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Deall safbwyntiau iechyd, 
llesiant a gwydnwch 
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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

 ⃘ 2.1	–	Ffactorau	sy’n	effeithio	ar	dwf	a	datblygiad	dynol	ar	bob	cam	o’r	
rhychwant oes 

 ⃘ 2.3 – Darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer unigolion yng Nghymru 
er mwyn cefnogi twf a datblygiad

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

 ⃘ 3.3 – Rhwystrau i gyfranogiad, herio anghydraddoldeb a hybu hawliau 
unigolion

Mae’r enghreifftiau o benderfynyddion (neu 
ffactorau/achosion) cymdeithasol ac economaidd sy’n 
gysylltiedig ag iechyd a llesiant yn cynnwys bod â digon 
o adnoddau i fyw, profiadau a ffordd o fyw unigolion, 
a rhwydweithiau cymdeithasol a chymunedol sy’n 
galluogi pobl i deimlo’n rhan o gymdeithas. 

Diffiniadau allweddol
Iechyd Cyflwr	o	lesiant	corfforol,	meddyliol	a	chymdeithasol	llwyr,	ac	nid	

absenoldeb clefyd neu wendid yn unig.
Llesiant 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.

Gwydnwch Y gallu i ddefnyddio adnoddau mewnol i ddelio â straen, adfyd a 
heriau yn ystod bywyd.  Mae gwydnwch yn gysylltiedig ag iechyd a 
llesiant da. 

Penderfynyddion 
cymdeithasol ac 
economaidd

Addysg,	cyflogaeth,	incwm,	cefnogaeth	a	rhwydweithiau	cymdeithasol,	
cymuned,	ymddygiad	a	ffordd	o	fyw,	bwyd,	cartref,	amgylchedd,	
trafnidiaeth, mynediad at wasanaethau, tlodi ac allgáu cymdeithasol.  

Pennod 4:  Penderfynyddion cymdeithasol 
ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at 
anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant
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Mae Sefydliad Iechyd y Byd (the World Health Organization: WHO), Llywodraeth Cymru a’r rhai 
sy’n cyfrannu at bolisi Cymru yn rhannu’r farn 
bod pobl yn cael eu geni i amgylchiadau 
gwahanol	sy’n	dylanwadu	ar	y	ffordd	maen	
nhw’n datblygu ac yn tyfu. Hefyd, mae’r 
amgylchiadau	hyn	yn	dylanwadu	ar	eu	ffordd	
o	fyw,	eu	mynediad	at	gyflogaeth	a’u	
rhychwant oes (lifespan). Mae hyn yn cynnwys 
mynediad at adnoddau cymdeithasol ac 
economaidd sy’n gallu gwneud i bobl deimlo 
bod ganddyn nhw fwy o reolaeth dros sut 
maen nhw’n byw eu bywydau.   

Mae unigolion sydd â mynediad at adnoddau fel incwm da, bwyd a chartref yn fwy tebygol 
o	brofi	iechyd	a	llesiant	da.	Yn	ôl	rhai,	canlyniad	yr	anghydraddoldebau	hyn	o	ran	cyfleoedd	
cymdeithasol ac economaidd yw anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant ar draws y 
gymdeithas.

Mae pobl yn credu ei bod hi’n bosibl lleihau’r anghydraddoldebau hyn drwy fynd i’r afael â’r 
ffactorau	sy’n	eu	hachosi	(h.y.	penderfynyddion	cymdeithasol	ac	economaidd)	pan	fydd	pobl	
yn cael eu geni a thrwy gydol eu bywydau. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 yn cynnwys nodau i greu ‘Cymru gydradd, lewyrchus a chydnerth’. Mae Adran 2 Rhan 1 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cyfeirio at lesiant cymdeithasol 
ac	economaidd	fel	rhywbeth	sy’n	cyfrannu	at	iechyd	a	llesiant	da	yn	gyffredinol.	

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhestrwch ddau o benderfynyddion cymdeithasol sy’n gysylltiedig ag 
iechyd a llesiant. 

2. Rhestrwch ddau o benderfynyddion economaidd sy’n gysylltiedig ag iechyd a 
llesiant.

Mae amrywiaeth o benderfynyddion cymdeithasol ac economaidd yn cyfrannu at 
anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant, yn ogystal ag ymyriadau i fynd i’r afael â nhw.  Er 
mwyn deall yr ymyriadau hyn, rhaid deall hefyd sut mae’r penderfynyddion hyn yn dylanwadu 
ar iechyd, llesiant a gwydnwch unigolion a chymunedau drwy gydol eu bywydau.  

Geiriau allweddol

Penderfynyddion 
cymdeithasol

Penderfynyddion 
economaidd

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4
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Incwm a gwaith
Ffactorau 

etifeddol a 
ffordd o fyw

Agweddau, 
gwerthoedd a 

chredoau

Tlodi a 
mynediad at 
wasanaethau

Nodweddion 
personol, 

gwahaniaethau a 
gwydnwch

Rhwydweithiau 
cymdeithasol a 

chymunedol

Adnoddau ar 
gyfer byw

Profiadau 
unigolion a'u 
ffordd o fyw

Cymdeithas a 
chymunedau

Penderfynyddion cymdeithasol ac 
economaidd sy’n cyfrannu at 

anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant 

Mae’r penderfynyddion hyn i gyd yn gallu dylanwadu ar fywyd 
unigolyn drwy gydol ei rychwant oesDRAFFT
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Adnoddau ar gyfer byw
Mae bod â digon o adnoddau ar gyfer byw 

yn cefnogi ffyniant ac yn hybu iechyd a 
llesiant.

Yr adnoddau sydd eu hangen yw incwm, 
addysg, gwaith, bwyd, cartref, 

amgylchoedd da a mynediad at 
wasanaethau gan gynnwys gwasanaethau 

gofal a chymorth cyflogaeth. Profiadau unigolion a’u 
ffordd o fyw 

Os yw unigolion yn gwneud dewisiadau 
cadarnhaol ynghylch materion etifeddol a 

dewisiadau ffordd o fyw, gall hyn gael 
dylanwad cadarnhaol ar eu bywydau.

Mae bod â pharch at nodweddion 
amrywiol ac unigryw yn cefnogi 
hunan-barch a hunan-werth da.

Drwy ddatblygu gwydnwch, bydd 
unigolion yn gallu delio â straen, adfyd a 

heriau.

Y gymdeithas a chymunedau
Mae byw mewn cymdeithas sy’n hybu 

agweddau, gwerthoedd a chredoau 
cadarnhaol tuag at wahaniaethau mewn 

iechyd a llesiant yn cyfrannu at 
gydraddoldeb, lle gall pobl ffynnu.

Un elfen sy’n hybu iechyd a llesiant yw 
rhwydweithiau cymdeithasol a 

chymunedol sy’n cefnogi ymlyniadau a 
pherthnasoedd dynol.

Mae 
penderfynyddion 
cymdeithasol ac 

economaidd 
cadarnhaol yn 

cyfrannu at iechyd a 
llesiant da

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4
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Adnoddau ar gyfer byw
Mae bod heb ddigon o adnoddau ar gyfer 

byw yn golygu byw mewn tlodi, ac mae 
hyn yn gysylltiedig ag iechyd a llesiant 

gwael. Dyma’r canlyniadau posibl: 
cyrhaeddiad ysgol isel neu waharddiad o’r 

ysgol, incwm annigonol, deiet gwael, 
cartref annigonol neu ddigartrefedd, 

diweithdra, amgylchoedd gwael a 
mynediad annigonol at wasanaethau gan 
gynnwys gwasanaethau gofal a chymorth 

cyflogaeth. 

Profiadau unigolion a’u 
ffordd o fyw 

Mae bod heb ddigon o adnoddau ar gyfer 
byw yn golygu byw mewn tlodi, ac mae 
hyn yn gysylltiedig ag iechyd a llesiant 

gwael. Dyma’r canlyniadau posibl: 
cyrhaeddiad ysgol isel neu waharddiad o’r 

ysgol, incwm annigonol, deiet gwael, 
cartref annigonol neu ddigartrefedd, 

diweithdra, amgylchoedd gwael a 
mynediad annigonol at wasanaethau gan 
gynnwys gwasanaethau gofal a chymorth 

cyflogaeth. 

Y gymdeithas a chymunedau
Mae byw mewn cymdeithas sydd ag 
agweddau, gwerthoedd a chredoau 

negyddol tuag at wahaniaethau mewn 
iechyd a llesiant yn cyfrannu at 

anghydraddoldeb, sy’n atal gallu pobl rhag 
cyflawni eu llawn botensial. 

Heb rwydweithiau cymdeithasol a 
chymunedol, nid yw’n bosibl ffurfio 

ymlyniadau a pherthnasoedd dynol pwysig, 
sy’n arwain at berygl o ynysigrwydd 

cymdeithasol ac unigrwydd.

 
Mae 

penderfynyddion 
cymdeithasol ac 

economaidd 
negyddol yn 

cyfrannu at iechyd 
a llesiant gwael

DRAFFT
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GWEITHGAREDD

Edrychwch ar y dylanwadau cadarnhaol a negyddol sy’n gysylltiedig â 
phenderfynyddion	cymdeithasol	ac	economaidd	ar	y	dudalen	flaenorol.

1. Datblygwch restr o ddylanwadau cadarnhaol sy’n cyfrannu at iechyd a 
llesiant da.

2. Datblygwch restr o ddylanwadau negyddol sy’n cyfrannu at iechyd a 
llesiant gwael. 

3. Cymharwch y rhestri hyn er mwyn datblygu darlun ehangach o’r 
penderfynyddion sy’n cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
llesiant. 

ASTUDIAETH ACHOS:

Mae Dylan a Gareth yn 13 oed. Maen nhw’n byw 5 cilometr oddi wrth ei gilydd 
ac	yn	mynd	i’r	un	ysgol.	Mae	Dylan	wedi’i	eni	i	fywyd	o	ffyniant.	Ar	y	cyfan,	mae	
ganddo	fywyd	sy’n	ei	gynorthwyo	i	deimlo’n	saff	a	diogel,	gyda’i	rieni	a’i	chwaer.	
Mae Gareth yn byw mewn tlodi, ac mae ei fywyd cartref yn ansefydlog gan fod 
perthynas danllyd rhwng ei 
rieni. Ar hyn o bryd mae’r tîm 
troseddwyr ifanc yn cefnogi ei 
chwaer. 

1. Nodwch	un	ffordd	
gallai’r amgylchiadau hyn 
ddylanwadu ar wydnwch 
personol Dylan a Gareth 
yn ystod eu llencyndod 
(adolescence). 

2. Nodwch	ddwy	ffordd	
gallai’r amgylchiadau hyn ddylanwadu ar lesiant meddyliol ac emosiynol 
Dylan.  

3. Nodwch	ddwy	ffordd	gallai’r	amgylchiadau	hyn	ddylanwadu	ar	lesiant	
meddyliol ac emosiynol Gareth.  

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4
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Adnoddau ar gyfer byw

Incwm a gwaith

Mae incwm o’r gwaith yn 
benderfynydd economaidd ac yn 
adnodd ar gyfer byw. Mae ennill 
incwm yn agor y drws i gyfleoedd 
cymdeithasol ac economaidd eraill 
ac yn cynyddu’r tebygolrwydd o 
iechyd a llesiant da.

Incwm a gwaith
Anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant y mae unigolion yn y gymdeithas yn eu 
profi
Mae bod â digon o incwm a gwaith yn 
cefnogi ffyniant ac yn hybu iechyd a 
llesiant, gan gynnwys y gallu i wneud y 
canlynol:

Mae bod heb ddigon o incwm a gwaith 
yn golygu byw mewn tlodi – mae hyn yn 
gysylltiedig ag iechyd a llesiant gwael, gan 
gynnwys y canlynol:

• talu	am	nwyddau	tŷ	a	gwasanaethau
• cael credyd oddi wrth y banc
• bod â digon o arian incwm gwario er mwyn 

gallu rhoi rhywfaint ohono o’r neilltu mewn 
cyfrif cynilo

• talu am fwyd gan gynnwys prydau bwyd 
tecawê a bwyta allan

• rhentu neu brynu cartref o ansawdd da
• gwresogi’r cartref
• dewis ble i fyw
• byw mewn amgylchedd sydd â mannau sy’n 

ddiogel, yn lân ac yn wyrdd
• bod yn berchen ar gerbyd, os oes angen un
• cael mynediad at gysylltiadau trafnidiaeth da 

yn seiliedig ar fod â dewis o ran ble i fyw
• talu am drafnidiaeth
• talu am wyliau a gweithgareddau hamdden
• gwneud	dewisiadau	ffordd	o	fyw	cadarnhaol
• teithio	i	weld	teulu,	ffrindiau	a	chysylltiadau	

cymdeithasol eraill
• datblygu gwydnwch personol a theuluol da.

• methu clirio dyled gan nad oes digon o arian i 
dalu	am	nwyddau	tŷ	a	gwasanaethau

• gorfod troi at fenthycwyr arian anghyfreithlon
• bod heb unrhyw incwm gwario
• newyn ac ansicrwydd bwyd
• byw mewn cartref o ansawdd gwael neu fod yn 

ddigartref
• methu gwresogi’r cartref
• diffyg	dewis	o	ran	ble	i	fyw
• byw mewn amgylchedd â mannau anniogel 

sy’n	llawn	sbwriel,	llygredd	aer	a	diffyg	mannau	
gwyrdd 

• methu bod yn berchen ar gerbyd, os oes angen 
un

• dibynnu	ar	drafnidiaeth	gyhoeddus	sy’n	bell	o’r	tŷ	
neu’n annibynadwy/ddim yn ddigon rheolaidd

• methu talu am drafnidiaeth gyhoeddus
• diffyg	gwyliau	neu	weithgareddau	hamdden
• mwy	o	risg	o	wneud	dewisiadau	ffordd	o	fyw	

negyddol
• unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol
• mwy o risg o wydnwch personol a theuluol gwael.   

DRAFFT
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Mae sicrhau incwm drwy waith yn hanfodol i hybu iechyd a llesiant. Arian sy’n galluogi pobl 
i	 dalu	 am	 adnoddau	 ar	 gyfer	 byw	 fel	 nwyddau	 tŷ,	 gwasanaethau,	 biliau,	 bwyd,	 cartref	 a	
thrafnidiaeth.		Ystyr	incwm	gwario	yw	swm	yr	arian	sydd	ar	gael	i	gartrefi	i’w	gynilo	a’i	wario	
ar	ôl	 talu	 trethi	uniongyrchol	 fel	 treth	 incwm.	Mae	bod	ag	 incwm	gwario	uchel	yn	cynyddu	
ffyniant	ac	yn	rhoi’r	dewis	i	bobl	dalu	am	wyliau	a	gweithgareddau	hamdden	y	gall	unigolion	a	
theuluoedd eu mwynhau. Fel arall, gall pobl ddewis cynilo incwm gwario. Mae hyn yn golygu 
bod arian wrth gefn ar gyfer digwyddiadau sydd wedi’u cynllunio (e.e. gwyliau) a heb eu 
cynllunio (e.e. diweithdra annisgwyl).

Mae mynediad at waith ac incwm yn hybu iechyd a llesiant oherwydd ei fod yn cynyddu 
dewisiadau pobl o ran sut maen nhw eisiau byw eu bywydau. Oherwydd hyn, mae hyn 
ymdeimlad	person	o	bŵer	a	rheolaeth	yn	cynyddu.	
Mae mwy o ddewisiadau gan bobl o ran beth maen 
nhw’n ei fwyta, aros gartref neu fynd allan, ble i fyw 
ac a ydyn nhw’n mynd ar wyliau. 

Mae bod â swydd yn hyrwyddo hunan-barch da, ac 
i lawer o bobl, mae eu swydd yn rhan bwysig o’u 
hymdeimlad	o	hunaniaeth.	Er	enghraifft,	efallai	fod	
gweithiwr gofal yn falch o ddweud, “Gweithiwr gofal 
ydw i” oherwydd bod y swydd yn gwneud cyfraniad 
cadarnhaol	at	fywydau	pobl	eraill.	Hefyd,	mae	bod	mewn	gwaith	yn	cynnig	cyfleoedd	ar	gyfer	
rhyngweithio cymdeithasol, cyfeillgarwch ac ymdeimlad o gymuned drwy weithio tuag at yr 
un nod. 

Mantais	bwysig	arall	yw	bod	cyflogaeth	yn	hybu	gwydnwch	drwy	roi	ymdeimlad	o	bwrpas	 i	
unigolion – rheswm dros ddod allan o’r gwely. Mae’n rhoi strwythur a threfn i’w diwrnod. Mae’r 
agweddau hyn yn gallu bod yn arbennig o allweddol pan fydd person yn wynebu adfyd ac yn 
teimlo ei fod yn colli rheolaeth ar ran arall o’i fywyd, fel perthynas yn chwalu neu brofedigaeth. 
Drwy	ganolbwyntio	ar	waith	neu	rannu	gofidion	â	chydweithwyr,	gall	y	gweithle	helpu	i	gynnal	
a meithrin gwydnwch.

Mae	bod	mewn	gwaith	yn	golygu	bod	pobl	yn	defnyddio	eu	gwybodaeth,	eu	sgiliau	a’u	profiadau	
er	lles	pobl	eraill.	Bydd	cydweithwyr	yn	rhannu	profiadau	yn	y	gweithle	–	y	llwyddiannau	a’r	
heriau.	Yn	ogystal	â	hyn,	mae	bod	yn	gyflogedig	yn	gallu	arwain	at	fanteision	materol	gan	fod	
pobl yn cael eu talu am eu gwaith. Mae bod yn fodlon â’ch swydd yn gallu arwain at fanteision 
emosiynol hefyd. Pan fydd pobl eraill yn dangos parch ac yn gwerthfawrogi’r gwaith sydd wedi’i 
wneud,	mae	gweithwyr	yn	profi	manteision	cymdeithasol.	Mae’r	 cyfuniad	hwn	o	 fanteision	
economaidd, emosiynol a chymdeithasol yn cyfrannu at iechyd a llesiant da.

Geiriau 
allweddol

Incwm gwario

Manteision bod 
mewn gwaith

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4
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Fodd bynnag, dydy pawb ddim yn gallu cael y manteision cymdeithasol ac economaidd hyn 
sy’n	deillio	o	incwm	a	gwaith	yn	eu	cymunedau.	Mae	hyn	yn	dibynnu	ar	ffactorau	fel:

• argaeledd gwaith, ac ansawdd y swyddi sydd ar gael

• y cymwysterau sydd gan unigolion i’w galluogi i gael swydd (sy’n gysylltiedig â 
phrofiad	a	mynediad	at	addysg)

• rhwystrau sy’n atal rhai grwpiau o bobl rhag dod o hyd i waith.

Argaeledd gwaith, ac ansawdd y swyddi sydd ar gael

Argaeledd 
gwaith

• Mae angen bod digon o waith ar gael yn yr ardal i ateb y galw.
• Mae’n rhaid i bobl fod yn barod i wneud y gwaith sydd ar gael.
• Mae angen i bobl fod â’r gallu i wneud y gwaith sydd ar gael.
• Mae’n fantais fawr os yw’r gwaith o fewn pellter teithio hawdd i’r 

cartref, fel bod llai o gostau trafnidiaeth.

Swyddi o 
ansawdd da

• Dylai	swyddi	gynnig	cyflogau	da.
• Dylai’r	gwaith	fod	yn	sefydlog/diogel	gyda	chontract	cyflogaeth.
• Dylai	oriau	hyblyg	fod	ar	gael	er	mwyn	i	staff	allu	ymgymryd	â	

chyfrifoldebau eraill fel gofalu neu ofal plant.
• Mae angen i’r amodau gwaith fod yn dda ac yn ddiogel.
• Dylai’r	cyflogwr	a’r	staff	werthfawrogi	amrywiaeth	fel	bod	yr	holl	

weithwyr yn teimlo eu bod wedi’u cynnwys.
• Ni ddylai bwlio a gwahaniaethu o unrhyw fath fod yn dderbyniol. 
• Dylai	pobl	fwynhau	gweithio	i’w	cyflogwr.

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	incwm	gwario.

