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Diffiniadau a 
chysyniadau o 

iechyd a llesiant 

Adran 1:  
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Mae diffiniadau’n cael eu rhoi drwy’r adnodd hwn, i’ch helpu chi i ddeall beth yw ystyr rhywbeth. 
Mae diffiniad yn dweud yn union beth yw ystyr term fel ‘iechyd a llesiant’, gan sicrhau nad yw 
pobl yn gorfod dyfalu neu ddefnyddio eu hystyr eu hunain. Mae’n bwysig rhoi diffiniadau fel 
bod pawb sy’n darllen neu’n siarad am derm yn edrych arno ac yn ei ddeall yn yr un ffordd – 
mae hyn yn osgoi dryswch a chamddealltwriaeth sy’n gallu codi os yw safbwyntiau a barn pobl 
yn amrywio. 

GWEITHGAREDD:  

Ysgrifennwch frawddeg sy’n rhoi diffiniad o iechyd a llesiant. Amserwch eich 
hun a pheidiwch â chymryd mwy na 2 funud. Peidiwch â meddwl gormod am 
y peth – ewch ati i ysgrifennu rhywbeth. Gall eich brawddeg fod yn fyr – hynny 
yw, tri neu bedwar gair yn unig. 

Nawr, trowch i Bennod 1: Diffiniadau o iechyd a llesiant. Sut mae eich diffiniad 
chi yn cymharu â’r diffiniadau sydd yno? Efallai y bydd eich dehongliad chi yn 
debyg iawn, neu gall fod yn wahanol iawn. Pe baech chi’n gofyn i 100 o bobl 
wneud y gweithgaredd hwn, mae’n debyg y bydd eu diffiniadau’n amrywio, er 
y gallai rhai safbwyntiau cyffredin ymddangos. Mae diffiniadau’n amrywio yn 
dibynnu ar wybodaeth a phrofiadau bywyd pobl. 

Bydd diffiniadau o agweddau gwahanol ar iechyd a llesiant i’w gweld yn yr adnodd hwn. Mae’r 
diffiniadau hyn yn adlewyrchu’r hyn sy’n bwysig i unigolion sydd angen gofal a chymorth, 
a hefyd y gofalwyr sydd angen cefnogaeth. Mae’n briodol bod lleisiau pobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn llywio ac yn dylanwadu ar yr hyn rydych chi’n 
ei ddysgu. Bydd yr adnodd hwn yn cyfrannu at eich dealltwriaeth o iechyd a llesiant da yng 
nghyd-destun bywydau pob dydd unigolion.

Mae rhai diffiniadau wedi’u datblygu ar sail ddeddfwriaeth a strategaethau’r llywodraeth. 
Mae diffiniadau eraill wedi’u sefydlu mewn gwaith academaidd, ac yng ngwaith sefydliadau 
iechyd a gofal cymdeithasol yn ogystal â sefydliadau eraill sy’n gweithredu yn y gymdeithas, 
gan ddylanwadu ar syniadau o fewn y maes drwy weithio ar hybu iechyd a llesiant. Daw’r 
diffiniadau hyn o’r ffynonellau canlynol:

• sefydliadau fel Sefydliad Iechyd y Byd

• cyrff statudol, cyrff y trydydd 
sector/sector gwirfoddol a’r sector 
annibynnol

• damcaniaethau a modelau fel y 
model cymdeithasol o iechyd

• grwpiau neu unigolion sy’n 
dylanwadu ar newidiadau yn y 
gymdeithas fel y mudiad anabledd.
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Yng Nghymru a’r DU, mae pobl yn byw mewn democratiaeth. Ystyr hyn yw eu bod nhw’n 
pleidleisio dros lywodraeth ac yn rhoi grym iddi lunio deddfwriaeth a strategaethau. 

• Y Gyfraith yw’r corff o reolau sy’n goruchwylio neu’n rheoli cymdeithas. Mae’n bosibl 
gorfodi’r rheolau hyn – hynny yw, mae pobl sy’n torri’r gyfraith yn gallu wynebu 
canlyniadau negyddol fel dirwyon neu ddedfrydau carchar.

• Deddfwriaeth yw cyfraith ysgrifenedig gwlad yn ei chyfanrwydd, neu ran ohoni. 
Yng Nghymru, mae Senedd Cymru yn datblygu ac yn pasio deddfwriaeth. Mae 
Llywodraeth Cymru yn rhoi deddfwriaeth ar waith drwy ddatblygu strategaethau.

• Mae Strategaeth yn rhoi datganiad am safbwynt Llywodraeth Cymru (beth mae’n ei 
feddwl), bwriad y llywodraeth (beth mae’n mynd i’w wneud) neu’r camau gweithredu 
(beth mae’n ei wneud yn barod) o safbwynt darn penodol o ddeddfwriaeth. 

Datblygir deddfwriaeth a strategaethau ar sail yr hyn sy’n bwysig ym marn pobl. Dyma rai 
enghreifftiau o ddeddfwriaeth a strategaethau a ddatblygwyd o ganlyniad i’r hyn sy’n bwysig 
ym marn pobl Cymru a’r DU:

• Deddfwriaeth: parch tuag at gydraddoldeb ac amrywiaeth – Deddf 
Cydraddoldeb 2010 
Mae’r ddeddf hon yn golygu bod gwahaniaethu yn erbyn pobl – er enghraifft, 
oherwydd eu bod nhw’n hoyw – yn anghyfreithlon.   
Mae bod yn hoyw yn anghyfreithlon mewn llawer o wledydd – gall arwain at ddedfryd 
carchar neu ddioddef y gosb eithaf.

• Strategaeth: ddylai darpariaeth gofal iechyd ddim dibynnu ar allu pobl i dalu 
am driniaeth – Cefnogaeth i’r GIG 
Mae cyhoedd y DU yn gefnogol iawn i’r GIG; mae’r gwasanaeth am ddim yn y man 
darparu. Mae hyn yn golygu nad yw unigolion yn gorfod talu am driniaeth.   
Does dim Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn bodoli mewn llawer o wledydd, ac mae’n rhaid 
i bobl dalu am eu polisi gofal iechyd preifat eu hunain. Mae’r gallu i dalu, mewn rhai 
gwledydd, yn dylanwadu ar ansawdd gofal iechyd pobl.

Mae agweddau pobl, y ffordd maen nhw’n byw ac yn gweithio, a’r ffyrdd mae gwasanaethau’n 
cael eu darparu yn dylanwadu ar ddeddfwriaeth a strategaethau Cymru. Yn eu tro, mae’r 
ddeddfwriaeth a’r strategaethau hyn yn dylanwadu ar fywydau pob dydd pobl ym mhob ffordd. 
Mae hyn yn cynnwys darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, felly 
mae’n bwysig cyfeirio at ddeddfwriaeth a strategaethau Llywodraeth Cymru.

Adran 1

Diffiniadau a chysyniadau o iechyd a l lesiant  
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ASTUDIAETH ACHOS: PANDEMIG CORONAFEIRWS 2020 

Roedd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn sefyllfa a effeithiodd ar Gymru 
a’r DU yn 2020. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddfwriaeth frys i atal 
y feirws rhag lledaenu. Roedd hyn yn cynnwys deddfwriaeth ‘Aros Gartref’ 
a oedd yn golygu bod mynd allan yn anghyfreithlon, heblaw am resymau 
penodol. Cafodd y ddeddfwriaeth hon ei llunio drwy Reoliadau Diogelu Iechyd 
(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020. Roedd yn golygu lleihad sylweddol o 
ran sawl gwaith ac am ba reswm roedd pobl yn cael gadael eu cartrefi am nifer 
o wythnosau.

Effeithiodd y ddeddfwriaeth ar sawl rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru, er 
enghraifft y strategaeth addysg. Fel arfer byddai ysgolion ar agor i bob dysgwr, 
ond o ganlyniad i’r ddeddfwriaeth newydd, nid oedd plant yn mynd i’r ysgol oni 
bai bod eu rhieni/gofalwyr yn weithwyr allweddol (er enghraifft, yn gweithio yn 
y sector iechyd a gofal cymdeithasol). Roedd rhaid i ddysgwyr eraill aros gartref.

GWEITHGAREDD:

Yn ystod pandemig Coronafeirws 2020, roedd gan bobl yr hawl i adael eu 
cartrefi i wneud ymarfer corff unwaith y dydd, ymhlith rhesymau eraill. Gallai 
pobl gael dirwy pe baen nhw’n anwybyddu’r rhan hon o’r ddeddf, e.e. pe baen 
nhw’n mynd allan fwy nag unwaith y dydd.

Ar y cyfan, roedd pobl yn cydymffurfio â’r ddeddf hon er mwyn lleihau faint 
roedd y feirws yn lledaenu. 

Ystyriwch y canlynol:

1. Pam gwnaeth pobl gydymffurfio â’r cyfyngiadau llym hyn ar eu gallu i 
deithio?

2. Beth fyddai wedi digwydd pe bai Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno’r 
ddeddf hon ar adeg pan nad oedd pandemig Coronafeirws?DRAFFT
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Bydd y cynnwys dysgu hwn hefyd yn cynorthwyo gwybodaeth, sgiliau a 
dealltwriaeth yn achos y cymhwyster Lefel 3 Tystysgrif a Diploma 
mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau.

◊ Uned 2 – Ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar bob cam o’r 
rhychwant oes a sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau ac anghenion gofal a 
chymorth

 ⃘ 2.4 – Cymharu’r ffordd y mae unigolion a’r wlad yn monitro iechyd a llesiant

◊ Uned 3 – Hybu hawliau unigolion ar bob cam o’r rhychwant oes

 ⃘ 3.2 – Strategaethau ar gyfer hybu hawliau unigolion i wella iechyd a llesiant

Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd (the World Health Organization: WHO), ystyr ‘iechyd’ yw bod 
mewn cyflwr o lesiant corfforol, meddyliol a chymdeithasol llwyr, ac nid absenoldeb 
clefyd neu wendid yn unig. 

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn cynnig ffordd gyfannol 
o ystyried iechyd. Ystyr y term ‘cyfannol’ yw sut 
mae ffactorau corfforol, meddyliol a chymdeithasol 
yn gweithio gyda’i gilydd i hybu iechyd a llesiant 
unigolyn. 

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn disgrifio iechyd fel 
profiad sy’n fwy na bod heb afiechyd yn unig. Mae 
diffiniad y sefydliad yn awgrymu y gall pobl fyw â chyflwr iechyd, ond gyda gofal a chymorth 
priodol, gallan nhw barhau i brofi ymdeimlad da o lesiant. Mae’r sefydliad hefyd yn ystyried 
bod hybu lleisiant corfforol, meddyliol a chymdeithasol yr un mor bwysig i iechyd unigolyn. 

Yng Nghymru, mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 hefyd yn rhoi 
diffiniadau o lesiant. Mae’r diffiniadau i’w cael yn Rhan 1, Adran 2, ac maen nhw’n berthnasol i 
bobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth. 

O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae dyletswydd 
cyfreithiol ar awdurdodau lleol, byrddau iechyd a Gweinidogion Llywodraeth Cymru i weithio 
gyda sefydliadau eraill o’r sector statudol, y trydydd sector (gwirfoddol) a’r sector annibynnol i 
hybu llesiant pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth.

Pennod 1: Diffiniadau o iechyd a llesiant

Adran 1 | Pennod 1
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Mae’r Ddeddf hon yn cynnwys egwyddorion allweddol gan gynnwys egwyddor llesiant. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Datganiad Llesiant sy’n esbonio beth yw ystyr llesiant i 
fywydau pobl.

I grynhoi, yn ôl diffiniad Llywodraeth Cymru (2014), llesiant yw teimlo’n iach ac yn ddiogel, 
yn ogystal â bod â hawliau a chyfrifoldebau, perthnasoedd a mynediad at gyfleoedd dysgu a 
chyfleoedd eraill yn y gymdeithas.

Yn ôl y diffiniad yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, felly, ‘llesiant’ 
yw unrhyw un o’r canlynol:

1. Iechyd corfforol, iechyd meddwl a llesiant emosiynol 

2. Amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod

3. Addysg, hyfforddiant a gweithgareddau 
hamdden

4. Perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol

5. Cyfraniad a wneir at y gymdeithas

6. Sicrhau hawliau a hawlogaethau (rights and entitlements)

7. Llesiant cymdeithasol ac economaidd

8. Addasrwydd llety preswyl.

Yng nghyd-destun plentyn, mae ‘llesiant’ hefyd yn cynnwys:

• Datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol

• ‘Lles’, yn ôl y diffiniad o’r term Saesneg cyfatebol ‘welfare’ at ddibenion Deddf Plant 
1989. 

Yng nghyd-destun oedolyn, mae ‘llesiant’ hefyd yn cynnwys:

• Rheolaeth ar fywyd pob dydd

• Cymryd rhan mewn gwaith.

Geiriau 
allweddol

Iechyd

Llesiant

DRAFFT
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Datblygodd Llywodraeth Cymru ei diffiniadau o ystyr ‘llesiant’ drwy siarad â phobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau gofal a chymorth, a gofyn iddyn nhw nodi’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Y ddadl 
yw bod hybu unrhyw un o’r diffiniadau hyn yn cyfrannu at fywyd lle mae unigolion yn teimlo y 
gallan nhw gyflawni canlyniadau, a theimlo’n hapus ac yn gyfforddus gyda’u bywydau.

Diffiniadau Llywodraeth Cymru o Lesiant 
Rhan 1, Adran 2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Addasrwydd llety 
preswyl

Llesiant 
cymdeithasol ac 
economaidd

Sicrhau 
hawliau a 
hawlogaethau

Cyfraniad a 
wneir at y 
gymdeithas

Iechyd corfforol, 
iechyd meddwl 
a llesiant 
emosiynol

Amddiffyn rhag 
camdriniaeth 
ac esgeulustod

Addysg, 
hyfforddiant a 
gweithgaredd
au hamdden

Perthnasoedd 
domestig, 
teuluol a 
phersonol

LLESIANT

Diffiniadau o iechyd a l lesiant

Adran 1 | Pennod 1

DRAFFT
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Profi eich gwybodaeth::

I. Rhowch ddiffiniad o iechyd.

II. Rhowch ddiffiniad cyffredinol o lesiant.

III. Rhestrwch yr wyth math o lesiant sy’n ymddangos yn Neddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Cydraddoldeb a hawliau dynol

Mae cydraddoldeb a hawliau dynol 
yn sail i’r diffiniadau mae Sefydliad 
Iechyd y Byd a Llywodraeth Cymru 
yn eu cynnig o iechyd a llesiant. 
Mae Sefydliad Iechyd y Byd hefyd 
yn nodi nifer o egwyddorion sy’n 
cyd-fynd â’i ddiffiniad o iechyd. Yn 
ôl un o’r egwyddorion hyn, mae 
bod â’r safon iechyd gorau posibl 
yn un o hawliau sylfaenol pob bod 
dynol, ac mae nodweddion personol 
gwahanol gan bob unigolyn. 

Yn y DU, mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi agweddau ar ein hunaniaeth (nodweddion 
personol) sydd wedi’u gwarchod rhag gwahaniaethu. Y nodweddion hyn yw: 

• oedran

• anabledd

• ailbennu rhywedd

• priodas a phartneriaeth sifil

• beichiogrwydd a mamolaeth

• hil

• crefydd neu gred

• rhyw

• cyfeiriadedd rhywiol.

Geiriau 
allweddol  

Cydraddoldeb

Hawliau dynol
DRAFFT
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Yn Rhan 2 (Swyddogaethau Cyffredinol) Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014, mae Llywodraeth Cymru yn nodi’n glir bod rhaid i awdurdodau lleol weithio gan ddilyn 
egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig.

• Mae Erthygl 19 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau 
yn cyfeirio at hawl pobl anabl i fod â’r un dewisiadau â phobl eraill, eu hawl i fyw’n 
annibynnol ac i gael eu derbyn fel aelodau o’u cymuned.

• Mae Erthygl 24 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn dweud 
bod gan bob plentyn hawl i fod â’r iechyd gorau posibl.

• Mae Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn yn rhoi fframwaith ar 
gyfer gofalu am bobl hŷn. Mae’r egwyddorion yn nodi bod gan bobl hŷn yr hawl 
i gael mynediad at y teulu, y gymuned a gofal iechyd er mwyn sicrhau eu bod yn 
cynnal neu’n adennill y llesiant corfforol, meddyliol ac emosiynol gorau posibl er 
mwyn atal neu oedi afiechyd.

• Yn ogystal â hyn, mae Erthygl 25 y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yn dweud 
bod gan bawb yr hawl i fod â safon byw sy’n bodloni anghenion iechyd a llesiant. 

GWEITHGAREDD:  

1. Rhestrwch y nodweddion mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn eu gwarchod.

2. Edrychwch ar Gonfensiynau’r Cenhedloedd Unedig. Pa hawliau sydd 
wedi’u nodi ar gyfer pob grŵp o bobl yn y Confensiynau?

Adran 1 | Pennod 1

Diffiniadau o iechyd a l lesiant
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Canlyniadau llesiant

Gan ddefnyddio’r diffiniadau o lesiant fel man cychwyn, datblygodd Llywodraeth 
Cymru y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol i gynnig ffordd gyson o fesur llesiant 
ledled Cymru. 

Yn debyg i’r diffiniadau o lesiant, datblygwyd y 
fframwaith hwn hefyd drwy siarad â phobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, a 
gofyn iddyn nhw nodi’r hyn sy’n bwysig iddyn 
nhw. 

Mae’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol 
yn cynnwys:

• Wyth diffiniad o lesiant yn ymwneud ag 
agweddau gwahanol ar fywyd person.

• Set o ddatganiadau, o’r enw’r canlyniadau 
cenedlaethol, sy’n cefnogi pob diffiniad o 
lesiant. Mae’r canlyniadau hyn yn crynhoi sut 
byddai person sydd angen gofal a chymorth, a gofalwr sydd angen cymorth, yn gallu 
teimlo am ei fywyd ei hun pe bai ei anghenion llesiant yn cael eu bodloni. 

• Disgrifiad o ddangosyddion canlyniadau cenedlaethol mae’r llywodraeth yn 
eu defnyddio i weld a yw llesiant yn gwella.  Mae’r dangosyddion canlyniadau 
cenedlaethol yn fesuriadau safonol mae’r llywodraeth yn eu defnyddio i gasglu 
tystiolaeth er mwyn gweld a yw’r canlyniadau’n cael eu cyflawni ledled Cymru. Maen 
nhw’n galluogi’r llywodraeth i asesu a yw’r gwaith  mae gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol yn ei wneud i hybu llesiant yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i 
fywydau unigolion sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth.

• Adran sy’n nodi’r ffynonellau data bydd Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio i weld 
a yw gwaith y llywodraeth, a gwaith gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, yn 
gwneud gwahaniaeth cadarnhaol. 

