyddo 
adrodd yn 
gyfrifol ar 
hunanladdiad 

4.1 Darparu mynediad at arweinydd atal hunanladdiad 
dynodedig o'r Samariaid (Cymru) i’r cyfryngau yng 
Ngogledd Cymru fel eu bod yn gallu siarad â nhw cyn 
'rhedeg stori' 

 

 

 

 

Cyfryngau 
Gogledd Cymru 

Y Samariaid  Y Cyfryngau Bl 1 Darparwyd y 
wybodaeth 
berthnasol i’r 
cyfryngau 

4.2 Lledaenu Canllawiau'r Samariaid ar adrodd ar 
hunanladdiad yn gyfrifol i gyfryngau Gogledd Cymru 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryngau 
Gogledd Cymru 

Y Samariaid  Y Cyfryngau Bl 1 Cynhyrchwyd 
ganllawiau 
wedi’u 
diweddaru ac 
fe’u 
dosbarthwydi 
gyfryngau lleol 

Amcan 5: Lleihau mynediad at ddulliau o hunanladdiad 
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Lleihau nifer 
yr achosion o  
hunanladdiad 
ac ymgeisiau 
o gyflawni 
hunanladdiad 
mewn 
lleoliadau 
risg uchel 

5.1 Datblygu cynllun gweithredu er mwyn cynnal yr 
arfer orau o ran lleihau'r perygl o hunanladdiad wrth 
Bont y Borth a Dyfrbont Pontcysyllte (gosod rhwystrau 
corfforol, lleoli arwyddion a ffonau) o fewn yr adnoddau 
sydd argael 

Y rheiny sydd 
mewn perygl o 
hunanladdiad 

Grŵp Atal 
Hunanladdiad 
Gogledd Cymru 

 Llywodraeth 
Cymru/ Glandŵr 
Cymru/ Y 
Samariaid 

Bl 1, 
Bl 2, 
Bl 3 

Adolygwyd 
tystiolaeth yr 
arfer orau 

Lleihau crogi 
a llindagiad 
mewn 
sefyllfaoedd 
cleifion 
mewnol 
seiciatreg a 
chyfiawnder 
ieuenctid 

5.2 Sicrhau asesu mannau ward yn rheolaidd er mwyn 
adnabod risgiau posibl a'u symud e.e. clymau a 
phwyntiau clymu, mynediad at feddyginiaethau, 
mynediad at ffenestri ayyb 

 

Cleifion mewnol 
iechyd meddwl 

Gwasanaethau 
Iechyd Meddwl 
Oedolion 

  Bl 1, 
Bl 2, 
Bl 3 

Tystiolaeth o 
asesiadau 
ward rheolaidd 

5.3 Sicrhau amgylchedd mwy diogel ar gyfer 
carcharorion sydd mewn perygl e.e. celloedd mwy 
diogel a darparu gofal i garcharorion sydd mewn perygl 

Carcharorion HMP Berwyn   Bl 1, 
Bl 2, 
Bl 3 

Tystiolaeth o 
asesiadau 
ward rheolaidd 

Lleihau'r 
nifer yr 
achosion o 
hunanladdiad 
ac ymgeisiau 
o gyflawni 
hunanladdiad 
ar y 
rhwydwaith 
rheilffyrdd 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Sicrhau bod staff sy'n gweithio ar y rhwydwaith 
rheilffyrdd wedi'u hyfforddi er mwyn adnabod 
arwyddion rhybuddio hunanladdiad a helpu unigolion i 
gael mynediad at y gefnogaeth briodol 

Staff Network 
Rail/ 
cwsmeriaid 

Network Rail  Y Samariaid Bl 1 Hyfforddwyd 
staff Network 
Rail  yng 
Ngogledd 
Cymru 
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Amcan 6: Parhau i hyrwyddo a chefnogi dysgu, gwybodaeth a systemau monitro ac ymchwil er mwyn gwella ein dealltwriaeth o 
hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru a rhoi arweiniad ar gamau gweithredu 

 

Monitro 
tueddiadau 
hunanladdiad 
lleol 
 

6.1 Cynhyrchu adroddiad data blynyddol er mwyn 
sicrhau bod data lleol sy'n berthnasol i weithgaredd 
atal hunanladdiad yn cael ei gasglu, ei rannu ymysg 
partneriaid a'i ddefnyddio i fonitro tueddiadau a 
chynnydd hunanladdiad a hysbysu gweithgaredd lleol 

Aelodau grŵp.  
Cyflwynwyd 
data i'r grŵp 

Cyfarwyddiaeth 
Iechyd 
Cyhoeddus 
BIPBC 

 ONS/ Tîm 
Gwybodaeth 
BIPBC 

Bl 1, 
Bl 2, 
Bl 3 

Cynhyrchwyd 
adroddiad 
data 

6.2 Gosod system monitro ymgais at hunanladdiad 
mewn lleoliadau amledd uchel 

Y rheiny sy'n 
defnyddio 
lleoliadau 
amledd uchel 

Heddlu 
Gogledd Cymru 

  Bl 1 Sefydlwyd 
system 

Adolygu 
tystiolaeth 
ranbarthol a 
lleol o'r arfer 
orau 
 

6.3 Cynnal rôl weithredol yn y rhaglen lleihau 
hunanladdiad cenedlaethol 

Cadeirydd y 
grŵp yn 
cynrychioli 
Gogledd Cymru 
yn y 
cyfarfodydd 
grŵp 
cenedlaethol 

