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Pwrpas a Chrynodeb o’r ddogfen 
 

Pryd bynnag mae rhywun yn cymryd ei fywyd ei hun, mae’n drychineb enfawr 
sy’n achosi trallod i lawer o bobl - teulu, ffrindiau, pobl broffesiynol a’r gymuned 
ehangach. Mae’r effaith hyd yn oed yn fwy dwys pan mae plentyn neu berson 

ifanc yn marw trwy hunanladdiad. Mae hunanladdiad mewn plant a phobl ifanc 
yn aml yn bwynt terfyn rhyngweithiad cymhleth i amgylchiadau bywyd, 

ffactorau risg a digwyddiadau bywyd niweidiol. Mae clwstwr o achosion o 
hunanladdiad yn beth prin, ond gall yr effaith fod yn bellgyrhaeddol ac achosi 
trallod mewn cymunedau cyfan. 

 

Bwriedir y ddogfen hon ar gyfer y rheiny sydd â chyfrifoldeb dros ddelio â 
hunanladdiad a’i ganlyniadau. Er bod y canllaw cynllunio hwn yn canolbwyntio 

ar adnabod ac ymateb i glystyrau o hunanladdiad, mae’n bwysig nodi y gall 
ymateb i achosion unigol leihau’r risg o achosion pellach o hunanladdiad. 

 

Mae’r canllaw hwn yn defnyddio darnau o’r canllaw a ddatblygwyd gan iechyd 

Cyhoeddus Lloegr Public Health England (September 2019) Identifying and 
responding to suicide clusters: A practice resource (guidance for England only). 
Fe’i haddaswyd ar gyfer strwythurau a phrosesau Gogledd Cymru / Cymru ac 

fe’i datblygwyd i helpu cymunedau ac asiantaethau i reoli neu atal clwstwr posibl 
o hunanladdiadau. 

 

Argymhellir felly fod y ddogfen yn cael ei darllen ochr yn ochr â chanllaw 
Iechyd Cyhoeddus Lloegr. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/839621/PHE_Suicide_Cluster_Guide.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/839621/PHE_Suicide_Cluster_Guide.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/839621/PHE_Suicide_Cluster_Guide.pdf
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1.0 Cefndir a diben 

Mae’r ddogfen hon yn dwyn ynghyd adnoddau defnyddiol i ymateb i amheuaeth o 

farwolaeth drwy hunanladdiad. Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth am adnabod ac 
ymateb i glystyrau hunanladdiad mewn plant a phobl ifanc, yn seiliedig ar adnodd 

a ddiweddarwyd yn ddiweddar gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr.1 

Yn groes i’r hyn a glywn yn y cyfryngau, nid yw hunanladdiad yn ddigwyddiad 

cyffredin ymhlith plant a phobl ifanc. Ar draws Gogledd Cymru, mae’r gyfradd 
hunanladdiadau yn is nag yn y boblogaeth gyffredinol, er bod hunan-niwed yn fwy 
cyffredin. Fodd bynnag, mae unrhyw hunanladdiad yn un yn ormod, trychineb sy’n 

effeithio ar deulu, cyfeillion a’r gymuned gyfan. 

Er bod sylw’r canllaw hwn ar hunanladdiadau yn bennaf, mae’n hanfodol 

sylweddoli y gall hunan-niwed ddigwydd mewn clystyrau, fel y gall clystyrau 
cymysg o hunanladdiad a hunan-niwed.2 Yn wir, gall achosion cysylltiedig o hunan-

niwed fod yn rhagflaenu clwstwr hunanladdiad. Er mai’r term ‘clwstwr 
hunanladdiad’ a ddefnyddir drwy’r rhan fwyaf o’r canllaw hwn, gallai llawer o’r hyn 
sy’n cael ei drafod fod yr un mor wir am glystyrau o hunan-niwed.1

 

 
Mae ymchwil yn amcangyfrif fod rhwng 1 a 5% o bob hunanladdiad gan bobl ifanc 
yn digwydd yng nghyd-destun clwstwr. Felly, mae angen adnabod a gweithredu’n 

gynnar er mwyn ffrwyno’r effaith. 

 
Dylid cychwyn ymateb cymunedol yn seiliedig ar y canllaw cynllunio hwn pan 
mae’r gymuned neu asiantaethau sy’n cydlynu yn canfod fod clwstwr yn digwydd 

neu mewn perygl o ddigwydd. Mae’n bosibl mai hunanladdiad cychwynnol fydd y 
ffactor symbylol, ond gall digwyddiadau allanol eraill fod yn sbardunau hefyd. 

Gallai’r rhain gynnwys un neu fwy o farwolaethau o achosion eraill (e.e. trawma) 
sy’n dylanwadu ar eraill i gymryd eu bywydau allan o alar, neu amgylchiadau 
amgylcheddol treiddiol (e.e. dirywiad economaidd neu ddigwyddiadau tywydd 

eithafol) a all beri straen i’r gymuned gyfan. 

 

Yng Ngogledd Cymru, mae’r canllaw hwn i ymateb i glwstwr cymunedol yn eistedd 

o fewn prosesau llywodraethu Prosesau Trosolwg Marwolaeth Plentyn (CDOP), 

Polisïau a Gweithdrefnau Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gogledd Cymru a Chynllun Atal 

Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru. Ei ddwy nod yw darparu cymorth 

i’r rhai sydd mewn profedigaeth, ac atal y risg o hunanladdiadau pellach. Mae’n 

ddull sy’n mynd fesul camau a bydd yn amrywio o un digwyddiad i’r llall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Public Health England (2019) Identifying and responding to suicide clusters: A practice resource. PHE 
publications. 
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2.0 Ffynonellau gwybodaeth sydd yn sail i ddatblygu 
canllawiau 

 
2.1 Cymru 

Iechyd Cyhoeddus Cymru (2010) Datblygu canllawiau ar gyfer ymateb i 

glystyrau hunanladdiad: Dogfen drafod 

Mae’r ddogfen hon yn gosod allan rhai o’r materion i gytuno arnynt o ran datblygu 

canllawiau ar gyfer ymateb i amheuon o glystyrau hunanladdiad. Mae hefyd yn 

cyfeirio ac yn trafod rhai o’r ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael fel sail i’r broses 

hon. Ffynhonnell wybodaeth: clystyrau hunanladdiad 

Llywodraeth Cymru (2019) ymateb i faterion hunan-niweidio a 

theimladau  hunanladdol ymhlith pobl ifanc: Canllawiau i athrawon, 

gweithwyr proffesiynol, gwirfoddolwyr a gwasanaethau ieuenctid. 

Adnodd a gynhyrchwyd i helpu athrawon, a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n dod 

i gysylltiad â phlant a phob ifanc yn rheolaidd, wrth ddelio â materion 
hunanladdiad a hunan-niweidio wrth iddynt godi. Nid yw i fod i gymryd lle 

hyfforddiant arbenigol, yn hytrach mae’n ffynhonnell gyfeirio gyflym a hygyrch i 
egwyddorion cyffredinol arfer gorau ac yn cyfeirio at ffynonellau cymorth eraill. 

 
Ffynhonnell wybodaeth: https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019- 

08/responding-to-issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young-people- 

guidance.pdf 

 

2.2 Lloegr 
 

Public Health England (2019) Identifying and responding to suicide 
clusters : A practice resource 

 

Dylid darllen yr adnodd yma ochr yn ochr â’r cynllun hwn. 
 

Adnodd a ddatblygwyd fel cyfraniad at Strategaeth Genedlaethol Atal Hunanladdiad 
(Lloegr) mewn ymateb i hunanladdiadau unigol a rhai lluosog ar draws pob oed. 

 
Mae’r canllaw yn cynnwys: ystyr y term ‘clwstwr hunanladdiad’; adnabod 

clystyrau; awgrymiadau am bwy allai fod mewn perygl o gyflawni hunanladdiad o 

ganlyniad i ymddygiad hunanladdol pobl eraill; y dulliau tebygol; ac effeithiau 

hunanladdiad (yn cynnwys clystyrau hunanladdiad) ar unigolion eraill. Disgrifir y 

camau y mae angen eu cymryd ar lefel leol i ymateb i glwstwr hunanladdiad. Mae 

hyn yn golygu datblygu Cynllun Ymateb i Glystyrau Hunanladdiad ac adnabod 

unigolion ac asiantaethau a all gyflawni cynllun o’r fath. Tynnir sylw at yr angen 

am gydweithio agos rhwng sefydliadau a grwpiau sydd â rhan mewn Cynllun 

Ymateb i Glystyrau Hunanladdiad a’r rheiny sydd â chyfrifoldeb dros les 

cymunedol. 

Ffynhonnell wybodaeth: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at 

tachment_data/file/839621/PHE_Suicide_Cluster_Guide.pdf 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-08/responding-to-issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young-people-guidance.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-08/responding-to-issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young-people-guidance.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-08/responding-to-issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young-people-guidance.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/839621/PHE_Suicide_Cluster_Guide.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/839621/PHE_Suicide_Cluster_Guide.pdf
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2.3 Y Deyrnas Unedig 

 
PAPYRUS (2018) Building Suicide-Safer schools and colleges: A guide for 
teachers and staff 

 
Adnodd a gynhyrchwyd i gefnogi athrawon, a staff eraill heb fod yn athrawon i 

adeiladu ‘Ysgol (neu goleg) Diogelu rhag Hunanladdiad’. Mae’n cynnig canllawiau 
ar ddatblygu dogfen bolisi i gynghori ar waith atal hunanladdiad, sut i adnabod, 
hyfforddi a chynnal tîm ymyrraeth hunanladdiad a datblygu a chyflwyno rhaglen 

gynaliadwy i godi ymwybyddiaeth o gyffredinrwydd hunanladdiad. 

