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Hunodd Carol ar 5 Mai 2018. Roedd yn 
wirfoddolwr gwrando gyda’r Samariaid am 11 
mlynedd a bu’n dal nifer o swyddi yn ystod 
y cyfnod hwnnw, gan gynnwys Swyddog 
Partneriaethau Rhanbarthol Cymru a’r Gororau, 
Arweinydd Gweithredol Addysg i’r Deyrnas Unedig 
ac Iwerddon, ac aelod o Fwrdd Samariaid Cymru. 

Yn 2017, daeth yn Gyfarwyddwr Cangen Samariaid 
Casnewydd a Gwent, swydd y gafaelodd ynddi gyda’i 
hegni a brwdfrydedd arferol. Yn benodol, roedd yn 
gefnogwr brwd i wella addysg iechyd emosiynol 
mewn ysgolion yng Nghymru ac rydyn ni’n hynod o 
falch o’i chyfraniad at Ymchwiliad y Cynulliad i iechyd 
emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc 
yng Nghymru ym mis Ionawr 2018.

“Roedd Carol yn wirfoddolwr 
ymroddedig ac yn ysbrydoliaeth 

go iawn i gynifer o bobl yn y 
Samariaid. Roedd y Samariaid a’n 

galwyr yn bwysig iawn, iawn iddi ac 
roedd hi bob amser yn ymdrechu i 
wneud gwahaniaeth gwirioneddol 

yn ei holl waith.

Bydd pawb a gafodd y fraint o’i 
hadnabod yn gweld eisiau ei hegni, 
ei brwdfrydedd, ei hymroddiad a’i 
hiwmor; roedd yn bleser digymysg 

gweithio ochr yn ochr â hi”
Ana Laing, Cadeirydd Bwrdd Samariaid 

Cymru

Caiff yr Adroddiad Effaith hwn ei 
gyflwyno er cof am Carol Fradd.

Er cof am Carol Fradd
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Ynghylch y Samariaid

Cynnig cymorth emosiynol
Rydyn ni’n cynorthwyo unrhyw un sydd ein 
hangen, bob awr o’r dydd a’r nos, 365 diwrnod y 
flwyddyn, trwy ein 201 o ganghennau ar draws y 
Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon. 

Rydyn ni’n cynnig i bobl le diogel i siarad, unrhyw 
bryd maen nhw eisiau, yn eu ffordd eu hunain, 
am beth bynnag sy’n eu poeni. Rydyn ni’n cynnig 
ein gwasanaeth yn Gymraeg trwy ein Llinell 
Gymraeg, sydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos.

Gweithio mewn partneriaeth 
Rydyn ni’n gweithio gyda sefydliadau eraill, 
asiantaethau ac arbenigwyr i gyflawni ein 
gweledigaeth.

Mae ein gwaith partneriaethol yn cynnwys:

Rhaglen y Diwydiant Rheilffyrdd i Atal 
Hunanladdiad (RISPP) – partneriaeth 
rhwng y Samariaid, Network Rail a’r Heddlu 
Trafnidiaeth Prydeinig.

Ein gwaith mewn carchardai – rydyn ni’n 
gweithio gyda Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS), Gwasanaeth 
Carchardai’r Alban (SPS), Gwasanaeth 
Carchardai Iwerddon (IPS) a Gwasanaeth 
Carchardai Gogledd Iwerddon (NIPS) ar atal 
hunanladdiad trwy ein Cynllun Gwrandawyr.

Ein gwaith mewn ysgolion – rydyn ni’n 
gweithio gydag ysgolion i gynorthwyo pobl 
ifanc trwy ein hadnoddau addysgu a’n 
gwasanaeth ymateb i hunanladdiad.

Estyn allan
Rydyn ni’n estyn allan yn benodol at grwpiau 
a chymunedau risg uchel, fel aelodau a chyn-
aelodau o’r lluoedd arfog, pobl ifanc a phobl 
sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd.

Hyfforddiant
Bob blwyddyn, rydyn ni’n darparu hyfforddiant 
i gannoedd o sefydliadau a gweithleoedd. Mae 
ein tîm hyfforddi arobryn yn darparu ein cwrs 
‘Managing Suicidal Contacts’ i staff y rheilffyrdd 
a rhwydweithiau eraill ar draws y Deyrnas 
Unedig a Gweriniaeth Iwerddon.

Dylanwadu ar bolisi 
cyhoeddus
Rydyn ni’n ymdrechu i ddylanwadu ar bolisi 
a deddfwriaeth ar draws y Deyrnas Unedig a 
Gweriniaeth Iwerddon. Rydyn ni’n chwarae rhan 
fawr yn y gwaith o ddatblygu strategaethau 
atal hunanladdiad cenedlaethol ac rydyn ni’n 
aelodau o grŵp cynghori cenedlaethol ar atal 
hunanladdiad pob un o’r gwledydd hynny. 

Dylanwadu ar y cyfryngau
Mae tystiolaeth ymchwil yn dangos bod cysylltiad 
cryf rhwng darluniadau o hunanladdiad yn 
y cyfryngau ac ymddygiad hunanladdol sy’n 
efelychu’r darluniadau hynny. Rydyn ni’n monitro 
adroddiadau newyddion am hunanladdiad bob 
dydd ac yn cysylltu â golygyddion i ofyn am 
newidiadau os oes gennym ni bryderon sylweddol 
ynghylch y cynnwys. Mae llawer o’r gwaith hwn yn 
cael ei wneud trwy ein Canllawiau i’r Cyfryngau ar 
Adrodd am Hunanladdiad, a gyhoeddwyd am y tro 
cyntaf yn 1994 ac sydd wedi cael eu diweddaru’n 
rheolaidd. Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda 
gwneuthurwyr rhaglenni i gynghori ar sgriptiau a 
chynnwys ar gyfer newyddion, dramâu a rhaglenni 
dogfennol ac yn darparu hyfforddiant addysgol i 
wahanol gyfryngau.