Cadeirydd 
Grŵp Atal 
Hunanladdiad a 
Hunan-niwed 
Gogledd Cymru 

  Bl 1, 
Bl 2, 
Bl 3 

Gogledd 
Cymru'n 
chwarae rôl 
weithredol yn 
y rhaglen 
Cenedlaethol 

6.4 Asesu pa mor addas yw ymyriadau atal 
hunanladdiad cenedlaethol effeithiol ar gyfer eu 
gweithredu'n lleol 

Aelodau grŵp Cyfarwyddiaeth 
Iechyd 
Cyhoeddus 
BIPBC 

  Bl 1, 
Bl 2, 
Bl 3 

Gogledd 
Cymru'n 
chwarae rôl 
weithredol yn 
y rhaglen 
Cenedlaethol 
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9.2 Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb 

FFURFLENNI ASESIAD EFFAITH AR 
GYDRADDOLDEB 

RHANNAU A a B: SGRINIO AC ADRODDIAD CANLYNIAD 

 
 
Cyflwyniad: 
Cynlluniwyd y ffurflenni hyn er mwyn eich galluogi i gofnodi, a darparu tystiolaeth o sut ydych wedi ystyried anghenion yr holl unigolion (yn cynnwys 
defnyddwyr gwasanaeth, eu gofalwyr a’n staff) sydd efallai wedi'u heffeithio gan yr hyn rydych yn ei ysgrifennu neu'n ei gynnig, p'un ai yn: 

• bolisi, protocol, canllaw neu ddogfen rheoli ysgrifenedig arall; 
• strategaeth neu ddogfen cynllunio arall e.e. eich cynllun gweithredu blynyddol; 
• unrhyw newid i'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau e.e. adolygiad gwasanaeth; 
• penderfyniad sy'n berthnasol i unrhyw un o'r uchod e.e. comisiynu gwasanaeth newydd neu ddad-gomisiynu gwasanaeth presennol. 

 

Nid yw hwn yn ddewisol:  Mae'r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb yn ofyniad cyfreithiol penodol ar sefydliadau'r sector cyhoeddus o dan 
ddeddfwriaeth cydraddoldeb a gall methiant i gydymffurfio arwain at her gyfreithiol tuag at benderfyniad neu strategaeth.  Yn bwysicach fyth, mae 
asesiad effaith ar gydraddoldeb yn helpu i hysbysu gwneud penderfyniadau a datblygiad polisi gwell gan arwain at well gwasanaethau i gleifion.  Ni 
ddylai'r ffurflen hon gael ei chwblhau gan unigolyn ar ei ben ei hun, ond fe ddylir ffurfio rhan o ddull grŵp gweithio. 

 

Y Ffurflenni: 

Rhaid i chi gwblhau: 

• Rhan A - Dyma'r Sgrinio Cychwynnol sydd bob amser yn cael ei wneud ac mae'n cynnwys Ffurflenni 1 i 3: mae'r ffurflenni hyn wedi'u cynllunio 
er mwyn eich galluogi i wneud asesiad cychwynnol o effaith posibl yr hyn rydych yn ei wneud, a phenderfynu p'un ai bod angen i chi fynd 
ymlaen at Asesiad Effaith Llawn (Rhan C); 

A 
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• Rhan B - dyma'r Adroddiad Canlyniad a Chynllun Gweithredu (Ffurflen 4) bydd angen i chi gwblhau p'un ai eich bod yn symud ymlaen at 
Asesiad Effaith Llawn neu beidio; 

 

Gyda'i gilydd, bydd y ffurflenni hyn yn helpu i ddarparu tystiolaeth o'ch Asesiad Effaith a sut rydych wedi dangos "sylw dyledus" tuag at y 
dyletswyddau. 

 

Efallai bydd angen i chi gwblhau Rhan C  hefyd (gweler Ffurflen ar wahân) -os bydd rhannau A a B yn nodi'ch bod angen gwneud Asesiad Effaith 
Llawn.  Mae hyn yn eich galluogi i ystyried yr holl dystiolaeth sydd ar gael yn llawn (yn cynnwys ymgysylltu â'r unigolion sydd wedi'u heffeithio gan 
eich dogfen neu'ch cynigion) er mwyn dweud wrthych os fydd eich dogfen neu'ch cynigion yn effeithio unigolion yn wahanol.  Mae hefyd yn rhoi'r cyfle 
i chi ystyried pa newidiadau efallai bydd angen i chi wneud er mwyn dileu neu leddfu unrhyw effeithiau anffafriol neu negyddol rydych wedi'u dynodi. 

 

Cofiwch gall y ffurflenni hyn fod yn destun archwiliad allanol e.e. o dan gais Rhyddid Gwybodaeth. 

 

Unwaith y byddent wedi'u cwblhau, dylai'r Ffurflenni Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb fynd gyda'r ddogfen neu'r cynnig pan gaiff ei gyflwyno i'r corff 
priodol ar gyfer ei gymeradwyo. 

 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
HSCS(5)-16-18 Papur 3 / Paper 3

T
udalen y pecyn 81



Rhan A 
Ffurflen 1: Paratoi 

 

 

1. 

Beth ydych yn ei asesu h.y. beth yw teitl y 
ddogfen rydych yn ei hysgrifennu neu'r 
adolygiad gwasanaeth rydych yn ei gynnal? 

Cynllun Strategol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru 

 

2. 

Darparwch ddisgrifiad cryno, yn cynnwys y 
nod a'r amcanion o'r hyn rydych yn ei 
asesu. 

Yn Ebrill 2017, cyhoeddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ei strategaeth iechyd meddwl a 
oedd yn cynnwys ymrwymiad i ddatblygu cynllun strategol atal hunanladdiad.  Cafodd hyn ei ddilyn ym 
mis Gorffennaf 2017 gyda chyfarwyddyd cenedlaethol gan Llywodraeth Cymru ar gyfer fforwm atal 
hunanladdiad lleol sy'n dilyn ôl troed y strategaeth cenedlaethol Siarad â Mi 2.   Mae ein cynllun 
strategol wedi ystyried dysgu cenedlaethol, ond mae hefyd yn adeiladu ar arfer, profiad ac arbenigedd 
yng Ngogledd Cymru. 