Yn debyg i’r diffiniadau o leisiant, datblygwyd y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol drwy 
siarad â phobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, a gofyn iddyn nhw nodi’r hyn 
sy’n bwysig iddyn nhw. Mae hyn oherwydd, os yw’r canlyniadau cenedlaethol yn cael eu hybu 
a’u bodloni, bydd hyn yn cyfrannu at fywyd llawn a bodlon.

Geiriau 
allweddol  

Y Fframwaith 
Canlyniadau 
Cenedlaethol

DRAFFT
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Profi eich gwybodaeth:

I. Beth yw pwrpas y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol?

II. Beth yw’r dangosyddion canlyniadau cenedlaethol?

Crynodebau o’r canlyniadau llesiant

Mae’r adran nesaf yn rhoi crynodeb o bob un o’r canlyniadau llesiant sy’n cynnwys datganiad 
llesiant, esboniad o sut mae’r canlyniad yn cael ei fesur yn genedlaethol, a rhestr o’r ffactorau 
sy’n gysylltiedig â hybu’r canlyniad dan sylw. Mae pob crynodeb hefyd yn cynnwys rhestr o 
adnoddau sydd ar gael i’w harchwilio ymhellach. 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 a’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol yn y dogfennau isod: 

• Gofal Cymdeithasol Cymru (2017), Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014. 

• Llywodraeth Cymru (2019), Gwasanaethau Cymdeithasol: Y fframwaith canlyniadau 
cenedlaethol ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth. 

Adran 1 | Pennod 1

Diffiniadau o iechyd a l lesiant
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Iechyd corfforol, iechyd meddwl a llesiant emosiynol 
(hefyd yn achos plant: datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol ac 
ymddygiadol)

 Llesiant corfforol  – “Rwy’n iach ac yn weithgar ac yn gwneud pethau i gadw fy hun yn iach”

Canlyniad llesiant 
(Canlyniad cenedlaethol)

Enghreifftiau o ffactorau sy’n gysylltiedig â hybu’r canlyniadau 
llesiant

Rwy'n iach Deiet/maeth, hydradiad, iechyd llygaid, iechyd geneuol (oral 
health), cwsg, pwysau iach, ymataliaeth, gofal traed, datblygiad/
iechyd y cyhyrau a’r esgyrn, cydsymud

Rwy'n weithgar Gweithgarwch corfforol, chwaraeon, hamdden, chwarae, 
cerddoriaeth, y celfyddydau, profiadau yn yr awyr agored, tasgau 
dyddiol, digwyddiadau cymdeithasol, rhwydweithiau cymdeithasol, 
gweithgareddau dysgu, trefn arferol

Rwy’n gwneud pethau i 
gadw fy hun yn iach

Hylendid geneuol/gofal deintyddol, hylendid personol, profion 
llygaid, prydau bwyd cyson, trefn cysgu, imiwneiddiadau, amser 
tawel/ymlacio, meddyginiaeth, sgrinio/archwiliadau iechyd, 
dewisiadau ffordd o fyw e.e. ysmygu a bwyta 5 o ffrwythau neu 
lysiau bob dydd, rheoli iechyd personol gan ddefnyddio technoleg 
ffôn symudol, cyflyrau tymor hir sy’n cyfyngu ar fywyd

  Sut mae ‘llesiant corfforol’ yn cael ei fesur?

 Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dangosyddion canlyniadau cenedlaethol fel ’Canran y 
plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy’n gyfredol o ran imiwneiddio’. 

Gwahaniaeth cadarnhaol yw cynnydd yn y canrannau dros 
amser.

• Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data o 
Gyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth i fesur 
hyn.

• Bydd y wybodaeth yn dod oddi wrth blant sy’n rhan o 
gynllun gofal a chymorth ar lefel yr awdurdod lleol. 

  Adnoddau i archwilio ‘llesiant corfforol’ ymhellach:

• Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2019), Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a 
phobl ifanc

• Llywodraeth Cymru (2016), Canllaw Bwyta’n Dda

• Yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2019), Canllawiau Gweithgarwch Corfforol 
Prif Swyddogion Meddygol y DU   

• Llywodraeth Cymru (2019), Llesiant Cymru 2018–19

• StatsCymru (2020), Plant sy’n derbyn gofal a chymorth
DRAFFT
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Diffiniadau o iechyd a l lesiant

• Sefydliad Iechyd y Byd (2020), Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health

Profi eich gwybodaeth:

I. Rhowch ddiffiniad o lesiant corfforol yn seiliedig ar y datganiadau 
llesiant.

II. O ble bydd Llywodraeth Cymru yn cael data i 
fesur llesiant corfforol?

GWEITHGAREDD: 

Mae Lili yn 25 oed ac mae anabledd dysgu ganddi. Mae hyn yn golygu bod gan 
Lili allu deallusol is na phobl eraill, ac oherwydd hyn, mae gwneud tasgau pob 
dydd fel siopa, coginio a rheoli arian yn gallu bod yn heriol iddi. Yn ddiweddar 
mae Lili wedi symud i lety byw â chefnogaeth, sef ei fflat ei hun mewn adeilad 
mwy. Mae Lili wedi byw gyda’i rhieni hyd yma, ond roedden nhw i gyd yn cytuno 
bod Lili’n teimlo’n barod i fyw’n annibynnol. Mae Lili a Bethan, ei gweithiwr 
cymorth, yn ysgrifennu rhestr siopa. Wedyn byddan nhw’n mynd i siopa am 
fwyd, a bydd Lili’n cael cefnogaeth i ddatblygu rhai sgiliau coginio.

1. Yn seiliedig ar y cyngor ar fwyta’n iach sydd yn y Canllaw Bwyta’n Dda 
(https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/canllaw-
bwytan-dda.pdf), rhestrwch bedwar math o fwyd sy’n debygol o fod ar 
restr siopa Lili a fydd yn ei helpu i fod yn iach.  

2. Rhestrwch dri sgìl coginio gallai Lili eu datblygu er mwyn ei helpu i fod yn 
annibynnol.

Geiriau 
allweddol  

Llesiant 
corfforol

DRAFFT
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Iechyd corfforol, iechyd meddwl a llesiant emosiynol 
(hefyd yn achos plant: datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol ac 
ymddygiadol)

 Llesiant meddyliol ac emosiynol   “Rwy’n hapus ac yn gwneud pethau sy’n fy ngwneud yn hapus!”

Canlyniad llesiant 
(Canlyniad cenedlaethol)

Enghreifftiau o ffactorau sy’n gysylltiedig â hybu’r canlyniadau 
llesiant

Rwy’n hapus Hunan-barch, deallusrwydd emosiynol, hunan-hunaniaeth, 
diogelwch, hwyliau cadarnhaol/sefydlog, ymddiriedaeth, 
ymlyniadau, ysbrydolrwydd, unigrywiaeth, ymdeimlad o berthyn, 
gwydnwch, dim problemau meddyliol sy’n achosi anhapusrwydd

Rwy’n gwneud pethau sy’n 
fy ngwneud yn hapus

Gofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau, beth gall unigolion ei 
wneud, profiadau a gweithgareddau ystyrlon a hwyliog, teulu, 
ffrindiau, rhwydweithiau cymdeithasol, dysgu, cefnogaeth, gwaith, 
y cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg, cymryd risgiau cadarnhaol, 
beth sy’n bwysig i mi

  Sut mae ‘iechyd meddwl a llesiant emosiynol’ yn cael ei fesur?

 Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dangosyddion canlyniadau cenedlaethol fel ’Canran y bobl 
sydd â sgoriau hapusrwydd uchel’.

Gwahaniaeth cadarnhaol yw cynnydd yn y sgoriau 
dros amser.

• Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data 
o Arolwg Cenedlaethol Cymru i fesur hyn.

• Bydd y wybodaeth yn dod oddi wrth bobl 
sydd wedi derbyn gofal a chymorth, a 
gofalwyr sydd wedi derbyn cymorth, sy’n 16 
oed neu’n hŷn ledled Cymru.

  Adnoddau i archwilio ‘llesiant meddyliol ac emosiynol’ ymhellach:

• Hafal – Cyhoeddiadau (2019), Pobl ifanc ac iechyd meddwl.

• Y Sefydliad Iechyd Meddwl (2020), Your mental health.

• Mind UK (2020), How to improve your mental well-being.

• Platfform [‘Gofal’ cyn hynny] (2020), Bywyd, gwaith a lles.

• Llywodraeth Cymru (2019), Arolwg Cenedlaethol Cymru: Prif ganlyniadau, mis Ebrill 
2018 i fis Mawrth 2019.

• Llywodraeth Cymru (2020), Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Cynllun Cyflawni 
2019–22.
DRAFFT
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Iechyd corfforol, iechyd meddwl a llesiant emosiynol 
(hefyd yn achos plant: datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol ac 
ymddygiadol)

     “Rwy’n cael y gofal a’r cymorth cywir, cyn gynted â phosibl”

Canlyniad llesiant 
(Canlyniad cenedlaethol)

Enghreifftiau o ffactorau sy’n gysylltiedig â hybu’r canlyniadau 
llesiant

Rwy’n cael y gofal a’r 
cymorth cywir (e.e. 
datblygiad deallusol, 
cymdeithasol ac 
ymddygiadol)

Cyfranogiad gweithredol, cydraddoldeb, amrywiaeth, diwylliant, 
crefydd, lleferydd, iaith a chyfathrebu, y Gymraeg, hawliau, 
dewisiadau, cynlluniau cymorth a chynlluniau gofal a chymorth, 
dulliau plentyn-ganolog a pherson-ganolog, partneriaethau, 
gwybodaeth a chyngor

Rwy’n cael hyn cyn gynted 
â phosibl

Ymyrryd yn gynnar, atal, cyfathrebu, adrodd am bryderon, arsylwi 
newidiadau, cyfnodau trawsnewidiol a digwyddiadau arwyddocaol 
mewn bywyd, technoleg gynorthwyol, gwasanaethau gwybodaeth/
cyngor/cynorthwyo cydgysylltiedig

  Sut mae ‘cael y gofal a’r cymorth cywir’ yn cael ei fesur?

 Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dangosyddion canlyniadau cenedlaethol fel ’Canran y 
plant sy’n derbyn gofal a chymorth sydd â phroblemau iechyd meddwl’. 

Gwahaniaeth cadarnhaol yw gostyngiad yn y 
canrannau dros amser.

• Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r 
data o Gyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal a 
Chymorth i fesur hyn.

• Bydd y wybodaeth yn dod oddi wrth blant 
sy’n rhan o gynllun gofal a chymorth ar lefel 
yr awdurdod lleol.

  Adnoddau i archwilio ‘cael y gofal a’r cymorth cywir’ ymhellach:

• Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru.

• Dewis Cymru (2016), Eich cynllun gofal a chymorth.

• Dewis Cymru, www.dewis.cymru (Cyfeiriadur Chwilio)

• Llywodraeth Cymru (2020), Mesur y Mynydd: Beth sydd wir o bwys mewn gofal 
cymdeithasol i unigolion yng Nghymru?

• StatsCymru (2020), Iechyd plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a 
blwyddyn.

Adran 1 | Pennod 1

Diffiniadau o iechyd a l lesiant
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Profi eich gwybodaeth:

I. Rhowch ddiffiniad o lesiant meddyliol ac emosiynol yn seiliedig ar y 
datganiadau llesiant.

II. Pa ddangosydd canlyniadau 
cenedlaethol sy’n cael ei 
ddefnyddio i fesur llesiant 
meddyliol ac emosiynol?

GWEITHGAREDD:

Mae Amir wedi ymgartrefu’n dda mewn cartref preswyl i blant ac yn ei ysgol 
newydd. Mae ganddo berthynas dda â’r staff ac â’r bobl ifanc eraill yn y 
cartref ac yn yr ysgol. Mae Dean, gweithiwr cymorth Amir, yn poeni bod Amir 
wedi mynd yn dawedog ac yn anhapus yn ddiweddar. Mae’r ysgol yn ffonio 
i ddweud nad yw Amir wedi cyrraedd y diwrnod hwnnw. Pan fydd Dean yn 
ceisio siarad ag Amir am hyn, 
mae’n cerdded i ffwrdd. Yn 
ddiweddarach, mae Dean yn 
clywed un o’r bobl ifanc eraill 
yn y cartref yn dweud bod Amir 
wedi bod yn ymladd â disgybl 
arall yn yr ysgol a oedd wedi 
ei gam-drin yn hiliol. Doedd yr 
ysgol ddim yn gwybod am hyn. 
Mae Dean yn dweud wrth Amir 
ei fod wedi clywed y sgwrs hon, 
ac mae’n gofyn a yw hyn yn wir. Mae Amir yn dweud ei fod yn wir, ac mae’n 
mynd yn ofidus iawn. Mae Dean yn gweithredu drwy ymgynghori ag Amir, yn 
ogystal â staff yr ysgol sydd hefyd yn mynd i’r afael ag ymddygiad y disgybl arall. 
Mae hwyliau Amir yn gwella’n raddol, ac mae’n mynd i’r ysgol eto.

1. Nodwch ddwy ffordd mae’r digwyddiadau a’r ymddygiadau yn yr ysgol 
wedi effeithio ar lesiant meddyliol a hapusrwydd Amir.

2. Rhestrwch ddau newid yn hwyliau ac ymddygiad Amir o ganlyniad i gamau 
Dean yn gysylltiedig â’r cam-drin hiliol, h.y. ei gamau ymyrryd.

Geiriau allweddol  

Llesiant meddyliol ac 
emosiynol

Gofal a chymorth

Ymyrryd yn gynnar

DRAFFT
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Amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod 

    “Rwy’n ddiogel ac yn cael fy amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod” 

Canlyniad llesiant 
(Canlyniad cenedlaethol)

Enghreifftiau o ffactorau sy’n gysylltiedig â hybu’r canlyniadau 
llesiant

Rwy’n ddiogel ac yn 
cael fy amddiffyn 
rhag camdriniaeth ac 
esgeulustod

Deall beth yw camdriniaeth ac esgeulustod a sut i gadw’n 
ddiogel, mynediad at gyngor/gwybodaeth/cymorth o ran 
diogelu, ymatebion priodol gan y gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, gweithio mewn partneriaeth, Byrddau Diogelu yng 
Nghymru, amgylchedd diogel

Rwy’n cael cymorth i 
amddiffyn y bobl sy’n bwysig 
i mi rhag camdriniaeth ac 
esgeulustod

Rhoi gwybodaeth am gadw’n ddiogel yn y gymuned ac ar-
lein, gofal diogel ac effeithiol, atal unrhyw nam o ran iechyd a 
datblygiad, cofnodi ac adrodd am bryderon, hyfforddiant diogelu, 
dysgu o adolygiadau ac adroddiadau am achosion o fethu diogelu

Rwy’n cael gwybodaeth am 
sut i leisio fy mhryderon

Gwybod â phwy i gysylltu a beth i’w wneud ynglŷn â phryderon/
cwynion diogelu, ffyrdd hygyrch i leisio pryderon, bod ag 
ymddiriedaeth a chydberthynas â’r rhai sy’n rhoi gofal a 
chymorth, chwythu’r chwiban, eiriolaeth, llais, dewis a rheolaeth

  Sut mae ‘bod yn ddiogel a chael fy amddiffyn’ yn cael ei fesur?

 Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dangosyddion canlyniadau cenedlaethol fel ’Canran y bobl 
sy’n dweud eu bod yn teimlo’n ddiogel’. 

Gwahaniaeth cadarnhaol yw cynnydd yn y canrannau dros amser.

• Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data o 
o Arolwg Cenedlaethol Cymru i fesur hyn. 

• Bydd y wybodaeth yn dod oddi wrth bobl sydd 
wedi derbyn gofal a chymorth, a gofalwyr sydd 
wedi derbyn cymorth, sy’n 16 oed neu’n hŷn 
ledled Cymru.

  Adnoddau i archwilio ‘amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod’ ymhellach: 

• Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru, www.bwrdddiogelu.cymru (gan 
gynnwys Byrddau Rhanbarthol) 

• NSPCC Learning (2020), Safeguarding children and child protection.

• Llywodraeth Cymru (2019), Canllawiau diogelu.

• Llywodraeth Cymru (2019), Arolwg Cenedlaethol Cymru: Prif ganlyniadau, mis Ebrill 
2018 i fis Mawrth 2019.

• Gweithdrefnau Diogelu Cymru, www.diogelu.cymru 

Adran 1 | Pennod 1

Diffiniadau o iechyd a l lesiant
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Perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol 

    “Rwy’n perthyn” 

Canlyniad llesiant  
(Canlyniad cenedlaethol)

Enghreifftiau o ffactorau sy’n gysylltiedig â hybu’r 
canlyniadau llesiant

Rwy’n perthyn Teimlo’n rhan o gymuned leol (yn ôl canfyddiad yr 
unigolyn), osgoi ynysigrwydd ac unigrwydd, cyfeillgarwch/
perthnasoedd/rhwydweithiau cadarnhaol

Rwy’n cyfrannu at berthnasoedd 
diogel ac iach ac yn eu mwynhau

Parch, urddas, preifatrwydd, hunan-werth, cefnogi eraill a 
chael eich cefnogi, digwyddiadau bywyd

  Sut mae ‘ymdeimlad o berthyn’ yn cael ei fesur? 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dangosyddion 
canlyniadau cenedlaethol fel ’Canran y bobl sy’n teimlo eu bod 
nhw’n perthyn i’w hardal leol’.   

Gwahaniaeth cadarnhaol yw cynnydd yn y canrannau 
dros amser. 

• Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data o o 
Arolwg Cenedlaethol Cymru i fesur hyn.  

• Bydd y wybodaeth yn dod oddi wrth bobl sydd 
wedi derbyn gofal a chymorth, a gofalwyr sydd 
wedi derbyn cymorth, sy’n 16 oed neu’n hŷn 
ledled Cymru.

  Adnoddau i archwilio ‘perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol’ ymhellach: 

• Lovell, L. a Bibby, J. (2018), What makes us healthy? An introduction to the social 
determinants of health, The Health Foundation.

• Gofal Cymdeithasol Cymru (2018), Ymchwil ar unigrwydd.

• Llywodraeth Cymru (2019), Adolygiad o effaith unigrwydd ac ynysigrwydd 
cymdeithasol ar iechyd a llesiant ac a yw pobl sy’n profi unigrwydd / ynysigrwydd 
cymdeithasol yn defnyddio mwy ar wasanaethau cyhoeddus 

• Llywodraeth Cymru (2019), Arolwg Cenedlaethol Cymru: Prif ganlyniadau, mis Ebrill 
2018 i fis Mawrth 2019.

• Llywodraeth Cymru (2020), Cysylltu Cymunedau: Strategaeth ar gyfer mynd i’r 
afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol a chreu cysylltiadau cymdeithasol 
cryfach.DRAFFT
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Profi eich gwybodaeth:

I. Rhowch ddiffiniad o fod yn ddiogel, yn 
seiliedig ar y canlyniadau llesiant sy’n 
ymwneud â ‘bod yn ddiogel’ a ‘pherthyn’.