Ein gweledigaeth yw y bydd llai o bobl 
yn marw trwy hunanladdiad
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Yng Nghymru mae hunanladdiad yn broblem 
fawr ym maes iechyd y cyhoedd ond, yn 
arwyddocaol, mae hefyd yn broblem fawr o ran 
anghydraddoldeb. Mae byw mewn tlodi neu 
arwahanrwydd cymdeithasol yn cynyddu risg 
unigolyn o ymddygiad hunanladdol. Mae llawer 
o’r rheiny sy’n gweithio gyda grwpiau risg uchel 
yng Nghymru’n ymwybodol iawn o’r sefyllfa 
ac yn awyddus i estyn allan a helpu’r rheiny 
sy’n cael trafferth i ymdopi. Yn y Samariaid, 
rydyn ni’n falch i weithio gyda’r partneriaid 
hyn i geisio cyrraedd grwpiau risg uchel a chodi 
ymwybyddiaeth o’r ffactorau risg sydd ynghlwm 
wrth ymddygiad hunanladdol.

Mae atal hunanladdiad yn effeithiol 
yng Nghymru’n dibynnu ar weithredu 
amlasiantaethol a thrawslywodraethol ac 
mae natur gymhleth hunanladdiad yn golygu 
bod angen i amrywiaeth o sefydliadau ac 

asiantaethau gymryd camau er mwyn mynd 
i’r afael ag ef. Mae ein gwaith ar anfantais 
economaidd gymdeithasol a hunanladdiad 
yn 2018 wedi tynnu mwy o sylw at hyn nag 
erioed o’r blaen. Mae pobl â thrallod emosiynol 
ac ymddygiad hunanladdol yn parhau i 
ymgyflwyno mewn lleoliadau clinigol fel 
adrannau damweiniau ac achosion brys neu eu 
meddygfa leol. Fodd bynnag, mae ein gwaith 
gyda phartneriaid a rhanddeiliaid yn dangos bod 
pobl yn aml yn ymgyflwyno mewn lleoliadau 
cymunedol fel banciau bwyd, canolfannau 
gwaith a banciau, ac i wasanaethau rheng flaen 
fel yr heddlu a gwasanaethau tân ac achub. 
Dim ond 1 ym mhob 3 o bobl sy’n marw trwy 
hunanladdiad sydd wedi bod mewn cysylltiad 
â gwasanaethau iechyd meddwl yn y flwyddyn 
cyn eu marwolaeth. Mae’n hanfodol inni 
ddarparu hyfforddiant sylfaenol i staff sydd yn 
aml yn cynorthwyo’r bobl fwyaf bregus yn ein 

Croeso

Mae’r ystadegau diweddaraf i Gymru’n dangos bod 360 o bobl 
wedi gwneud amdanynt eu hunain yn 2017.  Dynion oedd 77% o’r 
rhain a menywod oedd 23%. Mae’r gyfradd hunanladdiad ymysg 
gwrywod mwy na theirgwaith yn uwch na’r gyfradd ymysg benywod

Yn 2017, bu farw 360 o 
bobl trwy hunanladdiad 

yng Nghymru; mae’r 
ffigur hwn oddeutu 

teirgwaith yn fwy na’r 
nifer a laddwyd mewn 

damweiniau ffordd

Mae cyfraddau 
hunanladdiad dwywaith 

i deirgwaith yn uwch 
yn yr ardaloedd mwyaf 
difreintiedig o gymharu 
â’r rhai mwyaf cefnog

Dynion rhwng 
40 a 44 oed 

sydd â’r gyfradd 
hunanladdiad 

uchaf yng Nghymru
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cymdeithas. Nid oes angen bod yn arbenigwr 
mewn atal hunanladdiad i allu ymateb mewn 
ffordd dosturiol i drallod a gwneud gwahaniaeth. 
Dylai hyfforddiant ar atal hunanladdiad fod yn 
rhan fawr o waith lleol i atal hunanladdiad ac 
mae’n un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol y gallwn 
gyrraedd y nifer fawr o bobl sydd mewn trallod 
emosiynol yng Nghymru. 

Mae ein gwaith dros y ddwy flynedd ddiwethaf 
wedi canolbwyntio’n benodol ar grwpiau risg 
uchel, fel pobl ifanc, dynion, pobl sydd o dan 
anfantais economaidd gymdeithasol a phobl 
yn y system cyfiawnder troseddol. Rydyn ni’n 
dylanwadu ar bolisïau ac arferion ac yn darparu 
gwasanaeth uniongyrchol i’r cyhoedd trwy 
amryw o ffyrdd gan gynnwys ein gwasanaeth 
ffôn a’n gwaith estyn allan i gymunedau. Ni 
allem gyflawni hyn heb ein gwirfoddolwyr gwych 
sy’n rhoi cymaint o amser ac ymroddiad i’n 
sefydliad. Yng Nghymru, mae gennym dîm cryf 
o 600 o wirfoddolwyr sy’n rheoli ac yn darparu 
ein gwasanaeth cymorth emosiynol ac yn estyn 
allan i’w cymunedau lleol. Mae’r math hwn o 
arbenigedd lleol yn hanfodol ac mae angen inni 
weithredu ar lefel gymunedol i sicrhau bod y 

ffyrdd mwyaf effeithiol o leihau hunanladdiad ar 
waith ledled Cymru. 

Yn anad dim, rydyn ni’n credu bod modd 
atal hunanladdiad a bod yna gamau y gallwn 
eu cymryd yn unigol ac ar y cyd i’w leihau. 
Gobeithiwn fod ein Hadroddiad Effaith 2017/18 
yn dangos pa mor bwysig yw atal ac ymyrryd yn 
gynnar a sut yr ydym yn gweithio ar draws Cymru 
i sicrhau y caiff ein neges ei chlywed. Pwy bynnag 
ydym ni, fel aelodau o’r cyhoedd, o’r rheiny sy’n 
ymwneud ag ysgolion, i’r rheiny sy’n ymwneud 
â charchardai, o ganolfannau gwaith i adrannau 
damweiniau ac achosion brys, mae cyfrifoldeb 
arnom ni i gyd i wneud popeth a allwn i atal 
hunanladdiad. Weithiau gall hyn fod mor syml â 
dangos tosturi at bobl sydd mewn trallod. Gall 
tosturi newid ac achub bywydau. Ni ddylem byth 
danbrisio pŵer siarad ac empathi dynol, sydd 
ill dau’n werthoedd craidd y Samariaid. Rhaid 
inni barhau i hybu ymddygiad ceisio cymorth. 
Dylem herio’r stigma o gwmpas mynegi trallod 
emosiynol. Mae pawb yn cael cyfnodau yn ei 
fywyd lle mae’n cael trafferth i ymdopi. O gael yr 
amser a’r lle, yn aml gall pobl ddod o hyd i ffordd 
trwy eu problemau. 