 

Ffynhonnell wybodaeth : https://papyrus-uk.org/new-schools-and-colleges-guide/ 

 

2.4 Universities UK/PAPURUS UK (2018) Suicide – Safer Universities 

Cyhoeddodd Universities UK a PAPYRUS, elusen genedlaethol y DU sy’n 

ymroddedig i atal hunanladdiad ifanc, ganllawiau i helpu arweinwyr prifysgol i atal 

hunanladdiad mewn myfyrwyr. Cymerodd o leiaf 95 o fyfyrwyr prifysgol eu 

bywydau eu hunain ym mlwyddyn academaidd 2016-17. Mae’r canllaw hwn yn 

darparu fframwaith i ddeall hunanladdiad myfyrwyr, lliniaru’r risg, ymyrryd pan 

mae myfyrwyr yn mynd i drafferthion, ac ymateb i’r marwolaethau trasig hyn. 

Mae’n gosod allan y camau i wneud cymunedau yn fwy diogel o safbwynt 

hunanladdiad. 

Ffynhonnell wybodaeth: 

https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and- 

analysis/reports/Documents/2018/guidance-for-universities-on-preventing- 

student-suicides.pdf 

https://papyrus-uk.org/new-schools-and-colleges-guide/
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2018/guidance-for-universities-on-preventing-student-suicides.pdf
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2018/guidance-for-universities-on-preventing-student-suicides.pdf
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2018/guidance-for-universities-on-preventing-student-suicides.pdf
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3.0 Diffiniadau 

Clwstwr  

Mae Gogledd Cymru yn diffinio clwstwr hunanladdiad fel casgliad o 

hunanladdiadau neu ymddygiadau sy’n dangos bwriad difrifol i farw drwy 

hunanladdiad neu hunan-niwed; hefyd, lle mae nifer yr achosion yn fwy na’r hyn 

a ddisgwylid gan y cohort dan sylw. Mae ‘gweithredoedd hunanladdol’ yn cynnwys 

hunanladdiadau a gyflawnwyd ac a geisiwyd a byddant yn cael eu diffinio 

ymhellach yn ôl y gymuned dan sylw. 

Haint hunanladdiad 

Awgrymwyd fod clystyrau hunanladdiad yn ganlyniad i ‘haint’ neu’r broses lle mae 

hunanladdiad un unigolyn yn dylanwadu ar unigolyn arall i wneud gweithredoedd 

hunanladdol. Gall haint fod yn arbennig o debygol o ddigwydd mewn amgylchiadau 

lle mae’r ail unigolyn eisoes yn meddwl am ladd ei hun, neu yn arbennig o fregus 

neu argraffadwy. Ni ddeellir yn llawn sut mae’r ‘haint’ yn gweithio, a gall amrywio 

gryn dipyn o un person i’r llall. Mae ymchwil yn awgrymu rhai cysylltiadau posibl: 

• Mynegiant o alar neu ffordd o ddianc rhag poen ar ôl profi hunanladdiad 

rhywun arall, yn arbennig ffrind neu berthynas; 

• Efelychu ymddygiad hunanladdol rhywun arall fel ffordd o ddelio â phob 

math o emosiynau neu ddigwyddiadau; 

• Dymuniad i gael eu hadnabod, i gael hunaniaeth, neu fod yn rhan o grŵp, 

a all ddigwydd os canfyddir fod yr hunanladdiadau blaenorol wedi rhoi 

enwogrwydd i’r rheiny a fu farw; a 

• Dod i gysylltiad â dull arbennig, sy’n rhoi ‘awgrym’ am ddefnyddio’r dull 

hwnnw eto. 
 

Er ei bod yn bwysig siarad am hunanladdiad a chodi ymwybyddiaeth o’r risgiau, 
ac annog pobl i chwilio am help, mae tystiolaeth gref yn dangos y gall adrodd am 

hunanladdiad gan y cyfryngau hybu heintio, yn enwedig os yw’n mawrygu neu’n 
dramateiddio hunanladdiad neu’n rhoi manylion penodol am y dulliau. Dylid rhoi 
ystyriaeth ofalus i gyhoeddi unrhyw wybodaeth er mwyn sicrhau fod y negeseuon 

yn glir ond nad ydynt yn clodfori agweddau o weithredoedd hunanladdol. 

 
Ar y llaw arall, gall sôn am gymuned arbennig (fel ysgol) fel canolbwynt clwstwr 
arwain at ganfyddiad fod pawb yn y lleoliad hwnnw mewn perygl uwch o geisio 
lladd eu hunain, pan mewn gwirionedd dim ond un ffactor yw’r lleoliad/cymuned 

y mae aelodau’r clwstwr yn ei rhannu. Weithiau cyd-ddigwyddiad yw’r 
lleoliad/cymuned a’r cyfnod amser ac nid oes cysylltiad clir rhwng y rheiny sydd 

wedi cyflawni gweithredoedd hunanladdol. 
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4.0 Trosolwg: ymateb i glwstwr hunanladdiad 3 

 

 

 
 

 Adnabod clwstwr hunanladdiad posibl 

Dylid pryderu bod clwstwr hunanladdiad posibl pan mae: 

 
Mwy o achosion o hunanladdiad na’r disgwyl mewn lleoliad 

penodol 

 
Mwy o achosion o hunanladdiad na’r disgwyl mewn cyfnod 

amser, sy’n eang yn ddaearyddol 

 
Hunanladdiadau gyda dull arbennig o hunanladdiad 

 
Hunanladdiadau yn digwydd yn yr un lleoliad â chlystyrau blaenorol 

ond ar ôl rhywfaint o amser 

 
Hunanladdiadau unigol mewn grwpiau sy’n agored i efelychu (er 

enghraifft, mae rhai mewn ysgol, coleg, prifysgol neu uned seiciatryddol) 

o bryder arbennig ac angen ymateb ataliol. 

 
I bennu’r lefel briodol o bryder mae’n bwysig 

Canfod y ffeithiau am yr amheuaeth o hunanladdiad/au. Ni 

ddylai mynd ati i ddynodi clwstwr ddigwydd yn lle ymateb i 

bryderon. Os ydych yn amau, ewch yn syth i “Ymateb” 
 

3 Public Health England (2019) Identifying and responding to suicide clusters: A practice resource. PHE 
publications. (p 46) 

Bod yn 

barod am 

glwstwr 

hunan-

laddiad 

Adeiladu adnabod ac ymateb i glwswr i waith grwpiau a chynlluniau atal 

amlasiantaeth ar atal hunanladdiad 

 
Sefydlu dulliau ar gyfer goruchwyliaeth hunanladdiad  

  Dynodi aelodau grŵp Ymateb i Glwstwr Hunanladdiad      

  Datblygu grŵp Ymateb i Glwstwr Hunanladdiad 

Datblygu cynllun Ymateb i Glwstwr Hunanladdiad (Atodiad 1) 

 
 Goruchwyliaeth 

 Rhannu gwybodaeth 

 Y Cyfryngau 

 Cefnogaeth profedigaeth 

 Atal 

 Monitro ac adolygu 

 
Cysylltu â’r Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Plant sy’n monitro’r Ymateb 
Gweithdrefnol i Farwolaethau Annisgwyl mewn Plentyndod (2018) 

Adnabod 

clwstwr 

hunan-

laddiad posibl 
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Parhau neu sefydlu gwyliadwriaeth leol, yn cynwys 

cysylltiadau â Chrwneriaid 

Cynnull Grŵp Ymateb i Glwstwr Hunanladdiad 

Sefydlu un pwynt cyswllt â’r Cyfryngau. Gweithio gyda’r Cyfryngau 

i hwyluso dealltwriaeth eu rôl o ran atal. 

Adnabod grwpau ac unigolion bregus a thargedu mesurau Atal 

Sefydlu ymwybyddiaeth lles ac atal hunanladdiad i’r boblogaeth 

gyfan 

 Sefydlu proses monitro ac adolygu 

 
 
 

 
 
 

  

 
Ymateb i 

glwstwr 

hunan-

laddiad 

posibl 
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5.0 Ymateb i un clwstwr o hunanladdiad mewn 

ysgol neu goleg 

Bydd hunanladdiad mewn myfyrwyr ysgol yn cael effeithiau dwfn ar y gymuned 

ysgol. Mae myfyrwyr unigol a grwpiau o fyfyrwyr yn debygol o gael eu heffeithio. 

Bydd hyn yn cynnwys yn arbennig myfyrwyr o’r un flwyddyn â’r sawl a fu farw, y 

rhai mewn grwpiau ffrindiau a chlybiau, a myfyrwyr sy’n fregus yn barod (megis 

rhai â phroblemau iechyd meddwl neu brofiad arall o brofedigaeth).4
 

Yn dilyn marwolaeth annisgwyl person ifanc o dan 18 oed (yn cynnwys 

hunanladdiad) mae’r Ymateb Gweithdrefnol i Farwolaethau Annisgwyl mewn 

Plentyndod (PRUDiC) yn broses genedlaethol yng Nghymru sy’n cael ei monitro 

gan y Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Plant. Nod y PRUDiC yw sicrhau fod yr ymateb 

yn ddiogel, cyson a sensitif i bawb, a bod cysondeb ar draws Cymru yn yr ymateb 

amlasiantaeth i farwolaethau annisgwyl mewn plant. 

