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Mae'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon wrthi'n cynnal ymchwiliad 

sy'n amcanu i archwilio graddau'r broblem o hunanladdiad yng Nghymru a'r hyn y 

gellir ei wneud i fynd i'r afael â'r mater. Yn benodol, rydym yn ystyried: 

 Faint o broblem yw hunanladdiad yng Nghymru a thystiolaeth am ei 

achosion - gan gynnwys nifer y bobl sy'n marw trwy hunanladdiad, 

tueddiadau a phatrymau yn yr achosion o hunanladdiad, bregusrwydd 

grwpiau penodol, a ffactorau risg sy'n dylanwadu ar ymddygiad 

hunanladdol. 

 Effeithiau cymdeithasol ac economaidd hunanladdiad. 

 Effeithiolrwydd dull Llywodraeth Cymru at gyfer atal hunanladdiad - gan 

gynnwys y cynllun cyflawni i atal hunanladdiad Siarad â fi 2 a'i effaith yn 

lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol; effeithiolrwydd dulliau 

amlasiantaeth o ran atal hunanladdiad; ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y 

cyhoedd; a lleihau mynediad at foddau o gyflawni hunanladdiad. 

 Cyfraniad y gwasanaethau cyhoeddus o ran atal hunanladdiad, a 

gwasanaethau iechyd meddwl yn arbennig. 

 Cyfraniad cymunedau lleol a'r gymdeithas sifil i atal hunanladdiad. 

 Strategaethau a mentrau perthnasol eraill Llywodraeth Cymru - er 

enghraifft Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, casglu data, polisïau yn 

ymwneud â gwytnwch a diogelwch cymunedol. 

 Dulliau arloesol o ran atal hunanladdiad. 

Mae’r Pwyllgor am gael clywed sylwadau gan randdeiliaid perthnasol, a byddai’n 

ddiolchgar o gael manylion gwaith neu fentrau perthnasol sydd ar waith gan 
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brifysgolion, yn enwedig mewn perthynas â nodi myfyrwyr sydd angen 

cefnogaeth, a chodi ymwybyddiaeth am y gwasanaethau cymorth ymhlith 

myfyrwyr a staff. Byddem yn ddiolchgar pe gallech roi manylion unrhyw fentrau 

inni erbyn 15 Mehefin.  

Mae rhagor o wybodaeth am ymchwiliad y Pwyllgor i’w gweld ar ein gwefan: 
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Os ydych yn teimlo y gallwch gyfrannu at ein gwaith, byddem yn ddiolchgar iawn 

o gael unrhyw sylwadau gennych mewn ysgrifen erbyn 9 Mawrth. 

Yn gywir, 

 

Dr Dai Lloyd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon  
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