Mae'r cynllun strategol hwn yn gosod ein hymrwymiad partneriaid a gweithrediad i leihau hunanladdiad 
a hunan-niwed dros y 3 mlynedd nesaf.  Ni all yr un sefydliad unigol wneud hyn ar ei ben ei hun; mae'r 
ffaith bod ein cynllun strategol wedi'i gefnogi gan y GIG, Awdurdodau Lleol, Heddlu, Network Rail a 
sefydliadau'r Trydydd Sector yng Ngogledd Cymru, yn dangos yr ymrwymiad a rennir er mwyn lleihau 
hunanladdiadau yn y rhanbarth.  Bydd angen ffocws tymor-hir ac ymrwymiad i barhau i weithio gyda'i 
gilydd.  Mae'r cynllun strategol hefyd wedi'i ddatblygu trwy ymgysylltu a chynnwys preswylwyr Gogledd 
Cymru. 
 
Nod cyffredinol cynllun gweithredu strategol atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru yw 
lleihau hunanladdiad a hunan-niwed ym mhoblogaeth cyffredinol Gogledd Cymru. 
 
Mae'r chwe amcan fel a ganlyn: 

Amcan 1: Gwella ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o hunanladdiad a hunan-niwed 
ymhellach ymysg y cyhoedd, unigolion sy’n dod i gysylltiad yn rheolaidd ag unigolion sydd mewn perygl 
o hunanladdiad a hunan-niwed a gweithwyr proffesiynol yng Ngogledd Cymru 
Amcan 2:  Darparu ymatebion priodol i argyfyngau personol, ymyrraeth gynnar a rheoli hunanladdiad a 
hunan-niwed 
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Amcan 3:  Gwybodaeth a chefnogaeth i'r rheiny sydd wedi cael profedigaeth neu sydd wedi'u heffeithio 
gan hunanladdiad a hunan-niwed 
Amcan 4:  Cefnogi'r cyfryngau mewn adrodd a phortreadu hunanladdiad ac ymddygiad hunanladdol yn 
gyfrifol 
Amcan 5: Lleihau mynediad at ddulliau hunanladdiad 
Amcan 6:  Parhau i hyrwyddo dysgu, gwybodaeth a systemau monitro ac ymchwil a’u cefnogi er mwyn 
gwella ein dealltwriaeth o hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru a rhoi arweiniad ar gamau 
gweithredu 

 

3. 

Pwy sy'n gyfrifol am y ddogfen/ gwaith 
rydych yn ei asesu - h.y. pwy sydd â'r 
awdurdod i gytuno/ cymeradwyo bod 
unrhyw newidiadau rydych wedi'u dynodi yn 
briodol? 

Mae'r cynllun strategol yn cael ei gynhyrchu gan grŵp Gwaith a Gorffen wedi'i gadeirio gan yr Athro 
Rob Atenstaedt.  Yna bydd hyn yn cael ei gymeradwyo gan Grŵp Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed 
Gogledd Cymru, wedi'i gadeirio gan Dr Gwenllian Parry, cyn mynd i'r Bwrdd Partneriaeth Law yn Llaw 
at Iechyd Meddwl ar gyfer ei gymeradwyo. 

Bydd y cynllun strategol yn mynd i bwyllgor SPPH y Bwrdd Iechyd i'w lofnodi. 

4. A yw'r polisi hwn yn ymwneud â, neu'n cael 
ei ddylanwadu gan, Bolisiau/meysydd 
gwaith eraill? 

Strategaeth Iechyd Meddwl PBC 

 

5. 

Pwy yw'r Rhanddeiliaid allweddol h.y. pwy 
fydd yn cael eu heffeithio gan eich dogfen 
neu'ch cynigion? 

Mae'r rhanddeiliaid a fydd yn cael eu heffeithio gan y prosiect hwn yn cynnwys: 

• Cleifion, gofalwyr, defnyddwyr gwasanaeth a'u cynrychiolwyr 
• Staff sy'n rhan o ddarparu’r cynllun strategol 
• Unigolion sy'n aml yn dod i gysylltiad ag unigolion sydd mewn perygl o hunanladdiad a hunan-

niwed 
• Y rheiny sydd wedi profi hunanladdiad a hunan-niwed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol 
• Cymunedau yng Ngogledd Cymru sydd wedi'u heffeithio gan hunanladdiad/hunan-niwed 
• Ymwelwyr/pobl sydd ar eu gwyliau yn yr ardal 
• Sefydliadau partner yn cynnwys yr awdurdod lleol a'r trydydd sector 
• Yr Heddlu 
• Network Rail 
• Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 
• Y cyfryngau 
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6. 

Beth all helpu/rhwystro llwyddiant beth 
bynnag rydych yn ei wneud, er enghraifft 
cyfathrebu, hyfforddiant ayyb? 

Bydd y ffactorau canlynol yn rhwystro canlyniadau'r prosiect: 

• Rhanddeiliaid allweddol ddim yn derbyn y broses a/neu argymhellion 
• Diffyg cyllid 
• Capasiti neu sefydliadau partner 
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Ffurflen 2: Ystyried effaith posibl eich dogfen, cynigion ayyb o ran cydraddoldeb a hawliau dynol 

 

Nodweddion 
neu ffactorau 
eraill i'w 
hystyried 

Effaith Posibl gan y Grŵp. 

A yw'n:- 

Rhowch fanylion yma, ar gyfer bob nodwedd a restrir ar y chwith:- 

(1) unrhyw Adroddiadau, Ystadegau, Gwefannau, dolenni ayyb sy'n berthnasol i'ch 
dogfen/cynigion ac sydd wedi’u defnyddio i hysbysu eich asesiad; a/neu 

(2) unrhyw wybodaeth a gafwyd yn ystod ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth neu staff; 
a/neu 

unrhyw wybodaeth arall sydd wedi hysbysu eich asesiad o Effaith Posibl. 