Dilynir y weithdrefn hon pan gafodd penderfyniad ei wneud gan yr heddlu fod 

marwolaeth plentyn yn annisgwyl a bod angen rhoi’r Ymateb Gweithdrefnol i 

Farwolaethau Annisgwyl mewn Plentyndod (PRUDiC) ar waith.5 

 

Mae diffinio clwstwr hunanladdiad mewn ysgolion yn hynod o anodd oherwydd y 

gyfradd gymharol isel o hunanladdiad mewn plant ac arddegwyr. Mae ystyried lles 

myfyrwyr o’r pwys mwyaf ar ôl un hunanladdiad. Dylai mwy nag un farwolaeth 

mewn ysgol dros hyd yn oed gyfnod hir o amser godi pryderon am haint neu 

glwstwr posibl.  

Argymhellir y dylai ysgolion a cholegau gael polisi ysgrifenedig yn ei le o ran 

gweithredu mewn achos o hunanladdiad – neu amheuaeth – mewn myfyriwr. 

Mae PAPYRUS yn elusen genedlaethol sy’n ymroddedig i atal hunanladdiad 

ieuenctid. Mae PAPYRUS wedi datblygu canllawiau ar ddatblygu polisi Diogelu rhag 
Hunanladdiad mewn ysgol neu goleg. Gellir ei weld drwy’r ddolen ganlynol. Bydd 

y fersiwn Gymraeg ar gael ym Mehefin 2020. 
 

 
 

4 Public Health England (2019) Identifying and responding to suicide practice resource. PHE publications. (p 
46) 
5 Public Health Wales (2018) Procedural Response to Unexpected Deaths in Childhood (PRUDiC) 2018. 

Ymateb Gweithdrefnol i Farwolaethau Annisgwyl mewn Plentyndod 
(PRUDiC) 2018 

Mae’r weithdrefn hon yn gosod isafswm safon i ymateb i farwolaethau annisgwyl 
mewn babandod a phlentyndod (yn cynnwys hunanladdiad ymddangosiadol). 
Mae’n disgrifio’r broses o gyfathrebu, gweithio’n gydweithredol a rhannu 

gwybodaeth yn dilyn marwolaeth annisgwyl plentyn. Nid yw’n benodol i un 
asianaeth neu ddisgyblaeth. Mae’n amlinellu’r hyn sydd angen ei gyflawni ac yn 

rhoi awgrymadau bras am rôl asiantaethau. 

Ffynhonnell wybodaeth: Lawrlwythwch y ddogfen ganlynol i 

gael canllawiau ar ysgrifennu polisi Diogelu rhag Hunanladdiad 

PAPYRUS (2018) Building Suicide-Safer schools and colleges: A 

guide for teachers and staff 
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Mewn achos o glwstwr o hunanladdiadau, dylid galw Grŵp Ymateb i Glwstwr 

Hunanladdiad i rannu gwybodaeth a chynllunio ymateb priodol. Dylid dynodi 

arweinydd ymateb i hunanladdiad yn yr ysgol/coleg fel y pwynt cyswllt cyntaf i 

staff mewnol ac asiantaethau allanol. 

Gallai’r grŵp ymateb i Glwstwr Hunanladdiad gynnwys: 

 Ymgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus 

 Yr Heddlu 

 Crwner 

 Y GIG e.e. gofal cychwynnol, gwasanaethau iechyd meddwl plant, diogelu 

 Arweinydd y panel Trosolwg Marwolaeth Plentyn 

 Yr Awdurdod Lleol 

 Arweinydd cysylltiadau â’r cyfryngau 

Dylai’r Grŵp Ymateb i Glwstwr Hunanladdiad gael aelodau sydd ag arbenigedd yn 

y math hwn o waith fel y gellir rheoli ymatebion i weithgaredd clwstwr mewn ffordd 

addas. Bydd gan bob ardal lefydd yn lleol a allai fod yn agored i glystyrau 

hunanladdiad (yn arbennig ysgolion, colegau a phrifysgolion). Dylid ystyried 

cynnwys cynrychiolwyr o’r lleoliadau hyn wrth ddatblygu’r Cynllun Ymateb i 

Glwstwr Hunanladdiad. 

Gall ymateb i hunanladdiad gan fyfyriwr fod yn anodd iawn. Mae’n bwysig, fodd 

bynnag, fod yr ymateb yn cael ei lunio i gael cydbwysedd rhwng adnabod ac 

ymateb i’r effaith ar fyfyrwyr eraill ac ar gymuned yr ysgol/coleg, ac ar yr un pryd 

ceisio cynnal diwylliant cymunedol cadarnhaol sy’n edrych am ymlaen. 

5.1 Gwyliadwriaeth 

1. Dylai’r ysgol/coleg gadw cofrestr o farwolaethau ac ymgeisiau hunanladdiad 

difrifol. 

2. Dylai’r staff fod yn effro i achosion o ymddygiad hunanladdol, yn cynnwys 

hunan-niwed. 

3. Dylid cytuno ar ddulliau o adrodd yn ôl yn fewnol. 

4. Dylai’r staff fod yn effro i ffactorau posibl a allai gyfrannu at hyn (er 

enghraifft cynnydd mewn ymddygiad bwlïaidd, myfyrwyr yn adrodd am 

ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol a allai fod yn niweidiol), sylw yn y 

cyfryngau i hunaladdiad gan enwogion a dylid cytuno ar ffyrdd o adrodd am 

y rhain yn fewnol. 

Adnodd a luniwyd i helpu athrawon, a staff eraill nad ydynt yn dysgu i adeiladu 
ysgol (neu goleg) Diogelu rhag Hunanladdiad. Mae’n rhoi arweiniad ar ddatblygu 

dogfen bolisi i lywio gwaith atal hunaladdiad, sut i adnabod, hyfforddi a chynnal 
tîm ymyrraeth hunanladdiad a datblygu a chyflwyno rhaglen gynaliadwy i godi 
ymwybyddiaeth o gyffredinrwydd hunanladdiad. 

 

Ffynhonnell wybodaeth: https://papyrus-uk.org/new-schools-and-colleges-
guide/ 
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5.2 Rhannu gwybodaeth 

1. Dylai’r ysgol/coleg gadw cysylltiad agos â’r grŵp Ymateb i Glwstwr 

Hunanladdiad, a fydd yn cydlynu’r cyfathrebu â’r teulu a’r ymateb ar 

draws asiantaethau. 

2. Bydd yn hanfodol sefydlu cysylltiadau cyflym gyda gwasanaethau 

perthnasol megis gofal cychwynnol, CAMHS, seicolegwyr addysg, 

gofal cymdeithasol, y Samariaid a gwasanaethau profedigaeth lleol. 

Bydd angen trafodaeth o flaen llaw gyda’r teulu cyn rhannu unrhyw 

wybodaeth. 

3. Dylid rhannu’r lleiaf posibl o wybodaeth am achos y farwolaeth, yn 

enwedig gan y gall na fydd dyfarniad crwner o hunaladdiad yn dod yn 

syth. Dylid ystyried yr iaith a ddefnyddir a gall fod yn addas 

defnyddio’r term ‘marwolaeth annisgwyl sydyn’. 

4. Yn yr ysgol neu’r coleg, dylid hysbysu’r athrawon a staff eraill gyntaf. 

5. Dylid adnabod y myfyrwyr oedd yn agos at yr ymadawedig a dylai 

aelod cyfarwydd o’r staff roi gwybod iddyn nhw. 

6. Dylid hysbysu myfyrwyr eraill mewn grwpiau dosbarth yn hytrach nag 

mewn gwasanaeth mawr. 

7. Yn dilyn cytundeb â’r asiantaethau perthnasol, dylid anfon llythyrau i’r 

rhieni yn rhoi gwybodaeth a manylion cysylltiadau ac asiantaethau a 

all roi cefnogaeth. 

8. Dylid rhoi manylion am sut i gael cefnogaeth ar wefan yr ysgol/coleg 

hefyd. 

9. Rhaid i’r ysgol/coleg wirio gyda theulu’r ymadawedig gyntaf cyn anfon 

unrhyw fanylion allan am y farwolaeth. 

 
 

Dylid rhoi canllawiau i rieni gan ystyried y pwyntiau allweddol 

yma - 

Ffeithiau perthnasol am y farwolaeth (nid y manylion) – fel y trafodwyd 

gyda’r teulu. 

 

Ni ddylid datgelu manylion am y dull o hunanladdiad. 

 

Normaleiddio’r emosiynau a fynegir mewn ymateb i’r farwolaeth h.y. 

cydnabod y bydd ymatebion pawb yn wahanol ac yn eang (yn cynnwys dicter 

a beio) ac yn newid dros amser. 

 

Annog gofalu am eich gilydd a gadael i’r staff wybod os oes gan rywun 

bryderon am fyfyrwyr eraill. 

 

Annog ffyrdd cadarnhaol o reoli trallod/straen. 

