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Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Blaenoriaethau i’r Chweched Senedd 

 
Diben Samariaid Cymru yw lleihau nifer y bobl sy’n marw trwy hunanladdiad. Mae’n fater o bwys  
ym maes iechyd y cyhoedd ac ym maes anghydraddoldeb. Bob blwyddyn, mae rhwng 300 a 350 o 
bobl yn marw trwy hunanladdiad yng Nghymru, sydd tua theirgwaith y nifer sy’n cael eu lladd mewn 
damweiniau ar y ffyrdd.  

Mae pob un o’r marwolaethau hyn yn drasiedi sy’n llorio teuluoedd, ffrindiau a chymunedau. Mae 
achosion hunanladdiad yn gymhleth. Gall hunanladdiad fod yn ganlyniad i’r rhyngweithio rhwng 
llawer o ffactorau gwahanol ac ni ddylid ei briodoli i un achos. Cymhlethdod hunanladdiad yw’r 
rheswm pam mae atal hunanladdiad yn galw am ymwneud gan lawer o wahanol sectorau, 
asiantaethau a gwasanaethau. Mae angen ymagwedd drawslywodraethol ac un sy’n cydnabod y 
rhyngweithio rhwng hunanladdiad ac iechyd a gofal cymdeithasol, addysg, cymunedau, economi, tai, 
teuluoedd a diwylliant. Busnes pawb yw hunanladdiad. 

Er bod rhywfaint o gynnydd wedi’i wneud eisoes, nid ydym wedi gweld unrhyw ostyngiad cyffredinol 
mewn cyfraddau hunanladdiad dros amser yng Nghymru ac mae angen i’r gwaith o weithredu 
mesurau atal hunanladdiad gael ei wneud ar raddfa fwy ac yn gyflymach. Nid yw hunanladdiad yn 
anochel; mae modd ei atal - rhaid inni wneud popeth a allwn, pwy bynnag ydym ni, i’w leihau. 

Rydym yn croesawu’r cyfle hwn i ymateb i’r ymgynghoriad hwn ar flaenoriaethau i’r chweched 
Senedd ac yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda’r pwyllgor. Fe’n calonogir gan y nodau 
cychwynnol ac rydym yn croesawu’n arbennig y ffocws ar faes iechyd y cyhoedd ac atal a mynediad i 
wasanaethau iechyd meddwl.  
 
Hoffem nodi ein blaenoriaethau ni fel sefydliad sydd, yn ein barn ni, wedi’u halinio’n agos â gwaith y 
Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae gwaith atal hunanladdiad hefyd yn galw am ymagwedd 
drawslywodraethol ac felly mae rhai o’n blaenoriaethau’n rhan o waith y Pwyllgor Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol ochr yn ochr â’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a’r Pwyllgor Cydraddoldeb a 
Chyfiawnder Cymdeithasol. Hefyd mae gennym ddwy flaenoriaeth benodol mewn partneriaeth â 
sefydliadau allanol.  

Rhaid inni sicrhau bod gan bob ysgol ymagwedd strwythuredig ac effeithiol at iechyd a lles 
emosiynol  

Er mai peth prin yw hunanladdiad ymysg plant a phobl ifanc, hwn yw achos mwyaf marwolaeth 
ymysg pobl ifanc (15-24 oed) yn y Deyrnas Unedig. Mae cyfraddau hunanladdiad ymysg pobl ifanc 
wedi bod yn codi yn y Deyrnas Unedig yn y blynyddoedd diwethaf ac mae’r gyfradd ymysg menywod 
ifanc erbyn hyn yn uwch nag unrhyw ffigwr a gofnodwyd erioed o’r blaen. Yng Nghymru, ar hyn o 
bryd mae’r gyfradd hunanladdiad ymysg pobl 10-24 oed ar ei huchaf ers 2002-2004.  

Yn Samariaid Cymru, credwn fod angen camau gweithredu atal a chyrraedd grwpiau risg uchel er 
mwyn lleihau hunanladdiad. Gall buddsoddi mewn gwaith atal ac ymyrraeth gynnar leihau costau 
dynol, cymdeithasol ac economaidd. Gan fod hanner yr holl broblemau iechyd meddwl yn dechrau 
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cyn 14 oed, mae’r blynyddoedd yn yr ysgol yn gyfle hollbwysig i arfogi plant a phobl ifanc â’r sgiliau 
mae arnynt eu hangen ac i feithrin gwydnwch yn gynnar. 