2. Rhestrwch dair o fanteision sy’n gysylltiedig â bod mewn gwaith.

3. Rhestrwch	dri	o	ffactorau	sy’n	dylanwadu	ar	y	gallu	i	gael	manteision	cymdeithasol	
ac economaidd o incwm a gwaith mewn cymunedau.DRAFFT
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ASTUDIAETH ACHOS:

Mae Greta yn 26 oed ac mae wedi bod yn byw gyda’i phartner. Un dydd, mae 
ei phartner yn dod adref ac yn dweud ei fod yn symud allan oherwydd ei fod 
wedi cwrdd â rhywun arall. Mae Greta wedi’i synnu ac yn torri ei chalon gan eu 
bod	wedi	prynu’r	tŷ	gyda’i	gilydd	flwyddyn	yn	ôl.	Mae	Greta	a’i	chyn-bartner	yn	
cytuno	y	byddan	nhw’n	gwerthu’r	tŷ	yn	y	pen	draw	ac	yn	rhannu’r	arian.	Mae	
swydd dda gan Greta ac mae ei chydweithwyr yn hynod o gefnogol. Mae un neu 
ddau o’i chydweithwyr wedi anfon apiau dêtio ymlaen ati, ond mae hi’n dweud 
bod popeth yn teimlo ychydig yn rhy fuan.

1. Rhestrwch dair agwedd ar fod mewn gwaith sy’n cefnogi gwydnwch Greta 
yn ystod y cyfnod anodd hwn.

2. Os yw Greta yn colli ei swydd ac mae ei chyn-bartner yn gwrthod talu 
biliau’r	tŷ,	rhestrwch	dair	agwedd	ar	dlodi	y	gallai	hi	eu	profi.

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4
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Ym	mhob	cymuned,	mae	grŵp	penodol	o	bobl	yn	bodoli	sy’n	cael	eu	galw’n	‘economaidd	
anweithgar’. Ystyr hyn yw nad ydyn nhw’n chwilio am waith oherwydd eu bod nhw’n sâl, yn 
ofalwr, yn astudio’n amser llawn neu wedi 
ymddeol yn gynnar. I’r gwrthwyneb i hynny, 
mae gweithlu’n cynnwys pobl sy’n debygol 
o fod yn chwilio am waith, neu sydd mewn 
gwaith.

Os nad oes digon o swyddi ar gael i’r 
bobl sydd eu hangen nhw, mae’r rhai sy’n 
methu cael mynediad at y swyddi hyn yn 
wynebu diweithdra. Yng Nghymru, mae 
nifer y swyddi sydd ar gael mewn rhannau 
gwahanol o’r wlad yn amrywio o le i le. Yn 
ôl	Llywodraeth	Cymru,	yn	2019	roedd	bron	
hanner	holl	swyddi	Cymru	wedi’u	lleoli	yn	y	de	ddwyrain,	a	dyma’r	ardal	oedd	â’r	cyfleoedd	
mwyaf	amrywiol.	I’r	gwrthwyneb	i	hynny,	roedd	argaeledd	gwaith	a’r	mathau	o	gyfleoedd	
oedd ar gael yn llai yn ardaloedd gwledig Cymru o gymharu â’r ardaloedd trefol.

Y mathau o swyddi sydd ar gael yn y Gymru wledig yw swyddi ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol, amaethyddiaeth, coedwigaeth, 
twristiaeth a hamdden. Yn aml, bydd angen teithio 
pellterau	mawr	yn	y	swyddi	hyn.	Gall	hyn	gyflwyno	
heriau penodol wrth deithio i’r gwaith oherwydd 
efallai nad oes llawer o drafnidiaeth gyhoeddus ar 
gael, sy’n golygu y byddai’n rhaid i weithwyr brynu 
cerbyd. Mae llawer o’r gwaith hwn yn dymhorol ac 
yn seiliedig ar gontractau dim oriau. Ystyr contract 
dim oriau yw bod person ar gael i weithio pan fydd 
angen, yn hytrach na bod ganddo nifer sefydlog o 
oriau	yr	wythnos.	Yn	achos	contract	dim	oriau,	nid	oes	rhaid	i	gyflogwr	roi	unrhyw	waith	i	
weithiwr penodol, ac yn yr un modd, mae’r gweithiwr dan sylw yn gallu gwrthod y gwaith. 

Mae	nifer	sylweddol	o	bobl	hŷn	a	siaradwyr	Cymraeg	yn	byw	mewn	ardaloedd	gwledig	yng	
Nghymru.		Yn	2017,	roedd	21%	o’r	bobl	oedd	yn	byw	yng	Nghymru	yn	65	oed	neu’n	hŷn.	Yn	
2011, roedd 27% o’r siaradwyr Cymraeg yn byw yn ne ddwyrain Cymru, 36% yng ngogledd 
Cymru,	 a	 37%	 yng	 nghanolbarth	 a	 de	 orllewin	 Cymru.	 Yn	 ôl	 Llywodraeth	 Cymru,	 yn	 2018,	
nododd	76.4%	o’r	bobl	3	oed	neu’n	hŷn	a	oedd	yn	byw	yng	Ngwynedd	eu	bod	yn	gallu	siarad	
Cymraeg. Mae hyn yn dangos bod gallu siarad Cymraeg yn rhan hanfodol o hunaniaeth pobl 
mewn llawer o ardaloedd gwledig yng Nghymru.

O	gymharu	â’r	cyfleoedd	swyddi	amrywiol	sydd	ar	gael	yn	ne	ddwyrain	Cymru,	mae’r	ffaith	bod	
llai o swyddi ar gael, bod llai o amrywiaeth swyddi, a bod ansawdd y swyddi sydd ar gael yn is 

Geiriau 
allweddol  

Economaidd 
anweithgar

Diweithdra

DRAFFT
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yn y Gymru wledig yn golygu bod pobl ddi-waith yn aml yn wynebu dewis anodd. Hynny yw, 
aros	yn	eu	cymunedau	heb	lawer	o	gyfleoedd	economaidd,	cymudo	pellterau	mawr	i’r	gwaith,	
neu symud o’r ardal yn gyfan gwbl. Mae’r anghydraddoldeb hwn o ran amgylchiadau yn golygu 
y bydd pobl sydd â chysylltiadau cryf â’u cymuned yn wynebu cyfyng gyngor ac ansicrwydd 
mawr, er y bydd pobl eraill yn croesawu’r her.

Pan fydd unigolyn yn symud o’i gymuned, gall hyn arwain at ganlyniadau negyddol i’r teulu 
a’r	ffrindiau	sydd	wedi	aros	yn	y	gymuned.	Maen	
nhw’n	colli	aelod	agos	o’r	teulu	neu	ffrind,	sy’n	arwain	
at ddylanwad negyddol ar eu gwydnwch, eu hiechyd 
a’u	llesiant.	Pobl	hŷn	sy’n	teimlo’r	effaith	hon	fwyaf	
gan fod y person hwnnw wedi bod yn gwmni ac 
wedi darparu rhai mathau o ofal a chymorth. Efallai 
bydd	cyfleoedd	gwaith	newydd,	efallai	yn	Lloegr	
neu dramor, yn golygu nad yw unigolyn yn gallu 
cyfathrebu yn Gymraeg yn y gweithle, sy’n golygu bod 
rhan bwysig o’u hunaniaeth yn cael ei cholli. 

Efallai	na	fydd	cymudo	neu	symud	i	ffwrdd	yn	bosibl	i	bobl	sydd	â	chyfrifoldebau	gofalu	am	
rieni	hŷn,	neu	os	yw’r	plant	yn	hapus	yn	yr	ysgol.	Ni	fydd	pob	unigolyn	eisiau	symud	i	ffwrdd	
oddi	wrth	eu	hanwyliaid	chwaith.	Yn	yr	amgylchiadau	hyn,	mae	diffyg	cyfleoedd	cyflogaeth	yn	
golygu	bod	pobl	yn	profi	tlodi	gwledig	–	h.y.	does	dim	digon	o	adnoddau	ganddyn	nhw	i	dalu	
am eu hanghenion byw. Yn ogystal â hyn, mae tai mewn rhai ardaloedd gwledig yng Nghymru 
yn	gallu	bod	yn	llawer	rhy	ddrud	i	bobl	leol	ar	incwm	is.	Dim	ond	pobl	sy’n	symud	i’r	ardal	ar	ôl	
ymddeol	neu	bobl	sydd	ag	ail	gartrefi	sy’n	gallu	fforddio’r	prisiau	uchel	hyn.	

Mae	profiadau	pobl	yn	y	Gymru	wledig	yn	dangos	sut	gall	unigolyn	 fod	mewn	gwaith,	ond	
parhau	i	fod	â	llesiant	economaidd	a	chymdeithasol	gwael.	Mae	tlodi	mewn	gwaith	yn	effeithio	
ar aelwydydd eraill ar draws Cymru hefyd. Drwy hyn, mae’n amlwg bod argaeledd gwaith, 
ac ansawdd y gwaith hwnnw, yr un mor bwysig â’i gilydd ym mhob cymuned. Mae angen 
i swyddi o ansawdd da fod ar gael er mwyn hybu iechyd a llesiant da ac er mwyn osgoi 
anghydraddoldebau	o	ran	profiadau	pobl.	

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	fod	yn	economaidd	anweithgar.

2. Rhowch	ddiffiniad	o	dlodi	gwledig.

Geiriau 
allweddol  

Siaradwyr 
Cymraeg

Tlodi gwledig

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4
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GWEITHGAREDD

Ewch i wefan swyddi fel Indeed (www.indeed.co.uk), ac ewch i’r blychau chwilio.

1. Yn yr adran ‘What’, teipiwch y swydd ‘Healthcare Assistant’.

2. Yn yr adran ‘Where’, teipiwch:

• Enw lleoliad gwledig, e.e. ‘Powys’, a chofnodwch nifer y swyddi gwag.

• Enw	dinas	yn	ne	ddwyrain	Cymru,	e.e.	‘Cardiff’,	a	chofnodwch	nifer	y	
swyddi gwag.

3. Gwnewch yr ymarfer hwn eto drwy deipio swydd sydd o ddiddordeb i chi, 
a dewiswch unrhyw leoliadau gwledig a threfol.

Edrychwch ar y canlyniadau. Mae tebygolrwydd cryf y bydd llawer mwy o 
swyddi wedi’u hysbysebu yn y lleoliad trefol o’i gymharu â’r lleoliad gwledig. 
Mae	nifer	y	swyddi	gwag	yn	gallu	dibynnu	hefyd	ar	yr	ardal	lle	mae’r	cyflogwyr	
yn dewis hysbysebu. Drwy wneud y gweithgaredd hwn, byddwch yn gweld bod 
argaeledd swyddi yn gallu amrywio’n fawr yn dibynnu ar ble mae unigolyn yn 
byw.

Y cymwysterau sydd gan unigolyn

Mae	gwahanol	fathau	o	gyflogaeth	ar	gael	ledled	Cymru.

Gweinyddiaeth gyhoeddus, amddiffyn, 
addysg, gofal iechyd a gofal cymdeithasol

Y celfyddydau, adloniant a hamdden

Amaethyddiaeth, 
coedwigaeth a 
physgota 

Cynhyrchu, gan 
gynnwys 
mwyngloddio, 
chwarela a 
gweithgynhyrchu

Adeiladu Cyfanwerthu, 
adwerthu, 
trafnidiaeth, gwestai 
a bwyd 

Gwybodaeth a 
chyfathrebu

Cyllid ac yswiriant Eiddo tirol Gweithgarwch 
proffesiynol, 
gwyddonol a 
thechnegol

Categorïau cyflogaeth yng Nghymru

(Ffynhonnell: StatsCymru, 2019)
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Mae	 rhai	 o’r	 swyddi	 yn	 y	 categorïau	 cyflogaeth	 hyn	 yn	 gofyn	 am	 gymwysterau,	 sgiliau,	
gwybodaeth	a	phrofiad	penodol.	Dim	ond	unigolyn	sydd	â’r	elfennau	hyn	fydd	yn	gallu	cael	
mynediad	at	y	swydd	dan	sylw.	Fel	arall,	gallai’r	cyflogwr	gyfweld	ag	unigolyn	(neu	ymgeisydd	
am	swydd)	a	theimlo	y	bydd,	gyda	hyfforddiant	a	chefnogaeth,	yn	gallu	gwneud	y	gwaith.	Dyma	
ddwy	sefyllfa	sy’n	arwain	at	ganlyniad	da	i’r	ymgeisydd	ac	i’r	cyflogwr.	Bydd	gweithiwr	gan	y	
cyflogwr	a	bydd	swydd	gan	yr	ymgeisydd,	sy’n	arwain	at	incwm	sy’n	hybu	ei	iechyd	a’i	lesiant.

Os	yw	cyflogwr	wedi	hysbysebu	swydd	ond	nid	yw’n	credu	bod	yr	ymgeisydd	yn	gallu	gwneud	
y	gwaith,	hyd	yn	oed	gyda	hyfforddiant	a	chefnogaeth,	bydd	yr	ymgeisydd	yn	dal	i	fod	yn	ddi-
waith.	Dyma	sefyllfa	sy’n	arwain	at	ganlyniad	negyddol	 i’r	ymgeisydd	a’r	cyflogwr.	Fydd	dim	
gweithiwr	gan	y	cyflogwr	a	fydd	dim	swydd	gan	yr	ymgeisydd.	Fel	arall,	efallai	bydd	y	gyflog	
neu’r	amodau	gwaith	mae’r	cyflogwr	yn	eu	cynnig	yn	ei	gwneud	hi’n	anymarferol	 i	unigolyn	
dderbyn y swydd. Mae’r math hwn o sefyllfa yn gallu arwain at dlodi ac iechyd a llesiant gwael.

Os	nad	oes	gan	weithwyr	 lleol	y	sgiliau	 i	wneud	y	gwaith	sydd	ar	gael,	gall	hyn	gael	effaith	
negyddol	ar	y	gymuned	gyfan.	Os	nad	yw	cyflogwr	yn	gallu	cyflogi	pobl	 leol,	efallai	bydd	yn	
symud	i	ffwrdd	gan	gredu	y	gall	ddod	o	hyd	i	bobl	sydd	â	sgiliau	mwy	addas	neu	bobl	sy’n	fwy	
parod	i	weithio	mewn	lleoliad	arall.	Wedyn	mae’r	gymuned	honno	yn	colli	ffynhonnell	bosibl	
o	incwm	a	ffyniant.	Fel	arall,	gallai’r	cyflogwr	roi	gwaith	i	bobl	sy’n	byw	ymhellach	i	ffwrdd,	y	tu	
allan i’r gymuned. Gallai hyn achosi drwgdeimlad a dicter ymhlith pobl leol. 

Pan	fydd	unigolyn	yn	gwneud	cais	am	swydd,	yn	aml	mae’n	rhaid	llenwi	ffurflen	gais	a	chael	
cyfweliad. Pan fydd swydd yn cael ei hysbysebu, mae’r hysbyseb fel arfer yn cynnwys manyleb 
y person. 

Disgrifiad	yw	hwn	o’r	cymwysterau,	y	sgiliau,	y	
wybodaeth	a’r	profiad	mae’r	cyflogwr	yn	chwilio	
amdanyn	nhw	wrth	gyflogi	unigolyn	er	mwyn	gallu	
gwneud y swydd benodol honno. Os yw ymgeisydd 
yn	gallu	profi	bod	ganddo’r	rhan	fwyaf	o’r	hyn	sydd	ei	
angen	yn	ôl	manyleb	y	person,	mae	hyn	yn	cynyddu	
ei siawns o gael y swydd. Os nad yw’r ymgeisydd yn 
gallu bodloni manyleb y person, mae’n annhebygol iawn o gael y swydd a bydd yn dal i fod 
yn ddi-waith.

Geiriau 
allweddol

Manyleb y 
person

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4
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Dyma	enghraifft	o	fanyleb	y	person	ar	gyfer	rôl	Cynorthwyydd	Gofal	Iechyd.

Rôl: Cynorthwyydd Gofal Iechyd
Lleoliad: Gwasanaeth Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru, Ysbyty Maelor Wrecsam 
Dylai	ymgeiswyr	ddangos	y	canlynol	ar	eu	ffurflen	gais:		

Cymwysterau • Addysg hyd at lefel TGAU (Hanfodol)

Sgiliau
• Yn gallu gweithio mewn tîm; yn gallu dehongli gwybodaeth yn 

gywir a dilyn cyfarwyddiadau (Hanfodol) 

Gwybodaeth
• Dealltwriaeth o glefydau llygaid diabetig; dealltwriaeth o glefyd 

diabetes (Dymunol)

Profiad
• Profiad	o	weithio	fel	Cynorthwyydd	Gofal	Iechyd	(neu	swydd	

debyg) (Hanfodol) 

Un	o’r	 gofynion	hanfodol	ar	 gyfer	 y	 rôl	Cynorthwyydd	Gofal	 Iechyd	uchod	yw	bod	 rhaid	 i’r	
gweithiwr fod wedi cael addysgu hyd at lefel TGAU. Dyma elfen ‘cymwysterau’ manyleb y 
person. Bydd archwilio pam nad yw rhai pobl yn llwyddo i gael cymwysterau TGAU yn esbonio’n 
rhannol pam mae rhai unigolion yn dal i fod yn ddi-waith, hyd yn oed pan fydd swyddi ar gael 
yn eu cymunedau. Canlyniad hyn yw bod yr unigolion hyn yn parhau i gael incwm isel ac iechyd 
a llesiant gwael.

Yng Nghymru, mae’n rhaid i bob plentyn fynd i’r ysgol, cael ei addysgu gartref neu mewn lleoliad 
arall	(e.e.	lleoliad	preswyl).	Mae	staff	mewn	ysgolion	yn	cynorthwyo	dysgwyr	i	gael	y	sgiliau,	
y	wybodaeth	a’r	profiad	sydd	eu	hangen	i	 lwyddo	yn	eu	harholiadau	TGAU.	Mae	manyleb	y	
person	ar	gyfer	rôl	Cynorthwyydd	Gofal	 Iechyd	yn	dangos	sut	mae	bod	â	chymwysterau	yn	
aml yn gallu agor drysau yn y byd gwaith, gan ddarparu incwm i gefnogi iechyd a llesiant 
economaidd. Mae amgylchiadau plant yn dylanwadu ar eu tebygrwydd o gael cymwysterau 
TGAU.	 Os	 oes	 5	 cymhwyster	 TGAU	 da	 gan	 unigolyn,	 bydd	 ganddo	 fynediad	 at	 gyfleoedd	
astudio	pellach,	at	brentisiaethau	neu	at	gyflogaeth.	Yn	ôl	Sefydliad	Bevan,	ym	mis	Awst	2017,	
roedd un ym mhob tri o ddysgwyr yng Nghymru wedi gadael yr ysgol heb 5 cymhwyster TGAU 
ar raddau A*–C. 

Mae rhai plant yn cael eu geni i amgylchiadau lle mae digon o incwm a gwaith, sy’n golygu 
bod	ganddyn	nhw	ddyfodol	addawol	o	ran	ffyniant,	iechyd	a	llesiant.	I’r	gwrthwyneb	i	hynny,	
mae plant eraill yn cael eu geni i amgylchiadau lle nad oes digon o incwm a gwaith, sy’n 
arwain at dlodi. Mae’n ymddangos bod cysylltiad rhwng tlodi ac iechyd a llesiant gwael.  Beth 
bynnag yw’r amgylchiadau mae plant yn cael eu geni iddyn nhw, mae’n bwysig eu bod yn 
barod i gyfrannu at fywyd yr ysgol a gweld gwerth dysgu. Os nad yw hyn yn digwydd, mae 
posibilrwydd cryf na fydd plentyn yn llwyddo i gael cymwysterau TGAU. Y tu hwnt i hynny, 
mae’r amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd mae plant yn cael eu geni iddyn nhw yn 
debygol iawn o ddylanwadu ar eu llwyddiant academaidd. Mae’r tabl canlynol yn edrych ar 
hyn.