 

Rhannu adnoddau defnyddiol print ac ar-lein gyda’r myfyrwyr (gall fod o 

gymorth i’r myfyrwyr allu mynd â gwybodaeth adref gyda nhw). 
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5.3 Canllawiau ar sut i siarad â’r person ifanc 

 Annog rhieni i drafod strategaethau ymdopi cadarnhaol (er enghraifft 

rhannu teimladau; cadw’r drefn ddyddiol i fynd, fel diddordebau a 

chwaraeon; cael digon o gwsg). 

 Eu cynghori i gadw’n agos at y person ifanc a’u cefnogi mewn ffordd 

gyffredinol. 

 Cyngor i gysylltu â’u Meddyg Teulu os hoffen nhw neu eu plentyn 

gymorth pellach. 

 Gwybodaeth am sut mae’r ysgol/coleg yn ymateb ac yn cefnogi 

myfyrwyr, yn cynnws darparu cymorth galw heibio a chwnsela penodol 

i’r rheiny sydd ei angen. 

 Manylion yr aelod o staff i gysylltu â nhw os oes pryderon/cwestiynau 

penodol. 

 Cydnabod y bydd yr ysgol yn parhau â’i threfn arferol gymaint â phosibl. 

Gweler Atodiad 2: Adnoddau ychwanegol, ffynonellau cymorth a 

manylion cyswllt. 

 Mae gan wasanaeth Cam wrth Gam y Samariaid wybodaeth ac adnoddau 

i bobl ifanc a’u teuluoedd/ rhieni (Dolenni yn Atodiad 3) 

https://www.samaritans.org/how-we-can-help/schools/step-step/ 

 
 

 

5.4 Awgrym am gynnwys llythyr i rieni yn dilyn hunanladdiad 

myfyriwr 

Gwybodaeth berthnasol gryno am y farwolaeth/marwolaethau, yn cynnwys ym 

mha flwyddyn roedd y myfyriwr. 

Cadarnhad am pryd a beth ddywedwyd wrth y myfyrwyr. 

Annog rhieni i ddweud wrth eu mab/merch eu bod wedi derbyn y llythyr ac 

y byddan nhw (y rhieni) yn gwrando ar bryderon. 

 

Ffynhonnell wybodaeth: Llywodraeth Cymru (2019) Ymateb i faterion 

hunan-niweidio a theimladau  hunanladdol ymhlith pobl ifanc: 

Canllawiau i athrawon, gweithwyr proffesiynol, gwirfoddolwyr a 

gwasanaethau ieuenctid. 

Mae’r ddogfen hon yn cynnig canllawiau defnyddiol cam wrth gam ar reoli 

hunan-niwed, hunanladdiad ac ymddygiad hunanladdol mewn pobl ifanc, yn 
cynnwys pethau i gofio wrth gefnogi person ifanc. 

 

Adnodd a gynhyrchwyd i helpu athrawon, a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n dod 

i gysylltiad â phlant a phob ifanc yn rheolaidd, wrth ddelio â materion 
hunanladdiad a hunan-niweidio wrth iddynt godi. Nid yw i fod i gymryd lle 
hyfforddiant arbenigol, yn hytrach mae’n ffynhonnell gyfeirio gyflym a hygyrch i 

egwyddorion cyffredinol arfer gorau ac yn cyfeirio at ffynonellau cymorth eraill 
Ffynhonnell wybodaeth: 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019- 08/responding-to-

issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young- people-guidance.pdf 

https://www.samaritans.org/how-we-can-help/schools/step-step/
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-08/responding-to-issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young-people-guidance.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-08/responding-to-issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young-people-guidance.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-08/responding-to-issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young-people-guidance.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-08/responding-to-issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young-people-guidance.pdf
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Cydnabod unrhyw bryderon gan y rhieni am adwaith eu mab/merch i’r newyddion, 

a normaleiddio ymatebion i alar. 

Canllawiau ar sut i siarad â’r person ifanc. 

Annog rhieni i drafod strategaethau ymdopi cadarnhaol (er enghraifft rhannu 

teimladau; cadw’r drefn ddyddiol i fynd, fel diddordebau a chwaraeon; cael digon 

o gwsg). 

Eu cynghori i gadw’n agos at y person ifanc a’u cefnogi mewn ffordd gyffredinol. 

Cyngor i gysylltu â’r Meddyg Teulu os hoffen nhw neu eu plentyn gymorth pellach. 

Gwybodaeth am sut mae’r ysgol/coleg yn ymateb ac yn cefnogi myfyrwyr, yn 

cynnwys darparu cymorth galw heibio a chwnsela penodol i’r rheiny sydd ei angen. 

Manylion yr aelod o staff i gysylltu â nhw os oes pryderon/cwestiynau penodol. 

Cydnabod y bydd yr ysgol yn parhau â’i threfn arferol gymaint â phosibl. 

Ychwanegwch ddolen at wefan berthnasol i rieni a phobl ifanc (er enghraifft 

PAPYRUS). Mae gan wasanaeth Cam wrth Gam y Samariaid wybodaeth ac 

adnoddau i bobl ifanc a’u teuluoedd / rhiant, felly hefyd ‘2 Wish upon a star’ 

http://2wishuponastar.org/ 

 

 

 
 

Enghraifft o Lythyr 

Rwy’n ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi am farwolaeth drasig myfyriwr(wyr) drwy 

hunanladdiad ym Mlwyddyn (YCHWANEGWCH FLWYDDYN). Mae fy nghydweithiwr 

a mi wedi bod yn gweithio gyda’r teulu, ffrindiau ac eraill sydd wedi’u heffeithio’n 

uniongyrchol. Mae’n meddyliau gyda nhw a byddwn yn parhau i barchu eu 

preifatrwydd cyn belled ag y gallwn. Hysbyswyd y myfyrwyr ym mlwyddyn 

(BLWYDDYN) (YCHWANEGWCH FANYLION YR HYN A DDYWEDWYD WRTHYNT). Yn 

ogystal â’r rhai a effeithiwyd yn uniongyrchol, rwyf am wneud yn siŵr fod pawb 

yn ein cymuned ysgol yn gwybod am y cymorth sydd ar gael iddyn nhw, os oes 

angen. 

Mae sioc, tristwch a dicter yn ymatebion normal yn dilyn marwolaeth annisgwyl, 

a bydd yr hyn a ddigwyddodd yn effeithio ar bawb mewn ffyrdd gwahanol ac ar 

adegau gwahanol. Os cawsoch chi eich effeithio gan y digwyddiadau hyn mae’n 

bwysig eich bod yn siarad â’ch ffrindiau a’ch teuluoedd am sut rydych yn teimlo. 

Yn ychwanegol, gallwch gael cefnogaeth a chwnsela gan (RHOWCH WYBODAETH 

AM GWNSELA A / NEU GYMORTH I FYFYRWYR). Os nad ydych yn siŵr beth i’w 

wneud bydd (RHOWCH FANYLION CYSWLLT Y PERSON CYSWLLT) yn barod iawn 

i’ch helpu neu i’ch cyfeirio at rywun a all roi help. 

Mae help ar gael ddydd a nos, cofiwch fod y gwasanaethau canlynol ar gael y tu 

allan i oriau gwaith arferol: 

http://2wishuponastar.org/
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PAPYRUS 

0800 068 4141 

pat@papyrus-uk.org 

Y Samariaid 116 123 (mae Llinell Gymraeg am ddim i’w ffonio 0808 164 0123 Ar 

agor 7pm-11pm bob dydd) 

Childline 

0800 1111 

Llinell Gyngor a Gwrando’r Gymuned 

0800 132 737 

 
5.5 Y Cyfryngau 

Dylai diddordeb y cyfryngau gael ei ystyried fel rhan o gyfarfod y grŵp Ymateb i 

Hunanladdiad Clwstwr. 

Dylai arweinydd ymateb i hunanladdiad yr ysgol/coleg gysylltu â’r grŵp Ymateb i 

Hunanladdiad Clwstwr a chynrychiolydd cysylltiadau perthnasol yr awdurdod lleol 

i gytuno sut i ddelio â’r cyfryngau, yn cynnwys gwneud datganiad i’r cyfryngau. 

Dylid hysbysu’r teulu o’r cyfathrebu â’r cyfryngau. Yn y broses PRUDiC bydd yr 

heddlu yn gwneud hyn. 
 

Ffynhonnell wybodaeth: Adrodd gan y cyfryngau 

I sicrhau adrodd yn briodol, mae’r Sefydliad Safonau yn y Wasg Annibynnol 

(IPSO) yn rhoi canllawiau i’r cyfryngau am adrodd ar hunanladdiad 

www.ipso.co.uk/member-publishers/guidance-for-journalists-and- 

editors/guidance-onreporting-suicide/ 

Mae’r Samariaid yn cyhoeddi canllawiau i’r cyfryngau am sut i adrodd am 

hunanladdiad yn gyfrifol: Canllawiau i’r Cyfryngau ar Adrodd am Hunanladdiad 

www.samaritans.org/media-centre/media-guidelines-reporting-suicide 

Gellir holi Tîm Cynghori’r Samariaid ynglŷn â’r cyfryngau am gyngor am ddelio â’r 

wasg yn dilyn hunanladdiad drwy ebostio: mediaadvice@samaritans.org neu ar y 

ffôn: 020 8394 8377 

Mae gan y tîm brofiad helaeth o weithio gyda’r wasg mewn perthynas ag adrodd 

am hunanladdiad. Gallant roi briff cyfrinachol i’r cyfryngau i helpu i annog riportio 

diogel a gallant gynnig hyfforddiant i gyfryngau lleol ar sut i ymdrin â’r pwnc hwn 

yn briodol yn y newyddion. 