Rhaid inni -  

• Gynnwys iechyd meddwl ac iechyd emosiynol yn y gwaith o gyflawni’r cwricwlwm mewn modd 
systematig fel bod pob plentyn ym mhob ysgol yn cymryd rhan mewn gwersi ar les emosiynol.  Dylid 
ystyried addysg iechyd meddwl mewn ysgolion yn ffurf o atal ac ymyrraeth gynnar a allai leihau’r 
pwysau ar wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed (CAMHS), lleihau problemau iechyd 
meddwl penodol a lleihau cyfraddau hunanladdiad ar draws pob grŵp oedran. 
 
• Sicrhau bod gan bob ysgol gynllun atal hunanladdiad a fydd yn cynnwys: 

- Sicrhau bod pob disgybl yn gwybod i ble y gall droi os yw’n cael trafferth i ymdopi, gan 
gynnwys gwasanaeth cwnsela’r ysgol a chymorth ychwanegol. 

- Sicrhau y gall yr holl staff presennol a newydd gael hyfforddiant o ansawdd da ar 
ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a/neu hunanladdiad. 

- Sicrhau bod gan bob ysgol gynllun rhagweithiol ymateb i hunanladdiad ar gyfer adeg pan fo 
hunanladdiad ameuedig neu ymgais at hunanladdiad; cynllun sy’n cael ei lywio gan 
arbenigedd yn y maes hwn. Dylent fod yn ymwybodol o ffynonellau cyngor a chymorth. Mae’r 
Samariaid yn cynnig gwasanaeth o’r enw Cam wrth Gam sy’n gweithio gydag ysgolion mae 
hunanladdiad ameuedig neu ymgais at hunanladdiad wedi effeithio arnynt. Mae’r Samariaid 
yn cynnig y gwasanaeth hwn er mwyn cynorthwyo cymuned yr ysgol a lleihau risg rhagor o 
hunanladdiadau. Mae ymchwil ddiweddar ar hunanladdiadau ‘efelychol’ a ‘heintus’ yn 
awgrymu, ymysg pobl ifanc yn arbennig, fod dod i gysylltiad â hunanladdiad yn gallu cynyddu’r 
risg y byddant yn cael meddyliau hunanladdol.  
 

• Canolbwyntio ar leihau i’r eithaf nifer y plant sy’n cael eu gwahardd o ysgolion er mwyn torri cylch 
anfantais gydol oes. Dylai Llywodraeth Cymru wneud hyn trwy roi i ysgolion a staff yr 
ymwybyddiaeth a’r wybodaeth ynghylch sut i gynorthwyo plant sydd wedi cael profiadau niweidiol 
yn ystod plentyndod, gofalwyr ifanc, plant sydd mewn trallod, plant sydd ag iechyd meddwl gwael 
neu blant a all wynebu mwy o risg cael eu gwahardd oherwydd anfantais.  

 
• Ymchwilio i fecanweithiau i sicrhau bod plant a phobl ifanc rhwng 16 a 18 oed yn cael eu 
cynorthwyo mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, sy’n cynnwys hyfforddiant seiliedig ar waith, 
er mwyn lleihau i’r eithaf effeithiau unigedd, arwahaniad cymdeithasol a diffyg ymdeimlad o berthyn 
y gall pobl ifanc sydd allan o addysg eu profi, ac y mae pob un ohonynt yn cyfrannu at fwy o risg 
hunanladdiad.  
  