II. Rhestrwch dair enghraifft o ffactorau sy’n 
gysylltiedig â pherthnasoedd diogel ac iach.

GWEITHGAREDD: 

Mae Mair yn berson ifanc sydd wedi cael profiad o ofal. Mae hi’n 17 oed ac 
yn byw gyda gofalwyr maeth. Doedd rhieni naturiol Mair ddim yn gallu gofalu 
amdani oherwydd eu bod nhw’n gaeth i gyffuriau. Mae Mair yn gwirfoddoli 
mewn clwb ieuenctid lleol ar stad ddifreintiedig. Mae hi’n teimlo ei bod hi’n 
deall llawer o’r hyn sy’n effeithio ar yr arddegwyr iau, a byddai hi’n hoffi 
gweithio gyda phobl ifanc fel gyrfa. Mae gan Mair berthynas dda â’r staff a’r 
arddegwyr iau, felly mae hi’n teimlo ei bod hi wir yn perthyn yno. Mae’r staff 
wedi gofyn i Mair arwain tasg gyda’r arddegwyr eraill, sef dylunio tudalen we 
ynglŷn ag aros yn ddiogel. Bydd y dudalen yn cael ei hychwanegu at wefan y 
clwb ieuenctid. Mae Mair a rhai o’r arddegwyr iau yn trafod beth ddylai gael ei 
gynnwys ar y dudalen we. Maen 
nhw’n cytuno bod angen cynnwys 
gwybodaeth, er enghraifft â phwy 
dylai pobl ifanc gysylltu os ydyn 
nhw’n teimlo eu bod nhw’n cael 
eu cam-drin neu eu hesgeuluso, 
neu mewn perygl o gael eu 
cam-drin neu eu hesgeuluso. 
Mae Mair hefyd yn awgrymu ei 
bod hi’n bwysig disgrifio beth yw 
perthynas anniogel a pherthynas 
nad yw’n iach.

1. Enwch ddau bwnc y gallai Mair eu cynnwys ar y dudalen we er mwyn 
cynorthwyo pobl ifanc eraill i aros yn ddiogel.

2. Nodwch ddwy agwedd ar waith gwirfoddol Mair sy’n gwneud iddi deimlo ei 
bod hi’n perthyn.  

Geiriau 
allweddol  

Bod yn ddiogel

Perthyn

Adran 1 | Pennod 1

Diffiniadau o iechyd a l lesiant
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Llesiant cymdeithasol ac economaidd 
(hefyd yn achos oedolion: cymryd rhan mewn gwaith)

    “Nid wyf yn byw mewn tlodi”  

Canlyniad llesiant 
(Canlyniad cenedlaethol)

Enghreifftiau o ffactorau sy’n gysylltiedig â hybu’r canlyniadau 
llesiant

Rwy’n cyfrannu at fy 
mywyd cymdeithasol a 
gallaf fod gyda’r bobl a 
ddewisaf

Teulu, gofalwr, ffrindiau, rhwydweithiau cymdeithasol, cydlyniad 
cymdeithasol, cynhwysiant, cymuned, gwasanaethau cyfeillio, 
gwirfoddoli, ymgysylltu cymdeithasol

Nid wyf yn byw mewn tlodi Amddifadedd, aelwydydd sy’n ddifreintiedig yn faterol, tlodi 
tanwydd, anghydraddoldeb, anghyfiawnder, Credyd Cynhwysol, 
budd-daliadau, oriau gwaith, gofal plant, tâl, incwm, tai, 
digartrefedd, iechyd a gofal cymdeithasol

Rwy’n cael cymorth i 
weithio

Rhwystrau o ran cyflogaeth, nodweddion gwarchodedig, addysg, 
hyfforddiant, dysgu seiliedig ar waith, NEET (pobl ifanc heb fod 
mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant), trafnidiaeth, mentora, 
menter/dechrau busnes, gofal plant, cynhwysiant, menter 
gymdeithasol

Rwy’n cael yr help sydd ei 
angen arnaf i dyfu a bod 
yn annibynnol

Cefnogaeth i rieni, datblygiad plant, tlodi plant, profiadau niweidiol 
yn ystod plentyndod, addysg ôl-16, ymyrryd yn gynnar, atal, prydau 
ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol, plant sy’n derbyn 
gofal, gweithio mewn partneriaeth, cyngor

Rwy’n cael gofal a 
chymorth drwy gyfrwng y 
Gymraeg os bydd angen 
hynny arnaf

Y Cynnig Rhagweithiol, darpariaeth blynyddoedd cynnar/grwpiau 
meithrin, addysg, trosglwyddo’r iaith o fewn y teulu, Cymraeg 
i oedolion, y gweithle, gwasanaethau, technoleg yn Gymraeg, 
dwyieithrwydd, diwylliant, y cyfryngau

  Sut mae ‘heb fod yn byw mewn tlodi’ yn cael ei fesur?

 Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dangosyddion canlyniadau cenedlaethol fel  ’Y bwlch o ran 
disgwyliad oes iach rhwng y rhai lleiaf a mwyaf difreintiedig’.

Gwahaniaeth cadarnhaol yw gostyngiad yn nifer y blynyddoedd dros amser.

• Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data o’r Swyddfa Ystadegau Gwladol a 
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru i fesur hyn.  

• Bydd y wybodaeth yn dod oddi wrth bob person ar draws Cymru gyfan.

  Adnoddau i archwilio ‘llesiant cymdeithasol ac economaidd’ ymhellach:

• Sefydliad Joseph Rowntree (2018), Tlodi yng Nghymru 2018.

• GIG Cymru (2015), Mwy na geiriau... Pecyn Gwybodaeth Gweithredu’r ‘Cynnig 
Rhagweithiol’ – Iechyd

• The Prince’s Trust, www.princes-trust.org.uk (Help for Young People)
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Addysg, hyfforddiant a gweithgareddau hamdden

    “Rwy’n gallu dysgu a datblygu i’m llawn botensial”

Canlyniad llesiant 
(Canlyniad cenedlaethol)

Enghreifftiau o ffactorau sy’n gysylltiedig â hybu’r canlyniadau 
llesiant

Rwy’n gallu dysgu a 
datblygu i’m llawn 
botensial

Mynediad at gyfleoedd dysgu ffurfiol/anffurfiol/ar-lein/cymunedol, 
addysg, hyfforddiant, cyflogaeth, datblygiad deallusol ac 
emosiynol, anghenion dysgu ychwanegol, cyfnodau trawsnewidiol 
mewn bywyd, cynhwysiant, amgylcheddau cadarnhaol ar gyfer 
dysgu 

Rwy’n gwneud y pethau 
sy’n bwysig i mi

Annibyniaeth, gwireddu uchelgais, datblygu sgiliau, gwybodaeth, 
galluoedd, hyder, rhwydweithiau cymdeithasol, dulliau sy’n 
canolbwyntio ar ganlyniadau, dymuniadau, dulliau sy’n seiliedig ar 
hawliau

  Sut mae ‘dysgu a datblygu i’m llawn botensial’ yn cael ei fesur?

 Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dangosyddion canlyniadau cenedlaethol fel ’Cyfraddau 
presenoldeb yn yr ysgol o ran plant sy’n derbyn gofal a chymorth’. 

Gwahaniaeth cadarnhaol yw cynnydd yn y cyfraddau dros amser. 

• Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data o o Gyfrifiad Plant sy’n Derbyn 
Gofal a Chymorth yng Nghymru i fesur hyn. 

• Bydd y wybodaeth yn dod oddi wrth blant sy’n rhan o gynllun gofal a chymorth 
yn ystod blwyddyn benodol ar lefel yr awdurdod lleol.

  Adnoddau i archwilio ‘addysg, hyfforddiant a gweithgareddau hamdden’ ymhellach:

• Bevan Foundation (2018), I want to be something: better opportunities for young 
people.

• Estyn (2020), Cymorth effeithiol yn yr ysgol ar gyfer disgyblion sydd dan anfantais a 
disgyblion sy’n agored i niwed – astudiaethau achos arfer dda.

• Engage to Change, www.engagetochange.org.uk 

• Gofal Cymdeithasol Cymru (2019), Cynorthwyo pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i 
sicrhau dyfodol llwyddiannus a gallu byw’n annibynnol.

• Llywodraeth Cymru (2020), Rhaglen trawsnewid system anghenion dysgu 
ychwanegol (ADY).

• StatsCymru (2020), Presenoldeb ysgol plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl 
mesur a blwyddyn.

Adran 1 | Pennod 1

Diffiniadau o iechyd a l lesiant
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Profi eich gwybodaeth:

I. Rhowch ddiffiniad o lesiant cymdeithasol ac economaidd yn seiliedig ar 
y datganiadau llesiant.

II. Rhowch ddiffiniad o addysg, 
hyfforddiant a gweithgareddau 
hamdden yn seiliedig ar y 
datganiadau llesiant.

GWEITHGAREDD

Mae Osian yn 33 oed ac wedi bod yn dioddef o afiechyd meddwl ers cyfnod hir.  
Mae teulu a ffrindiau Osian wedi bod yn gefnogol iawn. Mae sefydliad trydydd 
sector yn helpu Osian yn ystod y cyfnod trosglwyddo wrth iddo symud o aros 
mewn uned iechyd meddwl i fyw’n ôl yn y gymuned. Mae teulu Osian wedi bod 
yn byw mewn tlodi gan nad oedd ei bartner yn gallu gweithio a gofalu am eu 
plant ar yr un pryd. Nawr mae Osian a’i bartner eisiau mynd yn ôl i’r gwaith. 
Dydy Osian ddim eisiau mynd yn 
ôl i’r math o swydd oedd ganddo 
o’r blaen. Roedd ei swydd flaenorol 
yn achosi gormod o straen iddo 
ac wedi cyfrannu at ei afiechyd 
meddwl, yn ôl Osian. Mae’r 
sefydliad trydydd sector yn cefnogi 
Osian a’i deulu mewn ffyrdd 
gwahanol. Mae hyn yn cynnwys 
trefnu mynediad at gynghorydd ar 
fudd-daliadau lles, a dod o hyd i 
hyfforddiant i Osian er mwyn iddo allu mynd yn ôl i’r gwaith, ond mewn swydd 
wahanol. Maen nhw hefyd yn edrych ar bosibiliadau o ran gofal plant.

1. Rhestrwch ddau ffactor sydd wedi cyfrannu at y ffaith bod teulu Osian yn 
byw mewn tlodi.

2. Enwch un ffordd y gall hyfforddiant fod o fantais i iechyd a llesiant Osian 
yn y dyfodol.

Geiriau allweddol  

Llesiant cymdeithasol 
ac economaidd

Addysg, hyfforddiant 
a gweithgareddau 
hamdden
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Cyfraniad a wneir at y gymdeithas

    “Rwy’n ymgysylltu â’m cymuned ac yn cyfrannu ati”

Canlyniad llesiant 
(Canlyniad cenedlaethol)

Enghreifftiau o ffactorau sy’n gysylltiedig â hybu’r canlyniadau 
llesiant

Rwy’n ymgysylltu â’m 
cymuned ac yn cyfrannu 
ati

Cydgynhyrchu, fforymau, gwirfoddoli, gwasanaethau wedi’u 
harwain gan ddefnyddwyr, gwasanaethau anabledd, grwpiau 
hunaneiriolaeth

Teimlaf fy mod yn cael fy 
ngwerthfawrogi mewn 
cymdeithas

Hunan-werth, hunan-barch, twf personol, cydnabyddiaeth, 
cyflawniad, hunan-hunaniaeth, perthnasoedd cadarnhaol, 
ymdeimlad o sicrwydd ac o berthyn

  Sut mae ‘ymgysylltu â’r gymuned a chyfrannu ati’ yn cael ei fesur?

 Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dangosyddion canlyniadau cenedlaethol fel ’Canran y bobl 
sy’n gwirfoddoli’.

Gwahaniaeth cadarnhaol yw cynnydd yn y 
canrannau dros amser.

• Bydd Llywodraeth Cymru yn 
defnyddio’r data o o Arolwg 
Cenedlaethol Cymru i fesur hyn.  

• Bydd y wybodaeth yn dod oddi 
wrth bobl sydd wedi derbyn gofal 
a chymorth, a gofalwyr sydd wedi 
derbyn cymorth, sy’n 16 oed neu’n 
hŷn ledled Cymru.

  Adnoddau i archwilio ‘y cyfraniad a wneir at y gymdeithas’ ymhellach:

• Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, https://allwalespeople1st.co.uk/?lang=cy 
(Amdanom Ni)

• Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru, www.copronet.cymru/ (Gwybodaeth ac 
adnoddau) 

• Anabledd Dysgu Cymru, www.ldw.org.uk/cy/ (Ein gwaith) 

• Gwirfoddoli Cymru, www.volunteering-wales.net  

• Llywodraeth Cymru (2019), Arolwg Cenedlaethol Cymru: Prif ganlyniadau, mis Ebrill 
2018 i fis Mawrth 2019.

Adran 1 | Pennod 1

Diffiniadau o iechyd a l lesiant
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Sicrhau hawliau a hawlogaethau  
(hefyd yn achos oedolion: rheolaeth ar fywyd pob dydd)

    “Mae fy llais yn cael ei glywed a gwrandewir arno” 

Canlyniad llesiant  
(Canlyniad cenedlaethol)

Enghreifftiau o ffactorau sy’n gysylltiedig â hybu’r 
canlyniadau llesiant

Rwy’n gwybod ac yn deall pa ofal, cymorth a 
chyfleoedd sydd ar gael ac yn eu defnyddio 
er mwyn fy helpu i sicrhau fy llesiant

Cyfranogiad gweithredol, dewisiadau, cymryd 
risgiau cadarnhaol, dulliau perthynas-ganolog, hybu 
iechyd, grymuso, empathi

Gallaf gael gafael ar y wybodaeth gywir, pan 
fydd ei hangen arnaf, yn y ffordd rwyf am ei 
chael a defnyddio’r wybodaeth hon i reoli a 
gwella fy llesiant

Anghenion cyfathrebu ac iaith, gwybodaeth mewn 
fformatau gwahanol (e.e. hawdd eu darllen), 
mynediad cynnar, cael eich cynnwys, gwybodaeth 
gyfredol, ymddiriedaeth

Rwy’n cael fy nhrin ag urddas a pharch ac 
rwy’n trin eraill yn yr un ffordd

Dulliau sy’n seiliedig ar hawliau, dulliau plentyn-
ganolog, dulliau person-ganolog, cydsyniad, 
cynhwysiant, dulliau cadarnhaol, diogelu, 
ymddygiad sy’n herio

Mae fy llais yn cael ei glywed a gwrandewir 
arno

Cydgynhyrchu, llais a rheolaeth, beth sy’n bwysig i 
mi, hawliau a chyfrifoldebau, gwrando gweithredol, 
technoleg gynorthwyol, pryderon a chwynion, 
dilysrwydd, parchu ein gilydd, empathi 

Mae fy amgylchiadau unigol yn cael eu 
hystyried

Cydraddoldeb, amrywiaeth, diwylliant, crefydd, 
hanes, cefndir, iaith, y Gymraeg, gofalwr, profiadau, 
credoau, teulu, cymuned, rhwydweithiau

Rwy’n siarad drosof fy hun ac yn cyfrannu 
at y penderfyniadau sy’n effeithio ar fy 
mywyd neu mae gennyf rywun a all wneud 
hynny drosof

Hunaneiriolaeth, eiriolaeth, cyfathrebu yn eich 
ffordd eich hun, mynegi teimladau, trefn a 
gweithgareddau dyddiol, cynlluniau cymorth 
a chynlluniau gofal a chymorth, dulliau sy’n 
canolbwyntio ar ganlyniadau, atal

  Sut mae ‘lleisiau’n cael eu clywed a gwrandewir arnynt’ yn cael ei fesur?

 Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dangosyddion canlyniadau cenedlaethol fel ’Canran y bobl 
sy’n teimlo eu bod yn rhan o benderfyniadau ynghylch eu gofal a’u cymorth’. 

Gwahaniaeth cadarnhaol yw cynnydd yn y canrannau dros amser.

• Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data o Arolwg Cenedlaethol Cymru i 
fesur hyn.  

• Bydd y wybodaeth yn dod oddi wrth bobl sydd wedi derbyn gofal a chymorth, a 
gofalwyr sydd wedi derbyn cymorth, sy’n 16 oed neu’n hŷn ledled Cymru.

  Adnoddau i archwilio ‘sicrhau hawliau a hawlogaethau’ ymhellach:

• Anabledd Cymru (2020), Know your rights, Use your rights, Live your rights!

• Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (2018), A yw Cymru’n Decach? 

• Llywodraeth Cymru (2019), Arolwg Cenedlaethol Cymru: Prif ganlyniadau, mis Ebrill 
2018 i fis Mawrth 2019.

DRAFFT
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Diffiniadau o iechyd a l lesiant

Profi eich gwybodaeth:

I. Rhowch ddiffiniad o gyfraniad a 
wneir at y gymdeithas yn seiliedig ar y 
datganiadau llesiant.

II. Rhestrwch ddau ganlyniad llesiant 
sy’n gysylltiedig â’r diffiniad o sicrhau 
hawliau a hawlogaethau.

GWEITHGAREDD

Mae Olwen yn 67 oed, a bu farw ei gŵr yn ddiweddar ar ôl trawiad annisgwyl 
ar y galon. Roedd hi a’i gŵr yn edrych ymlaen yn fawr at eu hymddeoliad 
gyda’i gilydd, ond nawr mae popeth wedi newid. Roedden nhw bob amser 
wedi gwirfoddoli yn eu cymuned leol drwy gasglu sbwriel a garddio mewn 
ardaloedd cymunedol. Roedden nhw hefyd yn mwynhau mynd i ddigwyddiadau 
cymdeithasol gyda’r nos. Ers marwolaeth gŵr Olwen, mae’r gwirfoddolwyr 
eraill wedi rhoi llawer o gefnogaeth iddi, ac wedi ei hannog i barhau gyda 
gweithgareddau a digwyddiadau er nad yw hi wir eisiau gwneud dim byd. 
Mae Olwen yn penderfynu mynychu digwyddiad i ymgynghori â’r cyhoedd 
am gynnig yn ymwneud â ffordd newydd o ddarparu gwasanaethau iechyd 
yn y gymuned. Yn y cyfarfod, mae hi’n 
cyflwyno safbwyntiau ar ei rhan ei hun 
ac ar ran ei gŵr, gan ei bod wedi trafod y 
cynnig â’i gŵr pan oedd e’n fyw, ac roedd 
y ddau’n anghytuno ag ef. Mae Olwen 
yn falch iddi fynd i’r cyfarfod. Mae hi’n 
teimlo bod y darparwyr gwasanaethau 
iechyd wedi cydnabod y materion y 
gwnaeth hi eu codi – agweddau nad 
oedden nhw wedi’u hystyried o’r blaen. 