Mae cwestau’r crwner yn bwynt amser allweddol o ran adrodd gan y cyfryngau. 

Gall fod hwrdd o sylw gan y wasg pan mae cwêst yn cael ei hagor a’i gohirio, ac 

yna bydd cyfnod hir yn aml cyn bod y cwêst llawn yn digwydd. 

mailto:pat@papyrus-uk.org
http://www.ipso.co.uk/member-publishers/guidance-for-journalists-and-editors/guidance-onreporting-suicide/
http://www.ipso.co.uk/member-publishers/guidance-for-journalists-and-editors/guidance-onreporting-suicide/
http://www.samaritans.org/media-centre/media-guidelines-reporting-suicide
mailto:mediaadvice@samaritans.org
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Pwyntiau allweddol i’r cyfryngau (Samariaid) 

Dylid annog y cyfryngau i: 

• Gyfeirio at Ganllawiau’r Samariaid i’r Cyfryngau ar Adrodd am Hunanladdiad a 

ffeithlenni ategol i osgoi’r perygl fod yr adrodd yn arwain at efelychu. 

Gellir cael copïau o’r canllawiau drwy gysylltu â: mediaadvice@samaritans.org 

• Dylid ymatal rhag rhoi disgrifiadau manwl o’r dulliau hunanladdiad. 

• Osgoi defnyddio dull yr hunanladdiad mewn penawdau. 

• Osgoi ailadrodd manylion pob marwolaeth mewn pob adroddiad newyddion, yn 

cynnwys cyhoeddi lluniau o eraill sydd wedi marw. Gall ailadrodd o’r fath achosi 

dychryn yn y gymuned a chynyddu’r perygl o heintio. 

• Osgoi gwneud cysylltiadau di-sail rhwng achosion ar wahân o hunanladdiad. 

• Peidio â rhoi amlygrwydd gormodol i stori, fel ei gwneud yn brif eitem newyddion 

neu’n stori tudalen flaen gyda phenawdau dramatig, defnydd helaeth o 

ffotograffau a theyrngedau i bobl fu farw o’r blaen. 

• Osgoi damcaniaethu ar ‘un sbardun’ i hunanladdiad. Mae hunanladdiad yn 

gymhleth ac anaml mae’n ganlyniad i un ffactor, mae’n debyg fod sawl achos 

rhyngberthynol a dylid dangos y cymhlethdod hwn wrth riportio os oes modd. 

• Annog eraill a all fod yn cael trafferth ymdopi i geisio help drwy gyhoeddi 

erthyglau sy’n cynnwys negeseuon o obaith, megis straeon gwir am bobl sydd 

wedi llwyddo i ddod drwy amser anodd oherwydd eu bod wedi gallu estyn allan 

am help a gweithio drwy eu problemau. 

Gall fod o gymorth gweithio o flaen llaw gyda chrwneriaid cyn cwestau, yn cynnwys 

rhannu Canllaw’r Samariaid i Grwneriaid. Gellir cael copïau o’r canllaw drwy 

gysylltu â: mediaadvice@samaritans.org 

Dylid atgoffa crwneriaid am y risgiau sydd ynghlwm ag adroddiadau yn y 

cyfryngau sy’n cynwys gormod o wybodaeth fanwl cyn cwêst, a’u hannog i 

atgoffa’r wasg am eu cyfrifoldebau o ran riportio’n sensitif. Mewn achosion lle mae 

amheuaeth o glwstwr, gall tîm y Samariaid ar Gynghori’r Cyfryngau gysylltu â 

swyddfa’r Crwner a rhoi briff cyfrniachol pwrpasol, i’w rannu ag unrhyw un o’r 

cyfryngau sydd yn mynychu gwrandawiad y cwêst. 

Os oes pryderon bod y wasg yn aflonddu aelodau o’r cyhoedd (megis aelodau’r 

teulu galarus), gall unigolion gysylltu ag IPSO am gyngor. Mewn rhai sefyllfaoedd, 

gall IPSO anfon rhybudd i’r wasg gyda chais arbennig (er enghraifft, i stopio ffonio 

aelod o’r cyhoedd). Gellir cael gafael yn IPSO ar 0300 123 2220 neu mewn 

argyfwng, y tu allan i oriau neu ar y penwythnos ar 07799 903929. 

Fel arall, anfonwch ebost at: inquiries@ipso.co.uk 

mailto:mediaadvice@samaritans.org
mailto:mediaadvice@samaritans.org
mailto:inquiries@ipso.co.uk
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5.6 Cymorth profedigaeth i fyfyrwyr eraill 

Dylai staff fod yn ymwybodol o’r effaith y bydd hunanladdiad gan fyfyriwr yn ei 

gael ar fyfyrwyr eraill a’r ffaith y bydd angen i’r myfyrwyr siarad am y 

digwyddiad(au) a mynegi teimladau. Gall fod angen ceisio cyngor arbenigol i 

wahanol grwpiau diwylliannol a chrefyddol. 

Gall elusennau profedigaeth plant gynnig cymorth estyn i mewn i gymunedau 

ysgol a choleg yn dilyn amheuaeth o hunanladdiadau. Gallant helpu hefyd i 

hwyluso achlysuron i fyfyrio a chofio. 

Dylid sefydlu fforymau i roi cyfleoedd i’r myfyrwyr siarad mewn grŵp o dan 

arweiniad hwylusydd (er enghraifft cwnselydd profedigaeth plant neu ymarferydd 

iechyd meddwl). 

Dylai fod sesiynau galw heibio/llinellau cymorth/taflenni gwybodaeth/ystafell 

gymorth ar gael. Mae rhai ysgolion wedi canfod fod myfyrwyr yn ymateb i gael lle 

diogel penodol lle gallant ymlacio, gwrando ar gerddoriaeth a bod gyda’i gilydd, 

yn cofio am yr unigolyn heb fod o reidrwydd yn siarad am farwolaeth. 

Dylid darparu cwnsela unigol/grŵp i’r rheiny sydd mewn risg neu yr ystyrir eu bod 

yn fregus gan naill ai gwnselwyr ysgol/coleg neu gwnselwyr profedigaeth plant 

lleol. 

Gellir cyfeirio at y CAMHS lleol fel y bo’n briodol. 

Dylid gwneud pob ymdrech i barhau â threfn yr ysgol/coleg fel arfer. 

Dylai staff yr ysgol neu’r coleg fod yn ymwybodol o’r problemau tymor hirach a all 

godi i rai myfyrwyr (er enghraifft datblygu iselder, gorbryder neu hunan-niweidio). 

Gall blwyddyn ar ôl marwolaeth y person ifanc fod yn arbennig o anodd i rai 

myfyrwyr. 

• Osgoi adrodd a all rwystro pobl fregus rhag gofyn am help (er enghraifft straeon 

sy’n tynu sylw at amseroedd aros mewn ffordd ddiobaith sy’n awgrymu nad oes 

help ar gael), portreadu yn sensitif y dinistr i’r teuluoedd, ffrindiau a chymunedau 

yn dilyn marwolaeth drwy hunanladdiad. 

• Gochel rhag gor-bwysleisio mynegiannau cymunedol o alar (er enghraifft 

sylwadau a ramanteiddiwyd a lluniau lu o deyrngedau blodeuog), gan y gall hyn 

yn anfwriadol fawrygu ymddygiad hunanladdol i eriall a all fod yn agored i gael eu 

heintio. 

• Osgoi iaith ddramatig, meigs ‘epidemig hunanladdiad’ a ‘man broblemus’, a 

lluniau neu fideos dramatig (er enghraifft o leoliad hunanladdiad). 

• Osgoi defnyddio sylwadau gan dystion, megis ‘mewn lle gwell’, ‘wedi dod o hyd 

i heddwch’ a ‘mae’r nefoedd wedi cael angel arall’. 

• Ymatal rhag cyhoeddi cynnwys nodiadau hunanladdiad. 

Mae Tîm Cynghori’r Cyfryngau y Samariaid ar gael i roi cyngor ar adrodd am 

hunanladdiad. Y manylion cyswllt yw: ebost: mediaadvice@samaritans.org Ffôn: 

+44 (0)20 8394 

8300. Out-of-hours: 07850 312224 

mailto:mediaadvice@samaritans.org
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5.7 Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol 

Yn ystod clwstwr, gall y cyfryngau cymdeithasol fod yn ffordd o gyrraedd nifer 

enfawr o bobl, yn cynnwys pobl fregus, a hyrwyddo ymdeimlad o gysylltiad a 

chefnogaeth cymdeithasol. Mae’n debyg y bydd cymunedau a effeithiwyd gan 

glwstwr yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i hysbysu pobl am y farwolaeth, 

creu teyrngedau rhithiol a phostio negeseuon o gydymdeimlad yn aml, ond 

weithiau yn beio pobl am y farwolaeth, yn enwedig os amheuir bwlio. Gall hyn 

achosi llawer o bryder. Ar yr adeg hon, mae’n ddefnyddiol i’r rheiny sy’n ymateb i 

glystyrau hunanladdiad weithio gyda chymunedau neu fudiadau i: 

 Ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i roi gwybod i bobl ble i gael cymorth a 

chefnogaeth 

 Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo negeseuon atal hunanladdiad 

 Rhoi cyngor ar sut i ymyrryd neu gyda phwy i gysylltu os yw pobl yn gwybod 

am, neu’n poeni am, negeseuon a welant ar-lein yn sgil hunanladdiad. 

