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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 

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



Cynllun Strategol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Ngogledd Cymru 2018-2021 04

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. 
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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
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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. 
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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

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



Cynllun Strategol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Ngogledd Cymru 2018-2021 19

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)  

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



Cynllun Strategol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Ngogledd Cymru 2018-2021 25

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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7. Cydnabyddiaeth
Diolch i aelodau o Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Cynllun Atal Hunanladdiad a Hunan- 
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 
adolygu'r drafft ac awgrymu newidiadau.  Diolch hefyd i eraill sydd wedi cyfrannu at y 
cynllun strategol mewn ffyrdd eraill. 

Adran Cyfieithu, BIPBC 
Dr Alys Cole-King, Seiciatreg BIPBC - Aelod o’r Grŵp Llywio 
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Deborah Doig-Evans, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Dewi Pritchard-Jones, Swyddfa Crwner Gogledd Orllewin Cymru - Aelod o’r Grŵp Llywio 
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Eleanor Plunkett, HMP Berwyn BIPBC - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Eleri Lloyd-Burns, Diogelu BIPBC - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Elfyn Williams, Llywodraeth Cymru - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Elin Sanderson, CAMHS BIPBC - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Erica Thomas, Cyfarwyddiaeth Iechyd Cyhoeddus BIPBC - Cyfraniad Arall 
Gail Silver, Mind Aberconwy - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Dr Gwenllian Parry,  CAMHS BIPBC - Aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen, Cadeirydd y Grŵp Llywio a Chyfraniad Arall 
Hannah Lloyd, Cyfarwyddiaeth Iechyd Cyhoeddus BIPBC - Cyfraniad Arall 
Jacqueline Vaughan-Thomas, Cyngor Sir y Fflint - Aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ac Aelod o’r Grŵp Llywio 
James Cook,  Heddlu Gogledd Cymru - Aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ac Aelod o’r Grŵp Llywio 
Jane Honey, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Janet Roberts,  BIPBC - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Jenny Williams, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
Julie Pierce, Mind Aberconwy - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Keith Saycell, Iechyd Meddwl Oedolion BIPBC - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Kelvin Jones, Cyfarwyddiaeth Iechyd Cyhoeddus BIPBC - Cyfraniad Arall 
Lesley Singleton, Iechyd Meddwl BIPBC - Aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen   
Louise Carpenter, BIPBC - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Matt Morgan, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Aelod o’r Grŵp Llywio
Meinir Evans, Canolfan Lôn Abaty - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Mike Townson, Cydraddoldeb BIPBC - Cyfraniad Arall 
Patrick Roberts, Tîm Cyfathrebu BIPBC - Aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ac Aelod o’r Grŵp Llywio 
Prof Rob Atenstaedt, Cyfarwyddiaeth Iechyd Cyhoeddus BIPBC - Cadeirydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen, Aelod o’r Grŵp 
Llywio a Chyfraniad Arall 
Robert Callow,  Tîm Ymgysylltu BIPBC - Aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ac Aelod o’r Grŵp Llywio 
Rosemary Howell, Samaritans Cymru - Aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ac Aelod o’r Grŵp Llywio 
Sally Baxter, Cynllunio BIPBC - Cyfraniad Arall 
Dr Sara Hammond-Rowley, CAMHS BIPBC - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Sara Owen, Caniad - Aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
Sean Clarke, Iechyd Meddwl Oedolion BIPBC - Aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ac Aelod o’r Grŵp Llywio 
Siwan Jones, Cyfarwyddiaeth Iechyd Cyhoeddus BIPBC - Aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen, Aelod o’r Grŵp Llywio 
a Chyfraniad Arall 
Stacey Wood, HMP Berwyn BIPBC - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Stewart McIlroy, Network Rail - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Tesni Hadwin, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Tim Griffiths, Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru - Aelod o’r Grŵp Llywio 
Tina Foulkes, Unllais - Aelod o’r Grŵp Llywio 

Lluniau: Shutterstock ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
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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. 
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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 

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



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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