DRAFFT
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Sut mae’r amodau rydyn ni’n cael ein geni iddyn nhw yn dylanwadu ar ein gallu i gael 
cymwysterau fel TGAU

Dylanwad ffyniant
(Dylanwadau cymdeithasol ac 

economaidd)

Dylanwad tlodi
(Dylanwadau cymdeithasol ac economaidd)

• Mae cartref ac amgylchiadau sych, cynnes 
ac o ansawdd da yn cynnig amgylchedd 
dysgu da yn y cartref.

• Mae deiet da yn cynorthwyo dysgu. 
• Yn gallu talu biliau, sy’n osgoi straen, ac 

mae hyn yn cael dylanwad cadarnhaol ar 
lesiant meddyliol ac emosiynol plentyn.

• Yn gallu prynu adnoddau addysgol (e.e. 
llyfrau a chyfarpar).

• Yn gallu talu am wersi preifat.
• Yn gallu talu am deithiau ysgol. 
• Yn gallu talu am weithgareddau allgyrsiol.
• Mwy o opsiynau o ran trafnidiaeth (e.e. car, 

bws ysgol neu drafnidiaeth gyhoeddus). 
• Llai o risg o wahaniaethu, ac os yw’n 

digwydd, efallai bydd y plentyn a/neu’r 
rhieni/gofalwyr yn ddigon gwydn i herio 
ffynhonnell	y	gwahaniaethu	er	mwyn	ei	
fod yn dod i ben.

• Llai	o	risg	o	brofiadau	niweidiol	yn	ystod	
plentyndod, felly mae’n fwy tebygol y bydd 
gan	blentyn	berthynas	iach	â’i	ffrindiau	ac	
eraill.

• Y plentyn yn fwy tebygol o ymgartrefu ym 
mywyd yr ysgol a chael ei gynnwys. 

• Llai	o	risg	o	fabwysiadu	ffyrdd	aniach	o	
fyw (unhealthy lifestyles) fel ysmygu, yfed 
alcohol a chamddefnyddio sylweddau.

• Rhieni/gofalwyr yn fwy gwydn ac yn 
ymyrryd pan fydd angen help meddyliol 
neu emosiynol, gan leihau’r risg y bydd 
afiechyd	meddwl	yn	parhau	wrth	i	blentyn	
droi yn oedolyn.

Mae ffyniant yn hybu iechyd a llesiant, 
gan gynnwys y gallu i ddysgu a chael 
cymwysterau TGAU.

• Mae cartref oer, llaith ac o ansawdd gwael 
mewn ardal ddifreintiedig yn cynnig 
amgylchedd dysgu gwael yn y cartref.

• Mae newyn bwyd yn rhwystro dysgu.
• Nid yw’n bosibl talu biliau bob amser, sy’n 

arwain at lefelau straen uchel, ac mae hyn yn 
cael dylanwad negyddol ar lesiant meddyliol 
ac emosiynol plentyn.

• Yn methu prynu adnoddau addysgol.
• Yn methu talu am wersi preifat.
• Yn methu talu am deithiau ysgol.
• Yn methu talu am weithgareddau allgyrsiol.
• Llai o opsiynau o ran trafnidiaeth. 
• Mwy o risg o wahaniaethu. Efallai na fydd y 

plentyn a/neu’r rhieni/gofalwyr yn ddigon 
gwydn i herio’r gwahaniaethu, felly mae’n 
annhebygol o ddod i ben.  

• Mwy	o	risg	o	brofiadau	niweidiol	yn	ystod	
plentyndod. Felly, mae’n fwy tebygol y bydd 
gan	blentyn	berthynas	aniach	â’i	ffrindiau	ac	
eraill, fel ymwneud â throseddu a gangiau.

• Mwy o risg o beidio ag ymgartrefu yn yr ysgol 
neu	arddangos	ymddygiad	aflonyddgar	–	
mwy o risg o gael ei wahardd o’r ysgol. Mae 
hyn yn cynyddu’r risg y bydd plentyn yn cael 
ei ecsbloetio gan droseddwyr (mae gangiau’n 
targedu plant sydd wedi’u gwahardd i’w 
hannog	nhw	i	gyflawni	troseddau).

• Mwy	o	risg	o	fabwysiadu	ffyrdd	aniach	o	fyw.	
• Rhieni/gofalwyr ddim yn digon gwydn i 

ymyrryd pan fydd angen help meddyliol neu 
emosiynol,	gan	gynyddu’r	risg	y	bydd	afiechyd	
meddwl yn parhau wrth i blentyn droi yn 
oedolyn.

Mae tlodi’n cael effaith negyddol ar iechyd a 
llesiant, ac yn lleihau’r gallu i ddysgu a chael 
cymwysterau TGAU.  

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4

DRAFFT



D
e

a
ll

 s
a

fb
w

yn
ti

a
u

 i
e

c
h

yd
, 

ll
e

si
a

n
t 

a
 g

w
yd

n
w

c
h

18

O safbwynt gallu plant i gael cymwysterau TGAU, mae anghydraddoldebau mawr yn 
bodoli  oherwydd bod rhai plant yn gorfod goresgyn llawer mwy o heriau cymdeithasol 
ac	economaidd	nag	eraill.	Mae	plant	o	gefndiroedd	ffyniannus	yn	fwy	tebygol	o	fod	â	
gwydnwch, iechyd a llesiant da i’w galluogi i wneud yn dda yn yr ysgol a chael cymwysterau. 
Oherwydd hyn, maen nhw mewn sefyllfa dda wrth droi’n oedolion, gan gynyddu eu gallu i 
gael swydd dda.

I’r gwrthwyneb i hynny, mae plant sydd wedi’u geni i dlodi dan anfantais economaidd ac yn fwy 
tebygol	o	brofi	gwahaniaethu	a	chael	profiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod	(ACE: Adverse 
Childhood Experiences).	Ystyr	gwahaniaethu	yw	trin	unigolyn	yn	llai	ffafriol	ar	sail	un	agwedd	ar	
ei hunaniaeth fel anabledd, hil neu ethnigrwydd. Digwyddiadau trawmatig sy’n achosi straen 
yw	profiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod	 (ACE). Mae ACE	 yn	gallu	effeithio’n	negyddol	ar	
iechyd a llesiant unigolyn ymhell y tu hwnt i blentyndod ac i mewn i oedolaeth. Dyma rai 
enghreifftiau	o	ACE: gweld achos o gam-drin domestig, bod ag aelod agos o’r teulu sydd â 
phroblemau	iechyd	meddwl,	ac	esgeuluso	corfforol	a	seicolegol.	

Mae	esgeuluso	corfforol	yn	golygu	nad	yw	anghenion	corfforol	plentyn	yn	cael	eu	bodloni	
–	er	enghraifft,	darparu	bwyd	a	digon	o	ddillad,	
neu olchi a sychu’r plentyn os yw’n gwlychu’r 
gwely. Mae esgeuluso seicolegol yn golygu nad 
yw plentyn teimlo bod rhywun yn ei garu a’i 
eisiau.	Er	enghraifft,	mae	rhiant/gofalwr	sy’n	
anwybyddu plentyn neu’n dweud y drefn wrtho 
am fod o dan draed drwy’r amser yn esgeuluso’r 
plentyn yn seicolegol. 

Mae cael eich geni i dlodi yn gallu arwain at blentyndod helbulus. Un canlyniad posibl yw dod 
yn	blentyn	neu’n	berson	ifanc	sydd	â	phrofiad	o	ofal	(neu	blentyn	sy’n	derbyn	gofal)	sydd	dan	
ofal yr awdurdod lleol a’r gwasanaethau cymdeithasol. Mae plant a phobl ifanc sy’n derbyn 
gofal yn byw mewn lleoliadau gofal maeth neu leoliadau preswyl fel ysgol, uned ddiogel neu 
gartref plant. Efallai bydd plant a phobl ifanc yn byw gyda’u teulu ac yn dal i fod o dan ofal yr 
awdurdod lleol (h.y. yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am eu gofal a’u llesiant). Bydd plant eraill yn 
symud rhwng y teulu a gofal yr awdurdod lleol, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau unigol. Mae 
bod	â	phrofiad	o	ofal	yn	gallu	arwain	at	ddiffyg	sefydlogrwydd	o	ganlyniad	i’r	amgylchiadau	
teuluol a’r newidiadau yn y trefniadau gofal a chymorth drwy gydol plentyndod. Bydd hyn yn 
parhau hyd nes y bydd plentyn yn cael gwybod y bydd yn gorfod gadael y gwasanaethau gofal 
a chymorth yn y pen draw. Yn aml mae’r plant hyn yn wynebu bod yn annibynnol yn llawer 
cynharach na phobl eraill yr un oed â nhw.

Mae	plant	sy’n	cael	eu	geni	i	dlodi,	ac	sy’n	cael	profiad	o	ganlyniadau	tlodi,	yn	fwy	tebygol	o	
fod â gwydnwch, iechyd a llesiant gwael. Oherwydd hyn, maen nhw’n llai tebygol o wneud yn 
dda	yn	yr	ysgol	a	chael	cymwysterau.	Gall	hyn	gyflwyno	heriau	mawr	wrth	iddyn	nhw	droi’n	
oedolion	gan	fod	mwy	o	risg	y	bydd	iechyd	a	llesiant	gwael	yn	effeithio	ar	eu	gallu	i	weithio.	
Mae hyn yn golygu bod plant sy’n cael eu geni i dlodi yn gorfod goresgyn mwy o rwystrau nag 

Geiriau 
allweddol  

Profiadau	niweidiol	
yn ystod plentyndod 
(ACE)

DRAFFT
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eraill	i	gael	swydd	pan	fyddan	nhw’n	hŷn,	hyd	yn	oed	pan	fydd	gwaith	ar	gael.	

Er	hyn,	mae	plant	sydd	wedi	cael	profiad	o	amgylchiadau	niweidiol	wedi	herio	disgwyliadau	
cymdeithasol ym mhob cenhedlaeth. Mae llawer ohonyn nhw wedi mynd ymlaen i gael 
bywydau cynhyrchiol a hapus gan eu bod mor benderfynol i oresgyn beth bynnag mae bywyd 
yn	ei	daflu	atyn	nhw.

Profi eich gwybodaeth:

1. Disgrifiwch	beth	yw	ystyr	manyleb	y	person.

2. Rhowch	ddiffiniad	o	brofiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod	(ACE).

CASE STUDY:

Mae Elis a Ceri yn 16 oed ac yn paratoi i sefyll eu harholiadau TGAU. Mae Elis 
yn byw gyda’i ddau riant, ac mae’r ddau yn gweithio ac yn ennill incwm da. 
Unig blentyn yw Elis. Mae Ceri’n byw gyda’i dad a Cai, ei frawd iau, sy’n 10 oed. 
Dydy eu mam ddim yn byw gyda nhw, a dydyn nhw ddim yn siarad â hi yn aml. 
Mae Ceri’n gofalu am ei frawd ac yn gwneud y rhan fwyaf o’r siopa a’r gwaith 
tŷ.	Mae’r	teulu’n	profi	tlodi	mewn	gwaith,	er	bod	tad	Ceri	yn	gweithio	oriau	hir.	
Mae iechyd Ceri yn dirywio oherwydd ei swydd, ac mae Ceri yn poeni’n fawr am 
hyn.	Felly,	mae	Ceri	bellach	yn	gweithio’n	rhan-amser	mewn	bwyty	bwyd	cyflym	
er mwyn dod â rhagor o incwm i’r aelwyd, yn y gobaith y gall ei dad weithio 
llai o oriau. Mae tad Ceri eisiau iddo wneud yn dda yn yr ysgol – ymateb Ceri 
yw bod y gwaith a’r astudio’n mynd yn dda. Ar ddiwrnod y canlyniadau TGAU, 
mae Elis yn llwyddo ym mhob un o’i arholiadau TGAU gyda graddau uchel. Mae 
Ceri’n llwyddo o drwch blewyn mewn dau gymhwyster TGAU yn unig, ac mae’n 
ofni dweud wrth ei dad.

1. Cymharwch amgylchiadau Elis a Ceri. Rhestrwch dair her mae Ceri wedi’u 
hwynebu	sydd	heb	effeithio	ar	Elis.

2. Rhestrwch eich arsylwadau o ran y canlynol:

• yr amser oedd gan Ceri i astudio 

• nifer y cymwysterau TGAU gwnaeth Ceri lwyddo ynddyn nhw

• graddau Ceri. 

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant
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Rhwystrau sy’n atal cyflogaeth

Rydyn ni wedi gweld eisoes bod yr 
ardal lle mae rhywun yn byw, tlodi, 
gwahaniaethu, plentyndod heriol a 
gadael yr ysgol gydag ychydig iawn 
neu ddim cymwysterau TGAU yn 
rhwystrau sy’n atal pobl rhag cael 
gwaith ac incwm.  Mae grwpiau eraill o 
bobl yn wynebu rhwystrau mawr sy’n 
eu hatal rhag cael swyddi o’u gymharu 
ag eraill oherwydd eu nodweddion 
personol (e.e. rhywedd neu oed) neu 
eu hamgylchiadau. Felly, mae grwpiau 
o bobl, fel y rhai isod, yn wynebu 
anghydraddoldeb	o	ran	mynediad	at	gyflogaeth.

• Pobl anabl – er gwaethaf Deddf Cydraddoldeb 2010, sy’n diogelu unigolion ag 
anableddau rhag gwahaniaethu, maen nhw’n dal yn gallu wynebu rhwystrau 
oherwydd	bod	cyflogwyr	yn	gwahaniaethu	yn	eu	herbyn.	Efallai	bydd	unigolyn,	ar	
sail	rhagfarn	negyddol,	yn	cymryd	yn	ganiataol	nad	yw	aelod	o	staff	anabl	yn	gallu	
gwneud swydd benodol oherwydd ei anabledd. 

	 Un	enghraifft	o	sut	gall	cyflogwr	dynnu	rhwystr	i	bobl	anabl	yw	sicrhau	bod	yr	
adeilad	a’r	cyfleusterau	yn	y	gweithle	yn	hygyrch	i	bawb,	gan	gynnwys	pobl	anabl	
(e.e.	gosod	lifft	yn	ogystal	â	grisiau).

• Pobl sydd â chyfrifoldebau gofalu a gofal plant – mae pobl sydd â chyfrifoldebau 
gofalu a/neu ofal plant yn gallu ei chael hi’n anodd dod o hyd i waith. Mae hyn 
oherwydd bydd angen i’r oriau gwaith gyd-fynd ag amserlen gofalu am berthynas 
neu godi plant o’r ysgol ac ati. Yn aml iawn, mae pobl sydd â chyfrifoldebau gofal yn 
gorfod talu am ofal os nad ydyn nhw’n gallu bod gartref pan fydd canolfan ddydd 
neu	ysgol	yn	cau,	neu	pan	fydd	gofalwyr	cyflogedig	yn	gadael	am	y	dydd.	Gall	hyn	
olygu bod y person sy’n mynd i’r gwaith yn colli llawer o’i incwm.

	 Un	enghraifft	o	sut	gall	cyflogwr	dynnu	rhwystr	i	bobl	sydd	â	chyfrifoldebau	gofal	yw	
cyflwyno	oriau	gwaith	hyblyg,	gadael	i	bobl	weithio	gartref	neu	fod	ag	oriau	gwaith	
cywasgedig.	Bydd	y	ffyrdd	hyn	o	weithio	yn	galluogi	unigolyn	i	weithio	nifer	penodol	
o	oriau,	ond	mewn	ffyrdd	sy’n	ei	alluogi	i	gydbwyso	ei	gyfrifoldebau	o	ran	y	gwaith	
a’r cartref.DRAFFT
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• Siaradwyr ieithoedd eraill heblaw am Gymraeg neu Saesneg – mae pobl sydd 
heb lawer o Gymraeg neu Saesneg yn aml yn cael anhawster dod o hyd i waith 
oherwydd bod angen gallu cyfathrebu ag eraill sydd eisiau mynediad at y nwyddau 
a’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu.

	 Un	enghraifft	o	sut	gall	cyflogwr	dynnu	rhwystr	yn	y	sefyllfa	hon	yw	cefnogi’r	
gweithiwr i ddysgu Cymraeg neu Saesneg mewn dosbarthiadau iaith.

• Pobl sydd heb y cymwysterau neu’r sgiliau sydd eu hangen i wneud swydd – 
mae pobl a adawodd yr ysgol gydag ychydig iawn neu ddim cymwysterau yn gallu 
disgyn	i	mewn	i	gylch	dieflig.	Mae	angen	iddyn	nhw	fynd	i’r	coleg	i	gael	cymwysterau	
er	mwyn	gwneud	swydd	benodol,	ond	dydyn	nhw	ddim	yn	gallu	fforddio	mynd	i’r	
coleg amser llawn. 

	 Un	enghraifft	o	sut	gall	cyflogwr	dynnu	rhwystr	yn	y	sefyllfa	hon	yw	talu	i	weithwyr	
astudio i gael cymhwyster, a rhoi absenoldeb astudio iddyn nhw fel oedolion sy’n 
ddysgwyr.	Fel	arall,	gall	y	cyflogwr	gynnig	prentisiaethau	ffurfiol.	

• Pobl sy’n wynebu gwahaniaethu ar sail nodweddion gwarchodedig fel oed 
neu rywedd – efallai bydd gan sefydliad bolisïau sy’n gwahardd gwahaniaethu, 
ond dydy hyn ddim yn sicrhau bod y rhai sy’n dethol ac yn recriwtio pobl yn osgoi 
‘rhagfarn ddiarwybod’. Mewn cyfweliad am swydd, ‘rhagfarn ddiarwybod’ yw pan 
fydd	y	cyfwelydd	yn	ffafrio	ymgeisydd	gan	ei	fod	yn	debyg	iddo	mewn	rhyw	ffordd,	
er efallai byddai ymgeisydd arall yn gwneud y swydd yn well. Fydd y cyfwelydd ddim 
yn ymwybodol o’r hyn mae’n  ei wneud, ond gall hyn arwain at ganlyniadau negyddol 
i	bobl	eraill.	Er	enghraifft,	efallai	bydd	rheolwyr	gofal	benywaidd	yn	ffafrio	gofalwyr	
benywaidd yn hytrach na gofalwyr gwrywaidd oherwydd mai dyna maen nhw’n 
gyfarwydd	ag	ef.	Yn	yr	un	modd,	efallai	bydd	cyfwelydd	hŷn	yn	ffafrio	ymgeisydd	hŷn	
yn	hytrach	nag	ymgeisydd	iau,	gan	ei	fod	yn	credu	y	bydd	yn	fwy	dibynadwy	yn	y	rôl.

	 Un	enghraifft	o	sut	gall	cyflogwr	dynnu	rhwystr	oherwydd	gwahaniaethu	yw	sicrhau	
bod	polisïau	gwrthwahaniaethu	cadarn	ar	waith,	a	chefnogi	staff	i	fod	yn	ymwybodol	
o’u rhagfarn ddiarwybod sy’n rhoi pobl eraill dan anfantais.

Further information:
◊	 Sefydliad	Bevan	(2018),	I want to be something: better opportunities 

for young people.

◊	 StatsCymru (2019), Cyflogaeth yn y gweithle yn ôl diwydiant ac ardal.

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
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GWEITHGAREDD

Does dim rhaid i chi rannu canlyniad y gweithgaredd hwn â neb. Fodd bynnag, 
dylech chi fod yn hollol onest gyda chi eich hun.

1. 1. Dychmygwch eich bod chi’n rhoi cyfweliad i rywun am swydd. Ticiwch 
wrth ymyl pob sefyllfa yn y rhestr lle byddai tebygrwydd rhyngoch chi a’r 
ymgeisydd yn eich temtio i’w benodi, o ganlyniad i ragfarn ddiarwybod:

• Mae’n ymddangos bod gan yr ymgeisydd yr un synnwyr digrifwch â chi.

• Gallwch	chi	weld	o’r	ffurflen	gais	bod	yr	ymgeisydd	wedi	mynd	i’r	un	
ysgol â chi. 

• Mae’n ymddangos bod yr ymgeisydd tua’r un oed â chi. 

• Mae’r	ymgeisydd	yn	sôn	am	ddiddordebau	tebyg	i’ch	rhai	chi.

• Rydych chi’n rhannu’r un tarddiad ethnig.

• Rydych chi’n siarad yr un iaith.