1. Nodwch ddwy ffordd mae Olwen yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w 
chymuned. 

2. Rhestrwch ddwy ffordd mae cyfraniad Olwen fel gwirfoddolwr cymunedol 
ac yn y digwyddiad ymgynghori wedi bod o fantais i’w iechyd a’i llesiant. 

Geiriau allweddol  

Cyfraniad a wneir at y 
gymdeithas

Sicrhau hawliau a 
hawlogaethau
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Addasrwydd llety preswyl  

    “Rwy’n byw mewn cartref sy’n fy helpu orau i sicrhau fy llesiant”

Canlyniad llesiant 
(Canlyniad cenedlaethol)

Enghreifftiau o ffactorau sy’n gysylltiedig â hybu’r canlyniadau 
llesiant

Rwy’n byw mewn cartref 
sy’n fy helpu orau i sicrhau 
fy llesiant

Byw gyda theulu, tai gwarchod/gofal ychwanegol, byw’n 
annibynnol, llety wedi’i rannu, byw â chefnogaeth, cymorth gyda 
digartrefedd, cynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth, 
cefnogaeth i denantiaid, gofal cartref, gwaith allgymorth, cartrefi 
gofal, gofal plant preswyl, addasiadau i gartrefi, cartrefi mewn 
parciau, pentrefi ymddeol, perchentyaeth, rhentu, cymorth 
wrth symud ymlaen (e.e. pobl sy’n gadael sefydliad gofal), Safon 
Ansawdd Tai Cymru, ailalluogi

  Sut mae ‘byw mewn cartref sy’n helpu orau i sicrhau llesiant’ yn cael ei fesur? 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dangosyddion canlyniadau cenedlaethol fel ’Canran y 
teuluoedd digartref sy’n cynnwys plant dibynnol’.

Gwahaniaeth cadarnhaol yw gostyngiad yn y 
canrannau dros amser.

• Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r 
data o gasgliadau data digartrefedd 
awdurdodau lleol i fesur hyn.

• Bydd y wybodaeth yn dod o deuluoedd 
sy’n cael eu derbyn fel rhai digartref yng Nghymru, ar lefel awdurdodau lleol. 

  Adnoddau i archwilio ‘addasrwydd llety preswyl’ ymhellach:

• Age Cymru (2019), Reablement, intermediate care and preventative services in 
Wales.  

• Cymorth Cymru (2017) Health matters: The health needs of homeless people in 
Wales.

• Dewis Cymru, www.dewis.cymru/supported-accomodation 

• Anabledd Cymru, www.disabilitywales.org (Independent Living).

• Iechyd Cyhoeddus Cymru (2019), Gwneud Gwahaniaeth – Tai ac Iechyd: Yr Achos 
dros Fuddsoddi, tudalennau 3–6.

• Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, www.publichealthnetwork.cymru/cy 
(Digartrefedd).

• StatsCymru (2019), Cartrefi cymwys ar gyfer cymorth digartrefedd ac mewn 
blaenoriaeth angen yn ôl ardal a mesur (Adran 75). 

Geiriau 
allweddol  

Llety preswyl
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CRYNODEB O’R DYSGU
DIFFINIADAU O IECHYD A LLESIANT 

Yn y bennod hon, rydych chi wedi:

• Nodi diffiniadau o iechyd a llesiant fel mae Sefydliad Iechyd y Byd a 
Llywodraeth Cymru yn eu cynnig.

• Ystyried wyth diffiniad o lesiant o’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol, 
ac enghreifftiau o ffactorau sy’n gysylltiedig â hybu canlyniadau llesiant.

• Gweld enghreifftiau o dystiolaeth mae Llywodraeth Cymru yn ei 
defnyddio, fel arolygon ac  ystadegau, i fesur a fydd hybu canlyniadau 
llesiant, dros amser, yn gwella bywydau pobl sydd angen gofal a 
chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth.

• Defnyddio adnoddau, fel gwefannau a dogfennau, i archwilio pob diffiniad 
o lesiant a’i effaith ar fywydau pobl.

Adran 1 | Pennod 1

Diffiniadau o iechyd a l lesiant
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Bydd y cynnwys dysgu hwn hefyd yn cynorthwyo gwybodaeth, sgiliau a 
dealltwriaeth yn achos y cymhwyster Lefel 3 Tystysgrif a Diploma 
mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau.

◊ Uned 3 – Hybu hawliau unigolion ar bob cam o’r rhychwant oes

 ⃘ 3.3 Rhwystrau i gyfranogiad, herio anghydraddoldeb a hybu hawliau unigolion

◊ Uned 4 – Deall sut mae cyflyrau cyffredin yn effeithio ar y corff dynol

 ⃘ 4.4 – Gofal a chymorth wrth fyw gyda chyflyrau a heriau ffisiolegol

Model biofeddygol

Mae’r model biofeddygol yn ddull traddodiadol o hybu iechyd a llesiant. Mae’r pwyslais i 
gyd ar y ffactorau biolegol a chorfforol sy’n effeithio ar iechyd a chlefydau, heb ystyried 
ffactorau eraill.

Mae’r model biofeddygol yn dweud bod iechyd a llesiant da yn arwydd o absenoldeb clefyd 
neu afiechyd. Mae hyn yn seiliedig ar y dybiaeth bod rhyw ddiffyg corfforol yn bodoli rywle 
yn y corff dynol. Mae’r model hwn yn pwysleisio namau unigolion a’r hyn dydyn nhw ddim yn 
gallu ei wneud o ganlyniad i’r clefyd neu’r afiechyd.  Y dybiaeth yw mai namau unigolion sy’n 
eu hatal rhag byw bywyd annibynnol a bodlon, yn hytrach nag unrhyw ffactor arall.

Pennod 2: Deall modelau iechyd, anabledd a llesiant

DRAFFT
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Mae’r model biofeddygol yn awgrymu bod angen ‘cywiro pethau’ pan fydd symptomau’n 
dangos bod rhywbeth ‘o’i le’. Yn ôl y model hwn, mae iechyd meddwl a llesiant gwael yn 
digwydd o ganlyniad i glefyd neu afiechyd, yn gysylltiedig ag annormaleddau genetig a 
phroblemau gyda’r ymennydd fel anghydbwysedd 
cemegol. O ganlyniad, mae’r ymatebion yn seiliedig 
yn bennaf ar ymyriadau meddygol (ymyriad yw 
gwaith sy’n digwydd i wella canlyniadau iechyd a 
llesiant unigolyn neu bobl sy’n byw mewn 
cymunedau). Mae ymyriadau meddygol a 
llawfeddygol ar ffurf diagnosis clinigol, triniaeth 
feddygol a meddyginiaeth yn allweddol i’r model 
biofeddygol, ac yn seiliedig ar yr awgrym bod 
angen cywiro neu adfer problem fiolegol. 

GWEITHGAREDD

Ar wefan y GIG (www.nhs.uk), chwiliwch am ben tost/cur pen (‘Headaches’ – rhai 
cyffredinol yn unig ac nid mathau penodol) ar y mynegai ‘Health A-Z’.

1. Beth yw’r ffactorau corfforol sy’n achosi pen tost/cur pen? 

2. A oes sôn am unrhyw ffactorau sydd ddim yn rhai corfforol, ac os felly, 
beth ydyn nhw?

Cryfderau a chyfyngiadau’r model biofeddygol 

Mae’r model biofeddygol yn cael ei barchu am ei fod yn sail i system sy’n rhoi categorïau a 
diffiniadau clir o gyflyrau iechyd. Oherwydd hyn, mae’n bosibl gwneud asesiadau, diagnosis a 
chynnal triniaethau er mwyn iacháu a gwella bywydau pobl.  Er enghraifft, mae esgyrn wedi 
torri a heintiau bacteriol yn ymateb yn dda iawn i asesiadau, diagnosis a thriniaethau, yn 
seiliedig ar brosesau er mwyn adfer iechyd a llesiant corfforol.

Mae pobl a sefydliadau sy’n hybu iechyd a llesiant 
meddyliol ac emosiynol yn cydnabod pwysigrwydd 
cyfraniad y model biofeddygol wrth drin afiechyd 
meddwl. Mae unigolion yn gwerthfawrogi ymyriadau 
meddygol gan eu bod yn lleihau’r straen meddyliol 
ac emosiynol. I rai, mae cael diagnosis o gyflwr ag 
enw neu label yn rhyddhad mawr. Mae’n  eu galluogi 
nhw ac eraill i ddeall pam maen nhw’n teimlo ac yn 
ymddwyn fel maen nhw’n ei wneud.

Geiriau 
allweddol  

Ffactorau biolegol

Ffactorau corfforol

Clefyd ac afiechyd

Geiriau 
allweddol  

Model 
biofeddygol

Cryfderau

Cyfyngiadau
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Fodd bynnag, mae rhai wedi herio awdurdod y model biofeddygol gan ei fod yn tybio mai 
ffactorau genetig neu fiolegol sy’n achosi pob problem iechyd gymhleth, gan ddiystyru pob 
posibilrwydd arall. Er enghraifft, mae trin afiechyd meddwl drwy gywiro anghydbwysedd 
cemegol yn yr ymennydd yn ddull sydd wedi cael ei gwestiynu dro ar ôl tro. Mae hyn oherwydd 
bod pobl yn gallu parhau i ddioddef o afiechyd meddwl a llesiant gwael er eu bod yn cymryd 
meddyginiaeth seiciatrig. Hefyd mae rhai wedi cwestiynu pa mor ddiogel yw meddyginiaethau 
sy’n gallu arwain at sgil effeithiau a dibyniaeth yn y tymor hir, a hynny heb ddatrys y problemau 
sylfaenol sy’n achosi’r afiechyd meddwl.

Yn ogystal â hyn, mae’r model biofeddygol yn cael ei feirniadu am ddefnyddio afiechyd, salwch 
a namau fel ffordd negyddol o ddiffinio unigolion, gan olygu bod y ffactorau meddygol hyn yn 
dylanwadu ar sut mae pobl eraill yn eu gweld a’u trin nhw. Gall canolbwyntio ar broblemau 
meddygol gefnogi stereoteipiau a gwahaniaethu, sy’n golygu y bydd namau unigolion yn cael 
effaith negyddol ar eu bywydau. Gall hefyd atgyfnerthu’r gred gyffredinol yn y gymdeithas, ac 
ym meddwl y person ei hun, fod pobl sy’n dioddef o afiechyd, salwch neu nam yn methu byw 
bywydau annibynnol a chadarnhaol.  

Profi eich gwybodaeth:

I. Nodwch ddau o gryfderau’r model biofeddygol.

II. Nodwch ddau o gyfyngiadau’r model biofeddygol.
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Model cymdeithasol

Yn ôl y diffiniad, mae’r model cymdeithasol 
o iechyd yn cysylltu amrywiaeth o ffactorau 
cymdeithasol, sef y penderfynyddion 
cymdeithasol, sy’n dylanwadu ar iechyd a 
llesiant. Mae’r penderfynyddion cymdeithasol 
yn amlinellu’r rhwystrau mae unigolion yn 
eu hwynebu o ganlyniad i’w nodweddion a’u 
hamgylchiadau personol. Mae’r rhwystrau hyn 
yn arwain at anghydraddoldebau iechyd yn y 
gymdeithas, felly nid yw iechyd yn ymwneud ag 
absenoldeb clefyd neu afiechyd yn unig.

Mae’r model cymdeithasol yn nodi bod angen mynd i’r afael ag amrywiaeth o ffactorau ac 
anghydraddoldebau cymdeithasol er mwyn gwella iechyd pobl.

PROFIADAU/
BYWYD CYNNAR

TEULU/GOFALWYR
ADDYSG

EARLY LIFE / 
EXPERIENCES

FAMILY / 
CARERS

EDUCATION

NODWEDDION 
PERSONOL

TLODI
ALLGÁU 

CYMDEITHASOL

GWAITH
INCWM

DIWEITHDRA

CYMORTH A 
RHWYDWEITHIAU 

CYMDEITHASOL
CYMUNED

YMDDYGIADAU 
FFORDD O FYW

STRAEN
CAETHIWED

BWYD
TRAFNIDIAETH

TAI
AMGYLCHEDD

PENDERFYNYDDION 
CYMDEITHASOL 

IECHYD

(Ffynhonnell: Sefydliad 

Iechyd y Byd (2003), Social 

Determinants of Health: 

The Solid Facts, Second 

Edition.)
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Mae adroddiad terfynol Adolygiad Marmot, ‘Fair Society, Healthy Lives’ (2010), a Sefydliad 
Iechyd y Byd wedi bod yn ddylanwadol iawn o ran annog pobl a sefydliadau i ystyried 
penderfynyddion cymdeithasol iechyd. Neges yr adroddiad a Sefydliad Iechyd y Byd yw y 
dylai’r penderfynyddion hyn gael eu hystyried yn amodau sy’n pennu pa mor debygol yw 
cyflawni canlyniadau iechyd a llesiant cadarnhaol ar 
draws rhychwant oes unigolyn. 

Ystyr hyn yw bod penderfynyddion cymdeithasol 
iechyd yn gysylltiedig â’r amodau mae pobl wedi’u 
geni ynddyn nhw, plentyndod ac oedolaeth y bobl 
hyn, a’r cyfleoedd cymdeithasol ac economaidd 
sydd ar gael iddyn nhw. Mae penderfynyddion 
cymdeithasol hefyd yn ymwneud â faint o bŵer a 
rheolaeth sydd gan bobl dros eu bywydau, gan 
gynnwys y dewisiadau sydd ar gael iddyn nhw.

Mae’r model cymdeithasol yn nodi nad oes gan wahanol unigolion yr un cyfleoedd yn y 
gymdeithas ar ddechrau ac ar ddiwedd eu hoes. 
Oherwydd hyn, bydd rhai yn wynebu mwy o 
rwystrau mewn bywyd nag eraill. Mae iechyd y 
cyhoedd yn cael ei ystyried yn ffordd dda o fesur 
cynnydd cymdeithasol ac economaidd – os yw’r 
rhain yn wael, mae iechyd a llesiant yr unigolion 
yn y gymuned honno yn debygol o adlewyrchu 
hyn. Mae graddiant cymdeithasol iechyd yn 
disgrifio sefyllfa lle mae statws cymdeithasol ac 
economaidd gwael yn golygu bod canlyniadau 
iechyd a llesiant gwael yn llawer mwy tebygol, 
gan gynnwys disgwyliad oes byrrach. 

Mae’r model cymdeithasol yn cyd-fynd â deddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol gan 
ei fod yn cydnabod bod unigolion sydd â nodweddion gwarchodedig, fel pobl anabl, yn fwy 
tebygol o wynebu rhwystrau o ran cael iechyd a llesiant cadarnhaol. Nid yw hyn yn digwydd 
o ganlyniad i glefyd, afiechyd neu nam yr unigolyn, yn ôl y model cymdeithasol. Yn hytrach, 
mae’n digwydd oherwydd bod y gymdeithas yn gosod rhwystrau o ganlyniad i agweddau, 
systemau ac amgylcheddau sy’n gwahaniaethu ac yn analluogi. 

Gallwn weld y gwahaniaeth hwn o ran agwedd yn y pwyslais gwahanol mae’r model meddygol 
a’r model cymdeithasol yn ei roi ar anabledd. Mae’r model meddygol yn ystyried bod nam 
person yn rhywbeth sy’n ei rwystro mewn bywyd. Mae’r model cymdeithasol, ar y llaw arall, yn 
gosod baich cyfrifoldeb yn gyfan gwbl ar ysgwyddau’r gymdeithas. Y gymdeithas, o ganlyniad 
i rwystrau cymdeithasol (e.e. agweddau negyddol) a strwythurol (e.e. dyluniad adeiladau), sy’n 
ei gwneud hi’n fwy anodd i bobl anabl gyflawni eu llawn botensial.

Geiriau 
allweddol  

Penderfynyddion 
cymdeithasol

Rhwystrau

Anghydraddoldebau 
iechyd
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GWEITHGAREDD

Edrychwch ar y diagram sy’n amlinellu penderfynyddion cymdeithasol 
iechyd. Rhestrwch y rhwystrau o ran cael iechyd a llesiant da sy’n cyfrannu at 
anghydraddoldebau iechyd.

Mae cyhoeddiad The Health Foundation, Health Equity in England: The Marmot Review 10 Years 
On (2020), yn pwysleisio bod modd osgoi anghydraddoldebau iechyd a’u lleihau’n sylweddol 
drwy gael gwared ar rwystrau cymdeithasol o’r dechrau’n deg. Yn seiliedig ar yr egwyddor hon, 
mae’r model cymdeithasol o iechyd yn rhoi pwyslais cryf ar atal neu ar gamau gweithredu 
ataliol. Er enghraifft, mae peidio ag ysmygu, bod ag iechyd meddwl da, a chael mynediad at 
gymorth cymdeithasol yn hybu iechyd a llesiant da. Gall yr elfennau hyn atal iechyd person 
rhag dirywio gan olygu bod llai o bobl yn cael eu derbyn i’r ysbyty.

Mae’r model cymdeithasol hefyd yn pwysleisio bod angen ymyrryd yn gynnar. Ystyr hyn yw bod 
gwaith yn cael ei wneud yn gynnar i atal iechyd a llesiant person rhag dirywio ymhellach. Er 
enghraifft, yn achos person ifanc sy’n wynebu mynd yn ddigartref, byddai ymyrryd yn gynnar 
drwy roi cyngor a gwybodaeth, neu drwy ei gyfeirio at lety arall, yn atal y person ifanc rhag 
mynd yn ddigartref yn y pen draw. 

Yn achos canlyniadau iechyd a llesiant gwael iawn 
ymhlith unigolion, bydd ymyrryd yn gynnar i geisio datrys 
problem yn atal y broblem honno rhag gwaethygu. 
Bydd hefyd yn atal unrhyw effaith negyddol ar iechyd 
a llesiant yr unigolion ac ar eu cyfleoedd mewn bywyd 
yn y dyfodol.

Mae’r enghreifftiau o atal ac ymyrryd yn gynnar yn adlewyrchu model cymdeithasol sy’n gofyn 
i amrywiaeth eang o sectorau weithio gyda’i gilydd i roi sylw i agweddau amrywiol ar fywydau 
pobl, er mwyn hybu iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau.

Profi eich gwybodaeth:

I. Rhowch ddiffiniad o’r model cymdeithasol o iechyd.

II. Rhowch un enghraifft o atal.

III. Rhowch un enghraifft o ymyrryd yn gynnar.

Adran 1 | Pennod 2
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GWEITHGAREDD

Mae Iwan yn 19 oed ac yn cael profiad o iechyd meddwl a llesiant gwael. Ar ôl 
i’w ffrind gorau, Harri, dreulio 
llawer o amser yn ei berswadio, 
mae Iwan yn mynd i weld ei 
feddyg teulu i ddweud ei fod 
yn meddwl bod angen help 
arno. Yn ôl Iwan, nid yw’n 
cysgu’n dda, mae ef wedi magu 
pwysau wrth wneud yr hyn 
mae’n ei ddisgrifio fel bwyta i 
gael cysur, a does ganddo ddim 
cymhelliant i wneud dim byd. 
Mae Iwan yn cyfaddef ei fod yn 
dechrau crio weithiau ac nid 
yw’n gwybod pam. Mae Iwan 
yn ddi-waith ac mae’n dweud ei 
fod yn gweld eisiau ei fam-gu a 
fu farw chwe mis yn ôl.

