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Annwyl Dai, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 12 Rhagfyr 2019 yn gofyn am ddiweddariad ynglŷn â nifer o 
argymhellion a nodir yn Busnes Pawb: Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru. 
 
Ers i ni gyhoeddi ein hymateb i adroddiad y Pwyllgor, rydym wedi bwrw ymlaen ag amrediad 
cynhwysfawr o gamau sy’n cyfrannu’n uniongyrchol at ein hymdrechion i atal hunanladdiad 
a hunan-niwed yng Nghymru. Er y byddaf yn nodi’r cynnydd yn erbyn argymhellion penodol 
yn yr ymateb hwn, yn unol â chais y Pwyllgor, rwy’n awyddus i’r gwaith hwn beidio â chael 
ei ystyried mewn gwagle; yn hytrach, dylai gael ei ystyried yng nghyd-destun ehangach y 
gwelliannau yr ydym yn eu cyflwyno i wasanaethau iechyd meddwl yn fwy cyffredinol. 
 
Rydym yn parhau i wneud cynnydd parhaus yn ein buddsoddiad mewn gwasanaethau 
iechyd meddwl, ac yn 2020-21 bydd y dyraniad iechyd meddwl sydd wedi’i glustnodi ar 
gyfer y GIG yn cynyddu i £712m. Dyma gynnydd o £109m ers 2016-17. Mae’n fuddsoddiad 
sylweddol ac ystyrlon ar gyfer gwella ansawdd ac amrediad gwasanaethau iechyd meddwl, 
yn ogystal â mynediad atynt. Yn 2019-20, mae’r buddsoddiad hwn eisoes yn cynnal 
gwelliannau mewn meysydd allweddol sy’n cyd-fynd ag uchelgais adroddiad Busnes Pawb 
yr hoffwn ddwyn sylw’r Pwyllgor ato. 
 
Yn gyntaf, fel y nodir yn fy ymateb i adroddiad diweddar y Pwyllgor ar Blismona ac Iechyd 
Meddwl, rydym yn bwrw ymlaen â rhaglen waith i wella cymorth gofal mewn argyfwng yng 
Nghymru. Bwrir ymlaen â’r gwaith hwn ar y cyd â nifer o bartneriaid, gan adlewyrchu’r 
ymateb amlasiantaethol sydd ei angen er mwyn ymateb i bobl mewn argyfwng iechyd 
meddwl. Yn ychwanegol at arian a dargedir ar gyfer gwella gofal mewn argyfwng, rydym 
hefyd wedi comisiynu Adolygiad o Fynediad Brys a Threfniadau Cludo ym maes Iechyd 
Meddwl. Caiff data eu casglu ar hyn o bryd ar draws amrywiol asiantaethau, yn cynnwys yr 
heddlu, awdurdodau lleol, y GIG, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
ac 111 er mwyn ein helpu i ddeall yn well beth yw anghenion pobl â thrallod iechyd meddwl 
neu drallod cymdeithasol a sut mae’r gwasanaethau’n eu cynorthwyo ar hyn o bryd. Mae’r 
casgliad data pwrpasol yn cynnwys yr unigolion hynny sy’n cysylltu â gwasanaethau gan eu 
bod yn ystyried cyflawni hunanladdiad neu gan eu bod wedi hunan-niweidio. Bydd yr 
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adolygiad yn esgor ar adroddiad ym mis Ebrill, a byddwn yn ystyried y canfyddiadau gyda 
phartneriaid er mwyn llywio gwelliannau i’r ymateb amlasiantaethol yn y dyfodol. 
 
Hefyd, yng nghyd-destun atal ac ymyrraeth gynnar, fe fydd y Pwyllgor yn ymwybodol o’n 
rhaglen waith gyd-Weinidogol ar y Dull Ysgol Gyfan. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 
dyblu’i buddsoddiad yn y rhaglen hon yn 2020-21 – gyda £500,000 yn ychwaneg yn dod o 
iechyd a £2m yn dod o addysg. Bydd rhan o’r arian hwn yn cynorthwyo i ymestyn cwnsela 
mewn ysgolion er mwyn sicrhau y bydd cymorth priodol ar gael i blant iau. Dengys hyn ein 
hymrwymiad parhaus i weithio traws-lywodraethol er mwyn gwella lles emosiynol ein plant 
a’n pobl ifanc. 
 