• Mae’r	ymgeisydd	yn	sôn	bod	plant	ganddo/ganddi,	yn	debyg	i	chi.

• Mae eich acenion yn debyg i’w gilydd.

• Mae’n ymddangos bod eich chwaeth o ran dillad yn debyg.

• Mae’r	ymgeisydd	yn	sôn	am	fwynhau	cerdded	y	ci,	ac	mae	ci	gennych	
chi hefyd.

• Mae label yn sticio allan ar gefn siaced yr ymgeisydd – byddai’r un math 
o beth yn union yn digwydd i chi.

• Mae’n	sôn	am	fwynhau	teithio,	rhywbeth	rydych	chi	wrth	eich	bodd	yn	
ei wneud hefyd.

2. Ysgrifennwch unrhyw beth arall fyddai’n gallu achosi i chi ddangos 
rhagfarn ddiarwybod.

Remember	that	unconscious	bias	happens	when	an	interviewer	favours	an	
applicant because they are similar to them in some way, whether or not they 
are the best person for the job. DRAFFT
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Tlodi a mynediad at wasanaethau

Mae llywodraethau a llunwyr 
polisïau yn adnabod bod rhai 
pobl yn gallu ffynnu o’u 
diwrnod cyntaf un, ond bod 
pobl eraill yn cael eu geni i 
fywyd o dlodi. Tlodi yw pan fydd 
adnoddau person ymhell islaw 
ei anghenion sylfaenol, gan 
gynnwys yr angen am fod yn 
rhan o’r gymdeithas. Mae tlodi 
yn benderfynydd sy’n cyfrannu 
at iechyd a llesiant gwael.  

Diffiniad	Llywodraeth	Cymru	o	
dlodi plant yw byw mewn cartref 
lle nad oes digon o adnoddau 
i	fforddio	bwyd,	amgylchiadau	
byw rhesymol (fel bod mewn cymdogaeth ddiogel a deniadol) a’r gallu i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau mae pobl eraill yn y gymdeithas yn eu cymryd yn ganiataol (fel mynd allan 
am bryd o fwyd neu fynd ar wyliau). Mae tlodi yn niweidiol i’r gymdeithas gyfan oherwydd 
nid	oes	pŵer	gan	bobl	sy’n	byw	mewn	tlodi	i	gyflawni	
eu potensial a gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w 
cymuned.	Bydd	unigolion	sy’n	cael	profiad	o	dlodi	
yn fwy tebygol o fod angen ymyriadau meddygol, yn 
ogystal ag ymyriadau eraill gan wasanaethau sy’n 
cael eu hariannu gan arian trethdalwyr, a allai gael ei 
wario	ar	bethau	eraill.	Byddai	lliniaru’r	ffactorau	sy’n	
achosi tlodi o fantais i bawb.

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	dlodi.

2. Rhowch	ddiffiniad	o	dlodi	plant.

Geiriau 
allweddol  

Tlodi

Tlodi plant
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l lesiant

Adran 2 | Pennod 4

DRAFFT



D
e

a
ll

 s
a

fb
w

yn
ti

a
u

 i
e

c
h

yd
, 

ll
e

si
a

n
t 

a
 g

w
yd

n
w

c
h

24

Mae’r gallu i gael mynediad at amrywiaeth o wasanaethau a chael budd ohonyn nhw yn 
hollbwysig er mwyn torri cylch tlodi – hynny yw, atal tlodi rhag cael ei drosglwyddo o un 
genhedlaeth i’r llall mewn rhannau gwledig a threfol o Gymru.  Mae mynd i’r afael â thlodi plant 
yn	golygu	ymdrin	â’r	ffactorau	sy’n	achosi	tlodi	yng	nghartref	plentyn.	Bwriad	hyn	yw	sicrhau	
bod pob person yn y cartref, gan gynnwys yr oedolion, yn wynebu dyfodol mwy cadarnhaol 
lle	mae	eu	profiad	o	fywyd,	gan	gynnwys	iechyd	a	llesiant,	yn	llawer	gwell.	Mae	mynediad	at	
fwyd, incwm, cartref a thanwydd i’w wresogi yn anghenion sylfaenol mewn bywyd. Os nad yw’r 
anghenion hyn yn cael eu bodloni, mae’n anodd iawn gwella iechyd a llesiant. 

Mae	mynediad	at	wasanaethau	i	liniaru	tlodi	hefyd	yn	gysylltiedig	â	phrofiadau	pobl	a’u	ffordd	
o	fyw.	Er	enghraifft,	mae	rhai	pobl	ifanc	yn	gwneud	dewis	cadarnhaol	i	ddod	yn	rhiant,	ond	
i bobl ifanc eraill, yn enwedig rhai sy’n byw mewn tlodi, mae beichiogrwydd yn yr arddegau 
yn	gysylltiedig	â	chanlyniadau	gwael.	Mae	mamau	yn	eu	harddegau	yn	 llai	 tebygol	o	orffen	
eu haddysg, yn debygol o orfod magu eu plentyn ar eu pen eu hunain, ac efallai bydd rhaid 
iddyn nhw fyw mewn tlodi. Felly mae plant mamau yn eu harddegau yn fwy tebygol o gael eu 
magu mewn tlodi, ac mae hyn yn gysylltiedig ag amrywiaeth eang o anfanteision gan gynnwys 
iechyd a llesiant gwael. Os bydd unigolyn yn penderfynu terfynu beichiogrwydd, mae hyn yn 
gallu	cael	effaith	ddifrifol	ac	yn	gallu	gadael	craith	emosiynol	ar	yr	unigolyn	o	oedran	ifanc.	Fel	
arall, efallai bydd unigolyn yn dewis trefnu i’r plentyn gael ei faethu neu ei fabwysiadu, sy’n 
dynodi newid i fywyd yr unigolyn a bywyd y plentyn. Mae atal beichiogrwydd (os yw unigolyn 
yn dewis hynny) yn wasanaeth pwysig i bobl ifanc yn eu harddegau sy’n eu galluogi i deimlo 
rheolaeth dros eu dyfodol. Hefyd, os yw person ifanc wedi gwneud penderfyniad cadarnhaol i 
gael baban, mae gwasanaethau sy’n cefnogi rhieni ifanc yn hanfodol. 

Mae’n hollbwysig bod gwasanaethau’n cefnogi pob menyw feichiog i sicrhau y fam a’r plentyn 
yn iach yn ystod beichiogrwydd. Hefyd, rhaid sicrhau bod imiwneiddio babanod a phlant yn 
digwydd er mwyn eu diogelu rhag clefydau trosglwyddadwy fel y pas, clwy’r pennau, y frech 
goch a rwbela. 
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Elfen bwysig arall yw bod unigolion yn manteisio ar wasanaethau sgrinio drwy gydol eu 
bywydau	er	mwyn	canfod	a	oes	clefyd	neu	gyflwr	ganddyn	nhw,	neu	a	ydyn	nhw’n	fwy	tebygol	
o	ddatblygu	clefyd	neu	gyflwr.	Mae	saith	rhaglen	sgrinio	genedlaethol	ar	gael	i’r	boblogaeth	
yng Nghymru: 

• Bron Brawf Cymru

• Sgrinio Coluddion Cymru

• Sgrinio	Serfigol	Cymru

• Sgrinio Smotyn Gwaed Newydd-anedig Cymru

• Sgrinio Clyw Babanod Cymru

• Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru

• Rhaglen Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol Cymru

Mae	rhai	rhaglenni	sgrinio	yn	arbennig	o	allweddol	i	bobl	hŷn,	gan	fod	y	risg	o	gael	rhai	clefydau,	
fel canser y coluddyn, yn cynyddu gydag oedran.

Mae pobl o bob oedran yn dibynnu ar ofal yn y cartref sy’n eu galluogi i fyw’n annibynnol 
gartref. Yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am ddarparu’r math hwn o wasanaeth gofal a chymorth. 
Bydd pobl eraill yn dewis cael taliadau uniongyrchol yn lle hynny – hynny yw, derbyn cymorth 
ariannol oddi wrth y gwasanaethau cymdeithasol er mwyn dewis gofal a chymorth a thalu 
amdanyn nhw yn uniongyrchol. Yn yr un modd, mae gwasanaethau fel Telecare yn cynorthwyo 
unigolion	 i	 fyw	yn	eu	cartrefi	eu	hunain.	Gwasanaeth	 larwm	ac	ymateb	yw	hwn,	felly	mae’r	
gofal	yn	digwydd	o	bell	ond	mae	ar	gael	yn	ôl	yr	angen.	Yn	achos	pobl	sy’n	byw	mewn	tlodi,	
bydd yr awdurdod lleol yn asesu incwm unigolyn i weld a yw’n gymwys i gael cymorth ariannol 
ar gyfer gofal a chymorth.  Os yw unigolyn yn gorfod dibynnu ar wasanaethau a chyfarpar 
sy’n cael eu darparu drwy’r system budd-daliadau, mae ganddo fynediad at lai o ddewis o’i 
gymharu ag unigolyn sydd â llawer o incwm gwario.

Mae	pobl	sy’n	profi	tlodi	yn	llawer	mwy	tebygol	o	brofi	iechyd	a	llesiant	gwael	o’u	cymharu	â	
phobl	sydd	ddim	yn	profi	tlodi.	Yn	ôl	Llywodraeth	Cymru,	roedd	29%	o	blant	Cymru	yn	byw	
mewn tlodi yn 2019. Mae’r siart canlynol yn dangos sut mae mynediad at wasanaethau’n 
gallu	cyfrannu	at	leihau	tlodi	sy’n	gysylltiedig	â	ffactorau	hanfodol	fel	incwm,	bwyd,	cartref	a	
thanwydd. 

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4
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Bwyd annigonol Incwm annigonol Cartref annigonol Tanwydd 
annigonol

- Yn atal 
datblygiad 
plentyn gan 
gynnwys y gallu i 
ddysgu
- Perygl o iechyd 
corfforol gwael, 
e.e. bod o dan 
bwysau

- Yn cyfyngu ar y 
gallu i dalu am 
gymorth gan 
ofalwyr a gofal 
plant er mwyn 
cael mynediad at 
waith a chynyddu 
incwm
- Yn effeithio ar 
fywyd yr aelwyd 
gan fod pawb yn 
byw mewn tlodi
  

- Dydy'r cartref 
ddim yn cefnogi 
plentyn i deimlo'n 
saff ac yn ddiogel 
- Yn cynyddu'r risg 
o ddigartrefedd, 
sy'n gysylltiedig 
ag iechyd 
corfforol gwael ac 
afiechyd meddwl

- Mae'n anodd i 
blentyn chwarae 
mewn 
amgylchedd oer, 
llaith 
- Mae oerfel a 
lleithder yn 
bygwth iechyd 
corfforol, gan 
gynyddu'r risg o 
broblemau 
resbiradol a 
phroblemau â'r 
galon

Dyma rai 
gwasanaethau 
sy'n ymdrin â 
hyn

Dyma rai 
gwasanaethau 
sy'n ymdrin â 
hyn:

Dyma rai 
gwasanaethau 
sy'n ymdrin â 
hyn:

Dyma rai 
gwasanaethau 
sy'n ymdrin â 
hyn:

- Gwybodaeth a 
chyngor yn arwain 
at gymorth gan 
fanciau bwyd 
- Rhaglenni 
cefnogi i blant dan 
5 oed a'u rhieni

- Gwybodaeth a 
chyngor ar 
fudd-daliadau, 
dyledion a 
materion ariannol 
eraill
- Darpariaeth 
gofal a chymorth i 
alluogi gofalwr i 
gael mynediad at 
gyflogaeth

-  Gwybodaeth a 
chyngor ar dai er 
mwyn gwella 
amodau
- Cymorth wrth 
wneud cais am 
dai cymdeithasol

- Gwybodaeth, 
cyngor a chymorth 
wrth wneud cais 
am welliannau 
ynni am ddim yn y 
cartref, e.e. 
sysytemau 
gwresogi neu 
ynysu newydd i 
wella defnydd ynni 
yn y cartref a 
lleihau biliau

Ffactorau sy'n gysylltiedig â thlodi: 
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O dan Rhan 2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae dyletswydd 
cyfreithiol ar awdurdodau lleol a byrddau iechyd i gydweithio â sefydliadau eraill o’r sector 
statudol, y trydydd sector a’r sector annibynnol i hybu llesiant pobl sydd angen gofal a 
chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth. 

Mae’n	ffaith	gydnabyddedig	bod	unigolion	
a	gofalwyr	yn	gallu	profi	tlodi	oherwydd	y	
rhwystrau sy’n eu hatal rhag cael gwaith 
ac incwm. Rhaid i awdurdodau lleol fod yn 
rhagweithiol – hynny yw, mae’n rhaid iddyn 
nhw	fynd	ati	i	chwilio	am	ffyrdd	o	atal	neu	
leihau tlodi, ac nid ymdrin â chanlyniad tlodi 
yn unig, fel teuluoedd yn chwalu neu blant 
yn mynd mewn i’r system ofal. Mae hyn yn 
cynnwys bodloni anghenion pobl sydd ddim 
yn dibynnu ar y gwasanaethau cymdeithasol ar hyn o bryd, ond fyddai’n gallu dibynnu arnyn 
nhw yn y dyfodol. 

Mae incwm annigonol, tlodi bwyd, cartref a thanwydd yn rhai o’r anghenion hyn. Os nad 
yw’r anghenion hyn yn cael eu bodloni yn gynnar, maen nhw’n gallu achosi problemau fel 
camfaethiad	 (malnutrition),	 digartrefedd,	 ac	 iechyd	 corfforol	 ac	 iechyd	 meddwl	 gwael.	 O	
ganlyniad, mae’n fwy tebygol na fydd pobl â’r problemau hyn yn gallu gofalu am blant. Yn y 
pen draw, byddai angen i’r gwasanaethau iechyd a gofal ymyrryd, fyddai’n arwain at fywyd 
teuluol ansefydlog a chost gymdeithasol ac economaidd wrth ddarparu’r gwasanaeth.  

Er mwyn bod yn rhagweithiol, rhaid i awdurdodau 
lleol ddarparu gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a 
chymorth sydd ar gael i bawb yn ardal yr awdurdod 
lleol. Mae hybu llesiant yn ymwneud ag atal 
anghenion rhag dwysáu (h.y. atal pethau rhag mynd 
o	ddrwg	i	waeth).	Y	ffordd	o	wneud	hyn	yw	oedi	
ac atal yr angen am ofal a chymorth drwy fodloni’r 
anghenion mor gynnar â phosibl. 

Mae gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth yn cael eu hystyried yn rhai ataliol gan 
mai’r bwriad yw atal neu oedi angen pobl am ofal a chymorth. Yn achos teuluoedd, nod y 
gwasanaethau hyn yw hybu gallu pobl i ofalu am eu plant er mwyn lleihau’r risg o anghenion 
cynyddol,	materion	diogelu	(h.y.	amddiffyn	rhag	camdriniaeth	neu	esgeulustod)	a	phlant	yn	
gorfod symud oddi wrth eu teuluoedd neu fyw mewn llety diogel gan eu bod wedi dod o dan 
ofal	y	system	cyfiawnder	troseddol.	Yn	yr	un	modd,	mae	angen	bodloni	anghenion	gofalwyr	
er mwyn sicrhau nad yw eu hiechyd a’u llesiant yn dirywio, gan leihau eu gallu i fod yn ofalwyr. 

Geiriau 
allweddol 

Gwasanaethau 
gwybodaeth, 
cyngor a 
chymorth

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4
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Dylai gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth alluogi pobl i wneud penderfyniadau 
gwybodus	a	chyflawni’r	hyn	sy’n	bwysig	iddyn	nhw.	
Mae’n rhaid iddyn nhw ddarparu’r wybodaeth 
ganlynol: sut mae systemau gofal a chymorth yn 
gweithredu, pa opsiynau gofal a chymorth sydd 
ar gael, pa gymorth sydd ar gael i ofalwyr, sut i 
gael mynediad at y cymorth hwn, a sut i ymdrin â 
phryderon person am unigolyn penodol. 

Ystyr gwybodaeth yw rhoi’r data sydd eu hangen ar rywun i wneud penderfyniad gwybodus. 
Un	enghraifft	o	roi	gwybodaeth	yw	dangos	rhestr	o	fanciau	bwyd	yn	yr	ardal	i	rywun.	Ystyr	
cyngor	yw	partneriaeth	gyfartal	rhwng	unigolyn	ac	aelod	o	staff,	lle	maen	nhw’n	gweithio	
gyda’i	gilydd	ac	yn	edrych	ar	opsiynau	i	geisio	datrys	problem.	Un	enghraifft	o	gynnig	cyngor	
yw	bod	aelod	o	staff	yn	nodi	amrywiaeth	o	opsiynau	i	gael	gwared	ar	newyn	bwyd,	fel	
mynediad at waith, cyngor ar fudd-daliadau, cyngor ar ddyledion neu sut i gael mynediad 
at fanc bwyd. Wedyn gall yr unigolyn wneud penderfyniad o ran beth fyddai’n gweithio 
orau iddo. Os oes angen, mae cymorth yn dilyn o’r wybodaeth a’r cyngor. Fel arfer bydd 
person	arall,	fel	aelod	o	staff,	yn	gweithredu	ar	y	cyd	ag	unigolyn	i’w	helpu	i	gael	mynediad	
at	ofal	a	chymorth,	neu	i	helpu	gofalwr	i	gael	cymorth.	Efallai	bydd	unigolyn	yn	ffonio	yn	y	
lle	cyntaf	i	ofyn	am	wybodaeth	a	chyngor	i	liniaru	ei	newyn	bwyd.	Gallai’r	aelod	o	staff	nodi	
bod anghenion gofal a chymorth eraill gan yr unigolyn, a gallai drafod yr anghenion hyn 
â’r unigolyn er mwyn cytuno ar y camau gweithredu nesaf.  Gallai hyn gynnwys asesiad 
anghenion gofal llawn, sy’n mynd y tu hwnt i ddarparu gwybodaeth a chyngor.

Mae’n bwysig iawn bod gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth yn hygyrch i bawb yn y 
gymuned. Ystyr hygyrchedd yw bod pobl o gefndiroedd amrywiol yn gwybod am y gwasanaeth, 
ac yn gallu mynd ato am help pan fydd ei angen. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan y bydd y 
cyswllt cyntaf hwn, i rai pobl, yn arwain at gyfathrebu â’r gwasanaethau cymdeithasol am y tro 
cyntaf erioed.

Pan fydd unigolyn yn cysylltu â gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth am y tro cyntaf 
erioed, mae’r hyn sy’n digwydd nesaf yn allweddol oherwydd mae’n gallu dylanwadu ar y 
canlynol:

• a fydd yr unigolyn a’i deulu yn cael yr help sydd ei angen arnyn nhw gan gynnwys 
unrhyw ofal a chymorth, i atal eu problemau rhag gwaethygu ac i atal eu hiechyd a’u 
llesiant rhag dirywio ymhellach 

• a fydd yr unigolyn yn dychwelyd at y gwasanaeth os bydd angen, i atal ei iechyd a’i 
lesiant rhag dirywio ymhellach

• a fydd yr unigolyn a’i deulu yn dilyn unrhyw gyngor er mwyn gwella eu 
hamgylchiadau,	lleihau	tlodi	a	gwella	eu	hiechyd	a’u	llesiant	cyffredinol.

Geiriau 
allweddol  

Atal
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ACTIVITY

1. Ewch i wefan unrhyw awdurdod lleol, a chwiliwch am ryw fath o 
wasanaeth	gwybodaeth	ar-lein	i	blant,	teuluoedd	a	gweithwyr	proffesiynol.	
Er	enghraifft,	y	Gwasanaeth	Gwybodaeth	i	Deuluoedd	ar	wefan	Cyngor	
Bwrdeistref	Sirol	Caerffili,	neu	Hwb	Teuluoedd	Gwynedd	ar	wefan	Cyngor	
Gwynedd.

2. Ysgrifennwch	eich	barn	am	y	wybodaeth	sy’n	cael	ei	rhoi.	Er	enghraifft:

• A yw’r testun yn glir ac yn hawdd ei ddarllen o ran y dyluniad?

• A yw’n hawdd deall y wybodaeth sy’n cael ei rhoi?