1. Ar ba ffactorau 
gallai’r model biolegol 
ganolbwyntio?

2. Pa ymatebion neu 
driniaethau gallai’r model 
biofeddygol eu hawgrymu?

3. Ar ba ffactorau gallai’r model cymdeithasol ganolbwyntio?

4. Pa ymatebion neu driniaethau gallai’r model cymdeithasol eu hawgrymu?
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Cryfderau a chyfyngiadau’r model cymdeithasol

Mae’r model cymdeithasol yn effeithiol wrth adnabod yr amrywiol ffactorau sy’n cyfrannu at 
iechyd a llesiant. Mae’n pwysleisio bod canlyniadau iechyd a llesiant da yn dibynnu ar fodloni 
pob un o amrywiaeth o anghenion, fel cymorth ar gyfer datblygiad blynyddoedd cynnar, tai, 
addysg a chynhwysiant cymdeithasol.

Yn ogystal, mae’r model cymdeithasol yn dangos bod cysylltiad clir rhwng tlodi, gwahaniaethu 
ac iechyd a llesiant gwael. Ond, yn yr un modd, mae’n 
dangos bod modd gwyrdroi’r sefyllfa drwy gael gwared 
ar y rhwystrau hyn.

Ar y llaw arall, er bod y model cymdeithasol yn dweud 
bod angen sicrhau bod penderfynyddion cymdeithasol 
iechyd yn dda yn achos pawb, nid yw’r rhain yn gallu 
rheoli ewyllys rydd unigolion, eu dewisiadau ffordd o 
fyw a’u parodrwydd i gymryd cyfrifoldeb personol dros 
eu llesiant eu hunain. Bydd penderfyniadau unigolion 
yn effeithio ar eu canlyniadau iechyd a llesiant, waeth 
beth yw eu hamgylchiadau ar ddechrau eu bywyd a waeth pa mor dda yw eu penderfynyddion 
cymdeithasol iechyd.

Mae pobl o gefndiroedd cyfoethog yn gallu cael canlyniadau iechyd a llesiant gwael o ganlyniad i 
ffactorau eraill yn eu bywydau sydd ddim yn gysylltiedig â ffactorau economaidd. Er enghraifft, 
mae cam-drin domestig yn digwydd ym mhob rhan o’r gymdeithas gan ei fod yn ymwneud â 
cham-drin pŵer – rhywbeth sydd y tu hwnt i ddylanwad ffactorau economaidd. Felly, er bod y 
model cymdeithasol yn effeithiol o ran pwysleisio penderfynyddion cymdeithasol iechyd, mae 
cyfuniad cymhleth o ffactorau eraill hefyd yn gallu dylanwadu ar iechyd a llesiant unigolion. 

Profi eich gwybodaeth:

I. Rhowch ddau o gryfderau’r model cymdeithasol.

II. Rhowch ddau o gyfyngiadau’r model cymdeithasol.

Geiriau 
allweddol  

Model 
cymdeithasol

Cryfderau

Cyfyngiadau

Deall modelau iechyd, anabledd a l lesiant

Adran 1 | Pennod 2

DRAFFT



D
if

fi
n

ia
d

a
u

 a
 c

h
ys

yn
ia

d
a

u
 o

 i
e

c
h

yd
 a

 l
le

si
a

n
t  

36

Y model meddygol a’r model cymdeithasol o anabledd

Mae deall y model biofeddygol a’r model 
cymdeithasol o iechyd yn gosod y cyd-
destun ar gyfer ymgyrch y mudiad 
anabledd dros wrthod y model meddygol 
o anabledd o blaid model cymdeithasol. 
Byddai rhai yn dadlau mai’r gymdeithas, 
nid anabledd person, sy’n codi’r 
rhwystrau sy’n atal cydraddoldeb, 
annibyniaeth ac iechyd a llesiant 
cadarnhaol. 

Roedd y model biofeddygol wedi llywio sut 
roedd cymdeithas yn ystyried ac yn trin pobl 
anabl ers canrifoedd. Mae rhai’n dadlau 
bod cael gwared ar ddylanwad y model hwn 
yn parhau’n broses araf. Mae ymgyrchwyr 
anabledd fel Irving Zola a Michael Oliver 
wedi herio’r model biofeddygol drwy awgrymu ei fod yn ystyried bod anabledd unigolyn yn 
rhywbeth sy’n achosi problem i’r unigolyn ei hun ac 
i bobl eraill hefyd. Roedd yr agwedd hon i’w gweld 
yn y ffordd roedd anabledd yn cael ei droi’n broblem 
feddygol i’w chywiro, er mwyn gwneud i bobl anabl 
ffitio i mewn i’r gymdeithas lle bynnag roedd modd. 
Pe na bai pobl anabl yn gallu ffitio i mewn, byddai’n 
bosibl eu cuddio mewn sefydliadau ac ysbytai. Mae’r 
agweddau a’r camau gweithredu hyn yn gysylltiedig 
ag ynysigrwydd, stigma, gwahaniaethu a thorri 
hawliau dynol.

Roedd y mudiad anabledd yn ymgyrchu dros fodel cymdeithasol o anabledd, yn seiliedig ar yr 
egwyddor mai’r gymdeithas, nid anabledd person, sy’n codi’r rhwystrau sy’n atal cydraddoldeb, 
annibyniaeth ac iechyd a llesiant cadarnhaol. Byddai hyn yn golygu bod anabledd yn cael ei 
ystyried yn fater cymdeithasol, yn hytrach nag yn fater iechyd. Mae’r mudiad anabledd wedi 
herio gwahaniaethu yn seiliedig ar stereoteipiau negyddol sy’n portreadu pobl anabl fel 
problemau i’w datrys, i deimlo trueni drostynt neu i’w cadw ar wahân. Yn hytrach, mae angen 
gwerthfawrogi anabledd fel nodwedd unigryw sy’n arwydd o amrywiaeth, ac mae angen hybu 
hawliau dynol pobl anabl.

Mae anabledd yn nodwedd warchodedig yn ôl Deddf Cydraddoldeb 2010. Ystyr hyn yw bod 
gwahaniaethu yn erbyn unigolyn oherwydd ei anabledd yn anghyfreithlon. Mae aflonyddu a 
throseddau casineb ar sail anabledd hefyd yn gallu arwain at erlyniad troseddol yn y DU. 

Geiriau 
allweddol

Anabledd

Model meddygol

Model 
cymdeithasol
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Mae egwyddorion allweddol y model cymdeithasol o anabledd wedi’u crynhoi yng Nghonfensiwn 
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau, sydd i’w gweld isod:

• Mae gan bobl anabl yr hawl i gael yr un 
dewisiadau â phobl eraill. 

• Mae gan bobl anabl yr hawl i fyw’n annibynnol 
yn y gymdeithas. 

• Mae gan bobl anabl yr hawl i gael eu derbyn 
fel aelodau o’u cymuned.

Mae angen cael gwared ar rwystrau sy’n atal pobl anabl rhag defnyddio’r hawliau hyn, er 
enghraifft:

• Rhwystrau sefydliadol, er enghraifft diffyg dewis o ran addysg ac unrhyw ofal a 
chymorth sydd ei angen arnyn nhw.

• Rhwystrau amgylcheddol, er enghraifft cynllunio anhygyrch o ran adeiladau, cartrefi, 
ffyrdd a phalmentydd, a thrafnidiaeth anhygyrch.

• Rhwystrau cymdeithasol ac ymddygiadol sy’n ysgogi aflonyddu a throseddau 
casineb.

Geiriau 
allweddol

Hawliau a 
dewisiadau

Rhwystrau
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Beth yw’r gwahaniaethau rhwng y model meddygol a’r model cymdeithasol 
o anabledd?

Model meddygol o anabledd Model cymdeithasol o anabledd

Mae anabledd yn fater meddygol sy’n 
cynnwys unrhyw symptomau, anaf, clefyd, 
afiechyd neu nam.

Mae anabledd yn fater cymdeithasol sy’n 
cynnwys profiadau sy’n seiliedig ar y ffordd 
mae’r gymdeithas yn ystyried pobl anabl.

Mae anabledd yn creu rhwystrau sy’n atal 
person rhag byw bywyd annibynnol.

Mae’r gymdeithas yn creu rhwystrau sy’n 
atal person anabl sydd eisiau byw bywyd 
annibynnol rhag gwneud hynny

‘Problem feddygol’ yw anabledd ac mae’n 
pennu ymdeimlad person o’i hunaniaeth.

Y person anabl ei hun sy’n pennu ei 
ymdeimlad o hunaniaeth, nid ei anabledd.

Tybiaeth bod angen triniaeth feddygol, 
meddyginiaeth neu gymorth.

Dim tybiaeth bod angen triniaeth feddygol, 
meddyginiaeth neu gymorth.

Mae anabledd yn broblem y mae’n rhaid i’r 
unigolyn ei hun, ac eraill, ei dioddef a gofidio 
amdani.

Mae anabledd yn nodwedd werthfawr ac 
unigryw sy’n cyfrannu at amrywiaeth, ac yn 
rhywbeth i’w barchu gan y person ei hun a 
phobl eraill.

Mae’r pwyslais ar yr hyn mae person anabl 
yn methu ei wneud.

Mae’r pwyslais ar yr hyn mae person anabl 
yn gallu ei wneud.

Yr anabledd yw’r ffactor canolog yn asesiad 
y person, gyda phwyslais ar agweddau 
meddygol a chorfforol fel symudedd.

Y person yw’r ffactor canolog yn ei asesiad, 
gyda phwyslais ar agweddau gwahanol ar ei 
fywyd gan gynnwys beth sy’n bwysig iddo.

Tybiaeth bod person anabl yn methu 
mwynhau yr un ansawdd bywyd â pherson 
sydd ddim yn anabl. 

Tybiaeth bod person anabl yn gallu 
mwynhau yr un ansawdd bywyd â pherson 
sydd ddim yn anabl. 

Mae pobl anabl yn cael eu cadw ar wahân i’r 
gymdeithas, e.e. ysgolion a threfniadau byw 
gwahanol.

Dydy pobl anabl ddim yn cael eu cadw ar 
wahân, ac mae’r gymdeithas yn addasu i 
sicrhau bod pobl anabl yn cael eu cynnwys 
yn y gymuned.

Tybiaeth nad yw pobl anabl yn gallu 
cyfrannu at y gymdeithas.

Tybiaeth bod pobl anabl yn gwneud 
cyfraniad gweithgar a gwerthfawr i’r 
gymdeithas.
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GWEITHGAREDD

Mae Bharti yn berson 
anabl yn ei hugeiniau 
cynnar sy’n defnyddio 
cadair olwyn. Mae 
ganddi swydd mae’n 
ei mwynhau sy’n talu’n 
dda, ac mae hi’n teithio 
i’r gwaith mewn car sydd 
wedi’i addasu ar gyfer 
ei hanabledd a’i chadair 
olwyn. Mae gweithle 
Bharti yn gwbl hygyrch 
y tu mewn a’r tu allan, 
felly does dim rhwystrau 
i’w hatal rhag gwneud 
ei gwaith. Mae gan Bharti fywyd cymdeithasol prysur ac mae hi’n mwynhau 
coginio i’w ffrindiau yn ei chartref. Yn ddiweddar mae Bharti wedi dechrau 
perthynas sy’n mynd yn dda. Yn ei chartref, mae drysau sy’n ddigon llydan iddi 
allu mynd i bobman, mae ystafell gawod a chegin sydd wedi’i gosod ar lefel sy’n 
galluogi Bharti i goginio a gwneud tasgau eraill.

1. Rhestrwch y ffactorau sy’n galluogi Bharti i fynd i’r gwaith, i fyw’n 
annibynnol ac i feithrin perthnasoedd cadarnhaol.

2. Sut mae amgylchiadau Bharti yn debygol o ddylanwadu ar ei hiechyd a’i 
llesiant?

Profi eich gwybodaeth:

I. Rhowch ddiffiniad o’r model meddygol o anabledd.

II. Rhowch ddiffiniad o’r model cymdeithasol o anabledd.

Adran 1 | Pennod 2

Deall modelau iechyd, anabledd a l lesiant
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Model bioseicogymdeithasol

Iechyd a llesiant

Mae’r model bioseicogymdeithasol yn pwysleisio bod angen ystyried y rhyngweithio 
rhwng yr agweddau biolegol (bio), seicolegol (seico) a chymdeithasol (gymdeithasol) ar 
fywyd person er mwyn deall pam mae’r person hwnnw yn cael profiad o iechyd a llesiant 
gwael. Mae’r elfennau hyn yn gyd-ddibynnol, ac maen nhw un mor bwysig â’i gilydd wrth 
bennu canlyniadau iechyd da i unigolyn.

George Engel a gynigiodd y model bioseicogymdeithasol er mwyn ceisio ehangu ar y ffactorau 
sy’n gallu dylanwadu ar iechyd a llesiant, gan estyn y tu hwnt i ddull y model biofeddygol 
traddodiadol. Mae’r model bioseicogymdeithasol yn:

• Rhyngweithiol – mae ffactorau 
biolegol, seicolegol a chymdeithasol 
yn gysylltiedig â’i gilydd wrth 
archwilio’r rhesymau dros iechyd a 
llesiant gwael.

• Cyd-ddibynnol – mae pob elfen 
(biolegol, seicolegol a chymdeithasol) 
yn gallu dylanwadu ar ei gilydd, er 
mwyn galluogi’r corff dynol i weithio’n 
dda yn ei gyfanrwydd.

Nod y model bioseicogymdeithasol, yn ôl ei ddiffiniad, yw esbonio’r rhyngweithio a’r gyd-
ddibyniaeth rhwng yr agweddau biolegol, seicolegol a chymdeithasol ar fywyd person, er 
mwyn deall pam mae’r person hwnnw yn cael profiad o iechyd a llesiant gwael. Mae elfennau’r 
model bioseicogymdeithasol i’w gweld yn y diagram ar y dudalen nesaf.

Geiriau allweddol  

Model 
bioseicogymdeithasol

Rhyngweithio

Cyd-ddibyniaeth

DRAFFT
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Elfennau’r model bioseicogymdeithasol

O ganlyniad i natur ryngweithiol a chyd-ddibynnol y model bioseicogymdeithasol, os yw 
person yn chwilio am gymorth gydag iechyd a llesiant gwael, efallai bydd y broses o archwilio’r 
achosion a’r triniaethau posibl yn wahanol i’r disgwyl. Mae hyn oherwydd bod y model yn 
cydnabod y berthynas rhwng y tair elfen (biolegol, seicolegol a chymdeithasol) a’r ffaith bod 
pob un yn effeithio ar ei gilydd. 

Drwy ddilyn y model bioseicogymdeithasol, efallai bydd amrywiaeth o ymyriadau yn digwydd 
ar yr un pryd i drin unigolyn, neu efallai bydd y pwyslais yn cael ei roi ar un agwedd ar 
fywyd person er mwyn gwella’r lleill. Er enghraifft, os yw unigolyn yn dweud ei fod mewn 
poen corfforol, efallai bydd yn credu mai ffactorau corfforol sy’n achosi’r boen a bod angen 
meddyginiaeth arno. Fodd bynnag, efallai bydd archwilio amgylchiadau’r unigolyn ymhellach 
yn datgelu ei fod wedi colli ei swydd yn ddiweddar, gan olygu ei fod yn teimlo’n isel ei ysbryd. 
Efallai bydd yr unigolyn yn cael gwybod bod poen corfforol yn gallu digwydd o ganlyniad i 
straen yn sgil ffactorau cymdeithasol fel diweithdra, yn ogystal â ffactorau seicolegol fel bod yn 
isel ei ysbryd. Yn yr achos hwn, efallai bydd yr unigolyn yn cael cymorth i ddod o hyd i swydd 
newydd ar sail y ffaith y gall hyn leihau straen a phoen corfforol, a gwella ei hwyliau.

Genynnau, celloedd, 
cyhyrau, organau, esgyrn, 
dannedd ac agweddau 
corfforol eraill 

Biolegol  
Cymuned, teulu, 
ffrindiau, y gymdeithas, y 
cyfryngau a gwybodaeth

Cymdeithasol

Gwybyddiaeth: meddwl, 
dysgu, dehongli 
Emosiwn: teimladau ac 
ymddygiad goddrychol 
Cymhelliant: ymdeimlad 
o bwrpas

Seicolegol

Adran 1 | Pennod 2

Deall modelau iechyd, anabledd a l lesiant
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Mae’r asesiad hwn o anghenion person yn dilyn dull cyfannol (drwy ystyried tair elfen y model), 
waeth ble mae’r pwyslais cychwynnol.  

Profi eich gwybodaeth:

I. Rhowch ddiffiniad o’r model bioseicogymdeithasol.

II. Beth yw ystyr y term cyd-ddibyniaeth?

Ymyriadau ar gyfer 
poen corfforol

Seicolegol 
e.e. therapi siarad, 

ymlacio, technegau 
ymdopi

Cymdeithasol 
e.e. mynediad at waith, 

cyfeillgarwch, 
cyfleoedd hamdden

Biolegol 
e.e. meddyginiaeth, 
deiet, ymarfer corff

DRAFFT
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Cryfderau a chyfyngiadau’r model bioseicogymdeithasol

Mae’r model bioseicogymdeithasol yn hybu dull cyfannol a chwilfrydig wrth archwilio ffactorau 
posibl sy’n achosi iechyd a llesiant gwael. Mae’n tynnu sylw at natur ryngweithiol a chyd-
ddibynnol y ffactorau biolegol, seicolegol a chymdeithasol sy’n gallu dylanwadu ar fywydau 
pobl.

Y model bioseicogymdeithasol sy’n gyfrifol 
am bwysleisio’r cymhlethdodau sy’n 
ymwneud ag asesu angen. Er enghraifft, gall 
unigolyn gyflwyno un broblem iechyd, ond 
ar ôl trafod, gall gytuno i dderbyn cymorth 
ar gyfer problem wahanol. Fel arall, gall 
yr unigolyn gytuno i weithio ar ffactorau 
ychwanegol mae angen eu datrys er mwyn 
gwella ei iechyd a’i les.

Fodd bynnag, wrth gymhwyso’r dull hwn, mae rhai wedi beirniadu’r model bioseicogymdeithasol 
am greu ansicrwydd wrth geisio penderfynu pa ymyriad sydd wedi cyfrannu at ba ganlyniad. 
Er enghraifft, wrth drin poen corfforol, os yw ymyriadau biolegol, seicolegol a chymdeithasol 
yn digwydd ar yr un pryd, sut rydyn ni’n gwybod pa un sydd wedi gwneud gwahaniaeth? Neu 
a oes angen cyfuniad o bob un o’r tri ymyriad? 