Yn amlwg, mae ein buddsoddiad ehangach mewn gwella Gwasanaethau Iechyd Meddwl 
Plant a’r Glasoed (CAMHS) cynradd ac uwchradd, a gwella mynediad at therapïau 
seicolegol (i bob oed), hefyd yn elfennau hollbwysig o’n rhaglen waith gyffredinol i atal 
hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru. 
 
Yn olaf, ar 24 Ionawr fe wnaethom gyhoeddi Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, Cynllun 
Cyflawni: 2019-22, ac mae atal hunanladdiad a hunan-niwed yn gam gweithredu allweddol 
yn y cynllun hwn ar gyfer y tair blynedd nesaf. Rydym hefyd wedi ymestyn strategaeth 
Siarad â Fi 2 yn unol â’r amserlenni ar gyfer y cynllun cyflawni. Gobeithio y bydd hyn yn rhoi 
sicrwydd i’r Pwyllgor ynghylch y pwys a roddwn ar yr agenda hon ac ynghylch ein 
hymrwymiad parhaus i atal hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru. 

 

Caiff ymatebion Llywodraeth Cymru i gwestiynau penodol y Pwyllgor eu cynnwys isod: 
 
1. A wnaiff Llywodraeth Cymru nodi ei dull strategol, cyffredinol ar gyfer rhoi 
argymhellion y Pwyllgor ar waith. A oes yna ‘gynllun prosiect’ ac a oes modd ei 
rannu gyda’r Pwyllgor? 

 
Fel y gŵyr y Pwyllgor, ar hyn o bryd ceir pedwar adroddiad Pwyllgor yn ymwneud yn 
benodol â gwasanaethau iechyd meddwl (Busnes Pawb, Cadernid Meddwl, Iechyd Meddwl 
Amenedigol a Plismona ac Iechyd Meddwl). Gyda’i gilydd, mae’r adroddiadau hyn yn cynnig 
oddeutu 100 o argymhellion ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl - a chryn dipyn yn fwy 
os caiff yr isadrannau eu cynnwys. Er mwyn sicrhau y byddant yn cael eu cyflawni a’u 
hintegreiddio, aeth swyddogion ati i adolygu’r holl argymhellion ar draws pob adroddiad 
pwyllgor er mwyn pennu blaenoriaethau. Cynhwysir y rhain yn nrafft Law yn Llaw at Iechyd 
Meddwl, Cynllun Cyflawni: 2019-22, y cynhaliwyd ymgynghoriad yn ei gylch dros yr haf. Yn 
dilyn adborth a ddeilliodd o’r ymgynghoriad, rydym wedi adolygu a chryfhau’r camau 
gweithredu yn y blaenoriaethau a nodir yn y cynllun terfynol, a gyhoeddwyd ar 24 Ionawr. 
 
Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, Cynllun Cyflawni: 2019-22 yn nodi’r camau y byddwn 
ni a’n partneriaid yn eu cymryd yn ystod y tair blynedd nesaf i wella iechyd meddwl a 
gwasanaethau iechyd meddwl – yn cynnwys camau i atal hunanladdiad a hunan-niwed a’r 
camau a nodir yn Siarad â fi 2. Cedwir golwg ar y cynnydd gan Grŵp o Swyddogion Traws-
lywodraethol a gafodd ei ymgynnull ym mis Rhagfyr, ynghyd â’r Bwrdd Partneriaeth 
Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl. Bydd y gwaith o fonitro’r cynnydd yn cynnwys adrodd 
bob chwe mis yn erbyn camau gweithredu a cherrig milltir y cynllun, yn cynnwys y rhai y 
bwriedir iddynt atal hunanladdiad a hunan-niwed. Bydd yr adroddiadau cynnydd a gyflwynir 
i’r Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl yn cael eu rhannu maes o law 
gyda’r Pwyllgor. 
 
2. Sut mae’r fframweithiau cymwyseddau a’r adnoddau eraill sydd ar gael bellach 
trwy gyfrwng gwefan Siarad â fi 2 yn cael eu lledaenu/hyrwyddo ymhlith 
gwasanaethau a’r cyhoedd yn gyffredinol? 
 