Positif (+) 
Negyddol (-) 

Niwtral (N) 

Dim Effaith/Dim 
yn berthnasol 
(N/a) 

Uchel 

Canolig 
neu 

Isel 

Oedran (+) Canolig Mae dynion canol oed a'r rheiny sy'n >65 mlwydd oed mewn perygl arbennig o hunanladdiad 
ac yn grwpiau blaenoriaeth ar gyfer atal hunanladdiad yn y cynllun strategol hwn.  Mae'r 
cyfraddau uchaf o hunan-niwed i'w gweld mewn plant a phobl ifanc, yn arbennig merched 
rhwng 11-19 mlwydd oed.  Mae'r rhain hefyd yn cael eu tanlinellu fel grwpiau blaenoriaethol 
ar gyfer atal hunanladdiad a hunan-niwed yn y cynllun strategol. 
 

Anabledd (+) Canolig Mae'r rheiny sydd â salwch meddwl a salwch corfforol cyd-forbid mewn perygl arbennig o 
hunanladdiad ac yn grŵp blaenoriaeth ar gyfer atal hunanladdiad yn y cynllun strategol hwn.   
Awgryma tystiolaeth fod cyfraddau yn is ymysg y rheiny sydd ag anableddau dysgu difrifol. 
 

Ailbennu Rhyw (+) Isel Mae arwyddion y gall pobl drawsrywiol gael cyfraddau uwch o hunan-niwed.   Mae addysgu 
plant a phobl ifanc ynghylch nodweddion gwarchodedig wedi'i danlinellu fel blaenoriaeth yn y 
cynllun strategol 
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Priodas a 
Phartneriaeth 
Sifil 

(N) Isel Mae tystiolaeth i gefnogi bod y rheiny sydd wedi priodi mewn llai o berygl o hunanladdiad o'i 
gymharu â'r rheiny sydd heb.  Mae perygl uwch ymysg dynion hoyw mewn partneriaeth sifil 
o'i gymharu â'r rheiny sydd mewn cyplau hetrorywiol. Fodd bynnag, efallai bod hyn yn 
gysylltiedig â chyfeiriadedd rhywiol yn hytrach na statws partneriaeth sifil gan nad yw'r perygl 
o hunanladdiad yn uwch ymysg merched mewn partneriaethau sifil. 

Beichiogrwydd 
a Mamolaeth 

(+) Isel Mae'r risg o hunanladdiad yn isel i ferched beichiog a mamau newydd.  Fodd bynnag, mae'r 
cynllun strategol yn cynnwys gweithrediad o gwmpas sicrhau adnabyddiaeth a chefnogaeth i 
ferched sydd ag anhwylder meddyliol posibl yn ystod beichiogrwydd neu'r cyfnod ôl-eni 

Hil / 
Ethnigrwydd 

(N) Isel Mae'r sail tystiolaeth yn gyfyngedig gan na chesglir gwybodaeth ar ethnigrwydd ar hyn o bryd.  
Felly, ni allwn asesu cefndir ethnig unigolion sy'n marw o hunanladdiad yn gywir, neu os gaiff 
y cynllun strategol hwn effaith anffafriol.  Mae tystiolaeth i awgrymu bod cyfraddau o iechyd 
meddwl difrifol yn uwch ymysg rhai grwpiau ethnig.  Fodd bynnag, ni wyddir p'un ai bod hyn 
yn awgrymu'n awtomatig bod yma gyfraddau uwch o hunanladdiad. 
 

Crefydd neu 
Gred 

(N) Isel Nid yw'n glir o'r dystiolaeth p'un ai bod effaith yn ôl crefydd neu gred arbennig.  Mae'n bosibl y 
gall cyfranogiad crefyddol fod yn ffactor amddiffynnol yn erbyn ymddygiad hunanladdol. 

Rhyw (+) Canolig Mae dynion yn fwy na 3 gwaith mwy tebygol o gyflawni hunanladdiad o'i gymharu â merched.  
Mae dynion canol oed mewn perygl arbennig o hunanladdiad ac yn grwpiau blaenoriaeth ar 
gyfer atal hunanladdiad yn y cynllun strategol hwn.  Mae'r cyfraddau uchaf o hunan-niwed i'w 
gweld mewn merched rhwng 11-19 mlwydd oed.  Maent hefyd yn grŵp blaenoriaeth yn y 
cynllun strategol. 

Cyfeiriadedd 
Rhywiol 

(+) Canolig Mae'r tystiolaeth yn awgrymu bod unigolion lesbiaid, hoyw a deurywiol gyda pherygl uwch o 
anhwylder meddyliol, syniadaeth o ladd eu hunain, camddefnyddio sylweddau a hunan-niwed 
bwriadol.  Mae'r cynllun strategol yn cynnwys gweithrediad o amgylch addysgu plant o 
gwmpas y nodweddion a amddiffynir. 

Y Gymraeg (N) Isel Dim newid - nid oes unrhyw dystiolaeth y bydd y cynllun strategol yn cael effaith.  Fodd 
bynnag, efallai bydd effaith os na fydd y grŵp hwn yn cael ei ystyried wrth gynllunio dulliau 
cyfathrebu. 

Hawliau Dynol (+) Canolig Tystiolaeth yn cynnwys:  Pa mor deg yw Prydain? (Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
2010); Ar y trywydd cywir? 
Adolygiad proses o hawliau dynol pobl hŷn mewn iechyd a gofal cymdeithasol (Age Concern 
2007); Y Ddeddf Hawliau Dynol - Newid Bywydau (Y Sefydliad Brydeinig o Hawliau Dynol - 
dim dyddiad); Ymchwiliad Hawliau Dynol (Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2009). 
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Mae'r prosiect i ddatblygu cynllun strategol atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd 
Cymru wedi'i gynnal yn unol â pholisi lleol a chenedlaethol.  Mae'n bwriadu dileu 
anghydraddoldebau yn weithredol lle gallent fodoli a gwella mynediad at ymyraethau i leihau 
hunanladdiad a hunan-niwed ar draws Gogledd Cymru. 