• Ydych chi’n gallu darganfod yn hawdd â phwy dylech chi gysylltu os oes 
ymholiad gennych chi?

• A	fyddech	chi’n	ei	newid	unrhyw	beth	am	y	ffordd	y	mae’r	wybodaeth	
yn	cael	ei	chyflwyno?

• Unrhyw arsylwadau eraill sy’n bwysig yn eich barn chi.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi y dylai gwasanaeth 
gwybodaeth, cyngor a chymorth da fod: 

Yn effeithiol wrth ymateb i argyfwng neu 
gais brys am ofal a chymorth.

Yn hygyrch i gymunedau amrywiol: yn 
hawdd mynd ato, yn hawdd ei ddeall ac 

yn parchu'r hyn sy'n bwysig i'r cymunedau 
hyn ac ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Yn cael ei gyflwyno mewn ffyrdd 
gwahanol: wyneb yn wyneb, ar y ffôn, ar 
lein, ar bosteri ac mewn cyhoeddiadau.

Ar gael mewn sawl fformat, er enghraifft 
fersiwn hawdd ei ddarllen a fersiwn 

cyfeillgar i blant 

Yn croesawu eiriolaeth i gefnogi 
unigolion i benderfynu ar yr hyn sydd 

orau iddyn nhw.

Yn gallu adnadbod yr angen am asesiad 
anghenion gofal llawn yn gyflym.

Yn gweithredu'n glir wrth gyfeirio ac 
atgyfeirio pobl at asianaethau eraill.

Yn gallu defnyddio gweithdrefnau 
diogelu pan fydd angen.

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4
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Ystyr eiriolaeth yw sicrhau bod unigolyn sy’n cael anhawster i gynrychioli ei farn (am amrywiaeth 
o resymau) yn cael ei gefnogi i ystyried gwahanol opsiynau a gwneud penderfyniadau 
gwybodus. Mae cyfeirio ac atgyfeirio yn weithredoedd sy’n cysylltu unigolyn â gwasanaethau 
eraill.	Gall	unigolyn	hunangyfeirio,	sy’n	golygu	ei	fod	yn	ei	gyflwyno	ei	hun	yn	uniongyrchol	i’r	
gwasanaeth,	neu	gallai	aelod	o	staff	gyfeirio’r	unigolyn.

Mae’r tablau isod yn amlinellu rhai o’r rhwystrau gallai unigolion eu hwynebu wrth gael 
mynediad at wasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth. Mae’n dangos nad yw darparu 
gwasanaethau yn unig yn ddigon i leihau tlodi. Rhaid i’r gwasanaethau fod yn hawdd mynd 
atyn	nhw	ac	yn	effeithiol.

Rhwystrau posibl fyddai’n gallu atal pobl rhag cael mynediad at wasanaethau 
gwybodaeth, cyngor a chymorth

Rhwystr posibl Dylanwad ar ganlyniadau
• Dydy’r person ddim yn gwybod bod y 

gwasanaeth yn bodoli
• Dydy’r person ddim yn defnyddio’r gwasanaeth

• Dim	aelodau	o	staff	sy’n	siarad	Cymraeg	 • Gallai siaradwyr Cymraeg deimlo eu bod wedi’u 
hynysu’n gymdeithasol, yn siomedig ac yn 
rhwystredig

• Efallai na fydd y gwasanaethau a’r cymorth 
mwyaf addas yn cael eu clustnodi, a bydd hyn 
yn cael dylanwad negyddol

• Nid yw’r unigolyn na’r teulu yn siarad Cymraeg 
neu Saesneg, ac maen nhw’n ofni na fydd pobl 
yn eu deall

• Dydy’r person ddim yn defnyddio’r gwasanaeth 
hyd nes bod yr angen yn cyrraedd lefel 
argyfwng, e.e. mynd i Adran Ddamweiniau ac 
Achosion	Brys	y	GIG	oherwydd	afiechyd,	neu	
bryderon mae’r ysgol wedi’u codi

• Mae	profiad	o	wahaniaethu	mewn	man	arall	yn	
atal unigolyn rhag mynd at y gwasanaeth

• Dydy’r person ddim yn defnyddio’r 
gwasanaeth, neu efallai ddim hyd nes bod y 
mater yn cyrraedd lefel ddifrifol

• Nid yw’r unigolyn yn ymddiried yn unrhyw beth 
neu unrhyw un sy’n ymddangos yn swyddogol 
oherwydd	profiadau	negyddol	blaenorol

• Dydy’r person ddim yn defnyddio’r gwasanaeth

• Nid yw’r unigolyn yn deall y wybodaeth yn y 
fformatau	sydd	ar	gael

• Dydy’r person ddim yn defnyddio’r gwasanaeth

• Nid yw’r unigolyn yn gallu cael mynediad at y 
wybodaeth	ar	lein	oherwydd	diffyg	technoleg

• Efallai bydd neu efallai na fydd y person yn 
defnyddio’r	gwasanaeth	mewn	ffyrdd	eraill

• Nid	yw’r	unigolyn	yn	gallu	fforddio	teithio	i	
leoliad y gwasanaeth

• Efallai bydd neu efallai na fydd y person yn 
defnyddio’r	gwasanaeth	mewn	ffyrdd	eraill

• Mae	aelod	o	staff	yn	anghyfeillgar	ac	felly	
dydy’r unigolyn neu’r teulu ddim yn deall beth 
maen nhw’n ei glywed yn llawn

• Efallai bydd yr unigolyn neu’r teulu yn rhy 
ofidus	i	ofyn	cwestiynau,	a	byddan	nhw’n	
methu dilyn y cyngor; o ganlyniad, bydd yr 
unigolyn	yn	parhau	i	brofi	amgylchiadau	sy’n	
arwain at iechyd a llesiant gwael
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Mae angen cael gwared ar rwystrau posibl fel bod cymaint o unigolion ac aelwydydd eraill ag 
sy’n bosibl yn gallu defnyddio gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth, er mwyn iddyn 
nhw gael cefnogaeth i leihau tlodi a gwella eu hiechyd a’u llesiant.

ASTUDIAETH ACHOS:

Mae Dai yn 82 oed ac mae newydd gael bil y dreth gyngor nad yw’n gallu 
ei	fforddio.	Mae	Dai	yn	aml	yn	mynd	i’w	lyfrgell	leol	i	gadw’n	gynnes.	Mae	
wedi	gweld	staff	yn	gweithio	yn	yr	Hwb	Cyngor	sydd	mewn	ardal	ar	wahân	
i’r llyfrau. Mae’n gweld pobl o bob cefndir ac o bob oedran yn mynd yno, 
gan	gynnwys	teuluoedd.	Dydy	Dai	ddim	yn	hoffi	siarad	â	phobl	felly	mae’n	
teimlo’n nerfus iawn, ond mae’n gwybod bod angen help arno. Mae Catrin 
yn	aelod	o	staff	profiadol	iawn	sy’n	gweithio	yn	yr	Hwb	Cyngor.	Ei	swydd	yw	
rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl, ac 
mae hi wir yn mwynhau ei gwaith gan nad yw 
unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath. Mae gan Catrin 
ffordd	hyfryd	o	siarad	â	phobl,	ac	mae	hi’n	eu	
grymuso	i	ddod	o	hyd	i’r	ffordd	orau	o	ddelio	â’u	
problemau. Mae Catrin yn gwenu ar Dai ac yn 
gofyn iddo ei dilyn hi i ystafell fach sydd â drws 
gwydr. Mae hi’n sylwi nad oes cot gan Dai, er 
ei bod wedi bod yn bwrw eira. Wrth iddyn nhw 
ddechrau	siarad	am	fil	y	dreth	gyngor,	mae	Dai	yn	
cynhyrfu’n lân. Mae Catrin yn gallu gweld bod Dai 
yn denau iawn, mae ei hylendid personol yn wael 
iawn (mae’n drewi o wrin a chwys), mae ganddo friwiau ar ei ddwylo, ac mae 
ei	ddillad	wedi’u	treulio,	yn	frwnt	ac	yn	rhy	ysgafn	i’w	amddiffyn	rhag	yr	oerfel.	
Mae Dai yn ymdawelu wrth iddo gadarnhau ei fod yn hapus i Catrin roi cymorth 
iddo	i	wneud	cais	am	ostyngiad	yn	y	dreth	gyngor.	Ar	ôl	llawer	o	drafod,	
mae Dai yn cytuno yn y pen draw i gael asesiad anghenion gofal llawn gan y 
gwasanaethau cymdeithasol. Canlyniad ymweliad cyntaf Dai â’r Hwb Cyngor yw 
sefydlu cynllun gofal a chymorth sy’n ymdrin â’i gamfaethiad (malnutrition) a’i 
anghenion eraill, sy’n arwain at iechyd a llesiant gwell.

1. Disgrifiwch	yr	agweddau	ar	amgylchiadau	ac	ymddangosiad	Dai	sy’n	
awgrymu ei fod yn byw mewn tlodi a bod angen asesiad anghenion gofal 
llawn arno.

2. Nodwch	un	ffordd	mae	ymyriad	yr	Hwb	Cyngor	yn	atal	iechyd	a	llesiant	Dai	
rhag dirywio ymhellach.

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant
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Profiadau unigolion a’u ffordd o fyw 

Ffactorau etifeddol a ffactorau ffordd o fyw

Mae profiadau unigolion yn ystod 
eu bywyd, gan gynnwys ffactorau 
etifeddol a ffactorau ffordd o fyw, 
yn gallu dylanwadu ar eu hiechyd 
a’u llesiant. Mae ffactorau etifeddol 
yn ymwneud â’r genynnau biolegol 
sydd wedi’u hetifeddu oddi wrth 
rieni. Ffactorau ffordd o fyw yw 
dewisiadau ac ymddygiad fel ysmygu, 
alcohol, deiet, camddefnyddio 
sylweddau a gweithgarwch corfforol. 

Ffactorau etifeddol yw’r genynnau 
biolegol mae pobl yn eu hetifeddu oddi 
wrth eu rhieni. Mae’r etifeddiad biolegol 
hwn	yn	dylanwadu	ar	ymddangosiad	corfforol	fel	lliw	llygaid	a	gwallt,	ond	mae	hefyd	yn	gallu	
dylanwadu	ar	ba	mor	debygol	yw	hi	y	bydd	unigolyn	yn	datblygu	rhai	cyflyrau	iechyd.	

Os oes gan berson ragdueddiad genynnol, mae’n golygu bod ganddo fwy o risg o ddatblygu 
cyflwr	 iechyd	 oherwydd	 y	 genynnau	mae	 wedi’u	 hetifeddu.	 Yr	 enw	 ar	 hyn	 yw	 ffactor	 risg	
anaddasadwy	 (non-modifiable	 risk),	 sy’n	 golygu	 ei	 bod	 hi’n	 amhosibl	 newid	 risg	 person	 o	
etifeddu	clefyd.	Mae	ffactorau	etifeddol	yn	gallu	effeithio	ar	unrhyw	unigolyn,	neu	gallan	nhw	
fod	yn	gysylltiedig	â	nodweddion	personol	fel	hil	ac	ethnigrwydd.	Er	enghraifft:

• Mae	thalassaemia	yn	gyflwr	genynnol	
etifeddol	sy’n	effeithio	ar	y	gwaed.	Yn	
dibynnu ar y math o thalassaemia sydd 
ganddyn	nhw,	fydd	rhai	pobl	ddim	yn	profi	
unrhyw symptomau o gwbl, a phobl eraill 
yn	profi	symptomau	difrifol	ac	arwyddocaol.	
Yn	bennaf,	mae	thalassaemia	yn	effeithio	
ar bobl sy’n tarddu o dde Asia, de-ddwyrain 
Asia,	y	Dwyrain	Canol	a	rhanbarth	y	Môr	
Canoldir. Mae thalassaemia hefyd yn 
gysylltiedig	ag	anaemia,	bod	yn	hwyr	yn	tyfu,	osteoporosis	a	llai	o	ffrwythlondeb.	
Fodd bynnag, mae pobl yn gallu cario’r genyn sy’n gysylltiedig â thalassaemia heb 
brofi	unrhyw	broblemau	iechyd	drwy	gydol	eu	bywydau.

Geiriau 
allweddol  

Ffactorau 
etifeddol

Hil ac 
ethnigrwyddDRAFFT
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• Mae	clefyd	y	crymangelloedd	yn	gallu	effeithio	ar	unrhyw	un,	ond	mae’n	effeithio’n	
bennaf	ar	bobl	sy’n	tarddu	o	Affrica	ac	Ynysoedd	y	Caribî.	Cyflwr	genynnol	etifeddol	
yw clefyd y crymangelloedd sy’n gysylltiedig ag anaemia a phoen difrifol. Os 
yw	rhywun	yn	dioddef	o	ffurf	ysgafn	ar	glefyd	y	crymangelloedd,	bydd	ei	fywyd	
yn	gallu	parhau	heb	unrhyw	effaith.	Fodd	bynnag,	mae	ffurfiau	mwy	difrifol	ar	
glefyd	y	crymangelloedd	yn	gallu	arwain	at	broblemau	fel	strôc,	heintiau	difrifol	a	
phroblemau â’r ysgyfaint.

Er bod thalassaemia a chlefyd y crymangelloedd 
yn gysylltiedig ag achosion genynnol, mae clefyd 
y galon a diabetes Math 2 yn amlygu’r cysylltiad 
cymhleth	rhwng	ffactorau	etifeddol	(ffactorau	
risg anaddasadwy mae’n amhosibl eu rheoli) a 
dewisiadau	ffordd	o	fyw	ac	ymddygiad	(ffactorau	risg	
addasadwy mae’n bosibl eu rheoli). 

Mae	ffactorau	ffordd	o	fyw	fel	bwyta’n	dda,	cynnal	pwysau	iach,	bod	yn	weithgar	(active), peidio 
ag ysmygu, a pheidio ag yfed mwy o alcohol na’r canllawiau argymelledig yn gysylltiedig â 
ffactorau	risg	addasadwy.	Y	rheswm	dros	hyn	yw	bod	unigolion	yn	gallu	rheoli	neu	ddylanwadu	
ar	yr	agweddau	hyn	ar	eu	bywyd.	Mae	ffactorau	risg	addasadwy	yn	hanfodol	bwysig	er	mwyn	
cynnal lefelau pwysedd gwaed a cholesterol isel, a lefelau siwgr gwaed iach, er mwyn lleihau’r 
risg o ddatblygu diabetes Math 2 a chlefyd y galon.  

Hefyd,	 mae	 ffactorau	 risg	 addasadwy	 yn	 gysylltiedig	 â	 lleihau’r	 risg	 o	 gael	 sawl	 math	 o	
ganser, o ddatblygu dementia a mathau eraill o glefyd cardiofasgwlar sy’n cael eu hachosi 
gan	anhwylderau’r	galon	a’r	pibellau	gwaed.	Term	cyffredinol	yw	clefyd	cardiofasgwlar	sy’n	
cynnwys	 cyflyrau	 fel	 clefyd	 coronaidd	 y	 galon	 (trawiad	 ar	 y	 galon),	 clefyd	 cerebro-fasgwlar	
(strôc),	gorbwysedd	(pwysedd	gwaed	uchel)	a	methiant	y	galon.	Term	yw	dementia	sy’n	disgrifio	
set	o	symptomau	a	allai	gynnwys	problemau	gyda’r	cof,	 iaith	a’r	meddwl	a	thrafferthion	yn	
datrys problemau. Efallai bydd hwyliau ac ymddygiad yr unigolyn yn newid. Clefyd Alzheimer 
yw’r	ffactor	mwyaf	cyffredin	sy’n	achosi	dementia.	

Mae	clefyd	y	galon	a	diabetes	Math	2	yn	effeithio	ar	bobl	o	bob	hil	ac	ethnigrwydd	yng	
Nghymru a’r DU.  Wedi dweud hynny, mae pobl sy’n tarddu o dde Asia (India, Pakistan, 
Bangladesh neu Sri Lanka) yn fwy tebygol o 
ddatblygu’r	cyflyrau	iechyd	hyn	oherwydd	ffactorau	
genynnol	a	ffordd	o	fyw.		O	safbwynt	genynnol,	mae	
pobl sy’n tarddu o dde Asia yn fwy tebygol o storio 
braster o amgylch eu canol, gan roi straen ar organau 
fel yr afu/iau a’r pancreas. Mae hyn yn gallu cyfrannu 
at ymwrthedd i inswlin ac at fwy o risg o ddatblygu 
diabetes Math 2 a chlefyd y galon.

Geiriau 
allweddol  

Ffactorau	ffordd	
o fyw

Geiriau 
allweddol 

Heriau o ran 
byw’n dda 

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
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Mae	 amrywiaeth	 o	 ffactorau	 yn	 dylanwadu	 ar	 ymddygiad	 unigolyn	 a’i	 ffordd	 o	 fyw,	 gan	
gynnwys	y	teulu	agos	ac	estynedig,	ffrindiau,	gofalwyr,	gweithwyr,	addysg	ffurfiol	ac	anffurfiol,	
y cyfryngau cymdeithasol, ymgyrchoedd iechyd y cyhoedd, a sefydliadau iechyd a gofal 
cymdeithasol. 

Mae’n	bosibl	y	bydd	plant	sy’n	byw	mewn	cartrefi	a	lleoliadau	eraill	yn	efelychu	ymddygiad	a	
ffordd	o	fyw	yr	oedolion	yn	eu	bywydau.	Nid	yw’n	anarferol	i	blant	ailadrodd	yr	ymddygiad	hwn	
pan fyddan nhw’n troi’n oedolion, ac o ganlyniad maen nhw’n trosglwyddo eu hymddygiad a’u 
ffordd	o	fyw	i’w	plant	eu	hunain	hefyd.	Gallai’r	ymddygiad	hwn	fod	yn	gadarnhaol	(er	enghraifft,	
bod	yn	weithgar)	neu’n	negyddol	(er	enghraifft,	bod	yn	eisteddog	neu’n	anweithgar).

Mae tlodi’n gallu rhoi baich ychwanegol ar fywydau pobl, ac yn golygu nad oes ganddyn nhw’r 
gallu na’r cymhelliant i wneud rhywbeth i leihau’r risg o iechyd a llesiant gwael sydd eisoes 
ganddyn	 nhw	 oherwydd	 ffactorau	 etifeddol.	 Mae	 tlodi	 gallu	 lleihau	 dyfalbarhad	 rhywun	 i	
wneud	dewisiadau	ffordd	o	fyw	da	i	hybu	iechyd,	lles	a	gwydnwch.	Yn	y	DU,	ymhlith	grwpiau	
o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME: Black, Asian and Minority Ethnic), gan 
gynnwys	ffoaduriaid	 a	 cheiswyr	 lloches,	mae’r	 gyfradd	 tlodi	 ddwywaith	 yn	 uwch	 nag	 ydyw	
ymhlith grwpiau gwyn. 

Er bod bwyta’n dda, bod yn weithgar a chynnal pwysau iach yn hanfodol er mwyn lleihau’r risg 
o ddatblygu diabetes Math 2, clefyd y galon a chlefydau eraill, mae tlodi’n lleihau’r gallu i gael 
mynediad	at	fwydydd	iach	ac	i	dalu	amdanyn	nhw.	O	ran	gweithgarwch	corfforol,	mae	unigolyn	
yn llai tebygol o fynd am dro yn yr awyr agored mewn cymdogaethau sy’n teimlo’n anniogel. Yn 
ogystal, mae’r straen mae tlodi’n ei achosi yn aml yn arwain at ymddygiad niweidiol fel ysmygu, 
yfed gormod o alcohol, bwyta gormod (gan gynnwys bwydydd sydd â lefelau uchel o fraster, 
halen a siwgr) a chamddefnyddio sylweddau.

Mae	hyn	yn	cyflwyno	darlun	cymhleth	o’r	hyn	nad	yw	pobl	yn	gallu	ei	reoli	(ffactorau	etifeddol	
a	ffactorau	risg	anaddasadwy)	a’r	hyn	maen	nhw’n	gallu	ei	reoli	 (dewisiadau	ffordd	o	fyw	a	
ffactorau	risg	addasadwy).	Yn	sgil	yr	anghydraddoldebau	iechyd	hyn,	bydd	rhai	pobl	yn	cael	
mwy	o	gyfleoedd	i	ddewis	ffyrdd	o	fyw	sy’n	hybu	iechyd	a	llesiant	da	o’u	cymharu	â	phobl	eraill	
sy’n wynebu heriau cymdeithasol ac economaidd.