Mae’r Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed wedi adolygu’r 
fframweithiau hyfforddiant a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr ddiwedd 2018. 
Cynorthwyodd cadeirydd y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-
niwed i ddatblygu’r gwaith hwn, y bwriedir iddo gael ei gyflwyno i gynulleidfa ledled y DU. 
Cytunwyd bod y fframweithiau hyn, ar y cyd â gwybodaeth am adnoddau hyfforddi lleol a 
oedd yn ymwneud yn benodol â Chymru, yn briodol ar gyfer darparu canllawiau a chymorth 
i sefydliadau yng Nghymru. 
 
Mae’r fframweithiau ar gael bellach ar wefan www.talktometoo.wales, a bydd y cydlynydd 
cenedlaethol newydd yn gweithio gydag arweinwyr rhanbarthol ac eraill i ddiweddaru’r 
dewis o adnoddau hyfforddi sydd ar gael yng Nghymru trwy gydol 2020. Ymhellach, mae 
aelodau’r Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed yn adolygu 
cynnwys llawn yr adroddiadau, a byddant yn addasu adrannau fel y bo’n briodol er mwyn 
adlewyrchu unrhyw gynnwys sy’n ymwneud yn benodol â Chymru. Bydd y gwaith hwn yn 
cael ei gwblhau unwaith y bydd y cydlynwyr rhanbarthol yn eu swyddi i gefnogi’r newidiadau 
angenrheidiol.  
 
Rydym yn parhau i hyrwyddo’r wefan trwy gyfrwng rhwydweithiau rhanbarthol ac mae’r 
Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed yn archwilio opsiynau i 
godi mwy fyth o ymwybyddiaeth ynghylch yr adnoddau. 
 
3. Sut eir ati i fonitro/adrodd ar y fframweithiau hyfforddiant? 

 
Bwriad y fframweithiau hyfforddiant yw arwain sefydliadau i wneud penderfyniadau cytbwys 
ynghylch opsiynau hyfforddi priodol ar gyfer eu staff/aelodau a’u lleoliadau. 
 
Bydd modd cael gafael ar ddata’n ymwneud â sut mae pobl yn gwneud defnydd o’r wefan, 
yn cynnwys sut maent yn defnyddio’r fframweithiau, er mwyn gallu gweld pa dudalennau yr 
edrychir arnynt, a pha mor aml. Fe fydd hyn yn rhoi arwydd o ba mor aml y gwneir defnydd 
o’r fframweithiau a’r wybodaeth gysylltiedig. 
 
4. A allwch gadarnhau a oes Cylchlythyr Iechyd Cymru wedi’i lunio; os nad oes 
cylchlythyr wedi’i lunio, beth yw’r amserlen ar gyfer hyn? 
 
Yn dilyn trafodaethau mewnol, cytunwyd y byddai llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol yn 
fwy priodol. Bydd y llythyr hwn yn parhau i gynnig y cyfeiriad angenrheidiol. Mae 
swyddogion wedi ysgrifennu at Bwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol Cymru i’w hysbysu 
ynghylch ein bwriad i ddosbarthu’r llythyr. Pan gaiff y llythyr ei ddosbarthu, byddaf yn rhoi 
gwybod i’r Pwyllgor. 
 
5. A yw pob bwrdd iechyd bellach yn rhoi targed tri diwrnod ar waith ar gyfer cynnal 
apwyntiadau dilynol cyntaf ar ôl i glaf gael ei ryddhau o ofal iechyd meddwl ysbyty? 
 
O safbwynt apwyntiadau dilynol o’r fath, disgwyliwn i fyrddau iechyd ddilyn yr argymhellion a 
geir yn yr Ymchwiliad Cyfrinachol Cenedlaethol i Hunanladdiad a Dynladdiad gan Bobl ag 
Afiechyd Meddwl. Mae hyn yn cynnwys cynnal apwyntiad dilynol o fewn 2-3 diwrnod ar ôl i’r 
claf gael ei ryddhau o’r ysbyty (oni bai bod y claf yn parhau i dderbyn gwasanaethau iechyd 
meddwl eilaidd).  
 
Yn ein hymateb i adroddiad y pwyllgor, fe wnaethom ymrwymo i ystyried y dull gorau o 
sicrhau cydymffurfiaeth â’r canllawiau hyn fel rhan o waith y set ddata iechyd meddwl 
graidd. Gallaf gadarnhau y bydd y targed hwn ar gyfer apwyntiadau cleifion ar ôl iddynt gael 
eu rhyddhau o’r ysbyty yn cael ei gynnwys yn y set ddata graidd, ac rwyf wedi cynnwys y 
cerrig milltir canlynol yn Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, Cynllun Cyflawni: 2019-22 mewn 
perthynas â datblygu gwaith y set ddata iechyd meddwl graidd: 
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Blwyddyn 1 (2020) 

 Sicrhau’r set ddata trwy brosesau Bwrdd Safonau Gwybodeg Cymru (WISB). 