“Ni fydd helpu unigolyn yn newid y 
byd o angenrheidrwydd, ond fe all 
newid y byd i’r unigolyn hwnnw”

Dienw 

Sarah Stone
Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru

Ana Laing
Cadeirydd Bwrdd Samariaid Cymru 
ac Ymddiriedolwr i Gymru
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Atebasom 176,865 o alwadau am gymorth –  
mae hyn yn gyfystyr ag 1 alwad bob 3 munud.

Y prif bryderon a godwyd gan alwyr oedd 
unigrwydd ac arwahanrwydd, teulu, 
problemau iechyd meddwl, iechyd corfforol a 
salwch a phroblemau gyda pherthnasoedd. 

Diolch i gynnydd yn nifer y gwirfoddolwyr, 
estynasom oriau agor ein Llinell Gymraeg  
o 28 i 49 awr yr wythnos.

Trefnodd a chynhaliodd canghennau 509 o 
ddigwyddiadau allestyn lle bu gwirfoddolwyr 
yn rhyngweithio gyda 21,000 o bobl, ar 
amcangyfrif.

Mae gennym 601 o wirfoddolwyr yng 
Nghymru; mae 500 ohonynt yn wirfoddolwyr 
gwrando ac mae 101 yn wirfoddolwyr 
cymorth sy’n gweithio mewn meysydd fel 
codi arian, cyhoeddusrwydd a gwaith allestyn.

Rhoddodd gwirfoddolwyr mewn canghennau 
yng Nghymru 36,582 o oriau o’u hamser, 
oedd yn werth mwy na £500,000 ar sail 
canolrif cyfradd cyflog fesul awr y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol, i gynorthwyo pobl oedd 
mewn trallod emosiynol.

Mae canghennau yng Nghymru wedi parhau 
i feithrin partneriaethau gwerthfawr yn eu 
cymunedau. Mae’r partneriaid yn cynnwys: 
yr heddlu, gwasanaethau tân ac achub, 
ysgolion a cholegau, Network Rail, Trenau 
Arriva Cymru, y Gwasanaeth Cenedlaethol 
Rheoli Troseddwyr (NOMS), banciau 
bwyd, canolfannau gwaith a fforymau atal 
hunanladdiad a hunan-niwed lleol.

Data Cymru

Ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2018 roedd y ffigurau am y 
cymorth emosiynol a gynigiwyd gan ganghennau yng Nghymru fel a ganlyn:

x3
1 ALWAD 
BOB 
3 MUNUD

28 AWR YR 
WYTHNOS

HYD AT   
49 AWR YR 
WYTHNOS

101 
O WIRFODDOLWYR 
CYMORTH

601 
O WIRFODDOLWYR 
GWRANDO

YMESTYN ORIAU AGOR Y 
LLINELL GYMRAEG
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Plant a phobl ifanc yng 
Nghymru
Ers lansio ein hadnodd addysgu, DYEG (Datblygu 
Ymwybyddiaeth Emosiynol a Gwrando), a 
chroesawu Adroddiad Donaldson yng Nghymru, 
rydym wedi gweithio ar nifer o feysydd polisi 
pwysig sy’n gysylltiedig ag iechyd emosiynol ac 
iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Rydym wedi galw am hyfforddiant sylfaenol 
ar iechyd emosiynol ac iechyd meddwl mewn 
Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon (HCA), ynghyd 
â hyfforddiant ymwybyddiaeth o iechyd meddwl i’r 
holl staff presennol. Yn fwyaf arwyddocaol, rydym 
wedi galw am i addysg ar iechyd emosiynol ac 
iechyd meddwl gael ei chynnwys yn y cwricwlwm 
fel maes dysgu statudol. Rydym yn credu bod y 
cwricwlwm newydd yn cynnig cyfle i gyflwyno 
diwylliant newydd a chynorthwyo â lles meddyliol 
holl gymuned yr ysgol, gan gyfrannu at ddiwygio 
iechyd meddwl. Mae’r neges wedi cael cefnogaeth 
a sylw sylweddol ym meysydd polisi a’r cyfryngau.

Yn 2017, galwasom am ddadl fer yng Nghyfarfod 
Llawn y Cynulliad a fyddai’n canolbwyntio 
ar y maes hwn. Cafodd y pwnc ‘Meithrin 
gwydnwch emosiynol yn ein plant a phobl 
ifanc’ ei drafod a’i bwysleisio fel maes polisi 
pwysig i’r Cynulliad Cenedlaethol. Yn dilyn hyn, 
lansiodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
y Cynulliad ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac 
Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc. Rhoesom 
dystiolaeth ysgrifenedig a llafar i’r ymchwiliad 
hwn a rhoesom groeso cynnes i’r adroddiad 
terfynol Cadernid Meddwl a’i argymhellion. 
Cymerasom ran mewn panel yn y lansiad lle 
tynasom sylw at berthnasedd ein hadnodd 
Datblygu Ymwybyddiaeth Emosiynol a Gwrando 
(DYEG) a pherthnasedd gwaith ysgol gyfan i godi 
ymwybyddiaeth ynghylch lles emosiynol. 

Hunanladdiad a Thlodi
Ym mis Chwefror 2018, lansiasom ein hadroddiad 
diweddaraf Marw o Anghydraddoldeb – Dod 
o hyd i ffordd ymlaen i Gymru sy’n adeiladu ar 
ymchwil gan Samariaid UK ac yn tynnu sylw at 
y cyswllt rhwng tlodi a hunanladdiad. Cafodd yr 
adroddiad ei lansio yn y Senedd ym Mae Caerdydd 
a’i noddi gan John Griffiths AC. 