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	ffactorau	etifeddol.

2. Rhowch	ddiffiniad	o	ffactorau	ffordd	o	fyw.

3. Enwch	ddau	gyflwr	iechyd	sy’n	gysylltiedig	â	hil	ac	ethnigrwydd.DRAFFT
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GWEITHGAREDD

Atebwch cynifer o’r cwestiynau isod ag y gallwch chi.

1. Ydych	chi’n	ymwybodol	o	unrhyw	gyflyrau	iechyd	etifeddol	yn	eich	teulu	
chi?	Er	enghraifft,	a	oes	unrhyw	aelod	o’ch	teulu	chi	wedi	cael	profiad	o	
glefyd y galon neu ddiabetes Math 2?

2. O’r	hyn	rydych	chi’n	ei	wybod,	ydych	chi’n	meddwl	mai	ffactorau	etifeddol	
oedd	y	prif	reswm	dros	hyn?	Neu	ydych	chi’n	meddwl	bod	ffactorau	ffordd	
o fyw fel lefelau gweithgarwch a deiet wedi cael mwy o ddylanwad? Efallai 
eich bod chi’n meddwl mai cyfuniad o’r ddau oedd yn gyfrifol.

3. O ystyried yr amgylchiadau y cawsoch chi eich magu ynddyn nhw, allwch 
chi	feddwl	am	unrhyw	ymddygiad	neu	ffordd	o	fyw	sydd	bellach	yn	rhan	
o’ch bywyd chi? Gallai hyn fod yn bethau roeddech chi’n eu gwneud 
unwaith	yr	wythnos	neu	unwaith	y	flwyddyn	fel:

• cael	popcorn,	creision	a	siocled	o	flaen	y	teledu	bob	dydd	Sadwrn

• cael cinio dydd Sul

• mynd am dro gyda’r bobl yn eich cartref ar y penwythnos

• mynd	i	nofio	unwaith	yr	wythnos

• ymweld â’r parc lleol bron bob dydd

• eich mam-gu a’ch tad-cu yn dod i’ch cartref i gael swper bob mis

• y	teulu’n	dod	at	ei	gilydd	yn	flynyddol,	a	phawb	yn	dod	ag	un	peth	i’w	
fwyta

• mynychu	digwyddiad	cymdeithasol,	lle	byddai	bwyd	ar	gael,	ar	ôl	
gwasanaeth yn eich man addoli

• mynd	am	reid	ar	y	beic	gyda	ffrindiau	ar	y	penwythnos.

Gallwn	ni	amsugno	ymddygiad	a	ffordd	o	fyw	yn	ystod	ein	magwraeth	heb	fod	
yn ymwybodol o hyn. Bydd yr ymddygiad hwn yn cael dylanwad cadarnhaol neu 
negyddol ar ein hiechyd a’n llesiant, yn dibynnu ar y math o ymddygiad dan sylw. 

Yn	y	 tabl	 isod,	mae	enghreifftiau	o’r	heriau	cymdeithasol	ac	economaidd	mae’n	rhaid	 i	bobl	
sy’n byw mewn tlodi eu goresgyn er mwyn dilyn ymddygiad iach a byw’n dda. Mae’r heriau 
hyn,	 ynghyd	 â	 ffactorau	 etifeddol,	 yn	 dangos	 pa	 mor	 gymhleth	 yw	 ceisio	 cael	 gwared	 ar	
anghydraddoldebau iechyd yn y gymdeithas.

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant
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Heriau o ran byw’n dda yn y gymdeithas 

Ymddygiad/
ffordd o fyw

Canllaw’r GIG
Manteision i 

iechyd
Heriau cymdeithasol ac 

economaidd posibl 

Deiet
(bwyta’n dda)

Manteision i iechyd Heriau 
cymdeithasol ac 
economaidd posibl 

Economaidd	–	mae	ffrwythau	
a llysiau yn gallu bod yn 
ddrud.

Cymdeithasol – mwy o fwytai 
bwyd	cyflym	mewn	ardaloedd	
difreintiedig o’u cymharu â 
bwytai bwyd iach.

Gweithgarwch 
corfforol	

Oedolion 19–64 
oed: o leiaf 
150 munud o 
weithgarwch 
corfforol	cymharol	
neu 75 munud 
o weithgarwch 
corfforol	dwys.

Llai o risg o 
glefydau a 
chyflyrau	difrifol	
fel clefyd y galon, 
strôc,	diabetes	
Math 2, canser 
a marwolaeth 
gynnar.

Nid yw bod yn aelod o 
gampfa,	pwll	nofio	neu	glwb	
beicio	yn	fforddiadwy	i	bawb.

Efallai bydd troseddwyr 
ifanc, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, 
cymdogaethau anniogel a 
llygredd aer yn golygu nad yw 
pobl yn rhedeg neu’n cerdded 
y tu allan. 

Alcohol Y cyngor i ddynion 
a menywod yw 
peidio ag yfed mwy 
nag 14 uned o 
alcohol yr wythnos.

Does dim lefelau 
yfed ‘diogel’.

Mae peidio ag 
yfed alcohol/yfed 
ychydig yn unig 
yn lleihau’r risg o 
gael amrywiaeth 
o glefydau a 
chyflyrau	gan	
gynnwys clefyd yr 
afu/iau a chanser.

Mae rhai diodydd alcohol yn 
dal i fod yn eithaf rhad yn y 
DU – mae cysylltiad rhwng 
bod dan straen ac yfed llawer 
o alcohol.

Efallai na fydd unigolion 
yn chwilio am help gyda 
dibyniaeth ar alcohol gan fod 
y gwasanaethau yn annigonol 
neu gan nad ydyn nhw’n 
gwybod sut i gael mynediad at 
y wasanaethau DRAFFT
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Heriau o ran byw’n dda yn y gymdeithas 

Ymddygiad/
ffordd o fyw

Canllaw’r GIG
Manteision i 

iechyd
Heriau cymdeithasol ac 

economaidd posibl 

Camddefnyddio
cyffuriau/
sylweddau – 
steroidau

Yn	ôl	canllawiau	
DAN 24/7:

Mae meddu ar 
steroidau yn 
gyfreithlon ond 
mae	eu	cyflenwi	
heb bresgripsiwn 
yn anghyfreithlon.

Os yw unigolyn 
yn penderfynu 
defnyddio 
steroidau, dylai 
fod yn ymwybodol 
o’r	effeithiau	yn	y	
tymor byr a’r tymor 
hir er mwyn lleihau 
niwed.

Mae defnyddio 
llai o steroidau 
neu osgoi eu 
defnyddio’n llwyr 
yn lleihau’r risg 
o symptomau 
seiciatrig yn y 
tymor byr. Hefyd 
mae’n lleihau’r 
risg o ddatblygu 
dibyniaeth, 
goddefedd a 
pharanoia. 

Mae pobl yn defnyddio’r 
ychydig arian sydd ganddyn 
nhw i dalu am steroidau, felly 
mae teuluoedd yn brin o arian 
i dalu am bethau hanfodol fel 
bwyd a thanwydd.

Mae defnyddio steroidau 
yn gallu dod law yn llaw 
â delwedd negyddol o’r 
corff	a	hunan-barch	gwael,	
sy’n gysylltiedig ag iechyd 
meddwl gwael. Fel arfer, bydd 
unigolyn yn cymryd steroidau 
i gynyddu màs y cyhyrau 
a gwella ymddangosiad y 
corff.	Efallai	na	fydd	unigolyn	
yn chwilio am help os nad 
yw’n sylweddoli bod hyn yn 
broblem neu os oes stigma 
ynghlwm wrth y mater.

Ysmygu
(ysmygwyr 
tymor hir)

Rhoi’r gorau i 
ysmygu.

Mae peidio ag 
ysmygu yn haneru’r 
risg o farw’n 
gynnar	o	gyflyrau	
sy’n gysylltiedig 
ag ysmygu gan 
gynnwys clefyd 
y galon, canser 
yr ysgyfaint a 
broncitis cronig

Mae pobl yn defnyddio’r 
ychydig arian sydd ganddyn 
nhw i dalu am sigaréts, felly 
mae llai o arian ar gael ar 
gyfer costau eraill y cartref.

Mae methu â rhoi’r gorau i 
ysmygu’n cael ei ystyried yn 
gaethiwed, ac efallai na fydd 
unigolion mewn cymunedau 
difreintiedig yn chwilio am 
help neu’n gwybod ble gallan 
nhw ddod o hyd i help.

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant
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ASTUDIAETH ACHOS:

Aelodau’r teulu Gohil yw cwpl ifanc o’r enw Narendra ac Anita Gohil, eu merch, 
Harsha, sy’n 5 oed, a’u mab, Ashwin, sy’n 3 oed. Mae Narendra ac Anita yn 
gweithio	ond	maen	nhw’n	profi	tlodi	mewn	gwaith	gan	fod	eu	hincwm	yn	isel	
iawn. Cafodd Narendra ac Anita briodas wedi’i threfnu (ond heb ei gorfodi). 
Ystyr	hyn	yw	bod	eu	rhieni	wedi	cyflwyno	Narendra	ac	Anita	i’w	gilydd,	aethon	
nhw allan gyda’i gilydd am ychydig, ac yna er llawenydd i bawb, dyma nhw’n 
cwympo mewn cariad a phenderfynu priodi. Mae Narendra ac Anita yn 
wahanol	iawn	i’w	gilydd	o	ran	eu	hymddygiad	a’u	ffordd	o	fyw	o	safbwynt	bwyd	
a	lefelau	gweithgarwch	corfforol.	Mae	Narendra	yn	ordew	a	bydd	yn	aml	yn	
eistedd	o	flaen	y	teledu	
gyda chreision a siocled, 
yn enwedig pan mae wedi 
cael diwrnod gwael yn y 
gwaith. I’r gwrthwyneb i 
hynny, mae Anita yn mynd 
i’r parc gyda’r plant. Mae 
gan Anita bwysau iach, 
a phan fydd hi’n coginio, 
mae hi’n ofalus gyda 
halen, siwgr a braster. Mae 
hi’n grilio ac yn stemio’r 
bwyd os yw’n bosibl. Mae 
Anita’n bwyta byrbrydau 
fel	ffrwythau	a	llysiau	
pan fydd eisiau bwyd arni 
ac mae hi’n annog y plant i wneud yr un fath. Pan fydd Narendra yn coginio, 
mae	e’n	dweud	bod	mwy	o	olew	yn	gwneud	i’r	bwyd	flasu’n	well.	Mae	Harsha	
ac	Ashwin	yn	cael	eu	magu	gan	ddau	riant	sydd	ag	ymddygiad	a	ffordd	o	fyw	
gwahanol iawn i’w gilydd.

1. Enwch	ddwy	ffordd	gallai	Narendra	ddylanwadu	ar	ymddygiad	a	ffordd	o	
fyw y plant.

2. Enwch	ddwy	ffordd	gallai	Anita	ddylanwadu	ar	ymddygiad	a	ffordd	o	fyw	y	
plant.

3. Nodwch	un	ffordd	y	gallai	profi	tlodi	mewn	gwaith	effeithio	ar	allu’r	teulu	i	
brynu bwyd iach neu i fanteisio ar weithgareddau fel chwarae meddal.DRAFFT
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Nodweddion personol, gwahaniaethu a gwydnwch

Nodweddion personol yw’r agweddau gwahanol ar hunaniaeth ddynol sy’n cyfrannu 
at unigoliaeth. Mae nifer o 
nodweddion wedi’u gwarchod 
o dan Ddeddf Cydraddoldeb 
2010 oherwydd, yn 
hanesyddol, mae’r agweddau 
hyn ar fywydau pobl wedi bod 
yn destun gwahaniaethu ac 
aflonyddu. 

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 
2010, y nodweddion personol 
sydd wedi’u gwarchod yw 
oedran, anabledd, ailbennu 
rhywedd, priodas a phartneriaeth 
sifil,	beichiogrwydd	a	mamolaeth,	
hil, crefydd neu gred, rhyw a 
chyfeiriadedd rhywiol. Mae rhai 
nodweddion fel oedran (dyddiad 
geni), rhyw (yn seiliedig ar 
bresenoldeb organau cenhedlu 
gwrywaidd neu fenywaidd) a hil 
(wedi’i etifeddu o hil y rhieni) yn cael eu pennu adeg genedigaeth fel arfer. 

Mae unigolyn yn gallu cael ei eni ag anabledd neu 
gall ddatblygu anabledd o ganlyniad i newidiadau yn 
ddiweddarach yn ei fywyd. Mae ailbennu rhywedd, 
priodas	a	phartneriaeth	sifil,	beichiogrwydd	a	
mamolaeth, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol 
yn cyfrannu at hunaniaeth person neu’n deillio o 
ddewisiadau mae person yn eu gwneud ar adegau 
gwahanol yn ystod ei fywyd.

Yn Neddf Cydraddoldeb 2010, mae rhai nodweddion personol yn cael eu galw’n nodweddion 
gwarchodedig gan fod unigolion wedi’u gwarchod rhag gwahaniaethu yn y gweithle a’r 
gymdeithas yn seiliedig ar y nodweddion hyn. Yn aml mae gwahaniaethu’n tarddu o 
stereoteipiau	negyddol.	Yn	ôl	y	Comisiwn	Cydraddoldeb	a	Hawliau	Dynol,	stereoteip	yw	tybio	
rhywbeth	am	unigolyn	oherwydd	ei	fod	yn	rhan	o	grŵp	penodol	o	bobl.		

Geiriau 
allweddol 

Nodweddion 
personol

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant
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Un	enghraifft	o	stereoteip	negyddol	yw	tybio	bod	pawb	dros	60	oed	yn	llai	cynhyrchiol	yn	y	
gweithle. 

Ystyr	 gwahaniaethu	 uniongyrchol	 yw	 trin	 unigolyn	 yn	 llai	 ffafriol	 oherwydd	 bod	 ganddo	
nodwedd	warchodedig.	Er	enghraifft,	byddai	gwrthod	ystafell	mewn	gwesty	Gwely	a	Brecwast	i	
gwpl	o’r	un	rhyw	oherwydd	eu	cyfeiriadedd	rhywiol		yn	enghraifft	o	wahaniaethu	uniongyrchol.	
Gwahaniaethu anuniongyrchol yw lle mae gwasanaeth, meini prawf neu arfer yn berthnasol 
i bawb, ond mae’n rhoi rhai (h.y. pobl sydd â nodwedd warchodedig) dan fwy o anfantais na 
phobl	eraill.	Enghraifft	o	hyn	yw	mynnu	bod	pob	aelod	o	staff	yn	gweithio	rhwng	9	a.m.	a	5	
p.m.	er	y	gallai’r	gwasanaeth	gael	ei	ddarparu	lawn	cystal	gan	staff	sy’n	gweithio	oriau	hyblyg.	
Mae	mynnu	bod	pob	aelod	o	staff	yn	gweithio	oriau	penodol	yn	rhoi	gofalwyr	a	rhieni	dan	
anfantais, ac yn aml, menywod sy’n ymgymryd â’r cyfrifoldebau gofalu yn y gymdeithas. 

Gwahaniaethu ar sail canfyddiad yw trin person 
yn	llai	ffafriol	gan	dybio	bod	ganddo	nodwedd	
warchodedig benodol, p’un a yw hyn yn wir ai 
peidio.	Enghraifft	o	hyn	yw	tybio	bod	person	yn	
hoyw	a’i	drin	yn	llai	ffafriol	ar	sail	y	safbwynt	hwn.	
Gwahaniaethu ar sail cysylltiad yw trin person yn llai 
ffafriol	oherwydd	bod	nodwedd	warchodedig	gan	
riant,	brawd	neu	chwaer,	gofalwr	neu	ffrind	y	person	
hwnnw.	Er	enghraifft,	mae	trin	person	yn	llai	ffafriol	
oherwydd	bod	ei	riant	yn	Fwslim	yn	enghraifft	o	
wahaniaethu ar sail cysylltiad.

Mae	troseddau	casineb	ac	aflonyddu	yn	anghyfreithlon	yn	y	DU.	Y	diffiniad	o	drosedd	gasineb	
yw unrhyw ddigwyddiad sydd, ym marn unigolyn neu berson arall, wedi’i gymell gan ragfarn 
neu gasineb tuag at hunaniaeth person. Mae bwlio yn yr ysgol neu’r gweithle, cam-drin 
geiriol,	 deunydd	 ysgrifenedig	 ymosodol	 neu	 ymddygiad	 bygythiol	 i	 gyd	 yn	 enghreifftiau	 o	
ddigwyddiadau o’r fath. Gelyniaeth tuag at anabledd, hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol neu 
hunaniaeth drawsryweddol person sy’n sbarduno trosedd gasineb fel arfer. 

Mae cysylltiad agos rhwng tlodi, gwahaniaethu, gwydnwch gwael, ac iechyd a llesiant gwael. 
Mae gwahaniaethu yn erbyn unigolyn oherwydd ei nodweddion personol yn codi rhwystrau 
sy’n	atal	mynediad	at	gyfleoedd	cymdeithasol	ac	economaidd	a	fyddai	o	fantais	 i’r	unigolyn	
hwnnw.	Un	o’r	cyfleoedd	hyn	yw	mynediad	at	gyflogaeth,	sy’n	gallu	agor	y	drws	i	fanteision	
eraill.	Mae’r	 tabl	 isod	 yn	 rhoi	 enghreifftiau	o’r	 cysylltiadau	 rhwng	 tlodi	 a	 gwahaniaethu,	 yn	
ogystal â chamau gweithredu posibl i atal neu i leihau gwahaniaethu, er mwyn cael gwared ar 
anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant.

Geiriau 
allweddol  

Gwahaniaethu

Troseddau 
casineb 
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Cysylltiadau rhwng tlodi a gwahaniaethu ar sail nodweddion gwarchodedig
Menywod
rhyw/rhywedd

Rhyw: Nodweddion biolegol person sydd fel arfer yn pennu ei fod yn wryw 
neu’n fenyw adeg ei eni. 

Rhywedd: Lluniad	cymdeithasol	ar	sail	syniadau	ynglŷn	â	gwrywdod	(sut	
dylai dyn ymddwyn) a benyweidd-dra (sut dylai menyw ymddwyn) a sut 
mae unigolyn yn ei weld ei hun. 

EEnghreifftiau o wahaniaethu: Diffyg	menywod	mewn	swyddi	arwain;	
aflonyddu	a	thrais	rhywiol;	bwlch	cyflog	rhwng	y	rhywiau	(h.y.	menywod	yn	
cael	llai	o	dâl	na	dynion	am	yr	un	gwaith);	y	ffaith	nad	yw	swyddi	sy’n	cael	
eu	cyflawni	gan	fenywod	yn	bennaf,	fel	gofalwyr,	yn	cael	eu	gwerthfawrogi	
yn y gymdeithas.

Ystadegau: Yn	ôl	sefydliad	Chwarae	Teg	(2020),	mae	27.5%	o	fenywod	yn	
economaidd anweithgar, o’i gymharu ag 19.4% o ddynion. Menywod yw 
90% o’r rhieni sengl yng Nghymru.

IEffaith ar iechyd a llesiant: Mwy	o	risg	o	iechyd	corfforol	ac	iechyd	
meddwl gwael, sy’n gysylltiedig ag ynysigrwydd cymdeithasol, unigrwydd a 
chaledi ariannol.

Camau gweithredu i atal neu i leihau gwahaniaethu Addysg am 
gydraddoldeb rhwng y rhywiau; deddfwriaeth; arweinyddiaeth gyfartal; 
cau’r	bwlch	cyflog;	gwerthfawrogi	gwaith	gofal	a’i	rannu	ar	draws	y	
gymdeithas.

Rhagor o wybodaeth: 
• Chwarae Teg (2020), Cyflwr y Genedl.
• Winckler, V. (2019), Yn gaeth: Tlodi ymhlith menywod yng Nghymru 

heddiw, cyhoeddwyd gan Chwarae Teg, Llywodraeth Cymru a Sefydliad 
Bevan.	