 Cychwyn cyhoeddi set ddata adran 135/136 newydd a’r targed 26 wythnos ar gyfer 

therapïau seicolegol ar Stats Cymru. 

 Datblygu a gweithredu set gyffredin o ffurflenni ar gyfer asesu, gofal a chynllunio triniaeth, ac 

adolygiadau ar draws timau iechyd a gofal cymdeithasol. 

 Treialu ‘model sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau’ a datblygu proses ar gyfer ei gyflwyno.1 

 

Blwyddyn 2 (2021) 

 Cyflwyno fersiynau Word o’r ffurflenni ar draws y gwasanaethau. 

 Gwella’r modd y rhennir data gyda’r cyhoedd, gan sicrhau bod gwybodaeth hawdd ei 

defnyddio ar gael ar wefan Stats Cymru. 

 

Blwyddyn 3 (2022) 

 Cyflwyno’r set ddata ochr yn ochr â System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) 

ledled Cymru. 

 Cyflwyno ‘model sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau’ ar draws Cymru. 

 

Yn y cyfamser, rydym wedi gofyn i swyddogion geisio sicrwydd ysgrifenedig gan fyrddau 
iechyd y byddant yn cadw at y targed 2-3 diwrnod ar gyfer apwyntiadau i gleifion ar ôl iddynt 
gael eu rhyddhau o’r ysbyty. 
 
6. Pryd bydd data perfformiad yn ymwneud â mynediad at therapïau seicolegol gofal 
arbenigol/eilaidd yn cael eu cyhoeddi? 
 
Gweler yr ymateb i gwestiwn 7 isod. 
 
7. Pryd mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl bod mewn sefyllfa i leihau’r amser targed 
ar gyfer cael mynediad at therapïau seicolegol arbenigol? 
 

Er bod byrddau iechyd yn adrodd yn erbyn targed o 26 wythnos ar gyfer therapïau 
seicolegol, mae oedi wedi bod o ran cyhoeddi’r adroddiadau oherwydd problemau’n 
ymwneud â sicrhau ansawdd y data. Rydym yn parhau i weithio gyda Gwasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru a byrddau iechyd i wella ansawdd y data, ac rydym wedi cynnwys 
ymrwymiad yn Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, Cynllun Cyflawni: 2019-22 i ddechrau 
cyhoeddi’r data yn 2020. Rwyf wedi gwneud ymrwymiad blaenorol i ostwng y targed 
ymhellach unwaith y bydd modd i ni ddangos y gallwn barhau i gyflawni’r targed presennol, 
gyda data cadarn mewn lle. 
 
I ategu hyn, rydym hefyd wedi ymrwymo i gyflwyno seilwaith newydd ar gyfer therapïau 
seicolegol yng Nghymru, a fydd yn cynorthwyo i wella gwasanaethau, datblygu’r gweithlu a 
chryfhau llywodraethu. 
 
8. A fydd Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i amserlen ar gyfer llwybr ôl-ymyrraeth 
Cymru gyfan? 
 

Rydym wedi ymrwymo i lwybr ôl-ymyrraeth Cymru gyfan, ond rhaid iddo gael ei lywio gan yr 
adolygiad cwmpasu o wasanaethau profedigaeth, a’i yrru gan y Cydlynydd Cenedlaethol 
newydd ar gyfer Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed. Derbyniwyd yr adolygiad o 
wasanaethau profedigaeth ym mis Rhagfyr. Mae’n mapio’r cymorth sydd i’w gael ar hyn o 
bryd, yn cynnwys cyfeirio pobl at gwnsela arbenigol, ac yn nodi meysydd lle mae angen 
adnoddau pellach. Mae swyddogion wrthi’n ystyried yr adroddiad ar hyn o bryd. 