Rhaid inni leddfu tlodi a’i effaith ar unigolion a chymunedau  

Mae tlodi’n broblem fawr ym maes iechyd y cyhoedd yng Nghymru a rhaid ymdrin â hi ar fyrder. Gall 
tyfu i fyny neu fyw mewn tlodi gael canlyniadau trychinebus i unigolion a chymunedau, gan effeithio 
ar addysg, iechyd, symudedd cymdeithasol, datblygiad plant a disgwyliad oes. Erbyn hyn mae yna 
dystiolaeth ddiymwad o gysylltiad cryf rhwng amddifadedd economaidd gymdeithasol ac ymddygiad 
hunanladdol. Mae cyfraddau hunanladdiad dwywaith i deirgwaith yn uwch yn y cymdogaethau 
mwyaf difreintiedig o gymharu â’r rhai mwyaf cefnog. Dynion canol oed ar incwm isel yw’r grŵp 
sydd â risg uchaf hunanladdiad ers blynyddoedd lawer. Mae tlodi’n golygu wynebu ansicrwydd di-
baid. Mae ei nodweddion yn cynnwys tai annigonol, iechyd meddwl gwael, cyrhaeddiad addysgol 
isel, diweithdra ac unigrwydd. Dylai gwybod bod y rhain hefyd yn ffactorau risg ar gyfer 
hunanladdiad ychwanegu taerineb ac egni i ymdrechion i leddfu tlodi a’i effaith ar unigolion a 
chymunedau.  
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• Dylem gyllido gwasanaethau seiliedig ar dystiolaeth sydd wedi’u hadeiladu ar ddealltwriaeth o’r 
ffordd orau i gyrraedd dynion canol oed ar incwm isel. Er mai dynion canol oed ar incwm isel yw’r 
grŵp sydd â’r risg uchaf o farw trwy hunanladdiad, ni wyddys hanner digon am yr hyn sy’n gweithio 
go iawn i gyrraedd a chynorthwyo’r grŵp hwn pan fônt yn cael trafferth. Dylid adeiladu 
gwasanaethau ar ddealltwriaeth o’r hyn mae’r grŵp hwn ei eisiau a’i angen mewn gwirionedd, gan 
eu cynorthwyo i ymdopi â’r ystod lawn o broblemau maent yn eu hwynebu. Rhaid i bob adran o’r 
llywodraeth ddefnyddio pob llwybr sydd ar gael iddynt, er enghraifft, trwy gynghorwyr ar ddyled, 
cymdeithasau tai a gwasanaethau camddefnyddio sylweddau i gyrraedd y grŵp hwn a grwpiau eraill 
o bobl sydd ar incwm isel ac sydd â risg.  

Rhaid inni hybu cydweithredu traws-sectorol i leddfu hunanladdiad mewn mannau lle mae’n 
digwydd yn aml 

Mae ymchwil yn awgrymu bod rhyw draean o hunanladdiadau’n digwydd y tu allan i’r cartref mewn 
man cyhoeddus. Gwyddom am lawer o enghreifftiau o arferion gorau yng Nghymru, lle mae 
awdurdodau lleol wedi gweithio i leihau mynediad i’r safleoedd hynny i bobl sy’n profi trallod. Gyda’r 
cymorth iawn gall pobl ddod trwy argyfwng hunanladdol ac ymadfer. Gall cyfyngu ar fynediad i 
ddulliau hunanladdiad darfu ar y bwriad hunanladdol, gan brynu amser a rhoi cyfle i unigolion 
ailystyried. Gall hefyd wella’r siawns y bydd cymorth yn eu cyrraedd.    

Rhaid inni -  

• Wneud cynnwys mesurau atal hunanladdiad mewn dyluniadau ar gyfer yr holl adeiladau 
cyhoeddus newydd yn un o amodau caniatâd cynllunio. Mae hyn yn golygu y byddai’n rhaid i 
awdurdodau lleol asesu risg hunanladdiad yn y dyluniadau ar gyfer yr holl adeiladau cyhoeddus 
newydd. Mae’r rhain yn cynnwys pontydd, prosiectau seilwaith, meysydd parcio aml-lawr, ysgolion, 
ysbytai a chartrefi gofal. Dylai’r dull hwn o asesu risg hunanladdiad ac atal hunanladdiadau yn lleol 
hybu cydweithio effeithiol rhwng timau gwasanaethau rheng flaen, iechyd y cyhoedd ac 
awdurdodau lleol. Gallai’r mesur hwn leihau’r gost ddynol, gymdeithasol ac economaidd; mae gosod 
mesurau atal hunanladdiad mewn mannau cyhoeddus ac ar safleoedd cyhoeddus yn llawer mwy 
cost-effeithiol pan gânt eu cynnwys ar y cam dylunio yn hytrach na chael eu hychwanegu at safle neu 
strwythur sy’n bodoli eisoes. 
 
• Sicrhau y caiff y cam gweithredu ‘mynediad i ddulliau’ yn y strategaeth genedlaethol ei adolygu er 
mwyn i’r rheiny sy’n gyfrifol am leddfu risg hunanladdiad yn genedlaethol ac yn lleol gael eu dal i 
gyfrif am roi’r cam gweithredu hwn ar waith yn effeithiol. Bydd adolygu’r cam gweithredu hwn yn 
helpu i sicrhau parhad cydweithredu traws-sectorol (awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol (BILlau), 
sefydliadau yn y trydydd sector a fforymau atal hunanladdiad amlasiantaethol rhanbarthol) i leihau 
mynediad i ddulliau hunanladdiad lle bo tystiolaeth yn bodoli. Gellir cyfyngu ar fynediad i’r safle a 
dulliau hunanladdiad trwy 
   i)  cau’r safle cyfan neu ran ohono  
  ii)  gosod rhwystrau ffisegol i atal neidio  
  iii)  cyflwyno dulliau atal eraill, er enghraifft, marciau terfyn neu oleuadau. 
 

