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22 Mai 2019 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 23 Ebrill yn gofyn am ragor o fanylion am ein cynlluniau i 
fuddsoddi’r £500,000 ychwanegol a gyhoeddais ym mis Chwefror 2019 ar gyfer atal 
hunanladdiad. 

Hoffwn bwysleisio o’r cychwyn cyntaf na ddylid ystyried yr arian ychwanegol hwn fel 
rhywbeth ar wahân i’n gwaith ehangach i wella iechyd meddwl a mynediad at wasanaethau, 
a amlinellwyd yn ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Chwaraeon, ‘Busnes Pawb’. Mae hyn yn cynnwys £14.3 miliwn yn 
ychwanegol o 2019-20 i helpu byrddau iechyd i wella mewn nifer o feysydd blaenoriaeth 
gan gynnwys: gofal mewn argyfwng a gofal y tu allan i oriau, therapïau seicolegol a 
gwasanaethau i blant a phobl ifanc. Bydd pob un o’r rhain yn cefnogi’r agenda 
hunanladdiad a hunan-niwed. 

Law yn llaw â’r cyllid ehangach hwn, bydd y £500,000 ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i 
wella’r gwaith cenedlaethol a rhanbarthol sydd ei angen i fynd i’r afael â hunanladdiad a 
hunan-niwed. Mae hyn yn cynnwys ariannu pedair swydd newydd i fwrw ymlaen â’r gwaith 
hwn a chydlynu’r asiantaethau niferus sydd â rhan i’w chwarae yn yr agenda hon. Bydd yr 
Arweinydd Atal Hunanladdiad Cenedlaethol newydd, gyda chymorth tri Arweinydd 
Rhanbarthol, yn allweddol o ran cydgysylltu’r dulliau gweithredu ac arwain y gwaith o 
ddatblygu a rhoi ar waith gamau newydd i atal hunanladdiad a hunan-niweidio. 

Yn sgil adborth gan y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol ynglŷn â’r ffordd orau i’r swyddi 
newydd hyn gynorthwyo ac – yn hollbwysig – ychwanegu gwerth at y trefniadau sydd eisoes 
ar waith, byddwn yn dechrau’r broses recriwtio cyn hir. Rydym yn rhagweld y bydd y swyddi 
wedi eu llenwi erbyn yr hydref ac y bydd y trefniadau adrodd yn digwydd drwy’r Fforymau 
Atal Hunanladdiad Rhanbarthol a’r Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Hunanladdiad a Hunan-
niwed. 
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Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Minister for Health and Social 
Services 

Ein cyf/Our ref: MA-P/VG/1813/19 

Dai Lloyd AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 

Annwyl Dai, 

mailto:Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales


Yn ogystal â’n buddsoddiad ehangach mewn gwasanaethau argyfwng, bydd cyfran o’r arian 
ychwanegol yn mynd tuag at Adolygiad o Fynediad Brys a Threfniadau Cludo ym maes 
Iechyd Meddwl. Bydd yr adolygiad yn ymdrin â’r materion sy’n gysylltiedig ag unigolion sydd 
â materion iechyd meddwl a/neu drallod meddwl ac yn ystyried sut y mae pobl yn cael 
gafael ar ofal brys. Bydd hyn o gymorth inni i ddeall yr hyn sydd ei angen er mwyn gwella’r 
system drwyddi draw. Uned Comisiynu Cydweithredol Cenedlaethol y GIG fydd yn arwain yr 
adolygiad ac mae grŵp llywio amlasiantaeth yn cael ei ffurfio i oruchwylio’r gwaith hwn. 
Bydd y grŵp yn cwrdd am y tro cyntaf ym mis Mai. 

Ar sail tystiolaeth y Grŵp Cynghori Cenedlaethol, rydym hefyd yn ystyried opsiynau ar gyfer 
defnyddio gweddill yr arian yn 2019-20 i ehangu neu estyn cwmpas mentrau sydd eisoes ar 
waith, yn enwedig y rhai hynny sy’n wynebu’r bygythiad mwyaf. Byddwn yn rhoi gwybod pa 
ddull gweithredu y cytunir arno maes o law.   

Rwy’n deall yr angen i sicrhau bod cymorth ar gael i’r gymuned ffermio a gallaf gadarnhau 
ein bod yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i fwrw ymlaen ag adolygiad cyflym o’r 
dystiolaeth ynglŷn â chymorth ar gyfer iechyd meddwl a lles ffermwyr. Mae dau weithdy yn 
yr arfaeth ym mis Mai i gasglu barn rhanddeiliaid allweddol, a fydd yn dylanwadu ar waith i 
ddatblygu fframwaith i gefnogi lles meddyliol ffermwyr ar adegau o ansicrwydd. Disgwylir y 
bydd yr adroddiad terfynol wedi ei gwblhau ym mis Gorffennaf 2019, a bydd hynny o 
gymorth inni i ddeall pa gamau y mae angen eu cymryd ledled y Llywodraeth i wella’r 
cymorth sydd ar gael i’r grŵp hwn.  

O ran y cymorth arall sydd ar gael i’r gymuned ffermio, yn 2018-19, darparodd Llywodraeth 
Cymru £500,000 i dair elusen wledig Cymru gyfan er mwyn ymdrin â’r anawsterau ariannol 
dybryd y bydd rhai ffermwyr yn eu hwynebu yn y tymor byr, ac effaith hynny ar eu hiechyd 
meddwl. Rhoddwyd cyllid i Gronfa Addington, Rhwydwaith y Gymuned Ffermio a’r Sefydliad 
Lles Amaethyddol Brenhinol (RABI). Mae gweithio gyda’r rhwydwaith o elusennau lleol i 
ymdrin â materion iechyd meddwl yn un o amodau derbyn y cyllid. 

Yn rhan o’r cyllid hwn, clustnodwyd £60,000 i Rwydwaith y Gymuned Ffermio er mwyn rhoi 
mwy o gymorth i deuluoedd sy’n ffermio. Y nod yw cynnig ystod o gymorth drwy waith 
gwirfoddolwyr, nyrsys sy’n darparu archwiliadau iechyd meddwl ac ehangu gwasanaethau 
cyswllt y GIG. Rydym hefyd wedi ailargraffu’r llyfryn ‘Ffit i Ffermio’ a fydd ar gael i bob 
ffermwr ledled Cymru ac sy’n cynnwys gwybodaeth ynglŷn â lles.  

Rwy’n mawr obeithio y bydd hyn yn rhoi tawelwch meddwl ichi y bydd ein cynlluniau i 
ddefnyddio’r arian ychwanegol i atal hunanladdiad a hunan-niwed yn adeiladu ar sail ein 
buddsoddiad ehangach i wella iechyd meddwl a lles, ac yn ychwanegu gwerth ato.  

Rhoddaf ragor o wybodaeth y tro nesaf y byddaf yn cyflwyno’r newyddion diweddaraf i’r 
Pwyllgor.   

Yn gywir, 

Vaughan Gething AC/AM 

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