                       
1 Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth, yn cynnwys papur yn nodi manylion y model canlyniadau, ar wefan 1000 o 
Fywydau/Gwelliant Cymru http://www.1000ofywydauamwy.wales.nhs.uk/casglu-data-a-dull-mesur-canlyniadau. 
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Erbyn hyn mae’r cydlynydd cenedlaethol ar gyfer hunanladdiad a hunan-niwed wedi’i 
benodi ac mae dyddiad cychwyn wedi’i bennu. Byddaf yn cyflwyno datganiad ysgrifenedig 
ym mis Chwefror. Bydd y datganiad hwn yn cadarnhau ein camau nesaf a’r amserlenni ar 
gyfer y llwybr ôl-ymyrraeth a’r cymorth profedigaeth yn fwy cyffredinol. 
 
9. A allwch gynnig diweddariad ynglŷn â’r meysydd y nodir eu bod angen adnoddau 
pellach? Sut fath o gyllid a fydd ar gael i gynorthwyo’r meysydd hyn? 
 
Mae ôl-ymyrraeth a chymorth profedigaeth yn faes allweddol yr ydym wedi ymrwymo i roi 
mwy o gymorth iddo, a byddaf yn cyflwyno datganiad ym mis Chwefror yn nodi ein camau 
nesaf yn y maes hwn. Yn 2019-20, fe wnaethom hefyd roi cyllid ychwanegol i gynorthwyo 
gyda dulliau rhanbarthol o ymdrin â hunanladdiad a hunan-niwed. Yn y tabl isod ceir 
manylion am y cyllid hwn fesul Fforwm Atal Hunanladdiad Rhanbarthol, ynghyd â 
chrynodeb o’r gwaith sydd eisoes wedi cael cymorth: 
 

Fforwm Atal Hunanladdiad Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru 
Cyfanswm: 

£48,000 
 Hyfforddi 40 barbwr mewn ymwybyddiaeth iechyd meddwl 

 Creu siopau barbwr dros dro a oedd yn ystyriol o iechyd meddwl 
 

 
 
 

 Cynnal ymgyrch ymwybyddiaeth ar draws y rhanbarth yn 
targedu 5,000 o ddynion 

 Hwyluso sesiynau trwy ddefnyddio’r pecyn hyfforddi presennol 
 

  Creu ffilmiau byr / clipiau cyfryngau yn canolbwyntio ar ddynion 
(codi ymwybyddiaeth) 

 

 
 

 Darparu grwpiau cefnogaeth gan gymheiriaid / rhaglen ‘SHARE’ 

 Cynnig sesiynau therapi siarad a chyrsiau Coleg Adfer, yn 
cynnwys atal hunan-niwed / lleihau hunan-niwed 

 
Fforwm Atal Hunanladdiad Rhanbarthol De Orllewin Cymru 

Cyfanswm: 
£104,000 

 

 Darparu hyfforddiant gan CRUSE, ASIST, Cymorth Cyntaf 
Iechyd Meddwl 

 Hyfforddi’r hyfforddwr, gan greu adnodd cynaliadwy 

 Ymchwilio i ffactorau rhanbarthol penodol a oedd yn cyfrannu at 
gyfraddau hunanladdiad uwch 

 Gweithio gyda thîm y Gweilch er mwyn targedu ymwybyddiaeth 
ymhlith dynion 
 

  Cynnig capasiti cwnsela ychwanegol i wasanaethau presennol 
mewn ysgolion ar gyfer plant a phobl ifanc mewn perygl 

 Argraffu deunyddiau ar gyfer cynorthwyo rhai sy’n byw mewn 
cymunedau gwledig ac sy’n teimlo fel cyflawni hunanladdiad, a 
deunyddiau cymorth ôl-ymyrraeth ar gyfer teuluoedd sydd wedi 
cael profedigaeth 
 

  Hwyluso rhaglen awyr agored ar gyfer pobl ifanc mewn perygl 
 

Fforwm Atal Hunanladdiad Rhanbarthol Gogledd Cymru 
Cyfanswm: 

£55,000 
 Astudiaeth ddichonoldeb Cam I ar gyfer diogelu gwelliannau 

seilwaith mewn lleoliadau mewn perygl mawr 
 



  Rhoi arian i Enfys, menter ôl-ymyrraeth newydd sy’n 
cynorthwyo’r rhai sydd wedi cael profedigaeth yn sgil 
hunanladdiad 
 

 
Ymhellach, yn ddiweddar rydym wedi darparu hyd at £80,000 o gyllid y flwyddyn, trwy 
Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, ar gyfer prosiect tair blynedd i atal hunan-niwed, 
hunanladdiad a chamddefnyddio sylweddau. Bydd hyn yn cynnwys gwaith yn ymwneud â 
chyflwyno’r adnoddau hyfforddi cenedlaethol, gweithio gyda’r dull ysgol gyfan i wella 
cymorth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc, a chryfhau’r cymorth ôl-ymyrraeth presennol o 
fewn y sir. 
 