Gallai’r rhain gynnwys sïon, awgrymiadau fod hunanladdiad yn ganlyniad 

cadarnhaol i’r unigolyn, bwlio neu feio pobl yn gyhoeddus, neu negeseuon 

gan unigolion sydd mewn perygl ac yn mynegi eu trallod ar-lein. Yn y 

sefyllfaoedd hyn, gall fod yn addas i: siarad yn uniongyrchol â’r rheiny dan 

sylw; gofyn i’r cynnwys tramgwyddus gael ei dynnu gan yr unigolyn neu’r 

darparwr gwasanaeth; riportio’r cynnwys i’r darparwr gwasanaeth; chwalu 

sïon; cysylltu â’r heddlu neu’r gwasanaethau brys pan gall gwybodaeth a 

roddwyd ar-lein fod yn arwydd o risg i ddiogelwch unigolyn neu berson arall 

neu’n fygythiol 

 Trefnu bod aelod priodol o’r staff neu weithiwr proffesiynol arall mewn 

sefydliad/lleoliad yn cwrdd ag unigolion allweddol i drafod yr hyn sy’n cael 

ei rannu ar-lein 

 Gadael i bobl wybod fod tudalennau er cof yn aml yn ennyn sylwadau 

negyddol ond cydnabod fod y safleoedd hyn yn aml yn cael eu creu i 

anrhydeddu unigolion sydd wedi marw. Rhoi cyngor i osgoi cynnwys 

manylion y dull o hunanladdiad, adrodd am negeseuon sy’n peri pryder a 

cheisio osgoi rhoi’r argraff fod y farwolaeth yn ganlyniad cadarnhaol. Gall 

sefydliadau ystyried creu tudalen ddiogel er cof lle y gellir tynnu sylwadau 

tramgwyddus neu negyddol. 
 

 

 

Ffynhonnell wybodaeth – Gweler Atodiad 3 

Mae’r Samariaid wedi datblygu canllawiau ar ddefnyddio’r cyfryngau 

cymdeithasol i fyfyrwyr a rhieni a all fod o ddefnydd i sefydliadau eraill hefyd 

www.samaritans.org/stepbystep 

Enghraifft o ymateb i bostiau cyfryngau cymdeithasol sy’n peri pryder 

Os wyt ti neu rywun rwyt yn ei nabod yn teimlo’n isel iawn, mae help ar gael bob 

amser. Y ffordd orau o anrhydeddu (enw’r person) yw cesio help os oes rhywun 

yn cael pethau’n anodd. Os wyt yn teimlo ar goll, yn isel neu’n unig, cysyllta. 

Ffynhonnell wybodaeth: Gweler Atodiad 2 Adnoddau ychwanegol, 

ffynonellau cymorth a manylion cyswllt 

http://www.samaritans.org/stepbystep
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Ni fydd modd monitro’r holl sylw ar y cyfryngau cymdeithasol i farwolaeth myfyriwr 

ond mae’n bwysig addysgu’r gymuned ysgol/coleg am negeseuon diogel a chyfrifol 

ar-lein yn dilyn marwolaeth un o’u cyfoedion, yn cynnwys beth i’w wneud os oes 

negeseuon sy’n achosi pryder yn cael eu postio a ble i fynd i gael cymorth. 

Lle bo modd, dylid monitro gweithgarwch unrhyw dudalen Facebook gan yr 

ymadawedig neu dudalen er cof a luniwyd gan y myfyrwyr yn dilyn yr 

hunanladdiad, gan fod yn ymwybodol o’r posibilrwydd i godi’r risg mewn myfyrwyr 

eraill. Dylai’r tîm Ymateb i Glwstwr Hunanladdiad ac arweinydd yr ysgol/coleg ar 

ymateb i hunanladdiad benderfynu pwy sy’n gyfrifol am fonitro’r safle hwn. Os oes 

sylwadau’n cael eu postio sy’n arwydd o risg i bobl ifanc eraill, dylid cysylltu â’u 

teulu a’r gweithwyr proffesiynol perthnasol fel mater o frys, er mae gofyn am dact 

a defnydd sensitif o iaith. 

Mae’r Samariaid yn dweud y gallai ysgolion/colegau ystyried sefydlu coffa ar-lein 

ar eu gwefan eu hunain, y gallan nhw wedyn gadw llygad arno a’i dynnu ar ôl 

amser y cytunwyd arno. 

5.8 Cefnogaeth i staff ysgol/coleg a thimau staff eraill sy’n cael eu heffeithio 

Dylid rhoi cyfle i’r staff gyfarfod mewn grwpiau i rannu gwybodaeth ac adolygu i 

sirhau eu bod yn ymwybodol o’r grŵp Ymateb i Glwstwr Hunanladdiad a pha 

gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr a theuluoedd. Dylid rhoi gwybodaeth hefyd i 

staff am y ffactorau risg a’r arwyddion rhybudd o ymddygiad hunanladdol i’w helpu 

i adnabod myfyrwyr a allai fod mewn perygl. 

Gall effaith hunanladdiad myfyriwr ar staff ysgol neu goleg fod yn ddwys ac yn 

para’n hir. Dylid ystyried cefnogaeth tymor byrrach a hirach i staff yn ogystal â’r 

gymuned ysgol. Dylid rhoi cyfleoedd i’r staff ddod ynghyd i siarad am eu teimladau 

a’u hymatebion emosiynol mewn amgylchedd diogel wedi’i hwyluso gan unigolyn 

cymwys. Dylid cyfeirio’r staff at asiantaethau cymorth perthnasol. 

Dylid cynnig cefnogaeth unigol i staff ysgol/coleg, yn cynnwys penaethiaid. Dylai’r 

gefnogaeth fod ar gael yn barhaus ac yn fwy dwys ar adegau arwyddocaol megis 

angladdau, yn dilyn adroddiadau yn y cyfryngau a chwestau’r crwner. Dylid 

darparu gwybodaeth ysgrifenedig neu ar-lein sy’n amlinellu’r cymorth sydd ar gael 

i staff a effeithiwyd. 

Gall staff sydd â phroblemau iechyd oedd yno’n barod, hanes o hunan-niwed neu 

brofiadau eraill o brofedigaeth fod angen cefnogaeth neu gymorth mwy dwys. 
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5.9 Atal 

Dylai penaethiaid bugeiliol pob blwyddyn ystyried pwy allai fod mewn perygl o 

hunanladdiad neu hunan-niwed, gan ystyried y Cylchoedd Bregusder. 

Bydd y rhain yn cynnwys: 

Agosrwydd daearyddol 

Y rheiny a gafodd gysylltiad agos â’r hunanladdiad(au), (yr enghraifft tystion i’r 

digwyddiad neu wedi hynny, neu a ddarganfu’r corff) neu oedd yn agored i fanylion 

o’r fath drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu gyfryngau eraill. 

Ffigur: Cylchoedd Consentrig Bregusder 

Mae’r cylch coch yn y canol (D) yn cynrychioli’r person a fu farw drwy 

hunanladdiad. Mae’r 3 grŵp o gylchoedd consentrig sy’n gorgyffwrdd yn dangos 

amrywiol fregusder yn ôl agosrwydd at yr ymadawedig o safbwynt agosrwydd 

daearyddol, seicolegol a chymdeithasol. 
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Agosrwydd seicolegol 

Myfyrwyr sydd efallai’n uniaethu â’r ymadawedig (er enghraifft yr un dosbarth, 

diddordebau tebyg, yr un clybiau neu dîm chwaraeon; neu’r rheiny oedd yn 

amgyffred eu bod yn debyg i’r dioddefwr mewn rhyw ffordd). 

 

Agosrwydd cymdeithasol 

Y rhain yw: 

• Ffrindiau agos yr ymadawedig 

• Partner(iaid) presennol neu ddiweddar yr ymadawedig 

• Perthnasau’r ymadawedig 

I gael syniad am unigolion a allai fod mewn risg, gweler y diagram. Mae’n werth 

trafod strategaethau ar gyfer rheoli a chefnogi unigolion a all fod mewn risg gyda’r 

gwasanaeth CAMHS lleol. 

Dylai ysgolion/colegau hyrwyddo amgylchedd gofalgar, cadarnhaol a chefnogol, 

sy’n hwyluso trafodaeth addas a gofyn am help. Mae canllaw PAPYRUS Building 

suicide-safer schools and colleges: a guide for teachers and staff, yn rhoi 

gwybodaeth ddefnyddiol i hybu amgylcheddau cefnogol. Gweler: www.papyrus-

uk.org/repository/documents/editorfiles/toolkitfinal.pdf 
 

 

5.10 Monitro ac adolygu 

Bydd angen gwneud penderfyniad ar ryw bwynt ynglŷn â lleihau’r ymateb o ran 

dod â’r Grŵp Ymateb i Glwstwr Hunanladdiad i ben. Bydd amseru hwn yn briodol 

yn anodd ei benderfynu yn lleoliad yr ysgol oherwydd, yn ffodus, hyd yn oed o 

fewn clwstwr hunanladdiad, mae marwolaethau yn anghyffredin. 