Mae ein hadroddiad yn nodi 10 argymhelliad, 
gan gynnwys galwad am i Lywodraeth Cymru 
lunio Strategaeth ar Dlodi i Gymru. Galwasom 
hefyd am well wybodaeth i’r cyhoedd i gefnogi 
llythrennedd ariannol ac i helpu i leihau dyledion 
amhosibl eu rheoli, gwell cymorth i bobl sydd 
wedi cael profedigaeth trwy hunanladdiad, 
a buddsoddiad penodol mewn grwpiau 
cymunedol i fynd i’r afael ag unigrwydd ac 
arwahanrwydd. Rydym wedi cael cefnogaeth 
helaeth a nodedig i’r adroddiad hwn a gwyddom 
fod llawer o bobl yn gweithio’n galed i godi 
ymwybyddiaeth o’r cyswllt hwn. Yr adroddiad 
hwn yw sail ein cynllun gweithredu polisi i 
Gymru, ac un canlyniad yw inni greu pecyn 
cymorth Gweithio gyda Thosturi. Mae’r pecyn 
cymorth yn annog ac yn arfogi gwasanaethau 
a sectorau rheng flaen i weithredu’n dosturiol 
wrth ymdrin â chwsmeriaid, cleientiaid neu 
ddefnyddwyr gwasanaethau sydd mewn trallod 
emosiynol. Lansiasom y pecyn ar Ddiwrnod Atal 
Hunanladdiad y Byd 2018.

Datblygu a siapio 
polisi yng nghymru
Ruth Sutherland, Prif Swyddog Gweithredol y Samariaid, Sarah Stone, Cyfarwyddwr 
Gweithredol y Samariaid yng Nghymru, John Griffiths AC, Jenni McCartney, Cadeirydd 
y Samariaid a Christopher Mill, Aelod o Fwrdd Samariaid Cymru yn lansiad Marw o 
Anghydraddoldeb – Dod o hyd i Ffordd Ymlaen i Gymru yn y Senedd, Caerdydd
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Unigrwydd ac Arwahanrwydd
Rydym wedi gweithio’n galed i godi 
ymwybyddiaeth o’r cysylltiadau rhwng 
unigrwydd ac arwahanrwydd ac ymddygiad 
hunanladdol. Gall unigrwydd ac arwahanrwydd 
gael effaith ddifrifol ar iechyd corfforol ac 
iechyd meddwl ac maent yn ffactor risg ar gyfer 
ymddygiad hunanladdol a hunanladdiad; dyma 
un o’r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae pobl 
yn galw ein llinell gymorth yn y Deyrnas Unedig. 
Rydym hefyd wedi gweithio i dynnu sylw at y 
gwahanol grwpiau mae unigrwydd yn effeithio 
arnynt a’r rheiny sydd â risg, fel pobl ifanc, 
dynion a phobl hŷn.

Croesawsom ymgynghoriad y Cynulliad 
Cenedlaethol ar Unigrwydd ac Arwahanrwydd 
yng Nghymru a rhoesom dystiolaeth ysgrifenedig 
a llafar i gysylltu’r broblem fawr hon ym 
maes iechyd y cyhoedd â hunanladdiad. Yn 
ychwanegol at hyn, roeddem yn falch i glywed 
y byddai Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol 
a Chwaraeon y Cynulliad, wrth ymateb i’r 
dystiolaeth a gafodd ar y cysylltiadau rhwng 
unigrwydd, arwahanrwydd ac iechyd meddwl, 
yn lansio Ymchwiliad i Atal Hunanladdiad yng 
Nghymru. Ers hynny rydym wedi croesawu 
argymhellion adroddiad y Pwyllgor ac wedi cael 
ein calonogi gan ymrwymiad Llywodraeth Cymru 
i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd fel 
blaenoriaeth genedlaethol. Edrychwn ymlaen at 
gyfrannu at ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar 
strategaeth drawslywodraethol ar unigrwydd ac 
arwahanrwydd.

Atal Hunanladdiad
Ym mis Awst 2017, cyhoeddodd y Pwyllgor 
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ei 
Flaenraglen waith, gydag ‘Atal Hunanladdiad’ yn 
brif flaenoriaeth iddi. Rhoesom groeso cynnes 
i’r ffocws hwn ac rydym wedi cael ein calonogi 
gan ei waith. Cynhaliodd y Pwyllgor Ymchwiliad 
i atal hunanladdiad, y rhoesom dystiolaeth 
ysgrifenedig a llafar iddo. Bu modd inni bwysleisio 
pwysigrwydd mynediad at therapïau siarad a’r 
angen am ofal tosturiol ac roeddem wedi parhau 
i lobio dros wersi gorfodol ar iechyd emosiynol 
mewn ysgolion. Roeddem yn ddiolchgar i’r holl 
ganghennau yng Nghymru a roddodd fewnbwn 
lleol inni a gobeithiwn fod ein tystiolaeth ni i gyd 
wedi helpu i lunio polisi yn y dyfodol. 

Rhoesom groeso i’r argymhellion a wnaethpwyd 
yn yr adolygiad canol cyfnod o Siarad â Fi 2, 
strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niwed 
Cymru 2015-20. A ninnau’n gyfranwyr at yr 
adolygiad hwn fel aelodau o Grŵp Cynghori 
Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar Atal 
Hunanladdiad a Hunan-niwed, rydym yn cael 
ein calonogi’n arbennig wrth weld y cyfeiriad 
at ein hadroddiad ar anfantais economaidd 
gymdeithasol ac ymddygiad hunanladdol 
a’r amcan yn y tymor hirach y dylai effaith 
anghydraddoldeb economaidd gymdeithasol  
ar hunanladdiad a hunan-niwed gael ei 
chydnabod ac y dylid mynd i’r afael â hi  
ar draws strategaethau a mentrau. 

Susan Francis, Swyddog Prosiect Samariaid Cymoedd y De, Sarah 
Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru ac 
Emma Gooding, Swyddog Polisi a Chyfathrebu yn rhoi tystiolaeth 
i’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
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Cynorthwyo’r diwydiant 
rheilffyrdd
Yn 2010, sefydlodd y Samariaid bartneriaeth 
gyda Network Rail ac rydym wedi bod yn 
cydweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig 
a’r diwydiant rheilffyrdd ehangach i gyflawni 
rhaglen i atal hunanladdiadau ar y rheilffyrdd a 
rhoi cymorth i bobl maen nhw’n effeithio arnynt. 
Ers 2010, rydym wedi hyfforddi mwy na 500 o 
staff y rheilffyrdd yng Nghymru trwy ein cwrs 
‘Managing Suicidal Contacts’.