Pobl hŷn
oedran

Oedran: Nifer y blynyddoedd mae rhywun wedi byw ers ei ddyddiad geni.

Enghreifftiau o wahaniaethu: Peidio	â	chael	eich	cyflogi	neu	gael	eich	
diswyddo; cais am gyllid yn cael ei wrthod; cais am atgyfeiriad gan y 
meddyg teulu yn cael ei wrthod oherwydd oedran; cael eich cam-drin; cael 
eich esgeuluso

Ystadegau: Yn	ôl	Comisiynydd	Pobl	Hŷn	Cymru	(2019),	mae	disgwyl	i	
ddynion sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru fyw am 73.6 
o	flynyddoedd,	ond	mae	gan	ddynion	sy’n	byw	yn	yr	ardaloedd	lleiaf	
difreintiedig	ddisgwyliad	oes	o	82.4	o	flynyddoedd.

Effaith ar iechyd a llesiant: Canlyniad tlodi yw methu talu am fwyd, gwres 
a	gwaith	trwsio’r	cartref.	Mae	hyn	yn	cynyddu’r	risg	o	iechyd	corfforol	
ac iechyd meddwl gwael gan gynnwys iselder, problemau â’r galon a 
phroblemau resbiradol.
continued......

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
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Cysylltiadau rhwng tlodi a gwahaniaethu ar sail nodweddion gwarchodedig
Camau gweithredu i atal neu i leihau gwahaniaethu : Deddfwriaeth; 
gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth; tai wedi’u haddasu; 
agweddau	cymdeithasol	cadarnhaol;	mynediad	at	hyfforddiant	a	
chyflogaeth;	oriau	gwaith	hyblyg.

Rhagor o wybodaeth: 
• Comisiynydd	Pobl	Hŷn	Cymru	(2019),	Cyflwr y Genedl: Trosolwg o 

heneiddio yng Nghymru.

Pobl o 
gefndiroedd 
Du, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd 
Ethnig 
(BAME)
hil ac 
ethnigrwydd

Hil ac ethnigrwydd: Lliw croen, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu 
genedlaethol, grwpiau hil ac ethnig.

Enghreifftiau o wahaniaethu: Peidio â darparu gwasanaethau; cynnig 
gwaith â thâl isel yn unig; troseddau casineb; peidio â disgwyl llawer gan 
blant o gymunedau lleiafrifol.

Ystadegau:	Yn	ôl	Sefydliad	Joseph	Rowntree	(2016),	yn	y	DU,	mae’r	gyfradd	
tlodi ddwywaith yn uwch ymhlith grwpiau BAME nag ydyw ymhlith grwpiau 
gwyn.

Effaith ar iechyd a llesiant: Hunan-barch gwael; iechyd meddwl ac iechyd 
corfforol	gwael	yn	ogystal	â	rhai	cyflyrau	etifeddol	i	rai	grwpiau	ethnig.

Camau gweithredu i atal neu i leihau gwahaniaethu: Deddfwriaeth; 
cyngor,	addysg	a	hyfforddiant;	dim	goddef	gwahaniaethu	o	unrhyw	fath;	
mynediad at wasanaethau sy’n ymateb i anghenion ethnig a diwylliannol.

Rhagor o wybodaeth: 
• Sefydliad	Joseph	Rowntree	(2016),	Torri’r cysylltiadau rhwng tlodi ac 

ethnigrwydd yng Nghymru. 
• Sefydliad	Joseph	Rowntree	(2017),	Poverty and Ethnicity in the Labour 

Market.  

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	nodweddion	personol,	ac	un	enghraifft.

2. Rhowch	ddiffiniad	o	wahaniaethu	uniongyrchol,	ac	un	enghraifft.

3. Rhowch	ddiffiniad	o	droseddau	casineb,	ac	enwch	un	grŵp	o	bobl	sy’n	cael	eu	
gwarchod gan ddeddfwriaeth troseddau casineb.DRAFFT
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ASTUDIAETH ACHOS:

Mae	Anwen	yn	30	oed	ac	mae	hi	bob	amser	wedi	mwynhau	byw	ar	fferm	ei	
theulu yng nghefn gwlad Cymru. Cafodd hi ei magu gan ei rhieni gyda’i brawd 
Gethin ac maen nhw i gyd yn agos iawn. Ar y dechrau, roedd rhieni Anwen yn 
draddodiadol iawn o ran dychmygu dyfodol eu plant. Roedden nhw’n tybio y 
byddai	Gethin	yn	rheoli’r	fferm	ac	y	byddai	Anwen	yn	priodi.	Mewn	gwirionedd,	
mae Gethin yn briod â Simon ac maen nhw’n byw ym Mryste gyda dau o blant. 
Anwen	sy’n	rheoli	fferm	y	teulu.	Cafodd	rhieni	Gethin	dipyn	o	sioc	pan	
ddywedodd wrthyn nhw ei 
fod yn hoyw, gan fod ei rieni 
wedi’u magu mewn cyfnod 
pan oedd bod yn hoyw yn 
cael ei ystyried yn groes i’r 
syniad o ‘fod yn ddyn’. Fodd 
bynnag, erbyn hyn maen 
nhw’n dod ymlaen yn dda â 
Simon, ac yn dwlu ar ddau o 
blant Gethin a Simon. Mae 
Anwen	wedi	gwneud	i’r	fferm	
lwyddo drwy arallgyfeirio ei 
gweithgareddau. Erbyn hyn 
maen nhw’n gwneud elw ar 
ôl	bod	mewn	dyled	ers	
blynyddoedd. Pan aeth Anwen â chynnyrch i’r farchnad am y tro cyntaf, roedd 
rhai dynion yn syllu arni ac yn gwneud sylwadau gan mai hi oedd yr unig fenyw 
yno. Ers hynny mae menywod eraill wedi ymuno â hi, does neb yn syllu ac mae 
hi’n	teimlo	bod	yr	oes	wedi	newid.	Mae	Anwen	a’i	theulu	yn	profi	iechyd	a	
llesiant	da	sy’n	cael	ei	hybu	gan	eu	perthnasoedd	a’u	ffordd	o	fyw.

1. Enwch	un	ffordd	mae	Anwen	wedi	herio	rhai	safbwyntiau	traddodiadol	
ynglŷn	â	‘bod	yn	fenyw’.

2. Enwch	un	ffordd	mae	Gethin	wedi	herio	rhai	safbwyntiau	traddodiadol	
ynglŷn	â	‘bod	yn	ddyn’.		

3. Mae Anwen a Gethin wedi byw eu bywydau yn union fel y bydden nhw 
wedi eisiau ei wneud yn hytrach na dilyn rhai disgwyliadau cymdeithasol 
am	rolau	rhywedd.	Enwch	ddwy	ffordd	mae	hyn	wedi	hybu	eu	hiechyd	a’u	
llesiant.

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant
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Gwydnwch personol a theuluol

Gwydnwch yw’r gallu i ddefnyddio 
adnoddau mewnol i ddelio â straen, adfyd 
a heriau yn ystod bywyd.  Mae gwydnwch 
yn gysylltiedig ag iechyd a llesiant da, ac 
mae’n rhan bwysig o fywydau unigolion 
oherwydd bod adfyd a heriau yn anochel 
yn ystod bywyd. Mae iechyd a llesiant 
emosiynol da yn cynorthwyo gwydnwch 
unigolyn ac yn hybu iechyd meddwl da. 
Drwy fagu gwydnwch, mae pobl yn gallu 
dod dros cyfnodau anodd a bwrw ymlaen 
â’u	bywydau	er	mwyn	parhau	i	ffynnu	a	
bod yn hapus.

Rydyn ni’n datblygu’r gallu i ddangos gwydnwch personol yn ystod ein plentyndod, pan fydd 
yr	hyn	sy’n	digwydd	yn	paratoi’r	ffordd	at	iechyd	a	llesiant	wrth	i	ni	droi’n	oedolion.	Yn	ystod	y	
cyfnod pan fydd plentyn yn tyfu, mae ymlyniad (attachment) diogel a chariadus â rhiant, aelod 
o’r teulu, gofalwr, neu oedolyn mae’n bosibl ymddiried ynddo yn paratoi unigolyn at yr hyn 
a	allai	fod	o’i	flaen.	Ymlyniad	diogel	yw	cysylltiad	cadarnhaol	rhwng	oedolyn	a	phlentyn	sy’n	
galluogi’r plentyn i deimlo bod rhywun yn ei garu, ei fod yn ddiogel ac yn hyderus. 

Mae ymlyniadau diogel a pherthnasoedd cadarnhaol yn ystod plentyndod – fel y rhai sydd 
mewn	teuluoedd,	mewn	cartrefi,	rhwng	ffrindiau,	mewn	cymunedau	ac	yn	yr	ysgol	–	i	gyd	yn	
cyfrannu at ddatblygu gwydnwch personol yn ystod plentyndod. Mae’r perthnasoedd hyn yn 
sylfaen o gymorth a chyngor i blentyn pan fydd rhywbeth yn mynd o’i le. 

Mae gwydnwch personol yn datblygu wrth i blentyn gael ei gefnogi gan oedolyn ym mhob 
agwedd	ar	ei	fywyd	–	er	enghraifft,	helpu’r	plentyn	i:

• Delio â galar sy’n gysylltiedig â digwyddiadau nad yw’n gallu eu rheoli, fel 
marwolaeth anifail anwes y teulu sydd wedi cyrraedd diwedd ei oes.

• Ymateb i straen mewn sefyllfaoedd mae’n rhaid eu hwynebu, fel mynd i ysgol 
newydd. 

• Deall	sut	i	ddysgu	o	sefyllfa	sy’n	mynd	o’i	le	drwy	edrych	yn	ôl	ar	emosiynau,	
ymddygiad a phenderfyniadau fel bod llai o risg y bydd hyn yn digwydd eto.

• Sylweddoli ei fod yn cael ei werthfawrogi a’i barchu ac y dylai werthfawrogi a 
pharchu pobl eraill.  Mae hyn yn cynorthwyo plentyn i ddatblygu ymddygiad priodol 
a derbyniol, fel trin eraill ag urddas a pheidio â niweidio neu gam-drin eraill. 

DRAFFT
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• Gwybod ei fod yn gallu trafod ymddygiad digroeso ac annerbyniol gyda phobl mae’n 
ymddiried ynddyn nhw, fel y bydd yn fwy tebygol o aros yn ddiogel ac yn iach yn 
ystod	ei	flynyddoedd	ffurfiannol	cyn	troi’n	oedolyn.

Os	oes	diffyg	ymlyniad(au)	diogel	neu	ddiffyg	cymorth	ar	gael	 i	blentyn,	 fel	yr	enghreifftiau	
uchod, ni fydd digon o adnoddau gan blentyn i ddatblygu gwydnwch ac i ddefnyddio’r gwydnwch 
hwnnw yn ddiweddarach yn ei fywyd.  Mae hyn yn fwy tebygol os yw plentyn wedi cael un neu 
ragor	o	brofiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod	(ACE). Mae plant sy’n cael eu magu mewn tlodi 
neu	mewn	teulu	sydd	ag	incwm	isel	yn	fwy	tebygol	o	fod	mewn	perygl	o	brofi	ACE o’u cymharu 
â phlant sy’n byw mewn amodau cymdeithasol ac economaidd mwy manteisiol. Digwyddiadau 
sy’n achosi straen i blant yw ACE.	Dyma	rai	enghreifftiau:

• Cam-drin	geiriol,	corfforol	neu	rywiol,	neu	esgeuluso.	Canlyniad	posibl	hyn	yw	bod	
plentyn	yn	cael	ei	roi	ar	y	gofrestr	amddiffyn	plant.	Yng	Nghymru,	rhestr	gyfrinachol	
yw hon o’r holl blant mewn ardal sydd wedi dod i sylw’r awdurdod lleol gan eu bod 
mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustod neu niwed.

• Rhieni’n gwahanu.

• Trais domestig.

• Afiechyd	meddwl	yn	y	cartref.

• Camddefnyddio sylweddau yn y cartref.

• Carcharu yn y cartref (h.y. aelod o’r teulu yn cael ei reoli neu ei atal rhag mynd allan).

Gwydnwch teuluol, ar y llaw arall, yw gallu teulu i ddelio â straen, adfyd a heriau. Mae ymchwil 
wedi	 dangos	 bod	 ACE	 yn	 cael	 effaith	 arwyddocaol	 ar	 unigolion	 drwy	 gydol	 eu	 bywyd,	 gan	
gynnwys	pan	fyddan	nhw’n	cael	eu	teulu	eu	hunain,	er	enghraifft:

• Llai	o	wydnwch	i	ddelio	ag	adfyd,	er	enghraifft	perthynas	yn	chwalu,	bod	yn	rhiant,	
diweithdra neu brofedigaeth.

• Ymatebion	amhriodol	ac	annerbyniol	i	straen,	er	enghraifft	ymddygiad	treisgar	a	
niweidio pobl eraill gan gynnwys eich teulu eich hun.

• Methu caru a meithrin eich plant eich hun, gan basio’r hanes o ymlyniadau a 
pherthnasoedd gwael, a’r canlyniadau sy’n deillio o hyn, ymlaen at genhedlaeth 
newydd.

• Iechyd	a	llesiant	gwael	gan	gynnwys	iechyd	meddwl	ac	iechyd	corfforol	gwael.	

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant
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Yn 2016, cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru adroddiad ymchwil o’r enw Profiadau Niweidiol 
yn Ystod Plentyndod a’u cysylltiad â chlefydau cronig a’r defnydd o’r gwasanaeth iechyd ymysg 
poblogaeth Cymru sy’n oedolion.	Roedd	yr	adroddiad	yn	archwilio	pa	mor	gyffredin	oedd	ACE	
ymhlith	poblogaeth	oedolion	Cymru,	a’u	heffaith	ar	iechyd	a	llesiant	ar	draws	y	rhychwant	oes.	
Yn	ôl	y	canfyddiadau:	

• Hyd	at	69	oed,	roedd	pobl	oedd	wedi	profi	pedwar	ACE	neu	ragor	ddwywaith	yn	fwy	
tebygol	na	phobl	oedd	heb	brofi	ACE	o	gwbl	i	fod	â	diagnosis	o	glefyd	cronig.

• Roedd	pobl	oedd	wedi	profi	pedwar	ACE	neu	ragor	bedair	gwaith	yn	fwy	tebygol	o	
ddioddef diabetes Math 2, tair gwaith yn fwy tebygol o ddioddef clefyd y galon, a 
thair gwaith yn fwy tebygol o ddatblygu clefyd resbiradol.

Mae ACE, a phenderfynyddion cymdeithasol ac economaidd fel byw mewn tlodi, gwahaniaethu, 
cymdogaethau	anniogel	 a	diffyg	 rhwydweithiau	 cefnogol	 yn	effeithio	ar	 y	 teulu	 cyfan.	Mae	
plant	sy’n	byw	mewn	amodau	o’r	fath	yn	fwy	tebygol	o	fabwysiadu	ymddygiad	a	ffordd	o	fyw	
nad	yw’n	hybu	iechyd	a	llesiant	da	fel	oedolyn,	gan	gynnwys	ffurfio	perthnasoedd	niweidiol	
ac aniach (unhealthy), troseddu a dilyn ymddygiad iechyd a fydd yn lleihau rhychwant oes. 
Felly, mae ymyriadau i gefnogi gwydnwch personol a gwydnwch teuluol yn hanfodol i leihau 
anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	wydnwch	personol

2. Enwch	ddwy	ffordd	mae	profiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod	(ACE) yn gallu 
effeithio	ar	unigolion	pan	fyddan	nhw’n	cael	eu	teulu	eu	hunain.
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1. Enwch un person y mae gennych chi berthynas gadarnhaol a gofalgar ag 
ef/hi. Efallai mai dyma’r person rydych chi’n troi ato/ati pan fydd angen 
cefnogaeth emosiynol arnoch.

2. Beth	yw	rôl	y	person	hwn	yn	eich	bywyd?	Er	enghraifft,	rhiant,	brawd	neu	
chwaer	hŷn,	perthynas,	gofalwr,	gweithiwr	neu	rywun	arall	sy’n	bwysig	i	
chi.

3. Meddyliwch am un peth rydych chi wedi’i drafod â’r person hwn. Er 
enghraifft,	efallai	eich	bod	wedi	dadlau	â	ffrind,	ac	yn	ansicr	beth	i’w	
wneud nesaf.

4. Sut	gwnaeth	y	person	hwn	gefnogi	eich	gwydnwch?	Er	enghraifft,	efallai	
drwy eich sicrhau y byddai pethau’n gwella, neu drwy roi syniadau i chi o 
ran beth gallech chi ei wneud nesaf fel eich bod chi’n teimlo’n well.

Mae’r gweithgaredd hwn yn dangos bod perthnasoedd cadarnhaol a gofalgar 
yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu gwydnwch.

Dyma	rai	enghreifftiau	o	hybu	gwydnwch	personol/yn	ystod	plentyndod	a	gwydnwch	teuluol	
er mwyn lleihau anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant

Hybu gwydnwch yn ystod 
plentyndod

• Perthnasoedd cadarnhaol a 
gofalgar.

• Hybu	iechyd	corfforol	a	llesiant	
meddyliol gan gynnwys hunan-
barch a hunan-werth.

• Cefnogi datblygiad sgiliau 
cymdeithasol ac emosiynol gan 
gynnwys datrys problemau.

• Ymyriad	cynnar	o	ran	profiadau	
niweidiol yn ystod plentyndod 
(ACE).

• Rhwydweithiau cymdeithasol drwy’r 
teulu, yr ysgol a chymunedau.

• Hybu hawliau plant a’u diogelwch.

• Mynediad	at	brofiadau	da	ac	
effeithiol	sy’n	hybu	datblygiad	
plant.

Hybu gwydnwch teuluol

• Hybu	ffyrdd	iach	o	fyw.

• Mynediad	at	gyflogaeth	a	hybu	
iechyd a llesiant yn y gweithle.

• Mynediad	at	gartref	fforddiadwy,	
diogel ac o ansawdd da. 

• Amgylchedd o ansawdd da sy’n 
cynnwys mannau diogel, agored 
sy’n addas i bob oedran.

• Rhwydweithiau cymdeithasol drwy’r 
teulu,	addysg,	hyfforddiant,	gwaith	
a chymunedau.

• Gwirfoddoli a chymryd rhan.

• Ymyriadau	yn	ôl	yr	angen,	e.e.	
ACE heb eu datrys; iechyd meddwl 
gwael.

• Hybu cydraddoldeb a hawliau 
dynol, a pharchu natur unigryw pob 
unigolyn.

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant
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Rhagor o wybodaeth:
◊	 Iechyd Cyhoeddus Cymru (2016), Profiadau Niweidiol yn Ystod 

Plentyndod a’u cysylltiad â chlefydau cronig a’r defnydd o’r gwasanaeth 
iechyd ymysg poblogaeth Cymru sy’n oedolion.