Dylai Cynlluniau Ymateb i Glwstwr Hunanladdiad fod yn weithredol tra bod dal 

pryder am glwstwr hunanladdiad. Dylai’r trefniadau monitro ac adolygu gynnwys: 

 Amlder cyfarfodydd: dylai’r rhain fod yn aml, yn enwedig yn y dyddiau 

cynnar, gyda dyddiadau’n cael eu cytuno arnynt a’u blaenoriaethu 

 Cymorth gweinyddol: bydd angen dynodi a thalu am gymorth gweinyddol i 

Llywodraeth Cymru (2019) ymateb i faterion hunan-niweidio a 

theimladau  hunanladdol ymhlith pobl ifanc: Canllawiau i athrawon, 

gweithwyr proffesiynol, gwirfoddolwyr a gwasanaethau ieuenctid. 

Adnodd a gynhyrchwyd i helpu athrawon, a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n dod i 
gysylltiad â phlant a phob ifanc yn rheolaidd, wrth ddelio â materion hunanladdiad 

a hunan-niweidio wrth iddynt godi. Nid yw i fod i gymryd lle hyfforddiant arbenigol, 
yn hytrach mae’n ffynhonnell gyfeirio gyflym a hygyrch i egwyddorion cyffredinol 
arfer gorau ac yn cyfeirio at ffynonellau cymorth eraill. 

 

Information source: https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019- 

08/responding-to-issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young-people- 

guidance.pdf 

http://www.papyrus-uk.org/repository/documents/editorfiles/toolkitfinal.pdf
http://www.papyrus-uk.org/repository/documents/editorfiles/toolkitfinal.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-08/responding-to-issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young-people-guidance.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-08/responding-to-issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young-people-guidance.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-08/responding-to-issues-of-self-harm-and-thoughts-of-suicide-in-young-people-guidance.pdf
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helpu cyfathrebu rheolaidd a threfnu cyfarfodydd. 

 Cadw cofnodion: dylai’r rhain gynnwys materion a phryderon a nodwyd, 

camau y cytunwyd arnynt, yr unigolion cyfrifol a’r cynnydd a’r camau nesaf. 

 Dilyn ymlaen o’r cynllun drwy sicrhau fod y ddarpariaeth gefnogaeth yn cael 

ei chynnal lle bo angen a bod asiantaethau perthnasol yn gwybod sut i 

gyfeirio pryderon yn y dyfodol. 

 Gwerthuso cynnydd ac effaith gyffredinol y cynllun, yn cynnwys strategaeth 

ddilynol. 

 

Ni ddylid tanbrisio effaith clwstwr hunanladdiad yn y tymor hirach ar sefydliadau 

a chymunedau. Mae rhai sefydliadau a effeithiwyd wedi adrodd y gall fod 

newidiadau sylweddol hirdymor yn dilyn clwstwr o safbwynt diwylliant y sefydliad 

a’i ffyrdd o weithio. Dylid cofio hefyd am y risg bosibl o glystyrau adlais yn y 

cymunedau a effeithiwyd. Pan mae’r anghenion presennol wedi eu hadnabod a 

mesurau cefnogi parhaus digonol yn eu lle, dylid cytuno ar strategaeth ddilynol. 

 

 

 

 

Mae Atodiad 1 yn dangos elfennau cynllun ymateb i Glwstwr Hunanladdiad; 
 

 

Elfennau cynllun ymateb i Glwstwr Hunanladdiad 

Gwyliadwriaeth Bydd casglu a monitro data a gwybodaeth am 
hunanladdiad yn sicrhau y gellir adnabod unrhyw themâu a 
phatrymau a all gyfrannu at achosion a chlystyrau 

Amehu-

aeth o 
hunan-

laddiadau 

Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn argymell monitro a 

gwyliadwriaeth amser real ar amheuaeth o 
hunanladdiadau, ond nid oes ‘system gwyliadwriaeth 

hunanladdiad amser real’ yng Nghymru i adnabod clystyrau 
sy’n dod i’r amlwg. 

 

Bydd angen felly sefydlu cysylltiadau â’r heddlu a 
chrwneriaid lleol i gael gwybodaeth am hunanladdiadau 
tybiedig diweddar a chael rhybudd am unrhyw dystiolaeth 
gynyddol ychwanegol o glwstwr posibl. 

Hunan-niwed nad 

yw’n angheuol 

Gall clystyrau hunanladdiad fod yn gysylltiedig hefyd â 

chynnydd mewn hunan-niwed nad yw’n angheuol. Er bod 
monitro hunan-niwed ar y lefel gymunedol yn heriol, gallai 
gwyliadwriaeth gynnwys monitro hunan-niwed sy’n arwain 

at orfod mynd i’r ysbyty. 
 

Dylai dulliau i adrannau brys, gwasanaethau ambiwlans, 

gwasanaethau iechyd meddwl ac adrannau heddlu i adrodd 

am gynnydd sylweddol a welwyd mewn achosion o hunan-
niwed gael eu hystyried fel rhan o’r cynllun. 

Atodiadau 
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Rhannu 

gwybodaet

h 

Dylai sefydliadau a allai gael eu heffeithio ac a allai fod yn 
gyfrifol am ddarparu cefnogaeth megis Meddygon Teulu, 

gael eu hysbysu am bryderon ynghylch clwstwr 
hunanladdiad posibl. 

 

Bydd angen i’r rheiny sy’n datblygu’r cynllun ymateb i 

Glwstwr Hunanladdiad gydbwyso lefel briodol o rannu 
gwybodaeth â ffrwyno gorbryder. 

 
Mae’r gwersi a ddysgwyd o reoli ymatebion i glystyrau 
hunanladdiad wedi dangos y gall cynnwys gormod o bobl 
yn y cynllun ymateb i Glwstwr Hunanladdiad gynyddu 
pryder drwy ledaenu newyddion ac ofn, a all godi’r risg o 
haint. 

Cyfrinachedd Rhaid ystyried hyn wrth gynllunio a gweithredu Cynlluniau 

Ymateb i Glwstwr Hunanladdiad. 
 

Er ei bod yn bwysig i nifer o asiantaethau weithio gyda’i 

gilydd a rhannu gwybodaeth, mae’n hanfodol hefyd fod 
cyfrinachedd a diogelu data yn cael eu hystyried ar bob 
cam. Fodd bynnag, mae’n bwysig fod gwybodaeth allweddol 

am bobl yn marw drwy hunanladdiad yn cael ei rhannu (er 
enghraifft enw a chyfeiriad; a oeddent yn derbyn gofal 

iechyd meddwl; enw’r ysgol, y brifysgol neu’r gweithle). 

 
Bydd angen i sefydliadau gael eu harwain gan eu polisïau eu 
hunain ar gyfrinachedd a rhannu data. Dylid cymryd gofal 
am y derminoleg a ddefnyddir mewn e-byst a negeseuon 
eraill, er enghraifft gallai’r term ‘clwstwr hunanladdiad’ greu 
pryder ymhlith y staff gweinyddol neu staff arall nad ydynt 
yn rhan uniongyrchol o’r gweithdrefnau. 

Gwybodaeth 
gyhoeddus 

Yn dibynnu ar natur y clwstwr hunanladdiad posibl, gall fod 
angen darparu gwybodaeth i’r cyhoedd (er enghraifft os 

yw’r hunanladdiadau tybiedig dan sylw yn ymwneud â 
myfyrwyr yn yr un ysgol, coleg neu brifysgol). Dylid cytuno 
ar y prosesau i roi gwybodaeth i’r cyhoedd yn y cyfnod 

cynllunio a dylent gael eu datblygu mewn partneriaeth â’r 
sefydliad dan sylw. 

 

Ffynhonnell wybodaeth: Gall Canllawiau’r Samariaid 

ar ddelio â’r Cyfryngau fod o ddefnydd wrth baratoi’r 
wybodaeth hon. Mae’r rhain ar gael yn: 

www.samaritans.org/media- 
centre/media-guidelines-reporting-suicide 

Ymwneud â’r 
cyfryngau 

Dylid dynodi un arweinydd i gyfathrebu â’r cyfryngau, yn 
debyg o fod arweinydd y sefydliad a effeithiwyd. Sicrhau 
fod cysylltiad agos rhwng timau cyfathrebu yr asiantaethau 
yr effeithiwyd arnynt. 

Cynllunio ymateb 

cynnar a chyson i 
ddiddordeb y 
cyfryngau 

Efallai na fydd diddordeb gan y cyfryngau, ond os bydd 

ymholiadau, dylid cytuno ar ymateb cyson yn gynnar. 

http://www.samaritans.org/media-centre/media-guidelines-reporting-suicide
http://www.samaritans.org/media-centre/media-guidelines-reporting-suicide
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Bod yn effro i 
gyfathrebu ar y 

cyfryngau 
cymdeithasol a 
allai fod yn 

niweidiol 

Nid oes modd monitro defnydd unigol o’r cyfryngau 
cymdeithasol; fodd bynnag, bydd yr heddlu’n edrych ar 
weithgaredd rhyngrwyd yn dilyn achosion o amheuaeth o 
hunanladdiad, e.e. ffôn symudol, gliniadur, cynnwys iPad. 
Gall fod modd monitro safleoedd coffa (a allai mewn rhai 
achosion fawrygu hunanladdiad). Pan mae hunanladdiadau 
tybiedig yn digwydd mewn pobl ifanc oed ysgol, dylid 
dweud wrth ysgolion am rybuddio myfyrwyr a rhieni am 
ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol ac annog y 
myfyrwyr i adrodd am unrhyw bryderon i’w hathrawon. 