Argymhelliad 24 – Rhoi argymhellion Cadernid Meddwl ar waith 

 
10. A allwch roi diweddariad ynglŷn â gweithredu’r canllawiau ar siarad am 
hunanladdiad a hunan-niwed mewn ysgolion; a fydd camau ychwanegol yn cael eu 
cymryd i sicrhau y bydd holl ysgolion Cymru yn cael eu cynorthwyo gyda 
chanllawiau clir ar gamau y dylid eu cymryd a chyfathrebu gyda disgyblion a 
theuluoedd yn dilyn marwolaeth disgybl yn sgil hunanladdiad; sut bydd atal 
hunanladdiad mewn ysgolion yn cael cymorth trwy’r cwricwlwm newydd. 
 

Cafodd y ddogfen ‘Ymateb i faterion hunan-niweidio a theimladau hunanladdol ymhlith pobl 
ifanc: canllawiau i athrawon, gweithwyr proffesiynol, gwirfoddolwyr a gwasanaethau 
ieuenctid’ ei chyhoeddi ym mis Medi 2019. Awgryma tystiolaeth anecdotaidd fod y 
canllawiau hyn wedi cael cryn groeso gan weithwyr proffesiynol, ac ers iddynt gael eu 
cyhoeddi rydym wedi cael sawl cais gan ysgolion ac eraill yn gofyn am fwy o gopïau. 
 
Mewn tystiolaeth i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ystod haf 2019, nododd y 
Gweinidog Addysg y byddem yn creu fframwaith i ysgolion er mwyn eu cynorthwyo gyda’u 
dull ysgol gyfan eu hunain o ymdrin â lles emosiynol a meddyliol. Rydym wedi cynnwys 
cyfeiriad penodol at hunanladdiad a hunan-niwed yn y Fframwaith drafft, a byddwn yn 
cynnwys dolenni’n arwain at adnoddau ategol, naill ai yn y Fframwaith neu yn y pecyn 
cymorth ategol o ymyriadau cyffredinol neu benodol yr ydym yn ei ddatblygu ar y cyd ag 
Iechyd Cyhoeddus Cymru. Bydd ymgynghoriad ffurfiol ynglŷn â’r Fframwaith yn cael ei 
gynnal yn ystod y gwanwyn.  
 
Elfen bwysig yn y Fframwaith fydd sut gallwn sicrhau ei fod yn cael yr effaith y dymunir iddo 
ei chael, a byddwn yn mynd ati i gynnal adolygiad ffurfiol o’r modd y caiff ei weithredu a’i 
ddefnyddio. Bydd hyn yn cynnwys yr holl feysydd allweddol â blaenoriaeth y tynnir sylw 
atynt yn y ddogfen, yn cynnwys hunanladdiad a hunan-niwed. 
 
Ym mis Rhagfyr 2019 fe wnaethom gomisiynu Prifysgol Abertawe a’r Athro Ann John i 
gynnal gwaith ymchwil pellach yn y maes, yn ymwneud â mynegiadau ar-lein gan blant a 
phobl ifanc; ei gysylltiad â bwlio ar-lein; ac ymyriadau gan wylwyr. Bydd hyn yn arwain at 
adnodd a gydgynhyrchir gyda phobl ifanc i’w cynorthwyo hwy ac eraill i ymateb yn dosturiol 
pan ddônt ar draws y materion hyn ar-lein. 
 
Un o blith pedwar diben y cwricwlwm newydd yw y dylai dysgwyr ddatblygu’n unigolion iach 
a hyderus, sy’n meithrin eu lles meddyliol ac emosiynol trwy fagu hyder, gwytnwch ac 
empathi; o’r herwydd, mae’n greiddiol i’r cwricwlwm newydd. Mae’r pedwar diben wrth galon 
a chraidd y cwricwlwm newydd ac yn fan cychwyn ar gyfer yr holl benderfyniadau a wneir 
ynghylch datblygu’r cwricwlwm newydd a’r trefniadau asesu. 
 