 

 

Defnyddiwch eich barn i ddangos graddfa unrhyw effaith a ddynodwyd. Dylai'r ffactorau a ddefnyddiwyd i benderfynu ar asesiad cyffredinol ar gyfer bob 
nodwedd gynnwys ystyriaeth o'r raddfa a'r cyfranoldeb ynghyd â'r effaith posibl. 

  

Cyfarwyddyd ar gwblhau Ffurflen 2: Ar gyfer bob un o'r nodweddion a restrir, ac o ystyried yr amcanion a wnaethoch eu rhoi yn C2 ar Ffurflen 1, 
mae angen i chi ystyried a yw'r ddogfen neu'r cynigion yn debygol o effeithio ar unigolion yn wahanol, ac os ydynt, a fydd hyn mewn modd 
cadarnhaol neu negyddol? Er enghraifft, rydych angen penderfynu: 

• a fydd yn effeithio ar ddynion a merched yn wahanol? 
• a fydd yn effeithio ar unigolion anabl ac unigolion nad ydynt yn anabl yn wahanol? 
• a fydd yn effeithio ar unigolion o grwpiau oed gwahanol yn wahanol?  - ac yn y blaen gan gynnwys yr holl nodweddion a amddiffynir. 
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Ffurflen 3: Asesu Effaith yn Erbyn y Dyletswyddau Cydraddoldeb Cyffredinol 

 

Fel sefydliad sector cyhoeddus, rydym wedi ein rhwymo gan dair elfen y "Dyletswydd Gyffredinol".  Golyga hyn bod angen i ni ystyried (os bo'n berthnasol) a 
fydd y polisi neu'r cynnig yn effeithio ar ein gallu i:- 

• Dileu gwahaniaethu, aflonyddu, ac erledigaeth anghyfreithlon; 
• Hyrwyddo cydraddoldeb cyfleoedd; a 
• Meithrin perthnasau da rhwng gwahanol grwpiau. 

1. Disgrifiwch yma (os bo'n berthnasol) sut ydych yn sicrhau 
nad yw eich polisi neu'ch cynnig yn gwahaniaethu, aflonyddu 
neu erlid yn anghyfreithlon 

Mae cynllun strategol atal hunanladdiad a hunan-niwed wedi cael ei ddatblygu gan arsylwi'r 
egwyddorion a gynhwysir ym Mholisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol BIPBC.  
Mae'r broses EqIA ei hun yn helpu i sgrinio'r cynllun strategol ar gyfer anffafriaeth 
anghyfreithlon.   Yn gyffredinol ymddengys bod effeithiau cadarnhaol ar rai o'r nodweddion 
gwarchodedig gyda dim effaith ar eraill o ganlyniad i'r cynllun strategol. 

 

2. Disgrifiwch yma sut gall eich polisi neu'ch cynnig hyrwyddo 
cyfleoedd cyfartal yn well (os bo'n berthnasol) 

Mae'r cynllun strategol atal hunanladdiad a hunan-niwed yn cynnwys nifer o weithredoedd a 
gynlluniwyd i leihau anghydraddoldebau fel canlyniadau iechyd meddwl salach yn rhai o'r 
grwpiau gwarchodedig. 

 

3. Disgrifiwch yma sut all eich polisi neu'ch cynnig cael ei 
ddefnyddio i fabwysiadu perthnasau da rhwng gwahanol 
grwpiau (os bo'n berthnasol) 

Bydd cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu rhanddeiliaid parhaus yn cynnwys cyfarfod â chymuned 
benodol a grwpiau diddordeb arbennig o ran mentrau penodol. 
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Rhan B: 

Ffurflen 4 (i): Adroddiad Canlyniad 

Sefydliad: BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI CADWALADR 

 

1. Beth sy'n cael ei asesu? (Copi o Ffurflen 1) Cynllun Strategol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru 

 

2. Amcanion Cryno: (Copi o 

Ffurflen 1) 

Yn Ebrill 2017, cyhoeddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ei strategaeth iechyd meddwl a oedd yn cynnwys 
ymrwymiad i ddatblygu cynllun strategol atal hunanladdiad.  Cafodd hyn ei ddilyn ym mis Gorffennaf 2017 gyda 
chyfarwyddyd cenedlaethol gan Llywodraeth Cymru ar gyfer fforwm atal hunanladdiad lleol sy'n dilyn ôl troed y 
strategaeth genedlaethol Siarad â Fi 2.   Mae ein cynllun strategol wedi ystyried dysgu cenedlaethol, ond mae hefyd yn 
adeiladu ar arfer, profiad ac arbenigedd yng Ngogledd Cymru. 
 
Mae'r cynllun strategol hwn yn gosod ein hymrwymiad partneriaid a gweithred i leihau hunanladdiad a hunan-niwed 
dros y 3 mlynedd nesaf.  Ni all yr un sefydliad unigol wneud hyn ar ei ben ei hun; mae'r ffaith bod ein cynllun strategol 
wedi'i gefnogi gan y GIG, Awdurdodau Lleol, Heddlu, Network Rail a sefydliadau'r Trydydd Sector yng Ngogledd 
Cymru, yn dangos yr ymrwymiad a rennir er mwyn lleihau hunanladdiadau yn y rhanbarth.  Bydd angen ffocws hir 
dymor ac ymrwymiad i barhau i weithio gyda'i gilydd.  Mae'r cynllun strategol hefyd wedi'i ddatblygu trwy ymgysylltu a 
chynnwys preswylwyr Gogledd Cymru. 
 