Cyngor i 
deuluoedd 

Megis rhybuddio am ddiddordeb posibl gan y cyfryngau, sut 
i ymateb i hyn (er enghraifft dewis llun o’r ymadawedig, eu 

hawl i wirio adroddiad cyn iddo gael ei gyhoeddi) a chyngor 
ar reoli’r cyfryngau cymdeithasol (er enghraifft tynnu 
tudalen Facebook). 

 

Ffynhonnell wybodaeth: Independent Press Standards 

Organisation’s  guidance on reporting  suicides: 
www.ipso.co.uk/member-publishers/guidance-for- 
journalists-and-editors/guidance-on-reportingsuicide 

Cefnogaeth 

profedigaeth 

Mae’r term ‘Postvention’ (ôl-ymyrraeth) yn cael ei 

ddefnyddio’n aml y dyddiau hyn i ddisgrifio cefnogaeth wedi 
profedigaeth. Yn y canllaw hwn glynwyd wrth ‘profedigaeth’ 
gan fod yr ystyr yn gliriach, yn enwedig i’r rheiny sy’n llai 

cyfarwydd â’r maes. Disgrifiwyd Cefnogaeth Profedigaeth 
fel ‘gweithgareddau a ddatblygwyd gan, gyda neu i bobl 

sydd wedi cael profedigaeth (neu wedi eu heffeithio gan 
hunanladdiad) i helpu eu hadferiad ac i atal canlyniadau 

niweidiol, yn cynnwys hunanladdiad a synio am 
hunanladdiad’. 
Wrth gynllunio Cynllun Ymateb i Glwstwr Hunanladdiad 

bydd angen ystyried: 
 adnabod unigolion a grwpiau sydd angen cymorth 

buan 

 ymyriadau i unigolion sydd angen cymorth mwy 
dwys 

 adnabod gwasanaethau a all roi cefnogaeth 

 sicrhau fod ymatebwyr cyntaf a’r rhai sy’n rhoi 
cefnogaeth hwythau yn cael cefnogaeth hefyd 

Atal Dylai atal gynnwys cefnogaeth profedigaeth a mesurau i 
wella lles meddyliol y gymuned yn ehangach. Mae 
cefnogaeth profedigaeth yn ymwneud â helpu pobl sydd 
mewn profedigaeth ac wedi’u heffeithio gan hunanladdiad, 
a fydd yn cynnwys y rheiny a all fod yn fwy agored i feddwl 
am hunanladdiad neu ymgeisio oherwydd eu bod wedi bod 
mewn cysylltiad â hunanladdiad. Mae atal yn golygu hybu 
lles a chwilio am help ac atal hunan-niwed a hunanladdiad. 
Mae’n bwysig hefyd ystyried anghenion ehangach a thymor 
hirach y gymuned leol mewn perthynas ag atal. 

http://www.ipso.co.uk/member-publishers/guidance-for-
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Monitro ac 
adolygu 

Dylai’r cynllun gynnwys monitro ac adolygu, er enghraifft: 

 Amlder cyfarfodydd: dylai’r rhain fod yn aml, 

yn enwedig yn y dyddiau cynnar, gyda 

dyddiadau’n cael eu cytuno arnynt a’u 

blaenoriaethu 

 Cymorth gweinyddol: bydd angen dynodi a 

thalu am gymorth gweinyddol i helpu 

cyfathrebu rheolaidd a threfnu cyfarfodydd. 

 Cadw cofnodion: dylai’r rhain gynnwys 

materion a phryderon a nodwyd, camau y 

cytunwyd arnynt, yr unigolion cyfrifol a’r 

cynnydd a’r camau nesaf. 

Dilyn ymlaen o’r cynllun drwy sicrhau fod y 

ddarpariaeth gefnogaeth yn cael ei chynnal lle bo 

angen a bod asiantaethau perthnasol yn gwybod sut i 

gyfeirio pryderon yn y dyfodol. 

Gwerthuso cynnydd ac effaith gyffredinol y cynllun, yn 

cynnwys strategaeth ddilynol. 
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Adnoddau, ffynonellau cymorth a manylion cyswllt sy’n rhoi cyngor 

arbenigol ar iechyd a lles meddyliol - 

Y Samariaid 

Gwasanaeth cymorth 24 awr cwbl gyfrinachol i unrhyw un sy’n profi trallod emosiynol 

a/neu syniadau hunanladdol 

Llinell gymorth 24 awr: 116 123  

Cymorth Ebost: jo@samaritans.org 

Llinell gymorth Gymraeg 0808 164 0123 Oriau agor Pob dydd 7pm-11pm 

www.samaritans.org/wales/how-we-can-help/contact-samaritan/welsh- 

language-phone-line 

Gwefan: www.samaritans.org 

 

Gofal mewn Galar Cruse 

Cymorth i unrhyw un yn dilyn marwolaeth rhywun annwyl           

Llinell gymorth (09:00-17:30): 0808 8081677 

Gwefan: www.cruse.org.uk 

 

PAPYRUS 

Gwasanaeth i bobl ifanc sy’n meddwl am hunanladdiad, neu i unrhyw un sy’n 

poeni y gall person ifanc fod yn ystyried hunanladdiad. 

Llinell gymorth (10:00-22:00 wythnos/14:00-22:00 penwythnos):0800 068 41 41 

Testun: 07860 039967        

e-bost: pat@papyrus-uk.org 

Gwefan:www.papyrus-uk.org  

Childline 

Llinell gymorth genedlaethol i unrhyw un o dan 19 oed, yn cynnig cyngor a 
chefnogaeth ar bob math o faterion yn cynnwys hunan-niwed a meddyliau 

hunanladdol 

Llinell gymorth (24awr) 0800 11 11 

E-bost: Ar gael drwy gofrestru ar y wefan   

Gwefan: www.childline.org.uk 

 

Atodiad 2 Adnoddau ychwanegol, ffynonellau cymorth a manylion cyswllt 

mailto:jo@samaritans.org
http://www.samaritans.org/wales/how-we-can-help/contact-samaritan/welsh-language-phone-line
http://www.samaritans.org/wales/how-we-can-help/contact-samaritan/welsh-language-phone-line
http://www.samaritans.org/
http://www.cruse.org.uk/
mailto:pat@papyrus-uk.org
http://www.papyrus-uk.org/
http://www.childline.org.uk/
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CALL 

 
Gwrando a Chyngor (CALL) 

Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol 
 
Yn cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth ar Iechyd Meddwl a materion cysylltiedig i 

bobl Cymru 
Rhadffôn 0800 132 737 

Tecstiwch help i 81066 
24 Awr y diwrnod, diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn 
  

YoungMinds 

Elusen ar gyfer gwella iechyd meddwl plant a phobl ifanc                            

Gwefan: https://youngminds.org.uk 

 

MIND Cymru 

Cangen Gymreig yr elusen genedlaethol i iechyd meddwl sy’n rhoi gwybodaeth a 

chymorth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig (yn cynnwys hunan-niwed) 

Llinell gymorth: 0300 123 3393 

e-bost: info@mind.org.uk 

Gwefan: www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru 
 

Plant yng Nghymru 

Sefydliad ambarél i grwpiau sy’n gweithio gyda phlant yng Nghymru sy’n 

darparu cyrsiau hyfforddi ac amddiffyn plant, hunan-niwed a diogelu 

Gwefan: www.childreninwales.org.uk  

Meic 

Llinell gymorth gyfrinachol, ddienw sy’n cynnig cymorth ac eiriolaeth i bobl hyd 

at 25 oed sy’n byw yng Nghymru 

Llinell gymorth: 0808 80 23456 

Cymorth Testun:  84001 

Gwefan: www.meiccymru.org 

 

 

 

https://youngminds.org.uk/
mailto:info@mind.org.uk
http://www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru
http://www.childreninwales.org.uk/
http://www.meiccymru.org/
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Cael cymorth pellach gan wasanaethau arbenigol 

Os ydych yn poeni am blentyn neu berson ifanc neu angen cyngor a chefnogaeth 

ar gyfer ymdopi ag unrhyw beth sy’n effeithio ar iechyd emosiynol neu feddyliol 

eich plentyn, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu. Gall eich Meddyg Teulu eich cyfeirio 

at y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS), y Gwasanaeth sy’n 

gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n cael trafferthion â’u lles emosiynol neu 

ymddygiadol. Rhoddir rhif cyswllt pob tîm Ardal isod -  
 

Wrecsam 01978 725242 

Sir y Fflint 03000 850046 

Sir Ddinbych 03000 850024 

Conwy 03000 851949 

Gwynedd a Môn 03000 850037 

 

 

Atodiad 3 
 

Lawrlwytho adnoddau Step by Step 

https://www.samaritans.org/how-we-can-help/schools/step-step/step-step- 

resource 

https://www.samaritans.org/how-we-can-help/schools/step-step/step-step-resource
https://www.samaritans.org/how-we-can-help/schools/step-step/step-step-resource