Yng Nghymru, mae’r gwaith hwn gyda’r diwydiant 
rheilffyrdd yn canolbwyntio ar saith prif faes:
1. Cynnwys y diwydiant rheilffyrdd mewn 

gweithgareddau atal hunanladdiad a chymorth;
2. Estyn allan at y rheiny sydd â’r risg uchaf;
3. Hyfforddiant ar atal hunanladdiad;
4. Rhoi cymorth i bobl mae digwyddiad 

trawmatig wedi effeithio arnynt;
5. Cymorth mewn gorsafoedd ar ôl hunanladdiad;
6. Gweithio gyda’r cyfryngau i hybu adrodd mewn 

modd cyfrifol am hunanladdiadau ar y rheilffyrdd;
7. Gweithio gyda’r heddlu a gwasanaethau iechyd.

Cynorthwyo ysgolion
Mae’r Samariaid yng Nghymru’n cynorthwyo 
ysgolion, cymunedau colegau a lleoliadau 
ieuenctid eraill mewn amrywiaeth o ffyrdd: 

Rydym yn cynnig ein hadnoddau addysgu  
ar-lein di-dâl (DYEG – Datblygu 
Ymwybyddiaeth Emosiynol a Gwrando).

Rydym yn darparu sgyrsiau a roddir gan ein 
gwirfoddolwyr.

Rydym yn cynorthwyo ysgolion a cholegau i 
gynllunio a chyflawni ymateb ôl-ymyriad ar 
ôl ymgais at hunanladdiad neu hunanladdiad 
ameuedig (ein gwasanaeth Cam wrth Gam).

Ar y cyd â’r Tîm Ysgolion Iach yng Nghaerdydd, 
cefnogasom Gynllun Peilot DYEG yng 
Nghaerdydd ar gyfer blwyddyn academaidd 
2016/17. Cynorthwyodd y Cynllun Peilot hwn 
bum ysgol yng Nghaerdydd i ddarparu rhaglen 
DYEG yn eu cwricwlwm. Cafodd y cynllun 
peilot hwn ei werthuso yn 2017 a dangosodd 
ganlyniadau addawol iawn. Rydym yn falch bod 
yna ymwybyddiaeth gynyddol o DYEG fel rhaglen 
iechyd emosiynol i ysgolion yng Nghymru. 

Samariaid –  
yn y gymuned

Ffigurau 2017/18 ar gyfer llwybrau Cymru 
Network Rail: 

Rydym wedi hyfforddi 120 o staff y rheilffyrdd 
ar ein cwrs Managing Suicidal Contacts.

Rydym wedi hyfforddi 18 aelod arall o  
staff y rheilffyrdd ar ein cwrs hyfforddi 
Trauma Support.

Rydym wedi cynnal 26 digwyddiad 
allestyn mewn gorsafoedd yng Nghymru.

Rydym wedi gosod posteri’r Samariaid  
ym mhob lleoliad sy’n destun pryder  
ar y rheilffyrdd.

Barn disgyblion ar DYEG 

Dywedodd 79% o’r disgyblion y 
byddent yn argymell DYEG i eraill

“Rwy’n deall nawr sut i edrych 
ar ôl fy iechyd emosiynol, 
a dwi’n llawer gwell am 

adnabod pryd mae ar bobl 
eraill angen help oherwydd eu 

hiechyd emosiynol.”

Andy Thomas, rheolwr gyfarwyddwr llwybr Network Rail yng Nghymru a’r 
Gororau gyda Charlotte Spear, Swyddog Cymorth Cymunedol gyda’r Heddlu 
Trafnidiaeth Prydeinig
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Cynorthwyo carchardai
Dechreuodd y cynllun Gwrando yng ngharchar 
Abertawe yn 1991, a bellach mae’n rhedeg 
ym mron pob carchar yn y Deyrnas Unedig a 
Chymru. Mae’r cynllun Gwrando’n wasanaeth 
cymorth gan gymheiriaid, sydd â’r nod o leihau 
hunanladdiad a hunan-niwed mewn carchardai. 
Mae gwirfoddolwyr y Samariaid yn dewis, 
hyfforddi a chynorthwyo carcharorion i ddod 
yn Wrandawyr, sydd yn eu tro yn rhoi cymorth 
emosiynol cyfrinachol i’w cyd-garcharorion sy’n 
cael trafferth i ymdopi.

Yn 2017, ymatebodd Gwrandawyr yng Nghymru i 
fwy na 2,100 o geisiadau am gymorth emosiynol 
oddi wrth gyd-garcharorion. Agorodd y carchar 
newydd yn Wrecsam, CEM Berwyn, ar ddiwedd 
mis Chwefror 2017 gyda Chynllun Gwrando ar 
waith o’r diwrnod cyntaf. Gyda chymorth gan 
wirfoddolwyr o bedair cangen, mae’r Cynllun 
Gwrando wedi parhau i gynorthwyo poblogaeth 
gynyddol y carchar. Yn 2017-2018, cafodd y 
Llinell Gymraeg hefyd fwy na 550 o alwadau o 
garchar Berwyn.

Y Gymraeg
Mae gan y Samariaid Gynllun Iaith Gymraeg,  
a gymeradwywyd gan Gomisiynydd y Gymraeg 
yn 2014.

Mae gennym linell Gymraeg benodol a sefydlwyd 
yn 2010 i helpu siaradwyr Cymraeg yr oedd 
arnyn nhw angen cymorth emosiynol. Mae 
gwirfoddolwyr y Samariaid wedi gweithio i 
gynyddu’r cymorth sydd ar gael. O’r blaen roedd y 
llinell gymorth Gymraeg ar agor 28 awr yr wythnos 
ond yn awr mae hyn wedi cynyddu i 49 awr. 

Rydym hefyd wedi ymestyn ein gwasanaeth 
gohebiaeth er mwyn iddo fod ar gael yn 
Gymraeg. Mae’r gwasanaeth hwn yn golygu 
y gall unrhyw un y mae arno angen cymorth 
emosiynol yn Gymraeg anfon llythyr Rhadbost; i 
rai mae hon yn ffordd sy’n ysgogi meddyliau ac 
yn ffordd fwy personol o gyfleu eu teimladau.

