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Annwyl Dai 

Busnes Pawb: Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru 

Mae’r Comisiwn yn nodi’r gwaith manwl a wnaed gan y Pwyllgor yn yr adroddiad 

hwn.  Rydym yn rhannu’r farn ei bod yn bwysig ymdrin â’r stigma a’r 

gwahaniaethu sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl ac rydym yn anelu at fod yn 

gyflogwr enghreifftiol drwy ein polisïau a’n strategaethau. 

Argymhelliad 3.  Rydym yn argymell bod Comisiwn y Cynulliad yn cynnig 

hyfforddiant ar atal hunanladdiad i Aelodau’r Cynulliad, Staff Cymorth 

Aelodau’r Cynulliad, staff y Comisiwn a chontractwyr.  Yn ogystal â pharatoi 

Aelodau a staff y Cynulliad i ymateb yn briodol, rydym yn gobeithio y bydd 

hyn yn dangos esiampl i gyflogwyr eraill, a byddem yn erfyn ar Lywodraeth 

Cymru i hyrwyddo hyfforddiant ar atal hunanladdiad ymhlith ei holl staff. 

Llofnododd Comisiwn y Cynulliad yr addewid ‘Amser i Newid’ i ddangos 

ymrwymiad y Cynulliad i weithio tuag at roi terfyn ar y stigma sy’n gysylltiedig ag 

iechyd meddwl.  Rydym wedi nodi pwysigrwydd enfawr adnabod iechyd meddwl a 

chodi ymwybyddiaeth ohono ar draws y sefydliad.  Mae gennym rwydwaith iechyd 

meddwl a llesiant yn y gweithle, sef MINDFUL, ac rydym yn darparu pecyn cymorth 

iechyd meddwl i staff mewn partneriaeth â Mind Cymru.  Gall Aelodau’r Cynulliad 

a’u staff cymorth gael mynediad at hyfforddiant ymyrraeth hunanladdiad drwy 

dîm y Comisiwn ar gyfer Dysgu ac Ymgysylltu’r Aelodau a gallant ofyn am y 
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gefnogaeth os oes ei hangen arnynt ar unwaith.  Mae enghreifftiau o’r ystod o 

ymyriadau hyfforddi sydd ar gael yn cynnwys: 

• Atal hunanladdiad; 

• Cymorth cyntaf iechyd meddwl; 

• Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl; 

• Gwydnwch emosiynol; 

• Hyfforddiant sgiliau ymarferol ynghylch ymyriadau hunanladdiad. 

Mae Comisiwn y Cynulliad yn derbyn yr argymhelliad sy’n ymwneud â’i 

gyfrifoldebau, a byddwn yn adeiladu ar ein darpariaeth bresennol i gynnig 

hyfforddiant a chymorth mwy penodol ynghylch atal hunanladdiad. 
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