Felly, pan fydd ymyriadau wedi digwydd ar yr un pryd, gall fod yn anodd penderfynu pa un sydd 
wedi bod fwyaf effeithiol, neu a yw pob un wedi cyfrannu at wella iechyd a llesiant unigolyn.

Profi eich gwybodaeth:

I. Nodwch un o gryfderau’r model bioseicogymdeithasol.

II. Nodwch un o gyfyngiadau’r model bioseicogymdeithasol.

Geiriau allweddol

Model 
bioseicogymdeithasol

Cryfderau

Cyfyngiadau

Adran 1 | Pennod 2

Deall modelau iechyd, anabledd a l lesiant
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GWEITHGAREDD

Mae Seren yn 14 oed ac 
mae’n byw mewn ardal 
ddifreintiedig gyda’i 
theulu. Mae cartref Seren 
yn orlawn ac mae hi’n 
rhannu ystafell gyda’i 
chwiorydd iau sy’n 11 ac 
8 oed. Oherwydd hyn, 
mae gwneud ei gwaith 
cartref yn anodd iawn. 
Mae bywyd yn ddi-drefn 
ac mae bwyd yn gallu 
bod yn brin. Mae Seren 
yn mwynhau mynd i’r 
ysgol lle mae hi’n cael 
brecwast am ddim, 
prydau ysgol am ddim ac 
mae cyfleusterau i blant 
wneud eu gwaith cartref 
ar ôl yr ysgol. Mae Seren 
yn defnyddio’r cyfleusterau hyn ond dydy hi ddim yn hoffi cyrraedd adref yn 
hwyr, yn enwedig yn y gaeaf. Mae hi’n gorfod cerdded ar hyd llwybr cul, heb 
lawer o olau er mwyn cyrraedd adref ar ôl dod oddi ar y bws. Weithiau mae 
cwpl o ddynion yn cyfnewid pecynnau gerllaw, ac maen nhw’n syllu arni wrth 
iddi gerdded heibio. Mae hyn yn codi ofn arni. Yn ddiweddar, mae Seren wedi 
bod yn cwyno bod ganddi ben tost/cur pen.

1. Gan ddefnyddio’r model bioseicogymdeithasol, nodwch ffactor biolegol, 
seicolegol a chymdeithasol posibl fyddai’n gallu achosi pennau tost Seren.

2. Rhowch un ymateb posibl i bob ffactor rydych chi’n ei nodi.DRAFFT
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Crynodeb o’r modelau iechyd a llesiant

Model Prif nodweddion Cryfderau Cyfyngiadau

Model 
biofeddygol

• Mae’r pwyslais ar 
symptomau biolegol 
a chywiro namau 
corfforol.

• Mae’n ystyried bod 
iechyd a llesiant 
da yn arwydd o 
absenoldeb clefyd 
neu afiechyd.

• Ymyriad meddygol.
• Mae’r broblem yn 

aros gyda’r unigolyn 
ac yn ei ddiffinio. 

• Mae’n cynnig 
categorïau a 
diffiniadau clir o 
gyflyrau iechyd. 

• Mae’n cynorthwyo 
asesiadau, 
diagnosis a 
thriniaethau.

• Mae’n cynnig 
prosesau i adfer 
iechyd a llesiant 
sy’n cael eu 
gwerthfawrogi’n 
fawr.

• Mae iechyd a 
llesiant gwael yn 
digwydd yn sgil 
ffactorau genetig 
neu gorfforol yn 
unig.

• Mae’n 
gwahaniaethu – 
hynny yw, mae 
anabledd yn cael ei 
weld yn rhywbeth 
problemus.

• Mae’n diystyru 
ffactorau eraill 
sy’n dylanwadu ar 
iechyd a llesiant 
pobl.

Model 
cymdeithasol

• Mae’r pwyslais 
ar adnabod 
anghydraddoldebau 
iechyd yn y 
gymdeithas, a mynd 
i’r afael â nhw.

• Ystyr iechyd a 
llesiant da yw 
cael profiadau 
a chyfleoedd 
cadarnhaol yn y 
gymdeithas.

• Ymyriadau 
cymdeithasol.

• Mae’r rhwystrau 
sy’n atal iechyd a 
llesiant da yn rhai 
cymdeithasol – nid 
yr unigolyn ei hun 
sy’n creu rhwystrau.

• Mae’n cyfleu’r 
ffactorau amrywiol 
sy’n cyfrannu at 
iechyd a llesiant 
pobl.

• Mae’n hyrwyddo 
agwedd 
gadarnhaol tuag at 
anabledd.

• Mae’n dangos 
cysylltiad clir 
rhwng tlodi ac 
iechyd a llesiant 
gwael. 

• Mae’n adnabod 
bod gan unigolion 
heriau a rhwystrau 
gwahanol i’w 
goresgyn.

• Mae ewyllys 
rydd, dewisiadau 
ffordd o fyw a 
phenderfyniadau 
personol yr un 
mor ddylanwadol 
ag ymyriadau 
cymdeithasol.

• Nid yw pob 
agwedd ar iechyd 
a llesiant yn 
gysylltiedig ag 
amgylchiadau 
economaidd-
gymdeithasol.

Adran 1 | Pennod 2
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Model Prif nodweddion Cryfderau Cyfyngiadau

Model 
bioseico-
gymdeithasol

• Mae’r pwyslais 
ar yr agweddau 
biolegol, seicolegol 
a chymdeithasol ar 
fywyd person.

• Mae iechyd a llesiant 
da yn dibynnu ar 
ryngweithio a chyd-
ddibyniaeth rhwng y 
tair elfen hyn.

• Ymyriadau 
meddygol/corfforol, 
seicolegol a 
chymdeithasol.

• Mae iechyd a llesiant 
gwael yn gallu 
digwydd o ganlyniad 
i berthynas 
gymhleth rhwng yr 
hunan (ffactorau 
biolegol a seicolegol) 
ac eraill (ffactorau 
cymdeithasol). 

• Mae’n hybu 
dull cyfannol a 
chwilfrydig wrth 
archwilio ffactorau 
posibl sy’n achosi 
iechyd a llesiant 
gwael.

• Mae’n pwysleisio’r 
cymhlethdodau 
sy’n ymwneud ag 
asesu angen.

• Pan fydd 
ymyriadau 
biolegol, seicolegol 
a chymdeithasol 
yn digwydd ar yr 
un pryd, gall fod yn 
anodd penderfynu 
pa un sydd 
wedi bod fwyaf 
effeithiol, neu a 
yw pob un wedi 
cyfrannu at wella 
iechyd a llesiant 
unigolyn.

CRYNODEB O’R DYSGU
MODELAU IECHYD, ANABLEDD A LLESIANT 

Yn y bennod hon, rydych chi wedi:

• Datblygu dealltwriaeth o’r modelau biofeddygol, cymdeithasol a 
bioseicogymdeithasol, gan gynnwys eu cryfderau a’u cyfyngiadau.

• Dysgu am y model meddygol a’r model cymdeithasol o anabledd. DRAFFT
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Cysyniadau cyfannol

Mae cysyniadau cyfannol o iechyd a llesiant yn 
cysylltu amrywiaeth o ffactorau sy’n gweithio 
gyda’i gilydd i gadw pobl yn iach. Mae’r 
ffactorau hyn yn gyd-ddibynnol – hynny yw, 
maen nhw’n rhyngweithio ac yn dibynnu ar ei 
gilydd i gyfrannu at ymdeimlad cyffredinol o 
hapusrwydd ac iechyd da.

Mae iechyd a llesiant da yn cael ei hybu gan 
gyd-ddibyniaeth 5 ffactor sy’n rhan gynhenid o 
fywydau pobl, sef:

Meddyliol / 
Deallusol

Corfforol

Moesol / 
Ysbrydol

Cymdeithasol Emosiynol

→ Ffactorau Corfforol
→ Ffactorau      
 Meddyliol/Deallusol
→ Ffactorau Emosiynol
→ Ffactorau Cymdeithasol
→ Ffactorau Moesol/Ysbrydol

Pennod 3: Cysyniadau cyfannol o iechyd a llesiant a’r 
ffactorau sy’n cyfrannu atynt

Adran 1 | Pennod 3
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Mae cyd-ddibyniaeth yn allweddol i’r ffactorau hyn gan eu bod yn cydfodoli ac yn gweithio 
gyda’i gilydd er lles ei gilydd. Er enghraifft, mae iechyd corfforol da yn hybu iechyd meddwl da. 
Yn yr un modd, mae iechyd meddwl da yn cefnogi cymhelliant, gan olygu y bydd person yn fwy 
tebygol o wneud ymarfer corff. Felly mae hyn yn hybu 
iechyd corfforol da. Mae hyn yn esbonio cyd-destun y 
cysyniad cyfannol o iechyd a llesiant – hynny yw, nid 
yw’n seiliedig ar absenoldeb clefyd yn unig. Mae’n 
seiliedig hefyd ar gydbwysedd a rhyngweithio rhwng 
pob un o’r 5 ffactor er mwyn bod o fantais i’r ‘person 
cyfan’.

Cysyniadau cyfannol mewn modelau a damcaniaethau

Rydym wedi trafod y modelau canlynol yn barod, ac mae’n bosibl eu cysylltu â chysyniadau 
cyfannol o iechyd a llesiant.

Model cymdeithasol o iechyd

• Mae’r model cymdeithasol o 
iechyd yn nodi amrywiaeth 
o ffactorau, sef y 
penderfynyddion, sy’n gallu 
hybu iechyd a llesiant.

• Mae’r ffactorau hyn yn gyd-
ddibynnol – mae profiad 
gwael o un penderfynydd 
yn gallu arwain at brofiadau 
gwael o ffactorau eraill ym 
mywyd unigolyn.

• Er enghraifft, mae iechyd 
economaidd gwael yn aml yn 
gysylltiedig ag iechyd corfforol 
ac iechyd meddwl gwael.

Geiriau 
allweddol  

5 ffactor

Cysylltiadau

PROFIADAU/
BYWYD CYNNAR

TEULU/GOFALWYR
ADDYSG

EARLY LIFE / 
EXPERIENCES

FAMILY / 
CARERS

EDUCATION

NODWEDDION 
PERSONOL

TLODI
ALLGÁU 

CYMDEITHASOL

GWAITH
INCWM

DIWEITHDRA

CYMORTH A 
RHWYDWEITHIAU 

CYMDEITHASOL
CYMUNED

YMDDYGIADAU 
FFORDD O FYW

STRAEN
CAETHIWED

BWYD
TRAFNIDIAETH

TAI
AMGYLCHEDD

PENDERFYNYDDION 
CYMDEITHASOL 

IECHYD

DRAFFT
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Model bioseicogymdeithasol o iechyd

• Mae’r model 
bioseicogymdeithasol o iechyd 
yn nodi agweddau biolegol, 
seicolegol a chymdeithasol ar 
fywydau pobl sy’n rhyngweithio 
i hybu iechyd a llesiant.

• Mae’r agweddau hyn yn gyd-
ddibynnol, gan fod y model yn 
edrych ar bob un o’r tri ffactor 
wrth asesu angen neu bennu 
triniaeth.  

• Er enghraifft, dydy’r model 
bioseicogymdeithasol ddim yn 
tybio mai ffactorau corfforol 
sy’n gyfrifol am achosi poen 
corfforol. Yn hytrach, mae 
posibiliadau eraill yn cael eu hystyried yn seiliedig ar beth sy’n digwydd ym mywyd 
unigolyn. 

Damcaniaeth arall i’w hystyried yw: 

Hierarchaeth Anghenion Maslow

Cyflwynodd Abraham Maslow ddamcaniaeth sy’n pwysleisio’r cysylltiad rhwng y meddwl, y 
corff a’r ysbryd. Mae’n cynnig bod ein natur fewnol wedi’i chymell i dyfu ac i hunansylweddoli. 
Ystyr hunansylweddoliad yw ymdeimlad o heddwch ysbrydol (h.y. yr ysbryd dynol) ac theimlo 
fodlon â’ch bywyd.

Yn ei ddamcaniaeth, roedd Maslow 
yn cyflwyno safbwynt cyfannol ar yr 
unigolyn, gan awgrymu bod angen bodloni 
anghenion sylfaenol is, fel bwyd a lloches, 
cyn symud ymlaen at anghenion uwch fel 
hunansylweddoli. Dyma’r hierarchaeth 
anghenion. Mewn gwirionedd, mae natur 
gyfannol bywyd unigolyn yn golygu bod 
anghenion ar lefelau gwahanol yn cael sylw ar yr un pryd. Serch hynny, mae damcaniaeth 
Maslow yn effeithiol gan ei bod yn nodi cysylltiadau rhwng y meddwl, y corff a’r ysbryd.

Genynnau, celloedd, 
cyhyrau, organau, esgyrn, 
dannedd ac agweddau 
corfforol eraill 

Biolegol  
Cymuned, teulu, 
ffrindiau, y gymdeithas, y 
cyfryngau a gwybodaeth

Cymdeithasol

Gwybyddiaeth: meddwl, 
dysgu, dehongli 
Emosiwn: teimladau ac 
ymddygiad goddrychol 
Cymhelliant: ymdeimlad 
o bwrpas

Seicolegol

Geiriau allweddol  

Model cymdeithasol  

Model 
bioseicogymdeithasol

Hierarchaeth Anghenion 
Maslow

Cysyniadau cyfannol o iechyd a l lesiant a’r ffactorau sy’n cyfrannu atynt

Adran 1 | Pennod 3
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 Hierarchaeth Anghenion Maslow

Hunansylweddoliad    

Anghenion 
hunan-barch

Ymdeimlad o 
berthyn a chariad

Anghenion 
diogelwch

Anghenion 
biolegol

(twf ysbrydol)

(ymdeimlad o 
gyflawniad)

(teulu, ffrindiau, 
perthnasoedd)

(sefydlogrwydd, 
sicrwydd)

(bwyd, dŵr, 
lloches)DRAFFT
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GWEITHGAREDD

Does dim rhaid i chi rannu canlyniad y gweithgaredd hwn â neb.

1. Edrychwch ar Hierarchaeth Anghenion Maslow. Sut byddech chi’n disgrifio 
eich sefyllfa chi o safbwynt unrhyw un o’r agwedd ar y pyramid? Er 
enghraifft, os edrychwch chi ar yr adran ar Anghenion hunan-barch, oes 
gennych chi ymdeimlad o gyflawniad yn eich bywyd hyd yn hyn? 

2. Os oes, o ble mae’r ymdeimlad o gyflawniad hwn yn dod? Er enghraifft, 
gallai ddod o fod wedi cwblhau darn o waith, neu o deimlo eich bod wedi 
goresgyn heriau i gyrraedd lle rydych chi heddiw.

3. Os nad oes ymdeimlad o gyflawniad gennych chi, sut hoffech chi wella 
hyn? Er enghraifft, mae’n bwysig sylweddoli nad oes rhaid i gyflawniadau 
fod yn fawr ac yn ddramatig. Efallai eu bod nhw’n fach, ond maen nhw’n 
rhan bwysig o’n teimlad cyffredinol o fod yn gyfforddus â phwy ydyn ni (twf 
ysbrydol).

Profi eich gwybodaeth:

I. Enwch y 5 ffactor sy’n cyfrannu at gysyniadau cyfannol o iechyd a 
llesiant.

II. Enwch 3 model neu ddamcaniaeth sy’n hybu cysyniadau cyfannol o iechyd a 
llesiant.

III. Rhestrwch 3 darn o ddeddfwriaeth neu strategaeth gan Lywodraeth Cymru sy’n 
hybu cysyniadau cyfannol o iechyd a llesiant.  

Adran 1 | Pennod 3

Cysyniadau cyfannol o iechyd a l lesiant a’r ffactorau sy’n cyfrannu atynt
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Cyfrifoldeb personol dros iechyd a llesiant

Mae deddfwriaeth a pholisïau Llywodraeth Cymru yn hybu cysyniadau cyfannol o 
iechyd a llesiant drwy nodi nifer o ffactorau 
sy’n gorfod gweithio gyda’i gilydd i wella 
bywydau pobl. Hefyd maen nhw’n pwysleisio 
bod angen i bawb dderbyn cyfrifoldeb dros 
eu llesiant eu hunain.

Dyma rai darnau pwysig o ddeddfwriaeth a 
pholisïau i chi eu hystyried:

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

Mae’r diffiniadau o lesiant sydd yn y Ddeddf hon yn berthnasol i bobl sydd angen gofal a 
chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth. Yn ôl y ddeddf, ystyr ‘llesiant’ yw unrhyw un o’r 
canlynol:

1. Iechyd corfforol, iechyd meddwl a 
llesiant emosiynol

2. Amddiffyn rhag camdriniaeth ac 
esgeulustod

3. Addysg, hyfforddiant a gweithgareddau 
hamdden

4. Perthnasoedd domestig, teuluol a 
phersonol 

5. Cyfraniad a wneir at y gymdeithas

6. Sicrhau hawliau a hawlogaethau

7. Llesiant cymdeithasol ac economaidd

8. Addasrwydd llety preswyl.

Geiriau 
allweddol

Llywodraeth Cymru 

Cysyniadau cyfannol

Cyfrifoldeb personol 

 Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 5 – Ymdrin ag 
Achosion Unigol i Amddiffyn Plant sy’n Wynebu Risg

Deddf Gwasanaethau  
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus sydd wedi’u henwi yn y Ddeddf hon weithio gyda phobl i wella 
llesiant cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yng Nghymru. Mae’r Ddeddf yn canolbwyntio 
ar gydweithio ac ar atal problemau sy’n rhwystro llesiant. Mae’n gosod saith nod llesiant:

1. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

2. Cymru lewyrchus

3. Cymru gydnerth

4. Cymru iachach

5. Cymru sy’n fwy cyfartal

6. Cymru o gymunedau cydlynus

7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.

Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r cynllun polisi hwn yn pwysleisio bod angen derbyn i bawb 
dderbyn cyfrifoldeb dros eu llesiant eu hunain. Mae’n rhoi tri 
rheswm pam mae hyn yn bwysig:

1. Mae derbyn cyfrifoldeb personol yn golygu nad yw pobl 
yn derbyn triniaethau iechyd, gofal a chymorth mewn 
ffordd oddefol. Yn hytrach, maen nhw’n ddinasyddion 
gweithredol sy’n gweithio fel partneriaid cyfartal â 
gweithwyr proffesiynol i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau iechyd a llesiant da 
yn eu bywydau. 

2. Mae derbyn cyfrifoldeb personol yn galluogi 
unigolion i nodi beth sy’n bwysig iddyn nhw 
a beth hoffen nhw ei flaenoriaethu o ran eu 
hiechyd a’u llesiant.

3. Mae unigolion yn fwy tebygol o wella eu 
hiechyd a’u llesiant os ydyn nhw’n cytuno â’r 
newidiadau mae’r gweithwyr yn eu hawgrymu, 
yn deall pam mae angen gwneud y newidiadau 
hynny, ac yn ymrwymo i’w cyflawni. 