Rydym wedi hyrwyddo ein gwasanaeth cymorth 
emosiynol Cymraeg trwy ymgyrchoedd targededig 
yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Dydd 
Gŵyl Dewi mewn partneriaeth â Network Rail. 
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Prosiect Cymoedd y De
Yn 2015, lansiasom Brosiect Peilot Cymoedd y 
De. Nod y prosiect oedd lleihau trallod emosiynol 
a risg hunanladdiad yn y Cymoedd trwy gynyddu 
mynediad at wasanaeth cymorth emosiynol y 
Samariaid a hybu ymddygiad ceisio cymorth. 
Nid oedd gennym gangen yn ardal Cymoedd y 
De a bu’n uchelgais hirsefydlog gennym sefydlu 
presenoldeb yno. 

Llwyddodd y Prosiect Peilot i recriwtio 
gwirfoddolwyr ac i sefydlu strwythur 
gwirfoddolwyr ac yn 2018 cytunodd y 
Samariaid i barhau â gwaith y prosiect a sefydlu 
presenoldeb parhaol yn y Cymoedd. Mae 
Samariaid Cymoedd y De yn parhau i ddatblygu 
ac i gyflawni gweithgareddau allestyn a chodi 
ymwybyddiaeth. Rydym wedi darparu cymorth 
emosiynol mewn amrywiaeth fawr o leoliadau 
cymunedol, gan gynnwys dalfeydd, ysbytai, 
fferyllfeydd, canolfannau gwaith a banciau 
bwyd, a thrwy ‘Feet on the Street’, shifftiau 
nos sy’n cynnig cymorth emosiynol i’r cyhoedd 
mewn mannau prysur ym Merthyr Tudful ac 
Aberdâr. Hefyd cefnogasom ddigwyddiad mawr 
i godi arian o’r enw Mathewfest. Roedd teulu 
a ffrindiau Mathew Harvey, dyn ifanc oedd 
wedi gwneud amdano ei hun yn ddiweddar 
yn Nhorfaen, yn awyddus i godi arian i 
Samariaid Cymoedd y De ac ar yr un pryd codi 
ymwybyddiaeth o hunanladdiad gan ddynion a’n 
gwasanaeth cymorth emosiynol yn eu hardal. 

Roedd hon yn ffordd gadarnhaol o ymgysylltu â 
chymuned leol yn ystod cyfnod trist iawn. 

Un o brif gyflawniadau Prosiect Cymoedd y De 
oedd ei bartneriaeth werthfawr gyda Heddlu 
De Cymru, trwy ei waith gyda gorsaf heddlu 
Bridewell ym Merthyr Tudful:

Maen nhw’n darparu cymorth emosiynol 
cyfrinachol i bobl pan maen nhw yn y ddalfa.

Cynigir i bobl sydd yn y ddalfa alwad i’r 
Samariaid a galwad oddi wrth y Samariaid pan 
maen nhw’n gadael, ynghyd â’n deunyddiau 
cyhoeddusrwydd.

Mae mwy na 60 o Ringylliaid y Ddalfa wedi cael 
hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth o’r cynllun 
a dealltwriaeth o wasanaeth y Samariaid.

Mae ein posteri ymwybyddiaeth wedi cael eu 
paentio â chwistrell ar waliau pob un o’r 42 o 
gelloedd i atgoffa pobl sy’n cael eu cadw yn y 
ddalfa nad oes rhaid iddyn nhw fod ar eu pen 
eu hunain.

Darlledwyd eitem nodwedd benodol ym mis 
Chwefror 2017 ar un o raglenni Channel Four 
News. Mae’r bartneriaeth a’r sylw yn y newyddion 
wedi ysgogi trafodaeth ar draws y Deyrnas Unedig 
ac mae Heddlu De Cymru’n parhau i drafod 
partneriaethau tebyg. Erbyn hyn mae Samariaid 
Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr a Chasnewydd yn 
cynnal shifftiau yn y dalfeydd lleol. 

Hoffem ddiolch i Sefydliad Waterloo am ei 
gefnogaeth hael i’r rhaglen arloesol hon.

 “Mae’r gwaith mae Prosiect y Cymoedd yn ei wneud yn ysbrydoliaeth. Mae 
ei wirfoddolwyr ymroddedig yn llwyddo i estyn allan i gymunedau mewn 

ardaloedd o amddifadedd economaidd gymdeithasol uchel, nad ydyn nhw  
fel arfer yn cysylltu â’r Samariaid.”

Ymwelydd ag un o ganghennau’r Samariaid, 2018
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Eisteddfod Genedlaethol 
Cymru  
Mae gwirfoddolwyr o ganghennau ledled Cymru 
wedi cynrychioli’r Samariaid yn Eisteddfod 
Genedlaethol Cymru yn y Fenni a Chaerdydd. 
Mae’r ddau ddigwyddiad wedi rhoi inni gyfle 
pwysig i hyrwyddo ein gwasanaeth cymorth 
emosiynol Cymraeg. 

Pride Cymru
Mae gwirfoddolwyr o ganghennau Cymru wedi 
cymryd rhan yn Pride Cymru ar gyfer 2017/18 
ynghyd â’r orymdaith a gynhelir yng nghanol 
dinas Caerdydd. Rydym wedi defnyddio ein 
presenoldeb yn Pride Cymru i sicrhau bod 
pawb yng Nghymru, gan gynnwys y gymuned 
LGBTQIA+, yn gwybod ein bod ni yno iddyn nhw. 

“Fel noddwr i Pride Cymru a  
chefnogwr i’r Samariaid yng 

Nghymru, rwy’n wirioneddol falch 
bod gwirfoddolwyr y Samariaid yn 

mynd i’r digwyddiad eleni i godi 
ymwybyddiaeth o’u gwasanaeth 

cymorth emosiynol ymysg y  
gymuned LGBTQIA+ yng Nghymru. 
Mae bod yn chi’ch hun mor bwysig 
a gallwch bob amser fod yn chi’ch 
hun gyda’r Samariaid sydd yno i 

gynorthwyo pawb ledled Cymru.”
Nigel Owens MBE

Hanner Marathon Caerdydd
Yn 2017, cymerasom ran yn Hanner Marathon 
Caerdydd am y tro cyntaf fel Tîm Samariaid 
Cymru. Roedd y tîm yn cynnwys staff, 
gwirfoddolwyr a chefnogwyr. Roedd yr hanner 
marathon yn llwyddiant ysgubol wrth inni 
godi llawer o arian i’r Samariaid yng Nghymru, 
a llawer o ymwybyddiaeth ohonom ni – 
cofrestrasom am ras 2018 mewn chwinciad!