• Cynyddu cyfleoedd i’r unigolyn hunanladdol geisio cymorth trwy arwyddion gyda rhifau llinellau 
cymorth. Gall y rhain gynnwys arwyddion y Samariaid a/neu ffonau argyfwng di-dâl. 
 
• Gwirio ac adolygu adeiladau cyhoeddus sy’n bodoli eisoes a nodi mannau a ddefnyddir ar gyfer 
hunanladdiad. Bydd hyn yn galw am gasglu a dadansoddi data yn well ar lefel genedlaethol. Dylai 
gwybodaeth am farwolaethau trwy hunanladdiad mewn mannau lle maent yn digwydd yn aml gael 
ei chasglu’n genedlaethol fel nad yw cyfleoedd i roi mesurau diogelwch ar waith yn cael eu methu ac 
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fel y gellir canfod yn gyflym unrhyw newidiadau mewn patrymau marwolaethau trwy hunanladdiad 
yn y mannau hyn. Dylai’r data hyn gael eu defnyddio i sicrhau gwaith parhaus i weithredu ac asesu 
camau mewn mannau lle mae hunanladdiad yn digwydd yn aml. 
 
Rhaid inni roi blaenoriaeth i hunan-niwed 

Mae hunan-niwed yn broblem gynyddol yng Nghymru ac mae tua 5,500 o dderbyniadau brys i 
ysbytai pob blwyddyn o ganlyniad iddo. Er nad yw’r rhan fwyaf o bobl sy’n hunan-niweidio yn mynd 
ymlaen i wneud amdanynt eu hunain, mae’n un o ragfynegyddion amlwg hunanladdiad yn y dyfodol; 
mae llawer o bobl sy’n gwneud amdanynt eu hunain wedi hunan-niweidio yn y gorffennol.  

•  Mae hunan-niwed yn arwydd o drallod emosiynol difrifol, a dylai pawb sy’n hunan-niweidio allu 
cael cymorth i’w helpu i ganfod a mynd i’r afael â’r rhesymau am eu trallod, a dod o hyd i 
fecanweithiau ymdopi amgen.  

• Mae angen i drothwyau ar gyfer therapïau, a ffynonellau cymorth eraill i bobl, gael eu gosod ar 
lefel sy’n golygu eu bod ar gael fel ymyrraeth gynnar, yn hytrach na dibynnu ar lefel yr hunan-
niwed ei hun. Mae llawer o bobl yn profi ac yn deall bod trothwyau’n rhy uchel. Mae angen i 
bobl allu cael therapïau fel therapi ymddygiad dialectig yn gynnar, a pheidio â gorfod aros hyd 
nes i’w hunan-niweidio fynd yn ddigon difrifol i gyrraedd y trothwyau presennol. Byddai hyn yn 
unig yn gwneud gwahaniaeth sylweddol. 

• Mae angen camau rhagweithiol i ddilyn i fyny ar bobl sydd wedi cael eu rhyddhau o adrannau 
damweiniau ac achosion brys yn dilyn hunan-niwed. Mae pobl yn mynd i adrannau damweiniau 
ac achosion brys gyda hunan-niwed yn cynnig cyfle ar gyfer ymyrraeth gadarnhaol. Ar hyn o 
bryd nid oes digon o waith systematig i ddilyn i fyny ar unigolion ar ôl iddynt gael eu rhyddhau. 

• Mae angen i wasanaethau cymorth fod yn ystyriol o drawma. Dylai’r holl wasanaethau cymorth 
i bobl sy’n hunan-niweidio, boed rhai a ddarperir gan y GIG neu yn y gymuned, ddarparu 
cymorth ystyriol o drawma, sy’n cydnabod ac yn cynorthwyo â’r problemau sylfaenol sy’n 
ysgogi hunan-niwed. Gallai rhoi terfyn ar ymddygiad hunan-niweidio roi terfyn ar ffordd o 
ymdopi y mae ei hangen. Mae’n allweddol helpu rhywun i fynd i’r afael â’r problemau sylfaenol 
er mwyn dod o hyd i ffyrdd eraill drwodd.  