Cymru Iachach:
ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Geiriau 
allweddol

Dinasyddion 
gweithredol

Partneriaid 
cyfartal

Beth sy’n 
bwysig i mi

Adran 1 | Pennod 3

Cysyniadau cyfannol o iechyd a l lesiant a’r ffactorau sy’n cyfrannu atynt
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Er enghraifft, gall deietegydd roi cyngor, gwybodaeth ac arweiniad i berson sydd eisiau colli 
pwysau er mwyn rheoli ei gyflwr ar ôl cael diagnosis o ddiabetes Math 2. Fodd bynnag, yn y 
pen draw bydd cyflawni’r canlyniad hwnnw yn dibynnu ar ymrwymiad yr unigolyn, a pha mor 
benderfynol ydyw i newid arferion bwyta aniach (unhealthy) a allai fod ganddo ers tro. Mae 
hyn yn awgrymu bod angen cymryd cyfrifoldeb personol dros wella eich iechyd a’ch llesiant 
cyffredinol.

Profi eich gwybodaeth:

I. Beth yw ystyr derbyn cyfrifoldeb personol dros eich iechyd a’ch 
llesiant? 

Ffactorau sy’n cyfrannu at iechyd a llesiant cyfannol

Mae cysyniadau cyfannol o iechyd a llesiant yn ystyried yr unigolyn fel ‘y person cyfan’. Mae 
angen i ffactorau ym mywyd yr unigolyn weithio’n gyd-ddibynnol ac mewn cytgord er mwyn 
hybu cydbwysedd cyffredinol a theimlo’n iach. 

Mae 5 ffactor sy’n gweithio’n rhyngweithiol ac yn 
gyd-ddibynnol er lles ei gilydd, ac mae pob ffactor yn 
dylanwadu ar ei gilydd. Y ffactorau hyn yw iechyd a 
llesiant corfforol, iechyd a llesiant emosiynol, iechyd 
a llesiant meddyliol/deallusol, iechyd a llesiant 
cymdeithasol ac iechyd a llesiant moesol/ysbrydol.

Mae’r adran nesaf yn cynnig enghraifft weledol o ryngweithio a chyd-ddibyniaeth rhwng y 5 
ffactor, i adlewyrchu cysyniadau cyfannol o iechyd a llesiant. Mae pob ffactor wedi’i gynrychioli 
gan ganlyniad llesiant o Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, sy’n 
gysylltiedig â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Yn yr adran hon, mae iechyd a llesiant moesol/ysbrydol wedi’i ddiffinio mewn dwy ffordd:

1. Hunansylweddoliad, sef twf mewnol ac ymdeimlad o heddwch mewnol, fel mae 
Hierarchaeth Anghenion Maslow yn ei ddisgrifio. 

2. Credoau moesol, diwylliannol neu grefyddol sy’n cynorthwyo iechyd ysbrydol 
cadarnhaol. Er enghraifft, mae rhai unigolion yn defnyddio eu gwerthoedd personol 
a’u systemau credoau i’w harwain pan maen nhw’n wynebu cyfyng-gyngor yn eu 
bywydau. Gallai unigolion eraill ddefnyddio eu credoau crefyddol i wneud synnwyr 
o’r hyn sy’n digwydd yn eu bywyd.

Geiriau 
allweddol  

Y person cyfan

5 ffactor yn 
gweithio’n 
rhyngweithiol
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Iechyd a llesiant corfforol: cyd-ddibyniaeth â ffactorau eraill

ADNODDAU

1. Y Sefydliad Iechyd Meddwl (2013), Let’s Get Physical: The impact of physical 
activity on wellbeing.

2. Mind (2019), Physical activity and your mental health. 

Iechyd a llesiant 
corfforol

“Rwy’n weithgar”

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

meddyliol/deallusol
Mae gweithgarwch corfforol 
yn cynorthwyo canolbwyntio 

meddyliol

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

cymdeithasol
Mae gweithgarwch corfforol 

sy’n gysylltiedig â 
rhyngweithio cymdeithasol yn 

hybu cynhwysiant ac 
ymdeimlad o berthyn

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

emosiynol
Mae gweithgarwch corfforol 
yn gallu gwella hunan-barch

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 
moesol/ysbrydol

Mae gweithgarwch corfforol 
yn gallu creu’r amgylchedd 
cywir yn feddyliol i ddatrys 

cyfyng-gyngor moesol 

Adran 1 | Pennod 3

Cysyniadau cyfannol o iechyd a l lesiant a’r ffactorau sy’n cyfrannu atynt
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Iechyd a llesiant emosiynol: cyd-ddibyniaeth â ffactorau eraill

ADNODDAU

1. Y Sefydliad Iechyd Meddwl, www.mentalhealth.org.uk (Iechyd corfforol ac 
iechyd meddwl)

2. Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019, Cydnerthedd: Deall y rhyng-ddibyniaeth 
rhwng unigolion a chymunedau

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

meddyliol/deallusol  
Mae iechyd a llesiant 

emosiynol da yn cefnogi 
gwydnwch unigolyn fel 
nodwedd gadarnhaol o 

safbwynt iechyd meddwl – 
gwydnwch yw’r gallu i 
ddefnyddio adnoddau 

mewnol i ddelio ag 
anawsterau, a’u goresgyn, 

drwy gydol bywyd

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

cymdeithasol 
Mae iechyd a llesiant 

emosiynol da yn meithrin 
hyder i ryngweithio ac i 

gymryd rhan mewn 
gweithgareddau 

cymdeithasol sy’n ystyrlon a 
hwyliog

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

corfforol
Mae iechyd a llesiant 

emosiynol da yn creu’r 
cymhelliant i gymryd rhan 

mewn gweithgarwch 
corfforol

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 
moesol/ysbrydol 
Mae iechyd a llesiant 

emosiynol da yn cefnogi 
unigolyn i wneud synnwyr o 

brofiadau bywyd

Iechyd a llesiant 
emosiynol

“Rwy’n gwneud 
pethau sy’n fy 

ngwneud yn hapus”

DRAFFT
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GWEITHGAREDD

Mae Dion yn 55 oed ac mae’n cael profiad o orbryder mawr sydd wedi achosi 
pyliau o banig. Yn ystod pob pwl o banig, mae ei galon yn curo’n gyflym, mae’n 
cael anhawster 
anadlu ac mae’n 
meddwl ei fod yn 
mynd i farw. Mae 
iechyd a llesiant 
Dion wedi bod 
yn dda erioed, 
ac mae’r pyliau 
o banig wedi 
codi ofn arno. 
Ar hyn o bryd, 
dydy Dion ddim 
yn gallu mynd 
i’r gwaith. Mae’n 
cael cymorth oddi 
wrth ei feddyg 
teulu a sefydliad 
trydydd sector, 
sydd wedi cynnig 
cyfle iddo fynd gydag aelodau o grŵp iechyd meddwl ar daith gerdded 5km. 
Roedd Dion yn arfer mwynhau cerdded yn yr awyr agored, ond daeth hyn i 
ben pan ddechreuodd gael pyliau o banig. Er bod y cyfle hwn yn codi ofn arno, 
mae’n benderfynol o fynd. 

1. Nodwch un ffordd gallai gweithgarwch corfforol ddylanwadu ar lesiant 
meddyliol ac emosiynol Dion. 

2. Nodwch un ffordd gallai rhyngweithio â phobl eraill ac â’r awyr agored 
ddylanwadu ar lesiant corfforol Dion.

 

Adran 1 | Pennod 3

Cysyniadau cyfannol o iechyd a l lesiant a’r ffactorau sy’n cyfrannu atynt
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Iechyd a llesiant meddyliol/deallusol: cyd-ddibyniaeth â ffactorau eraill

ADNODDAU

1. NHS, www.nhs.uk (Why lack of sleep is bad for your health)

2. Mind, www.mind.org.uk (Five ways to wellbeing)

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

emosiynol 
Mae iechyd a llesiant 

meddyliol/deallusol da yn 
cynhyrchu emosiynau fel 
gobaith, optimistiaeth ac 

agwedd gadarnhaol; gall pob 
un o’r rhain gymell unigolyn i 

gyflawni ei lawn botensial

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

cymdeithasol
Mae iechyd a llesiant 

meddyliol/deallusol da yn 
cynyddu’r tebygrwydd o 

ddatblygu a chynnal 
perthnasoedd cadarnhaol, 

cyfeillgarwch a 
rhwydweithiau cymdeithasol 

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

corfforol
Mae iechyd a llesiant 

meddyliol/deallusol da yn 
cynorthwyo cwsg da, sy’n 

hybu iechyd a llesiant 
corfforol

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 
moesol/ysbrydol 
Mae iechyd a llesiant 

meddyliol/deallusol da yn 
gallu cynorthwyo 

ysbrydolrwydd, er enghraifft 
ymdeimlad o heddwch 

mewnol   

Iechyd a llesiant 
meddyliol/deallusol 

“Rwy’n hapus” 

DRAFFT
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Iechyd a llesiant cymdeithasol: cyd-ddibyniaeth â ffactorau eraill

ADNODDAU

1. Dewis Cymru, www.dewis.cymru (Gwirfoddoli – cyfleoedd i blant a phobl 
ifanc)

2. Y Sefydliad Iechyd Meddwl (2016), Relationships in the 21st century: The 
forgotten foundation of mental health and wellbeing.

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

emosiynol 
Mae cyfrannu at y gymuned 

yn cynhyrchu emosiynau 
cadarnhaol fel hapusrwydd a 
hyder, ac mae hefyd yn hybu 

iechyd a llesiant 
cymdeithasol

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

corfforol 
Mae iechyd a llesiant 

cymdeithasol da yn cynnwys 
ymgysylltu â phobl eraill – gall 
hyn gynnwys gwneud ymarfer 

corff, sydd hefyd yn hybu 
iechyd a llesiant corfforol 

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

meddyliol/deallusol 
Mae iechyd a llesiant 

cymdeithasol da yn gallu rhoi 
hyder i unigolyn allu 

gwirfoddoli – mae hyn yn 
meithrin hunan-barch ac yn 

hybu iechyd a llesiant 
meddyliol/deallusol da

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 
moesol/ysbrydol

Mae cyfrannu at y gymuned 
yn hybu gwerthoedd personol 

sy’n gysylltiedig ag iechyd a 
llesiant moesol/ysbrydol a 

chymdeithasol  

Iechyd a llesiant 
cymdeithasol

“Rwy’n ymgysylltu â’m 
cymuned ac yn 

cyfrannu ati”

Adran 1 | Pennod 3

Cysyniadau cyfannol o iechyd a l lesiant a’r ffactorau sy’n cyfrannu atynt
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Iechyd a llesiant moesol/ysbrydol: cyd-ddibyniaeth â ffactorau eraill

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

emosiynol
Mae iechyd a llesiant 
moesol/ysbrydol yn 

cynhyrchu emosiynau 
cadarnhaol fel teimlo’n 

fodlon/sefydlog, sy’n 
cynorthwyo iechyd a llesiant 

emosiynol

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

cymdeithasol                                                               
Pan fydd pobl yn cwrdd 

oherwydd eu bod yn rhannu 
gwerthoedd neu’n rhannu 
crefydd, mae hyn yn gallu 

cynorthwyo iechyd a llesiant 
cymdeithasol

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

meddyliol/deallusol                  
Mae iechyd a llesiant 

moesol/ysbrydol yn gallu 
hybu hunanymwybyddiaeth 

sy’n cynorthwyo iechyd a 
llesiant meddyliol/deallusol 

da

Cyd-ddibyniaeth ag 
iechyd a llesiant 

corfforol
Mae gweithgareddau fel ioga, 
myfyrdod ac ymwybyddiaeth 

ofalgar yn gysylltiedig ag 
ysbrydolrwydd a hefyd maen 
nhw’n gallu gwella iechyd a 

llesiant corfforol  

Iechyd a llesiant 
moesol/ysbrydol
“Rwy’n perthyn” 

DRAFFT
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GWEITHGAREDD

Mae Bryn yn 78 oed ac mae’n derbyn gofal cartref. Felly mae’n parhau i fyw 
yn ei gartref ei hun, ac yn cael gofal a chymorth sy’n ei alluogi i barhau i fod 
yn annibynnol. Mae Bryn yn byw ar ei ben ei hun mewn ardal wledig yng 
Nghymru gyda Gwen, ei gi. 
Mae’n ddyn ysbrydol iawn sy’n 
hoffi eistedd yn ei ardd gyda 
Gwen a mwynhau’r byd natur. 
Mae Megan, gweithiwr gofal 
cartref, yn ymweld â Bryn yn 
y bore i’w helpu i baratoi ar 
gyfer y diwrnod o’i flaen. Mae 
Megan wedi sylwi bod Bryn yn 
aflonydd iawn yn ddiweddar 
ac mae’n cael anhawster dod 
allan o’r gwely. Mae Gwen, ci 
Bryn, fel pe bai’n fwy gorfywiog 
bob dydd. Yn y pen draw, mae 
Megan yn cael gwybod bod Bryn yn cael anhawster mynd â Gwen allan am dro. 
Mae Bryn yn dechrau crio ac yn dweud y byddai’n well ganddo farw na chael ei 
wahanu oddi wrth Gwen. Mae Megan yn gwneud ymholiadau, ac mae cerddwr 
cŵn yn cael ei gynnwys yng nghynllun gofal a chymorth Bryn. Un diwrnod, mae 
cymydog Bryn yn gweld y cerddwr cŵn pan oedd allan gyda’i gi ei hun. Erbyn 
hyn, mae’r cymydog yn mynd â Gwen am dro hefyd ac mae’n cael sgwrs â Bryn 
ar ôl dychwelyd. Mae Bryn yn teimlo’n llawer mwy bodlon yn ôl yn ei ardd gyda 
Gwen, ac mae’r ddau yn fwy hapus y dyddiau hyn.

1. Nodwch un ffordd mae gorbryder ac ofn wedi dylanwadu ar iechyd 
meddwl a llesiant ysbrydol Bryn (h.y. ei ymdeimlad o heddwch mewnol). 

2. Nodwch un ffordd mae cael cwmni Gwen yn cyfrannu at iechyd meddwl a 
llesiant ysbrydol Bryn. 

ADNODDAU

1. Rethink Mental Illness (2018), Spirituality, religion and mental illness.

2. West, W. (2011), Exploring Therapy, Spirituality and Healing.  
(Extract available on British Association for Counselling and Psychotherapy 
website – www.bacp.co.uk, What is spirituality…and how does it relate to 
therapy?)

Adran 1 | Pennod 3

Cysyniadau cyfannol o iechyd a l lesiant a’r ffactorau sy’n cyfrannu atynt
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CRYNODEB O’R DYSGU
CYSYNIADAU CYFANNOL O IECHYD A LLESIANT A’R FFACTORAU 
SY’N CYFRANNU ATYNT

Yn y bennod hon, rydych chi wedi:

• Datblygu dealltwriaeth o’r cysyniadau cyfannol o lesiant.

• Datblygu ymwybyddiaeth o’r gyd-ddibyniaeth rhwng y 5 ffactor sy’n hybu 
iechyd a llesiant, i gyfrannu at deimlad cyffredinol o fod yn hapus ac yn 
iach.

DRAFFT
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Ymatebion 
enghreifftiol 
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Gweithgaredd:

1. Cytunodd y mwyafrif i gyfyngiadau llym ar eu gallu i deithio oherwydd eu bod yn cefnogi 
rhesymau’r llywodraeth dros basio’r ddeddfwriaeth. Dyma enghraifft o lywodraethu neu 
bŵer llywodraethol ar sail cytundeb cyhoeddus. 

2. Pe bai hyn wedi digwydd mewn cyfnod pan nad oedd pandemig rhyngwladol, byddai 
pobl wedi gwrthryfela yn erbyn y llywodraeth am fod yn system unbenaethol ac am reoli 
drwy rym. Bydden nhw wedi gwrthod y ddeddfwriaeth.

Pennod 1:  Dif f in iadau o iechyd a l les iant  

Profi eich gwybodaeth: 

1. Bod mewn cyflwr o lesiant corfforol, meddyliol a chymdeithasol llwyr, ac nid absenoldeb 
clefyd neu wendid yn unig. 

2. Teimlo’n iach ac yn ddiogel, yn ogystal â bod â hawliau a chyfrifoldebau, perthnasoedd a 
mynediad at gyfleoedd dysgu a chyfleoedd eraill yn y gymdeithas. 

3. Yr wyth math o lesiant yw:

• Iechyd corfforol, iechyd meddwl a 
llesiant emosiynol 

• Amddiffyn rhag camdriniaeth ac 
esgeulustod

• Addysg, hyfforddiant a 
gweithgareddau hamdden

• Perthnasoedd domestig, teuluol a 
phersonol

• Cyfraniad a wneir at y gymdeithas

• Sicrhau hawliau a hawlogaethau

• Llesiant cymdeithasol ac economaidd

• Addasrwydd llety preswyl.

Adran 1: Diffiniadau a chysyniadau o iechyd a 
llesiant  
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Diffiniadau a chysyniadau o iechyd a l lesiant

Adran 1

Cydraddoldeb a hawliau dynol

Gweithgaredd: 

1. Y nodweddion yw:

• oedran 

• anabledd

• ailbennu rhywedd

• priodas a phartneriaeth sifil

• beichiogrwydd a mamolaeth

• hil

• crefydd neu gred

• rhyw

• cyfeiriadedd rhywiol.

2. Yr hawliau sydd wedi’u nodi yw:

• Pobl anabl – yr hawl i fod â’r un dewisiadau â phobl eraill, yr hawl i fyw’n annibynnol 
ac i gael eu derbyn fel aelodau o’u cymuned.

• Plant – yr hawl i fod â’r iechyd gorau posibl.

• Pobl hŷn – yr hawl i weld a chael mynediad at y teulu, y gymuned a gofal iechyd. 
Hefyd, gallu cynnal neu adennill y llesiant corfforol, meddyliol ac emosiynol gorau 
posibl er mwyn atal neu oedi afiechyd.

• Pawb – yr hawl i fod â safon byw sy’n bodloni anghenion iechyd a llesiant. 

Canlyniadau llesiant

Profi eich gwybodaeth: 

1. Mae’n sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru ddull cyson o fesur llesiant ledled Cymru. 

2. Mesurau safonol mae’r llywodraeth yn eu defnyddio i gasglu tystiolaeth er mwyn gweld 
a yw llesiant yn gwella ledled Cymru. 
DRAFFT
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Crynodebau o’r canlyniadau llesiant

 Iechyd corfforol, iechyd meddwl a llesiant emosiynol 

Llesiant corfforol

Profi eich gwybodaeth: 

1. Bod yn iach ac yn weithgar a gwneud pethau i’ch cadw eich hun yn iach.

2. Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth, gan ddefnyddio gwybodaeth sy’n dod oddi 
wrth blant sy’n rhan o gynllun gofal a chymorth ar lefel yr awdurdod lleol.  