Iechyd Meddwl Tosturiol
Yn 2017/18, rydym wedi cadeirio a chymryd 
rhan mewn tair cynhadledd Iechyd Meddwl 
Tosturiol. Mae’r cynulliadau hyn yn canolbwyntio 
ar symud tuag at ddull mwy cyd-gynhyrchiol, 
seico-gymdeithasol o feddwl am iechyd meddwl 
a chynllunio a darparu gwasanaethau. Maen 
nhw hefyd yn canolbwyntio’n bendant ar feithrin 
cymuned a chysylltiad. 

Gŵyl y Gelli 2018
Roeddem wrth ein bodd i fod yng Ngŵyl y Gelli fel 
rhan o banel oedd yn trafod dynion a hunanladdiad. 
Roedd y digwyddiad, o’r enw ‘Men and Suicide: 
Making sense and building resilience’, yn trafod 
sut mae dynion yn fregus a sut y gall cymunedau 
ymateb i her hunanladdiad ymysg dynion. 

Digwyddiadau  
cenedlaethol
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Mae’r Samariaid yn cyhoeddi 
Canllawiau i’r Cyfryngau ar Adrodd 
am Hunanladdiad ac yn darparu 
gwasanaeth cyngor cynhwysfawr i’r 
cyfryngau ar gyfer newyddiadurwyr 
a gwneuthurwyr rhaglenni er mwyn 
cynorthwyo â rhoi sylw diogel a 
llawn gwybodaeth i hunanladdiad a 
hunan-niwed. 

Mae ymchwil wedi dangos yn gyson bod 
cysylltiadau rhwng rhai mathau penodol o sylw 
yn y cyfryngau i hunanladdiad, a chynnydd mewn 
ymddygiad hunanladdol ymysg pobl fregus. 

Yng Nghymru, rydym wedi parhau i weithio 
gyda’r wasg a’r cyfryngau i hybu adrodd diogel 
a chyfrifol. Rydym wedi cynghori ar gynnwys 
newyddion, sgriptiau a rhaglenni yng nghyd-
destun Cymru. 

Yn 2017, aethom i brif swyddfa ITV Cymru Wales 
i roi hyfforddiant ar Ganllawiau i’r Cyfryngau ar 
Adrodd am Hunanladdiad i newyddiadurwyr, 
gohebwyr a staff. Roedd y sesiwn hyfforddiant 
yn llwyddiant ysgubol ac roedd mwy nag ugain 
aelod o’r staff yn ei ddilyn, gan gynnwys y 
Dirprwy Bennaeth Newyddion. 

Hysbysebu wedi’i dargedu 

Gan ddefnyddio hysbysebu wedi’i dargedu am 
gymorth emosiynol a gwirfoddoli yn 2017/18, 
ein nod oedd cyrraedd cynulleidfa ehangach 
o ddynion, yn benodol mewn ardaloedd â 
chyfraddau hunanladdiad uwch. Cawsom 
ganmoliaeth fawr am ein hymgyrchoedd 
pympiau petrol a Kwik Fit a chawsom ein 
henwebu ar gyfer Gwobr Ymgyrchoedd 
Targededig Admedia am yr olaf.

Samariaid Cymru –  
yn y cyfryngau
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Ein canghennau –  
prif gyflawniadau 

Samariaid Hwlffordd  
a Sir Benfro
Llwyddodd Sir Benfro i ymestyn oriau argaeledd 
i alwyr trwy drefnu shifftiau newydd. Hefyd 
cynhaliodd ddigwyddiad Sing for Samaritans mawr 
gyda Chôr Dyfed, un o’r prif gorau yn y Gorllewin! 
Cododd y cyngerdd gyda’r côr lawer o arian i’r 
gangen, a llawer o ymwybyddiaeth ohoni. 

Samariaid y Rhyl a  
Gogledd-ddwyrain Cymru
Y Rhyl yw un o’r canghennau a fu’n fodd 
cynyddu oriau’r Llinell Gymraeg. Mae wedi bod 
yn gweithio gyda CEM Berwyn ac wedi helpu 
i hyfforddi carcharorion sy’n siarad Cymraeg i 
ddod yn Wrandawyr i’r Samariaid. Mae wedi dod 
yn rhan o Fforwm Atal Hunanladdiad a Hunan-
niwed Gogledd Cymru ac wedi cynnal gwahanol 
ddigwyddiadau allestyn mewn gorsafoedd 
rheilffordd lleol.

Hwlffordd

Aberystwyth

Samariaid 
Cymoedd y DeLlandrindod

Abertawe

Bangor

Y Rhyl

Pen-y-bont ar Ogwr
Caerdydd

Casnewydd

Yn 2017, roeddem yn falch i groesawu 
Joanna Emerson fel Cyfarwyddwr 
Rhanbarthol newydd Cymru a’r Gororau.

“Mae ein canghennau yng Nghymru 
wedi parhau i dyfu a datblygu yn  
2017/18 ac rwy’n falch iawn o’u 
cynnydd. Maen nhw’n rheoli ein 
gwasanaeth cymorth emosiynol,  

sy’n foddhaol iawn wrth gwrs, ond 
hefyd yn gofyn llawer ar adegau. 

Maen nhw’n rheoli hwn yn ogystal  
â gwaith allestyn a chodi arian 

hanfodol yn eu hardaloedd lleol, 
sy’n galw am ymroddiad mawr. 

Hoffwn ddiolch yn bersonol i’r holl 
wirfoddolwyr yng Nghymru am eu 
gwaith gwych ac edrychaf ymlaen  
at weld eu llwyddiant yn parhau  

yn y dyfodol.”
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Samariaid Aberystwyth a’r 
Canolbarth
Fel cangen fach, mae Aberystwyth wedi bod 
yn canolbwyntio ar recriwtio gwirfoddolwyr ac 
mae wedi cael llwyddiant mawr. Cynhaliodd 
ddigwyddiadau allestyn yn yr orsaf reilffordd 
leol a chadwodd y gangen ar agor am 24 awr 
ar 24 Gorffennaf fel rhan o ddigwyddiad 24/7 y 
Samariaid. Hefyd cafodd gwirfoddolwr gwych 
o’r gangen gyfweliad ar gyfer rhaglen ar Ddydd 
Nadolig ar BBC Radio Wales. Roedd y cyfweliad 
yn canolbwyntio ar yr hyn mae’n ei olygu i fod 
yn wirfoddolwr, yn enwedig dros gyfnod prysur y 
Nadolig, ac roedd yn rhan o raglen Connie Fisher. 