Mae gan y Cwricwlwm newydd chwe Maes Dysgu a Phrofiad y bydd y dysgu’n cael ei 
drefnu o’u hamgylch. Mae’r Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Llesiant yn ymwneud â 



datblygu capasiti dysgwyr i lywio trwy gyfleoedd a heriau bywyd. Elfennau sylfaenol y Maes 
hwn yw iechyd a datblygiad corfforol, iechyd meddwl, a lles emosiynol a chymdeithasol. 
Bydd y Maes hwn yn annog dysgwyr i ddeall a gwerthfawrogi’r cydgysylltiad rhwng y 
gwahanol elfennau hyn. 
 
Caiff Meysydd Dysgu a Phrofiad eu seilio ar ‘Ddatganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig’, lle caiff 
egwyddorion allweddol pob Maes eu crynhoi. Bydd y datganiadau hyn yn cael eu defnyddio 
i arwain y gwaith o ddatblygu cynnwys y cwricwlwm. Maent yn rhan hanfodol o gynllun 
cwricwlwm ysgolion. 
 
Un ‘Datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig’ o safbwynt iechyd a llesiant yw: ‘Mae’r ffordd rydym yn 
prosesu ein profiadau ac yn ymateb iddynt yn effeithio ar ein hiechyd meddwl a’n lles 
emosiynol.’ Gall y Maes hwn helpu dysgwyr i archwilio’r cysylltiadau rhwng eu profiadau, eu 
hiechyd meddwl a’u lles emosiynol. Trwy gael cyfleoedd i archwilio natur gymhleth y 
cysylltiadau hyn, bydd modd i ddysgwyr sylweddoli nad yw teimladau ac emosiynau’n 
sefydlog nac yn ddigyfnewid. Oddi mewn i hyn, caiff dysgwyr eu cynorthwyo i ddatblygu 
strategaethau a all eu helpu i reoli eu hemosiynau, sef rhywbeth a all gyfrannu at iechyd 
meddwl da a lles emosiynol da; a thrwy ddysgu sut i gyfathrebu eu teimladau, bydd dysgwyr 
mewn sefyllfa well i greu diwylliant lle caiff siarad am iechyd meddwl a lles emosiynol ei 
ystyried fel rhywbeth arferol. Trwy fynd ati i greu diwylliant lle mae siarad yn agored am 
iechyd meddwl a lles emosiynol yn cael ei ystyried fel rhywbeth arferol, bydd modd 
cynorthwyo ysgolion i atal hunanladdiad. 
 
11. A oes gan Lywodraeth Cymru syniad clir ynglŷn â’r adnoddau sy’n angenrheidiol i 
roi strategaeth Siarad â fi 2 ar waith yn llwyr ledled Cymru, ac a fydd cyllid penodol 
pellach ar gyfer atal hunanladdiad yn cael ei bennu (er enghraifft yn rownd cyllideb 
2012-21)? 
 
Er mwyn atal hunanladdiad a hunan-niwed, rhaid rhoi dull amlochrog ar waith ar draws 
amrywiol asiantaethau, ac mae gwelliannau ehangach i’r rhai a nodir yn Siarad â fi 2 yn 
cyfrannu’n uniongyrchol at yr uchelgais i leihau hunanladdiad a hunan-niwed. O’r herwydd, 
mae’n anodd gwahanu adnoddau Siarad â fi 2 oddi wrth y dull ehangach hwn. Fodd 
bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnwys £20m yn ychwaneg yn 2020-21 ar gyfer 
gwella iechyd meddwl. Mae’r £500,000 a gyhoeddais yn benodol ar gyfer atal hunanladdiad 
a hunan-niwed yn 2019-20 yn gylchol, ac wrth symud ymlaen bydd yr arian yn cael ei 
ddefnyddio i gynorthwyo gyda gwaith y Cydlynydd Cenedlaethol Atal Hunanladdiad a 
Hunan-niwed a’r arweinwyr Rhanbarthol. 
 
Gobeithio bod hyn yn rhoi sicrwydd i chi y bydd ein cynlluniau ar gyfer defnyddio’r cyllid 
ychwanegol i atal hunanladdiad a hunan-niwed yn adeiladu ar ein buddsoddiad ehangach i 
wella iechyd meddwl a llesiant, ac yn ychwanegu gwerth at y buddsoddiad hwnnw. 
 
Byddaf yn cyflwyno mwy o wybodaeth y tro nesaf y byddaf yn diweddaru’r Pwyllgor. 
 
Yn gywir, 

 
Vaughan Gething AC/AM 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 