Gweithgaredd:

1. Unrhyw rai o’r mathau o fwydydd canlynol:

• ffrwythau

• llysiau

• tatws

• bara

• reis 

• pasta

• carbohydradau eraill fel uwd

• llaeth braster is

• caws braster is

• ffa

• codlysiau sych (pulses) fel ffacbys

• pysgod

• wyau 

• cig.DRAFFT
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Diffiniadau a chysyniadau o iechyd a l lesiant

Adran 1

2. Dyma rai sgiliau coginio posibl:

• hylendid dwylo

• diogelwch yn y gegin, e.e. trin dŵr 
berw, glanhau unrhyw hylif sydd 
wedi’i ollwng ar y llawr, sychu 
arwynebau paratoi bwyd

• dilyn ryseitiau, e.e. fideos ar-lein

• dadlapio bwyd a storio bwyd yn 
ddiogel

• defnyddio cyfleusterau coginio, e.e. 
popty, ffwrn, microdon, tegell

• mesur cynhwysion

• cymysgu cynhwysion

• plicio a sleisio 

• ffyrdd o goginio cynhwysion, e.e. 
stemio, berwi, tro-ffrio (stir frying).

Iechyd meddwl a llesiant emosiynol

Profi eich gwybodaeth: 

1. Bod yn hapus a gwneud pethau sy’n eich gwneud chi’n hapus.

2. Canran y bobl sydd â sgoriau hapusrwydd uchel.

Gweithgaredd:

1. Mae Amir:

• yn dawedog

• yn anhapus

• yn ofidus.

• yn orbryderus (e.e. mae’n osgoi 
mynd i’r ysgol)

• wedi stopio siarad â Dean

2. Newidiadau posibl:

• mae ei hwyliau yn gwella’n raddol

• mae’n mynd i’r ysgol eto

• mae ganddo hunan-barch eto.DRAFFT
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Amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod / Perthnasoedd 
domestig, teuluol a phersonol

Profi eich gwybodaeth:

1. Bod yn ddiogel a chael eich amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod, cael cymorth 
i amddiffyn pobl eraill, gwybod sut i leisio eich pryderon, a chyfrannu at berthnasoedd 
diogel ac iach a’u mwynhau. 

2. Unrhyw dair o’r enghreifftiau canlynol:

• parch

• urddas

• preifatrwydd

• hunan-werth

• hunan-barch

• cefnogi eraill

• cael eich cefnogi

• digwyddiadau bywyd.

Gweithgaredd:

1. Dyma rai pynciau posibl:

• â phwy dylai person gysylltu os yw’n teimlo ei fod yn cael ei gam-drin neu ei  
esgeuluso, neu mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso

• disgrifiad o berthynas anniogel neu berthynas nad yw’n iach.

2. Rhai rhesymau posibl dros deimlo ei bod hi’n perthyn:

• mae hi’n teimlo empathi/ymdeimlad o hunaniaeth â’r arddegwyr iau

• mae ganddi berthynas dda â’r staff a’r arddegwyr iau

• mae hi’n mwynhau’r gwaith gwirfoddol/mae’n apelio at ei diddordebau hi.DRAFFT
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Diffiniadau a chysyniadau o iechyd a l lesiant

Adran 1

Llesiant cymdeithasol ac economaidd / Addysg, hyfforddiant a 
gweithgareddau hamdden

Profi eich gwybodaeth: 

1. Mae llesiant cymdeithasol ac economaidd yn ymwneud â chyfrannu at eich bywyd 
cymdeithasol a bod gyda’r bobl rydych chi eisiau bod gyda nhw. Mae’n ymwneud â 
chael cymorth i weithio a pheidio â byw mewn tlodi. Hefyd, mae llesiant cymdeithasol 
ac economaidd yn ymwneud â chael mynediad at unrhyw help sydd ei angen i fod yn 
annibynnol, gan gynnwys drwy gyfrwng y Gymraeg os bydd angen hynny.

2. Mae addysg, hyfforddiant a gweithgareddau hamdden i gynorthwyo llesiant yn 
ymwneud â dysgu a datblygu i’ch llawn botensial, yn ogystal â gwneud y pethau sy’n 
bwysig i chi. 

Gweithgaredd:

1. Unrhyw ddau o’r ffactorau canlynol:

• afiechyd meddwl Osian a’r ffaith nad 
yw’n gallu gweithio

• cyfnod Osian yn yr uned iechyd 
meddwl

• y ffaith nad yw partner Osian yn gallu 
cael mynediad at waith

• materion gofal plant.

2. Dyma rai manteision posibl:

• os yw Osian yn cael hyfforddiant ar 
gyfer swydd sy’n achosi llai o straen, 
gall gael effaith gadarnhaol ar ei 
iechyd a’i lesiant 

• gall gynnig mwy o hyblygrwydd o ran 
gofal plant 

• gall gynnig incwm mwy sefydlog neu 
ragor o incwm.DRAFFT
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Cyfraniad a wneir at y gymdeithas / Sicrhau hawliau a hawlogaethau 

Profi eich gwybodaeth: 

1. Mae cyfraniad a wneir at y gymdeithas yn golygu ymgysylltu â’ch cymuned a chyfrannu 
ati, a theimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi yn y gymdeithas.

2. Unrhyw ddau o’r canlyniadau llesiant canlynol:

• Rwy’n gwybod ac yn deall pa ofal, 
cymorth a chyfleoedd sydd ar gael ac 
yn eu defnyddio er mwyn fy helpu i 
sicrhau fy llesiant.

• Gallaf gael gafael ar y wybodaeth 
gywir, pan fydd ei hangen arnaf, yn y 
ffordd rwyf am ei chael a defnyddio’r 
wybodaeth hon i reoli a gwella fy 
llesiant.

• Mae fy llais yn cael ei glywed a 
gwrandewir arno.

• Rwy’n cael fy nhrin ag urddas a 
pharch ac rwy’n trin eraill yn yr un 
ffordd.

• Mae fy amgylchiadau unigol yn cael 
eu hystyried.

• Rwy’n siarad drosof fy hun ac yn 
cyfrannu at y penderfyniadau sy’n 
effeithio ar fy mywyd neu mae 
gennyf rywun a all wneud hynny 
drosof.

Gweithgaredd:

1. Dyma’r ffyrdd mae Olwen yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w chymuned:

• casglu sbwriel – gwella’r amgylchedd

• garddio mewn ardaloedd cymunedol 
– gwella’r amgylchedd

• mynd i’r digwyddiad ymgynghori 
– dylanwadu ar sut mae 
gwasanaethau’n cael eu darparu.

2. Dyma rai manteision posibl:

• gwella llesiant corfforol drwy fod yn 
yr awyr agored a bod yn weithgar

• llai o risg o unigrwydd ac afiechyd 
meddwl.

• effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl 
drwy deimlo cariad a gofal pobl eraill

• effaith gadarnhaol ar hunan-barch 
drwy deimlo bod ei llais yn cael 
ei glywed a’i werthfawrogi yn y 
digwyddiad ymgynghori

• cymorth gyda’i llesiant meddyliol 
ac emosiynol yn ystod cyfnod o 
brofedigaeth
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Diffiniadau a chysyniadau o iechyd a l lesiant

Adran 1

Pennod 2:  Deal l  modelau iechyd, 
anabledd a l les iant

Model biofeddygol

Gweithgaredd: 

1. Y ffactorau corfforol sy’n achosi pen tost/cur pen yw:

• dadhydradiad – diffyg dŵr a hylifau

• afiechyd fel annwyd neu ffliw

• diffyg ymarfer corff.

2. Oes, mae sôn am straen fel ffactor seicolegol.

Profi eich gwybodaeth: 

1. Unrhyw ddau o’r cryfderau canlynol:

• mae’n cynnig prosesau i adfer 
iechyd a llesiant sy’n cael eu 
gwerthfawrogi’n fawr. 

• mae’n cynnig categorïau a diffiniadau 
clir o gyflyrau iechyd 

• mae’n cynorthwyo asesiadau, 
diagnosis a thriniaethau

2. Unrhyw ddau o’r cyfyngiadau canlynol:

• mae iechyd a llesiant gwael yn 
digwydd yn sgil ffactorau genetig neu 
gorfforol yn unig 
 

• mae’n gwahaniaethu – hynny yw, 
mae anabledd yn cael ei weld yn 
rhywbeth problemus

• mae’n diystyru ffactorau eraill sy’n 
dylanwadu ar iechyd a llesiant pobl.DRAFFT
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Model cymdeithasol

Gweithgaredd: 

Y rhwystrau sy’n cyfrannu at anghydraddoldebau iechyd yw:

• tlodi

• allgáu cymdeithasol

• gwahaniaethu

• diweithdra

• straen

• caethiwed.

Profi eich gwybodaeth: 

1. Yn ôl y diffiniad, mae’r model cymdeithasol o iechyd yn cysylltu amrywiaeth o ffactorau 
cymdeithasol, sef y penderfynyddion cymdeithasol, sy’n dylanwadu ar iechyd a llesiant. 
Mae’r penderfynyddion cymdeithasol yn amlinellu’r rhwystrau mae unigolion yn eu 
hwynebu o ganlyniad i’w nodweddion a’u hamgylchiadau personol. Mae’r rhwystrau 
hyn yn arwain at anghydraddoldebau iechyd yn y gymdeithas, felly nid yw iechyd yn 
ymwneud ag absenoldeb clefyd neu afiechyd yn unig.

2. Dyma rai enghreifftiau:

• peidio ag ysmygu

• bod ag iechyd meddwl da

• cymorth cymdeithasol.

3. Dyma rai enghreifftiau:

• gweithredu i atal digartrefedd

• cymorth emosiynol yn fuan ar ôl 
profiad trawmatig

• cymorth datblygiad lleferydd ac iaith 
i blant ifanc.

Gweithgaredd:

1. Gallai’r model biofeddygol ganolbwyntio ar y ffactorau canlynol:

• diffyg cwsg

• magu pwysau

• teimlo ei fod eisiau crio.DRAFFT
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Diffiniadau a chysyniadau o iechyd a l lesiant

Adran 1

2. Dyma rai ymatebion neu driniaethau posibl:

• meddyginiaeth

• deiet

• gwneud mwy o ymarfer corff.

3. Gallai’r model cymdeithasol ganolbwyntio ar y ffactorau canlynol:

• diweithdra • profedigaeth

 h.y. y ffactorau corfforol sy’n dylanwadu ar fywyd Iwan.

4. Dyma rai ymatebion neu driniaethau posibl:

• cymorth i ddod o hyd i waith • cymorth gyda phrofedigaeth.

Profi eich gwybodaeth: 

1. Unrhyw ddau o’r cryfderau canlynol::

• mae’n cyfleu’r ffactorau amrywiol sy’n cyfrannu at iechyd a llesiant pobl

• mae’n hyrwyddo agwedd gadarnhaol tuag at anabledd

• mae’n dangos cysylltiad clir rhwng tlodi ac iechyd a llesiant gwael 

• mae’n adnabod bod gan unigolion heriau a rhwystrau gwahanol i’w goresgyn.

2. Unrhyw ddau o’r cyfyngiadau canlynol:

• mae ewyllys rydd, dewisiadau ffordd o fyw a phenderfyniadau personol yn cyfyngu 
ar effeithiolrwydd ymyriadau cymdeithasol

• nid yw pob agwedd ar iechyd a llesiant yn gysylltiedig ag amgylchiadau economaidd-
gymdeithasol.DRAFFT
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Y model meddygol a’r model cymdeithasol o anabledd

Gweithgaredd:

1. Y ffactorau yw:

• car wedi’i addasu

• gweithle hollol hygyrch

• cartref hollol hygyrch (e.e. drysau 
digon llydan i’w chadair olwyn, 
ystafell gawod a chegin hygyrch).

2. Dyma’r ffyrdd mae amgylchiadau Bharti yn debygol o ddylanwadu ar ei hiechyd a’i 
llesiant:

• effaith gadarnhaol ar ei iechyd a’i 
llesiant

• mae hi’n teimlo ei bod wedi’i 
chynnwys yn y gymdeithas a’i bod yn 
gallu gwneud cyfraniad

• hunan-barch da

• mae hi’n weithgar – bydd hyn yn cael 
effaith gadarnhaol ar lesiant corfforol

• perthnasoedd cadarnhaol a fydd yn 
cael effaith gadarnhaol ar lesiant 
meddyliol ac emosiynol.

Profi eich gwybodaeth: 

1. Yn ôl y model meddygol, mae anabledd yn cael ei ystyried yn fater meddygol sy’n 
cynnwys unrhyw symptomau, anaf, clefyd, afiechyd neu nam. Mae’n awgrymu bod 
anabledd yn creu rhwystrau sy’n atal y person rhag byw bywyd annibynnol.

2. Yn ôl y model cymdeithasol, mae anabledd yn cael ei ystyried yn fater cymdeithasol sy’n 
cynnwys profiadau sy’n seiliedig ar y ffordd mae’r gymdeithas yn ystyried pobl anabl. 
Mae’n awgrymu bod y gymdeithas yn creu rhwystrau sy’n atal person anabl sydd eisiau 
byw bywyd annibynnol rhag gwneud hynny.DRAFFT
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Diffiniadau a chysyniadau o iechyd a l lesiant

Adran 1

Model bioseicogymdeithasol

Profi eich gwybodaeth: 

1. Nod y model bioseicogymdeithasol, yn ôl ei ddiffiniad, yw esbonio’r rhyngweithio a’r 
gyd-ddibyniaeth rhwng yr agweddau biolegol, seicolegol a chymdeithasol ar fywyd 
person, er mwyn deall pam mae’r person hwnnw yn cael profiad o iechyd a llesiant 
gwael. 

2. Ystyr y term cyd-ddibyniaeth yw bod yr elfennau biolegol, seicolegol a chymdeithasol 
yn gallu dylanwadu ar ei gilydd, er mwyn galluogi’r corff dynol i weithio’n dda yn ei 
gyfanrwydd.

Profi eich gwybodaeth: 

1. Unrhyw un o’r cryfderau canlynol:

• mae’n hybu dull cyfannol a chwilfrydig wrth archwilio ffactorau posibl sy’n achosi 
iechyd a llesiant gwael

• mae’n pwysleisio’r cymhlethdodau sy’n ymwneud ag asesu angen.

2. Unrhyw un o’r cyfyngiadau canlynol:

• pan fydd ymyriadau biolegol, seicolegol a chymdeithasol yn digwydd ar yr un pryd, 
gall fod yn anodd penderfynu pa un sydd wedi bod fwyaf effeithiol, neu a yw pob un 
wedi cyfrannu at wella iechyd a llesiant unigolyn.

Gweithgaredd:

1. Byddai unrhyw rai o’r ffactorau canlynol yn gallu achosi pennau tost Seren:

• biolegol – diffyg bwyd a hylif

• seicolegol – straen o fyw mewn cartref gorlawn, bywyd cartref di-drefn ac ofn wrth 
gerdded adref

• cymdeithasol – byw mewn tlodi ac mewn amgylchedd sydd ddim yn teimlo’n ddiogel.DRAFFT
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2. Ymatebion posibl i bob ffactor sydd wedi’i nodi:  

• biolegol – mwy o incwm a mwy o fwyd

• seicolegol – lleihau straen drwy roi mwy o strwythur i’r bywyd cartref, darparu lle 
i Seren wneud ei gwaith cartref a sicrhau ei bod yn teimlo’n ddiogel wrth gerdded 
adref

• cymdeithasol – byw mewn tŷ mwy fel bod Seren yn gallu cael ei hystafell wely ei hun, 
a hefyd byw mewn amgylchedd sy’n teimlo’n ddiogel. 
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Diffiniadau a chysyniadau o iechyd a l lesiant

Adran 1

Pennod 3:  Cysyniadau cyfannol  o iechyd 
a l les iant a ’r  f factorau sy ’n cyfrannu 
atynt

Cysyniadau cyfannol

Profi eich gwybodaeth: 

1. Y 5 ffactor yw:

• ffactorau corfforol 

• ffactorau meddyliol/deallusol

• ffactorau emosiynol

• ffactorau cymdeithasol

• ffactorau moesol/ysbrydol.

2. Y modelau neu’r damcaniaethau yw: 

• model cymdeithasol o iechyd

• Hierarchaeth Anghenion Maslow.

• model bioseicogymdeithasol o 
iechyd

3. Unrhyw rai o’r deddfwriaethau a’r strategaethau canlynol gan Lywodraeth Cymru: 

• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

• Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol.DRAFFT
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  Cyfrifoldeb personol dros iechyd a llesiant

Profi eich gwybodaeth

1. Ystyr hyn yw bod yn atebol neu’n gyfrifol am eich blaenoriaethau eich hun (h.y. beth sy’n 
bwysig i chi) a derbyn cyfrifoldeb dros eich gweithredoedd eich hun sy’n dylanwadu ar 
eich iechyd a’ch llesiant personol.

Ffactorau sy’n cyfrannu at iechyd a llesiant cyfannol

Gweithgaredd:

1. Gallai gweithgarwch corfforol ddylanwadu ar lesiant meddyliol ac emosiynol Dion yn y 
ffyrdd canlynol: 

• teimlo llai o orbryder

• cael llai o byliau o banig

• mwy o hunan-barch

• llesiant meddyliol ac emosiynol gwell.

2. Gallai rhyngweithio â phobl eraill ac â’r awyr agored ddylanwadu ar lesiant corfforol 
Dion yn y ffyrdd canlynol:

• mae cyfradd curiad y galon yn dod 
yn fwy sefydlog

• mae anadlu yn dod yn llai o broblem

• dydy Dion ddim yn meddwl ei fod yn 
mynd i farw bellach

• efallai bydd yn gallu dychwelyd i’r 
gwaith.

Gweithgaredd:

1. Gallai gorbryder ac ofn ddylanwadu ar Bryn yn y ffyrdd canlynol:

• effaith negyddol ar gymhelliant, e.e. 
diffyg parodrwydd i wneud y mwyaf 
o’r diwrnod

• anhapusrwydd, tristwch ac 
emosiynau negyddol

• hunan-barch isel

• teimlo diffyg rheolaeth

• teimlo’n aflonydd a diffyg 
ysbrydolrwydd neu ymdeimlad o 
heddwch mewnol

• rhyngweithio a pherthnasoedd gwael 
â phobl eraill. 
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Diffiniadau a chysyniadau o iechyd a l lesiant

Adran 1

2. Mae Gwen yn cyfrannu yn y ffyrdd canlynol: 

• mae Gwen yn rhoi cariad diamod

• mae Gwen yn cynnig cwmni

• mae Gwen yn annog Bryn i fod yn 
weithgar 

• mae Gwen a Bryn yn treulio amser 
gyda’i gilydd yn yr ardd, sy’n hybu 
ymdeimlad Bryn o ysbrydolrwydd

• mae Gwen wedi sbarduno 
rhyngweithio cymdeithasol, e.e. Bryn 
yn siarad â’i gymydog, ac mae hyn 
hefyd yn hybu iechyd meddwl da. 
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