Nod cyffredinol cynllun gweithredu strategol atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru yw lleihau hunanladdiad 
a hunan-niwed ym mhoblogaeth cyffredinol Gogledd Cymru. 
 
Mae'r chwe amcan fel a ganlyn: 

Amcan 1: Gwella ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o hunanladdiad a hunan-niwed ymhellach ymysg y 
cyhoedd, unigolion sy'n dod i gysylltiad yn rheolaidd ag unigolion sydd mewn perygl o hunanladdiad a hunan-niwed a 
gweithwyr proffesiynol yng Nghymru 
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Amcan 2:  Trosglwyddo ymatebion addas i argyfyngau personol, ymyrraeth gynnar a rheolaeth hunanladdiad a hunan-
niwed 
Amcan 3:  Gwybodaeth a chefnogaeth i'r rheiny sydd mewn profedigaeth neu sydd wedi'u heffeithio gan hunanladdiad 
a hunan-niwed 
Amcan 4:  Cefnogi'r cyfryngau mewn adrodd a phortreadu hunanladdiad ac ymddygiad hunanladdol mewn modd 
cyfrifol 
Amcan 5: Lleihau mynediad at y modd o hunanladdiad 
Amcan 6:  Parhau i hyrwyddo a chefnogi dysgu, gwybodaeth a systemau monitro ac ymchwil er mwyn gwella ein 
dealltwriaeth o hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru a rhoi arweiniad ar gamau gweithredu 

 

3a. A all effaith eich penderfyniad/polisi fod yn wahaniaethol dan y 

ddeddfwriaeth gydraddoleb? 

Gellir Na ellir 

3b. A all unrhyw un o'r grwpiau a ddiogelir cael eu heffeithio'n negyddol? Gellir Na ellir 

3c. A yw eich penderfyniad neu bolisi o arwyddocâd uchel? Yndi Nac ydi 

 

4. A wnaeth y penderfyniad 
sgorio ar Ffurflen 3, ynghyd 
â'ch atebion i'r 3 cwestiwn 
uchod ddangos eich bod 
angen mynd ymlaen at 
Asesiad Effaith Llawn? 

 

Do Naddo 

Nodwch y rhesymau dros eich penderfyniad h.y. beth ddangosodd Ffurflennau 2 a 3 yn nhermau effaith cadarnhaol a 
negyddol ar gyfer pob nodwedd? 

Gan fod effaith cyfyngedig wedi'i nodi a'i fod yn bennaf yn gadarnhaol, nid oes angen ymgymryd ag asesiad effaith 
cydraddoldeb manylach. 

5. Os ydych wedi ateb 
'naddo' uchod, oes unrhyw 
broblemau i fynd i'r afael â 
nhw e.e. lleddfu unrhyw 

Oes  

  

 X 

X  

 

 X 

X  

X 
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effaith negyddol mân a 
ddynodwyd? 

 

Cofnodi Manylion: 

1. Dylir rhoi ystyriaeth i unigolion sy'n cyfathrebu trwy ddefnyddio'r Gymraeg pan gynllunir unrhyw ddull cyfathrebu 
2. Dylir rhoi ystyriaeth i anghydraddoldebau mewn cyfraddau hunanladdiad sy'n gysylltiedig ag amddifadedd wrth 

weithredu'r cynllun strategol. 
3. Dylir rhoi ystyriaeth i ffactorau risg eraill ar gyfer hunanladdiad a hunan-niwed y tu allan i'r grwpiau blaenoriaethol a 

ddynodwyd wrth weithredu'r cynllun strategol. 
4. Dylir rhoi ystyriaeth i ddylanwadau cymdeithasol a cymunedol wrth weithredu'r cynllun strategol. 
5. Mae'r holl weithredoedd eraill a ddynodwyd wedi cael eu ymgorffori i'r Cynllun Gweithredu'n barod. 

6. A oes trefniadau 
monitro yn eu lle fel 
y gallwch fesur beth 
sy'n digwydd ar ol i 
chi roi eich dogfen 
neu'ch cynigion ar 
waith? 

Oes Nag oes 

Sut mae'n cael ei fonitro? Grŵp Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru sy'n adrodd i'r Bwrdd Partneriaeth 

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 

Pwy sy’n gyfrifol? Mae'r grŵp hwn yn cael ei gadeirio gan Dr Gwenllian Parry 

Pa wybodaeth sy'n cael ei 

ddefnyddio? 

E.e. a fyddech yn defnyddio adroddiadau/data cyfredol neu a oes angen i chi gasglu eich 
gwybodaeth eich hun? 

Data/adroddiadau sydd eisoes yn bod 

Pryd fydd yr EqIA yn cael ei 

adolygu? (Fel arfer yr un dyddiad y 

mae'r polisi'n cael ei adolygu) 

Bydd y EqIA hwn yn cael adolygiad llawn adeg adolygiad 3-blynedd y cynllun strategol 

 

7. Lle bydd eich penderfyniad neu'ch polisi yn cael ei anfon ymlaen at er 

mwyn ei gymeradwyo? 

Bwrdd Partneriaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl wedi'i ddilyn gan 

Bwyllgor SPPH y Bwrdd Iechyd 

 

X  
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8. Disgrifwch yma pa ymgysylltiad rydych wedi ei gynnal â 

rhanddeiliaid yn cynnwys staff a defnyddwyr gwasanaeth i 

helpu hyrwyddo'r asesiad 

Ymgysylltiad a Gynhaliwyd:- 

• Grŵp Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru sy'n aml-asiantaethol.   

Ymgysylltiad agos â Caniad, grŵp defnyddwyr gwasanaeth. 