Samariaid Pen-y-bont ar Ogwr
Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gweithio 
mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru ac yn 
darparu cymorth emosiynol i bobl sy’n cael eu 
cadw yn y ddalfa leol. Mae’r aelodau hefyd yn 
mynd i Ysbyty Tywysoges Cymru a banciau bwyd 
lleol i roi cymorth emosiynol i bobl sydd mewn 
trallod. Mae’r gangen yn dal i wneud gwaith 
allestyn mewn ysgolion ac wedi rhoi sgyrsiau ar 
iechyd emosiynol yn ysgolion cyfun Porthcawl a 
Threorci. Mae wedi parhau i ddarparu sesiynau 
allestyn “Feet on the Street” yng nghanol tref 
Pen-y-bont ar Ogwr ar rai penwythnosau ac wedi 
ymuno â’r Llinell Gymraeg am y tro cyntaf. 

Samariaid Powys
Cafodd Powys flwyddyn lwyddiannus arall yn 
Sioe Frenhinol Cymru a Gŵyl y Gelli. Mae ei 
siop elusennol yn mynd o nerth i nerth, ac mae 
hyn o fudd enfawr i’r gangen. Mae llawer o 
waith wedi cael ei wneud mewn ysgolion lleol 
gan ddefnyddio ein hadnodd DYEG sydd wedi 
hyrwyddo addysg ar iechyd emosiynol mewn 
ysgolion ledled Powys. Mae hyfforddiant wedi 
cael ei drefnu i Swyddogion y Ddalfa yng Ngorsaf 
Heddlu Aberhonddu, gyda golwg ar ei raeadru i 
luoedd eraill yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Hefyd 
cymerodd ran yn ymgyrch Dydd Gŵyl Dewi yn 
yr orsaf leol, oedd yn hyrwyddo’r gwasanaeth 
cymorth emosiynol Cymraeg. 

Samariaid Caerdydd a’r 
Cyffiniau
Mae gan Gaerdydd dîm addysg sydd newydd ei 
ffurfio ac sydd wedi bod yn gweithio’n galed dros 
y 12 mis diwethaf. Mae wedi bod yn hyrwyddo 
ein hadnodd i ysgolion, DYEG, ac wedi rhoi llawer 
o sgyrsiau ymwybyddiaeth i ysgolion yn yr ardal. 
Hefyd mae ganddi dîm codi arian sydd newydd ei 
ffurfio, sydd wedi bod allan ar waith, o orsafoedd 
rheilffordd Caerdydd i’r Motorpoint Arena. Mae 
cangen Caerdydd wedi cynrychioli’r Samariaid yn 
yr Eisteddfod a Pride Cymru. 
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Samariaid Casnewydd a 
Gwent
Yn 2017, dathlodd cangen Casnewydd ei 
hanner canmlwyddiant ac nid yw i’w gweld 
yn arafu. Yn ystod y cyfnod hwn, datblygodd 
y gangen bartneriaeth gyda Heddlu Gwent er 
mwyn darparu cymorth emosiynol i bobl sy’n 
cael eu cadw yn y ddalfa. Yn bresennol wrth 
i’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gael 
ei lofnodi roedd Jeff Cuthbert, Comisiynydd 
Heddlu a Throseddu Gwent, a’r Prif Gwnstabl 
Cynorthwyol, Rhiannon Kirk, a chafwyd 
adroddiadau amdano yn newyddion BBC Wales 
a’r wasg leol. Mae cangen Casnewydd hefyd 
wedi bod yn gweithio gyda Gwasanaeth Tân 
ac Achub De Cymru i drefnu arwyddion mewn 
mannau lle mae risg uchel. 

Samariaid Gogledd-orllewin 
Cymru 
Mae cangen Bangor wedi bod yn fodd i 
hyrwyddo’r Gymraeg yn ystod y cyfnod hwn. 
Mae gwirfoddolwyr o’r gangen wedi mynd i’r 
Fangre a Gymeradwywyd leol, a elwid gynt 
Hostel Fechnïaeth, bob mis er mwyn cynnig 
cymorth emosiynol. Hefyd aethon nhw i sioe 
Sarah Millican ym Mangor i godi ymwybyddiaeth 
o’n gwasanaethau ac i godi arian i’r gangen. 

Samariaid Abertawe
Cafodd un o wirfoddolwyr Samariaid Abertawe, 
William Jenkins, Fedal yr Ymerodraeth Brydeinig 
am weithio gyda’r Samariaid ers mwy na 40 
mlynedd – cyflawniad penigamp.

Mae’r gangen yn gweithio mewn partneriaeth 
â’r hostel fechnïaeth leol gan gynnig cymorth 
emosiynol. Hefyd mae’r gangen yn mynd i’r ddalfa 
leol i gynnig cymorth emosiynol i bobl sy’n cael eu 
cadw yno ac mae’n aelod gweithgar o fforymau 
iechyd meddwl yn Sir Gâr, Castell-nedd Port Talbot 
ac Abertawe.

Mae cangen Abertawe yn darparu sgyrsiau yn 
rheolaidd am waith y Samariaid i sefydliadau 
eraill yn y trydydd sector ac mae’n mynd i’r 
DVLA yn rheolaidd i roi sgyrsiau i’r staff am 
wasanaethau’r Samariaid. Mae wedi parhau i 
ddarparu cymorth emosiynol i bobl trwy Links, 
sefydliad sy’n cynorthwyo cyn-aelodau o’r 
lluoedd arfog. Mae hefyd yn aelod gweithgar 
o Fforwm Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed 
Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Cwmni cyfyngedig drwy warant wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (757372) ac elusen wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (219432), yn yr Alban (SCO40604) ac yn Iwerddon (CHY11880).

CYMRU

Samariaid Cymru 
Yr Ail Lawr, 33-35 Heol yr Eglwys 
Gadeiriol, Caerdydd CF11 9HB 
Ffôn 029 2022 2008 
wales@samaritans.org 
samaritans.org/wales
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