• Rhaid inni wella arferion casglu data, a chyflwyno data ar hunan-niwed ar lefel y boblogaeth 
mewn ffordd hygyrch a thryloyw. Byddai hyn yn galluogi adrannau’r llywodraeth, awdurdodau 
lleol a sefydliadau yn y trydydd sector i werthuso effaith/llwyddiant gwahanol 
wasanaethau/ymyriadau a byddai’n arwain at ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth. Byddai hefyd 
yn ei gwneud yn haws sicrhau cyllid yn y maes hwn. 

- I gael gwybodaeth fanylach am ein prif argymhellion ynghylch hunan-niwed, edrychwch ar ein 
hadroddiad diweddaraf ar lein: Y cymorth iawn ar yr adeg iawn? Gwella argaeledd ac ansawdd 
cymorth ar ôl hunan-niwed yng Nghymru 

 

Rhaid inni sicrhau parhad strategaeth a chynllun gweithredu cenedlaethol ar atal hunanladdiad a 
hunan-niwed ar gyfer Cymru.  

• Rhaid i gamau gweithredu atal hunanladdiad gael eu halinio’n dda â’r cyfeiriad ehangach i atal 
afiechyd meddwl ac ymateb yn effeithiol i argyfwng. Rhaid wrth ymrwymiad parhaus i roi ymagwedd 
strategol a chydgysylltiedig ar waith. Mae hyn yn golygu sicrhau bod ei holynydd wedi’i llunio erbyn 
diwedd y strategaeth bresennol, Siarad â Fi 2, a’i bod yn nodi’r blaenoriaethau o ran atal hunanladdiad 
a hunan-niwed ar gyfer y pum mlynedd ganlynol. 

https://media.samaritans.org/documents/SamaritansCymru-self-harm-report-Welsh-version.pdf
https://media.samaritans.org/documents/SamaritansCymru-self-harm-report-Welsh-version.pdf
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• Rhaid wrth ymrwymiad parhaus i sicrhau adnoddau yn lleol ac yn rhanbarthol i strategaethau atal 
hunanladdiad a hunan-niwed a buddsoddi yn y gwaith o wireddu’r strategaeth genedlaethol. Mae’n 
hanfodol i strategaethau atal hunanladdiad a hunan-niwed lleol a chenedlaethol gael adnoddau ar y 
lefel bresennol o leiaf, i wella ymwybyddiaeth o hunanladdiad a hunan-niwed er mwyn mynd i’r 
afael â stigma, i ddarparu hyfforddiant i staff rheng flaen ac i gyllido rhaglenni cymorth. 

 

Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau Iechyd yng Nghymru 

Fel rhan o’r Gynghrair Iechyd a Lles, rydym yn galw am ymchwiliad ar draws holl Bwyllgorau’r Senedd 
ar fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru. Bydd angen ymdrechion cydlynus ar 
draws pob sector i gau’r bwlch, a bydd ymchwiliad a gynhelir gan holl Bwyllgorau’r Senedd yn galluogi’r 
Pwyllgorau i ystyried pa gamau mae pob adran o Lywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i’r afael ag 
achosion sylfaenol anghydraddoldebau iechyd, a chynnig argymhellion ynghylch lle mae angen 
gwelliannau.  

 

Rhoi blaenoriaeth i’r Set Ddata Graidd Iechyd Meddwl (MHCDS)  

Fel rhan o Gynghrair Iechyd Meddwl Cymru, a thrwy ein cydweithredu parhaus â Mind Cymru, rydym 
yn pryderu am yr oedi parhaus o ran cyflenwi’r Set Ddata Graidd Iechyd Meddwl. Deallwn fod 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu’r Set Ddata iddi gael ei rhoi ar waith yn 2022. Fodd 
bynnag, rydym yn pryderu ynghylch y diffyg brys. Er mwyn deall y ffordd mae gwasanaethau iechyd 
meddwl yn gweithredu ledled Cymru ac, yn hollbwysig, beth yw sefyllfa’r gwasanaethau o ganlyniad 
i Covid-19, mae’n hanfodol i’r nod hwn gael ei gyflawni.  

At hynny, rydym yn credu y dylai adroddiadau demograffeg y Set Ddata gynnwys dull o adrodd ar 
wasanaethau iechyd meddwl mewn perthynas ag anfantais economaidd gymdeithasol. Mae 
cyfraddau hunanladdiad yn uwch mewn ardaloedd o anfantais economaidd gymdeithasol, ac mae 
angen inni sicrhau ein bod ni’n cynorthwyo’r rhai mwyaf agored i niwed; byddai cysylltu data cod 
post â mynegai ehangach amddifadedd lluosog Cymru yn rhoi darlun llawer cliriach inni.   
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