• Bydd gweithdai rhanddeiliaid yn cael eu cynnal i ymgysylltu â'r blaenoriaethau ar gyfer 

gweithredu o fewn y cynllun gweithredol 

 

9. Enwau bob un o'r partion 
sy'n rhan o gynnal yr 
Asesiad Effaith 
Cydraddoldeb: 

Enw Teitl/Rôl 

 

Yr Athro Rob Atenstaedt Meddyg Ymgynghorol mewn Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus, Cyfarwyddiaeth 
Iechyd Cyhoeddus BIPBC 

Siwan Jones Prif Ymarferydd, Cyfarwyddiaeth Iechyd Cyhoeddus BIPBC 

Rosemary Howell Y Samariaid 

Sean Clarke Iechyd Meddwl Oedolion - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Jacqueline Vaughan Thomas Cyngor Sir y Fflint 

Sara Owen Caniad 

Rob Callow Pennaeth Ymgysylltu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 Andrew Rogers Pennaeth Cyfathrebu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Sylwer: Mae'r Cynllun Gweithredu isod yn ffurfio rhan anhepgor o'r Adroddiad Canlyniad hwn 
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Ffurflen 4 (ii): Cynllun Gweithredu 

Mae'r templed hwn yn disgrifio unrhyw weithred sydd wedi'u cynllunio yn dilyn cwblhau'r EqIA yn cynnwys y rhai sydd wedi'u hanelu at leihau 
neu gael gwared ar effeithiau posibl neu effaith negyddol a ddynodwyd. 

 Gweithredoedd Arfaethedig Pwy sy’n 

gyfrifol? 

Erbyn pryd fydd hyn 

yn cael ei wneud? 

1. Os bo'r asesiad yn dangos unrhyw effaith 
negyddol sylweddol posibl megis na allwch barhau, 
rhowch rhesymau ac unrhyw 
weithred(weithredoedd) amgen a gytunwyd arnynt: 

Amherthnasol   

2.  Pa newidiadau ydych yn bwriadu eu gwneud i'ch 
dogfen neu'ch cynnig o ganlyniad i'r EqIA? 

Mae'r cynllun strategol yn parhau i fod heb ei newid gan nad oes 
unrhyw effeithiau negyddol sylweddol.  Bydd y Cynllun 
Gweithredu'n cael ei fonitro a'i newid yn barhaus pan fo unrhyw 
faterion newydd yn codi.   Bydd y cynllun strategol yn cael ei 
gylch redeg yn y grŵp Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed 
Gogledd Cymru gyda'r asesiad effaith hwn yn cael ei gynnwys 
hefyd yn ogystal â grwpiau eraill ar gyfer eu llofnodi. 

R 
Atenstaedt 

Hydref 2017 

3a. Ble mae effeithiau negyddol ar grwpiau penodol 
wedi'u dynodi, pa gamau gweithredu ydych chi'n eu 
cymryd neu sydd wedi'u cynnig i leddfu'r effeithiau 
hyn? A yw'r rhain eisoes yn eu lle? 

Amherthnasol   

3b. Ble mae effeithiau negyddol ar grwpiau penodol 
wedi'u dynodi, a'ch bod yn mynd rhagddi heb eu 
lleddfu, disgrifiwch yma pam rydych yn teimlo bod 
hyn wedi cael ei gyfiawnhau. 

Amherthnasol   

4.  Darparwch fanylion o unrhyw gamau gweithredu 
a gymerwyd neu a gynlluniwyd i hyrwyddo 
cyfleoedd cyfartal o ganlyniad i'r asesiad hwn. 

Awgrymwyd bod y cynllun a'r sgrinio EQIA yn cael eu hystyried 
gan Grŵp Archwilio Strategaeth a Chynllunio Cydraddoldeb. 
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1 
 

HEALTH, SOCIAL CARE AND SPORT COMMITTEE CONSULTATION: 

INQUIRY INTO SUICIDE PREVENTION 

 

Evidence from South East Wales Regional Group 

 

1. The South East Wales Regional Multi-Agency Suicide Prevention 

Forum (SEWRMASPF) promotes the sharing of learning and good 

practice, highlights current issues and supports collaborative work 

across the Cardiff and Vale, Cwm Taf and Aneurin Bevan University 

Health Board areas. 

The extent of the problem of suicide in Wales and evidence of its 

causes 

2. The combined populations of Aneurin Bevan UHB, Cardiff and Vale 
UHB and Cwm Taf UHB in total account for 44% of the population of 

Wales. The total number of suicides in these three health board 
areas for the period 2012-2016 is 42% of the Wales figure. Cardiff 

and Vale and Cwm Taf have suicide rates higher than the Wales 
average, while Aneurin Bevan’s is lower, and is the lowest in Wales. 

 

 

 
3. Suicide rates across Wales are four times higher in men than in 

women. Half of all the suicides in men occur in the 30-50 age 
range, with the highest proportion (13%) happening in men aged 

40-44. Suicide rates fall in late middle age, but there is a further 

increase after the age of 80. 
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4. There isn’t any further evidence for regional statistics on risk factors 

for specific groups. However, the Talk to me 2 Strategy does outline 

priority people, places and care providers in the context of suicide 

prevention, see Table below. 

Priority People Priority Places Priority Care 
Providers 

Men in mid life 

Older people over 65 

with depression and 

co-morbid physical 
illness 

Adult Prisoners 

Children and young 

people with a 

background of 
vulnerability 

People in the care of 

mental health services 
including inpatients 

People with a history 

of self-harm 

Hospitals  

Prisons  

Police custody suites  

Workplaces  

Schools, Further and 

Higher Education 

establishments  

Primary care facilities  

Emergency 
departments  

Rural areas  

Deprived areas  

People who are first 
point of contact or 
first responders, 

including: 

Police  

Fire fighters 

Welsh Ambulance 
staff 

Primary care staff 

Emergency 

department staff 
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The social and economic impact of suicide 

5. There were 332 deaths from suicide registered in Wales in 2016 

(Source: ONS), and for every person who dies at least 10 people 

are directly affected1. The economic cost of each death by suicide of 

someone of working age is estimated to be £1.67 million. This 

covers the direct costs of care, indirect costs relating to loss of 

productivity and earnings, and the intangible costs associated with 

pain, grief and suffering2. 

 

6. The Welsh Index of Multiple Deprivation (WIMD) can be categorised 

by fifths of deprivation. Suicide rates are two to three times higher 
in the most deprived neighbourhoods compared with the most 

affluent, see Figure below. 
 

 

 

 

7. The size of populations needs to be considered when looking at 
suicide rates. There is more variance in rates at a Local Authority 

level, due in part to the relatively small numbers involved, and so 

there is a need to exercise caution in the interpretation of suicide 
data. The limitations of the data presents challenges for planning 

suicide prevention and responding to community needs at a local 
level. 

 

                                                           
1 Pitman A, Krysinska K, Osborn D, King M. Suicide in young men. Lancet. 2012 Jun 23;379 9834:2383 –2392. 

 
2 McDaid D, Park A, Bonin E-M. Population level suicide awareness training and intervention. In Knapp D, McDaid D, Parsonage 

M, editors. Mental health promotion and prevention: the economic case. London: Department of Health; 2011. p.26-28 
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The effectiveness of the Welsh Government’s approach to suicide 

prevention 

8. The Talk to Me 2 Strategy and Action Plan has provided a structure 

and guidance for the development of local suicide prevention 

planning. The National Advisory Group (NAG) oversees the 

implementation of this strategy. There are three Regional Fora in 

Wales to support the implementation of the National Suicide and 

Self-harm Action Plan. Regional Fora report to and share minutes 

with the National Advisory Group to Welsh Government and chairs 

of the Regional Fora attend NAG quarterly meetings.  

 

9. The South East Wales Regional Multi-Agency Suicide Prevention 

Forum (SEWRMASPF) promotes the sharing of learning and good 

practice, highlights current issues and supports collaborative work 

across the Cardiff and Vale, Cwm Taf and Aneurin Bevan University 

Health Board areas. The regional group provides leadership, 

influence and support to ensure successful regional and local 

delivery of the strategy and the action plan.  

 

10. The South East Wales Group took the decision for the Chair of 

the group to be rotated. In this way, each health board area takes 

turns to Chair the regional meeting and also be responsible for 

reporting to the following NAG meeting on behalf of the Region. This 

was felt to be a more efficient use of resources, given the time 

pressures on members of the regional group, who are also 

responsible for leading suicide prevention work locally. 

 

11. Local groups are responsible for the development and 

implementation of action plans which are based on the national 

objectives set out in Talk to Me 2, taking into account local 
evidence, needs and priorities. As well as reporting to their regional 

group and to the NAG, local groups are also accountable to the 
Mental Health Partnership Board in their area. Local Partnership 

Boards are responsible for reporting to Welsh Government on 
progress with local suicide and self-harm actions via the monitoring 

for Together for Mental Health. 
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The contribution of the range of public services to suicide 

prevention, and mental health services in particular  

12. Some areas of suicide prevention work, for example, reducing 
access to means, lend themselves to discussion at a regional level 

due to the operational footprint of some key stakeholders such as: 
 South Wales Police/Gwent Police 

 South Wales Fire and Rescue Service 
 Welsh Ambulance Services Trust 

 Network Rail 
 

13. Information sharing and learning from each other on this 
broader scale is helpful at the regional level. Regionally, we have 

agreed to use the same definition for suicide clusters, and have 
made contact with South Wales Fire and Rescue Service to obtain 

data on ‘persons in distress’.  
 

The contribution of local communities and civil society to suicide 

prevention 

14. Whist it is clear that communities and civil society have a 

definite role to play in suicide prevention; much of this work occurs 
at a local as opposed to regional level in South East Wales 

currently.   
 

Other relevant Welsh Government strategies and initiatives 

15. The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 

provides a unique opportunity for all public services to work 

differently together, involving communities in shaping their long 
term future and improving well-being for all.  

 
16. The Social Services and Well-being (Wales) Act (2014) 

provides the legal framework for improving the well-being of 
people who need care and support, and carers who need 

support, and for transforming social services in Wales. This Act 
requires local authorities and health boards to look at the care and 

support needs of the following groups of people in particular: 
 Carers; 

 Children and young people; 
 People with learning disabilities; 

 People with mental health problems/illness; 
 Older people; 

 People with physical disabilities; 

 People with sensory impairments and; 
 Violence against women, domestic abuse and sexual violence. 
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17. Some of these groups are among the most vulnerable in our 
communities and may be at increased risk of suicidal or self-

harming behaviours. 
 
Innovative approaches to suicide prevention 

18. Regionally, we share learning and best practice regarding 

locally innovative approaches, in order to see whether these can be 

scaled up to a regional level. One example is the work to identify 

suicide clusters on a regional footprint. 

 

 

 

 

 

 

 

Tudalen y pecyn 100


	Agenda
	2 Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth â'r Samariaid
	Papur 1 - Y Samariaid Cymru

	3 Atal hunanladdiad: Tystiolaeth gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru
	4 Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth â fforymau hunanladdiad aml-asiantaeth rhanbarthol
	Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed
	Atodiadau
	Cyflwyniad:
	Cynlluniwyd y ffurflenni hyn er mwyn eich galluogi i gofnodi, a darparu tystiolaeth o sut ydych wedi ystyried anghenion yr holl unigolion (yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth, eu gofalwyr a’n staff) sydd efallai wedi'u heffeithio gan yr hyn rydych yn ei ...
	 bolisi, protocol, canllaw neu ddogfen rheoli ysgrifenedig arall;
	 strategaeth neu ddogfen cynllunio arall e.e. eich cynllun gweithredu blynyddol;
	 unrhyw newid i'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau e.e. adolygiad gwasanaeth;

	Papur 4 - Grŵp Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru (Saesneg yn unig)