◊	 Davies	et al. (2019), Cydnerthedd: Deall y rhyng-ddibyniaeth rhwng 
unigolion a chymunedau, Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 ASTUDIAETH ACHOS:

Mae Leroy yn 14 oed ac yn byw gyda’i fam a’i chwaer, Amelia, sy’n 10 oed. 
Gwnaethon	nhw	adael	tad	Leroy	5	mlynedd	yn	ôl.	I	ddechrau,	aethon	nhw	
i loches a nawr maen nhw’n byw yn eu cartref eu hunain. Roedd Leroy a’i 
chwaer	yn	aml	yn	gweld	eu	tad	yn	cam-drin	eu	mam	yn	eiriol	ac	yn	gorfforol,	
yn	enwedig	ar	ôl	yfed	llawer	o	alcohol.	Erbyn	hyn	mae	mam	Leroy	yn	
gynorthwyydd	gofal	ac	yn	gweithio	mewn	cartref	gofal	preswyl	i	bobl	hŷn.	Yn	
ddiweddar, mae Leroy wedi bod yn teimlo’n isel iawn. Mae ei fam wedi sylwi 
fod ei hwyliau wedi newid, ond mae hi wedi bod mor brysur, dydyn nhw heb 
gael	cyfle	i	eistedd	a	siarad.	Dydy	Leroy	ddim	yn	gwybod	pam,	ond	un	diwrnod,	
mae’n trio rhywfaint o alcohol ei fam. Mae mam Leroy yn dod adref ac yn gweld 
ei fod yn feddw iawn. Wrth iddi geisio siarad ag e, mae e’n colli ei dymer, ac 
yn gwthio ei fam i’r wal drwy ddamwain. Mae’r ddau yn cael braw ac mae ei 
fam yn rhewi. Mae Leroy yn crio ac yn ymddiheuro, gan ddweud nad yw eisiau 
bod fel ei dad. Mae mam Leroy yn dal ei mab yn ei breichiau ac mae e’n crio 
am amser hir iawn. Yn y pen draw, mae Leroy a’i chwaer yn cael y gefnogaeth 
sydd ei hangen arnyn nhw drwy broject sy’n cefnogi unigolion sydd wedi cael 
profiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod.	Mae’r	profiad	wedi	effeithio	ar	ei	
chwaer yn ddifrifol hefyd. Heddiw, mae Leroy yn rhiant balch i’w ddau fab 
hyfryd ei hun. Mae Leroy yn dal i weld ei dad bob hyn a hyn – mae cysylltiadau 
teuluol yn gymhleth, wedi’r cwbl. Fel dyn, mae Leroy yn hynod o falch nad yw’n 
ddim byd tebyg i’w dad. Dydy ei bartner a’i fechgyn byth yn ei ofni ac maen 
nhw’n ei garu’n fawr iawn.  Mae Leroy yn falch ei fod, gyda chymorth y project, 
wedi gweithio’n galed i ddatblygu yn ddyn gwahanol er mwyn bod yn rhiant 
cadarnhaol i’w fechgyn. 

1. Rhestrwch	ddau	brofiad	sy’n	debygol	o	fod	wedi	cael	effaith	negyddol	ar	
wydnwch personol Leroy yn ystod ei blentyndod. 

2. Rhestrwch	un	ffactor	sydd	wedi	helpu	Leroy	i	ddod	yn	rhiant	cadarnhaol	ac	
i gyfrannu at wydnwch teuluol da.
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Y gymdeithas a chymunedau

Agweddau, gwerthoedd a chredoau

Agweddau cymdeithasol tuag at afiechyd meddwl

Mae agweddau’r gymdeithas tuag at 
iechyd	meddwl	yn	dylanwadu	ar	y	ffordd	
mae unigolion yn teimlo amdanyn nhw 
eu hunain, sut maen nhw’n cael eu trin 
a	sut	maen	nhw’n	trin	pobl	eraill.	Yn	ôl	y	
cymdeithasegydd	Erving	Goffman,	stigma	
cymdeithasol yw sefyllfa lle mae unigolyn 
yn	cael	profiad	o	agweddau	cymdeithasol	
negyddol tuag at ran o’i hunaniaeth 
neu	ei	ffordd	o	fyw.	Canlyniad	posibl	yr	
agweddau hyn yw ymddygiad negyddol a 
gwahaniaethu.	Pwysleisiodd	Goffman	fod	
stigma cymdeithasol yn gallu lleihau dros 
amser wrth i agweddau cymdeithasol newid. 
Er	enghraifft,	mae	bod	yn	fam	ddibriod	yn	
dal i fod yn annerbyniol i rai, ond ar y cyfan 
mae hyn yn dderbyniol yn gymdeithasol yng 
Nghymru a’r DU erbyn hyn.

Er	bod	iechyd	meddwl	gwael	yn	gyffredin	yn	y	gymdeithas,	mae	stigma	cymdeithasol	yn	gallu	
bod ynghlwm wrtho o hyd, a hynny’n seiliedig ar agweddau negyddol. Canlyniad posibl hyn yw 
gwahaniaethu	yn	erbyn	person	sy’n	profi	afiechyd	meddwl.	Mae	unigolion	yn	gallu	mewnoli’r	
teimladau hyn – hynny yw, unigolion yn datblygu agwedd negyddol tuag atyn nhw eu hunain 
ar	sail	y	ffordd	maen	nhw’n	tybio	bod	pobl	eraill	yn	eu	gweld	nhw.	Yn	aml,	bydd	yr	afiechyd	
meddwl yn gwaethygu oherwydd hyn, ac yn ei gwneud hi’n fwy anodd gwella. 

Efallai	 bydd	 teulu	 a	 ffrindiau	 unigolyn	 yn	 rhannu	 agweddau	 cymdeithasol	 negyddol	 yn	
ymwybodol	neu’n	anymwybodol.	Er	enghraifft,	byddai	gweithiwr	cyffredin	fel	arfer	yn	teimlo’n	
ddigon	cyfforddus	bod	pobl	eraill	yn	gwybod	ei	fod	yn	absennol	o’r	gwaith	oherwydd	salwch	
corfforol.	Ond	eto	i	gyd,	efallai	na	fyddai’r	un	gweithiwr	eisiau	i	gydweithwyr	wybod	ei	fod	yn	
absennol	o’r	gwaith	oherwydd	afiechyd	meddwl	fel	gorbryder	neu	iselder.	

Gallai	hyn	ddeillio	o’i	agweddau	negyddol	anymwybodol	tuag	at	ei	afiechyd	ei	hun	a/neu	ofn	
cael	 ei	 drin	mewn	ffordd	negyddol,	 gan	 gynnwys	pobl	 yn	 teimlo	 trueni	 drosto	neu	ddiffyg	

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant
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ymddiriedaeth	pan	fydd	yn	dychwelyd	 i’r	gwaith.	Yn	yr	un	modd,	efallai	na	 fydd	ffrindiau	a	
theulu	yn	meddwl	ddwywaith	cyn	ymweld	â	pherson	sydd	ag	afiechyd	corfforol	yn	yr	ysbyty,	
ond efallai bydden nhw’n osgoi ymweld â pherson mewn uned iechyd meddwl. 

Mae	byw	mewn	tlodi	yn	cynyddu’r	risg	o	ddatblygu	afiechyd	meddwl.	Oherwydd	bod	straen,	
trawma a lefelau isel o wydnwch yn gysylltiedig ag agweddau economaidd a thlodi, mae 
bod yn ddi-waith neu ar incwm isel yn cynyddu’r risg 
o	ddatblygu	afiechyd	meddwl	yn	sylweddol.	Mae	
gwahaniaethu	ar	sail	afiechyd	meddwl	yn	arwain	at	
amddifadedd pellach. Y rheswm dros hyn yw bod 
gan	rai	cyflogwyr	ganfyddiadau	negyddol	o	afiechyd	
meddwl sy’n lleihau gallu person i gael mynediad 
at	waith	os	oes	ganddo	gyflwr	iechyd	meddwl,	yn	
enwedig os yw’n un tymor hir. 

Mae’n bwysig cydnabod bod agweddau cymdeithasol negyddol yn bodoli tuag at wahaniaethau 
mewn	iechyd	a	llesiant.	Drwy	eu	cydnabod,	bydd	hi’n	bosibl	mynd	i’r	afael	â’r	ffactorau	sy’n	
achosi’r agweddau hyn er mwyn gwella ansawdd bywyd unigolion. Mae newid canfyddiadau 
cymdeithasol	ac	unigol	o	afiechyd	meddwl	o	fod	yn	negyddol	i	fod	yn	gadarnhaol	yn	chwarae	
rhan bwysig wrth leihau anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant. Drwy wneud hyn, bydd 
unigolion yn fwy tebygol o chwilio am gymorth pan fydd ei angen, mor gynnar â phosibl. Hefyd, 
fyddan	nhw	ddim	yn	teimlo	bod	rhaid	iddyn	nhw	ddweud	celwydd	am	eu	hafiechyd	meddwl,	
yn	enwedig	os	yw’n	gyflwr	tymor	hir.	Dyma	rai	enghreifftiau	o	strategaethau	i	leihau	neu	ddileu	
agweddau	cymdeithasol	negyddol	tuag	at	afiechyd	meddwl:

• Gwaith mudiadau fel Amser i Newid Cymru. Amcanion ymgyrchoedd y mudiad 
hwn yw gwella agweddau ac ymddygiad y cyhoedd tuag at bobl sydd â phroblemau 
iechyd meddwl, lleihau faint o wahaniaethu mae pobl yn ei wynebu, a chefnogi pobl 
i	herio	profiadau	o	wahaniaethu.

• Annog trafodaethau agored am iechyd meddwl yn gynnar mewn bywyd, er 
enghraifft	mewn	ysgolion	a	gwasanaethau	eraill	sy’n	cael	eu	darparu	i	blant.

• Annog pobl adnabyddus i gefnogi ymgyrchoedd iechyd meddwl fel Heads Together, 
wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ac ymgyrchoedd cyfryngau’r BBC.

Profi eich gwybodaeth :

1. Rhowch	ddiffiniad	o	stigma	cymdeithasol.

2. Rhestrwch	ddwy	ffordd	mae	tlodi	yn	cynyddu’r	risg	o	ddatblygu	afiechyd	meddwl.		

Geiriau 
allweddol  

Agweddau

Stigma 
cymdeithasol
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Ewch i wefan Amser i Newid Cymru (www.timetochangewales.org.uk/cy/). 
Slogan y mudiad yw ‘rhown ddiwedd ar wahaniaethu ar sail iechyd meddwl’. 
Cliciwch ar y tab ‘Amdanom’ i ddarllen am waith y mudiad cymdeithasol.

Gwerthoedd cymdeithasol ac anabledd

Mae gwerthoedd cymdeithasol yn ymwneud â 
moeseg cymdeithas – h.y. yr hyn mae’n ei gredu 
sy’n gywir neu’n anghywir, a’r egwyddorion mae’n 
eu cynnal fel rhai pwysig a gwerthfawr. Gall y 
gwerthoedd	hyn	newid	dros	amser	–	un	enghraifft	
o	hyn	yw’r	ffordd	cafodd	y	model	meddygol	o	
anabledd ei wrthod o blaid y model cymdeithasol 
sy’n hybu gwerthoedd cydraddoldeb a chynhwysiant.

Yn aml, mae gwerthoedd cymdeithasol yn amlwg yn agweddau ac ymddygiad pobl, ac 
yn	y	ffordd	maen	nhw’n	byw	eu	bywydau	ac	yn	cyfathrebu	ag	eraill.	Mae	gwerthoedd	
cymdeithasol	sy’n	ymwneud	â	phobl	anabl	yn	effeithio	ar	hunan-werth	unigolyn	anabl	a	sut	
mae	pobl	eraill	yn	ystyried	yr	unigolyn	hwnnw.	Mae’r	mudiad	hawliau	anabledd	a	phrofiadau	
pobl anabl yn amlygu pa mor bwysig yw adolygu, herio a newid gwerthoedd yn y gymdeithas 
drwy’r amser. Rhaid gwneud hyn er mwyn hybu hawliau unigolion amrywiol yn y gymdeithas, 
a hefyd er mwyn lleihau anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant. 

Yn debyg i agweddau, mae gwerthoedd yn gallu newid 
dros amser i gefnogi cymdeithas fwy cynhwysol. 
Drwy hyn, mae mwy o bobl yn teimlo eu bod yn cael 
eu gwerthfawrogi a’u cynnwys, ac yn gallu gwneud 
cyfraniad llawn i’r byd o’u hamgylch. Mae’r penderfyniad 
i wrthod y model meddygol o anabledd o blaid y 
model cymdeithasol mewn deddfwriaeth ac ym mholisïau’r llywodraeth yn adlewyrchiad o’r 
canlynol:

• Y	ffaith	bod	y	gymdeithas	wedi	gosod	gwerthoedd	penodol	ar	bobl	anabl,	a	bod	pobl	
anabl wedi gwrthod y gwerthoedd hyn. Roedd y mudiad anabledd yn dadlau nad 
oedd pobl anabl yn cael eu gwerthfawrogi. Yn hytrach, roedd pobl yn tybio bod eu 
hanabledd yn rhwystr oedd yn eu hatal rhag cael eu cynnwys yn y gymdeithas, rhag 
byw’n annibynnol a gwneud cyfraniad gweithgar.

Keywords

Social	values
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• Y	ffaith	bod	pobl	anabl	wedi	dylanwadu	ar	y	gymdeithas	yn	ei	chyfanrwydd	drwy	
ymgyrchu dros y model cymdeithasol o anabledd a’i werthoedd. Un o’r gwerthoedd 
hyn yw ystyried anabledd yn nodwedd unigryw y dylai pawb ei gwerthfawrogi sy’n 
arwydd o amrywiaeth. Mae hefyd yn ymwneud â gwerthfawrogi pobl anabl fel pobl 
gydradd, i’w cynnwys fel dinasyddion gweithgar sydd â hawliau a chyfrifoldebau. 

Dydy’r	ffaith	bod	y	model	o	anabledd	wedi’i	ddiwygio	ddim	yn	ddigon	i	sicrhau	bod	gwerthoedd	
y gymdeithas wedi newid yn llwyr. Mae cael gwared ar rwystrau amgylcheddol (adeiladau 
anhygyrch),	rhwystrau	sefydliadol	(diffyg	dewis	ym	myd	addysg),	a	rhwystrau	o	ran	agwedd	
(gwahaniaethu) yn allweddol i hybu’r gwerthoedd mae’r model cymdeithasol o anabledd yn eu 
cefnogi.	Mae	heriau	o	hyd	wrth	gyflawni	hyn.	

Er	enghraifft,	mae’r	risg	o	brofi	tlodi	yn	uwch	i	bobl	anabl	oherwydd	eu	bod	nhw’n	fwy	tebygol	
o wynebu rhwystrau sy’n eu hatal rhag dod o hyd i waith. Yn ystod 2017–18, roedd ystadegau’n 
awgrymu bod 50% o bobl anabl oedran gweithio yn ddi-waith, o’i gymharu ag 18% o bobl heb 
anabledd.	Yn	ôl	adroddiad	Sefydliad	Joseph	Rowntree,	UK	Poverty	2019/20,	mae	bron	hanner	
yr holl unigolion sy’n byw mewn tlodi yn y DU yn byw mewn cartref lle mae rhywun yn anabl.

Er bod gwerthoedd y gymdeithas yn ymddangos fel pe baen nhw wedi newid, mae’r ystadegau 
hyn yn dangos y gall gymryd amser hir iawn i’r byd go iawn adlewyrchu polisïau a deddfwriaeth 
y	llywodraeth.	Mae’r	diffyg	cysylltiad	hwn	rhwng	gwerthoedd	a’r	byd	go	iawn	yn	cyfrannu	at	
anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant, ac yn amlygu rhai o’r heriau enfawr mae unigolion 
yn y gymdeithas yn gorfod eu goresgyn. 

Er	gwaethaf	yr	heriau	hyn,	un	newid	cadarnhaol	yw’r	ffaith	bod	pobl	anabl,	wedi’u	cefnogi	gan	
werthoedd cymdeithasol ehangach, yn cael gwared ar rwystrau er mwyn byw’n annibynnol a 
chyfrannu at y gymdeithas. Erbyn hyn, mae deddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol yn 
galluogi pobl anabl i herio gwahaniaethu, troseddau casineb ac unrhyw achosion o anwybyddu 
hawliau dynol. O’r blaen, nid oedd yn bosibl gwneud hyn. Mae pobl anabl bellach yn fwy amlwg 
mewn meysydd lle roedden nhw’n cael eu cau allan o’r blaen, e.e. ym myd gwleidyddiaeth, 
cystadlu	yn	y	Gemau	Paralympaidd,	ac	ar	y	teledu	fel	actorion	a	chyflwynwyr	newyddion.	Fodd	
bynnag,	mae	ymgyrchu’n	parhau	dros	dai	hygyrch,	mwy	o	hyfforddiant	a	chyflogaeth.	
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Credoau diwylliannol a chrefyddol 

Credoau diwylliannol a chrefyddol yw’r 
gwerthoedd,	y	credoau,	y	ffyrdd	o	wneud	
pethau a’r syniadau mae pobl yn eu 
rhannu ar sail eu diwylliant neu grefydd. 
Mae’n	bwysig	deall	sut	mae’r	ffactorau	
hyn yn gallu cyfrannu at y broses o leihau 
anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant.

Mae credoau diwylliannol yn ymwneud â 
chredoau	 neu	 syniadau	 grŵp	 am	 sut	 dylai	
pethau fod a sut i wneud pethau. Yn achos 
credoau crefyddol, maen nhw’n ymwneud â chrefydd benodol fel Cristnogaeth, Islam, 
Hindŵaeth,	 Bwdhaeth,	 Sikhiaeth	 neu	 Iddewiaeth.	 Mae	 credoau	 diwylliannol	 a	 chrefyddol	
yn	 gallu	 dylanwadu	 ar	 ei	 gilydd.	 Er	 enghraifft,	mae	 aelodau’r	 gymuned	 Asiaidd	 yn	 aml	 yn	
pwysleisio pwysigrwydd cynnig croeso da, fel cynnig 
diodydd a bwyd i ymwelwyr. Os yw teulu Asiaidd yn 
arddel	Hindŵaeth,	Jain	neu	Sikhiaeth	ac	mae	ymwelydd	
yn galw adeg Diwali (un o’r prif wyliau crefyddol), mae 
eu crefydd yn debygol o ddylanwadu ar y bwyd a’r 
diodydd byddan nhw’n eu gweini ar yr adeg honno.  
Mae melysion Indiaidd, mithai, yn aml iawn yn cael eu 
gweini i ddathlu llwyddiant y goleuni dros y tywyllwch a 
daioni dros ddrygioni, yn gysylltiedig â Diwali.

Mae magu dealltwriaeth o gredoau diwylliannol a chrefyddol pobl yn bwysig. Gall y credoau 
hyn	 ddylanwadu	 ar	 ffactorau	 ffordd	 o	 fyw	 yn	 ogystal	 â’r	 ffyrdd	 posibl	 o	 gynorthwyo	 neu	
niweidio iechyd a llesiant unigolyn. Felly, efallai bydd angen ymdrin ag agweddau ar ddiwylliant 
a chredoau unigolyn er mwyn lleihau anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant, fel sydd i’w 
weld	yn	y	tair	enghraifft	ganlynol.

Deiet a diwylliant 

Mae pobl sy’n tarddu o dde Asia (India, Pakistan, Bangladesh neu Sri Lanka) yn fwy tebygol 
o ddatblygu clefyd y galon a diabetes Math 2 o’u cymharu â grwpiau ethnig eraill. Er bod 
ffactorau	genynnol	yn	rhannol	gyfrifol	am	hyn,	mae	cysylltiad	posibl	hefyd	â’u	deiet,	sy’n	gallu	
bod yn rhan o’u diwylliant.

Efallai	bydd	nifer	o	fwydydd	yn	cael	eu	ffrio’n	ddwfn,	yn	cynnwys	llawer	o	halen	neu	wedi’u	
coginio mewn ghee (menyn gloyw). Os yw unigolyn yn bwyta’r bwydydd hyn yn aml ac am 
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gyfnod hir, maen nhw’n gallu arwain at iechyd a llesiant gwael, clefydau a marwolaeth gynnar. 
Mewn rhai digwyddiadau teuluol a chymdeithasol, byddai gwrthod bwyd mae pobl eraill wedi’i 
goginio yn annerbyniol yn ddiwylliannol. 

Mae cynghorwyr iechyd wedi ymdrin â hyn drwy annog unigolion i ddal ati i fwyta bwydydd 
iach	fel	corbys,	llysiau	a	physgod,	mewn	ffyrdd	mwy	iach.	Mae	hyn	yn	cynnwys	defnyddio	llai	o	
ghee	a	bwyta	bwydydd	wedi’u	ffrio’n	ddwfn	a	melysion	adeg	achlysuron	arbennig	yn	unig,	fel	
eu bod nhw’n eithriadau yn hytrach nag yn norm.

Rhagor o wybodaeth:  
◊	 Diabetes.co.uk: www.diabetes.co.uk/south-asian/healthy-eating-

tips-for-south-asians.html

Ymarfer corff a chrefydd

Mae crefydd Islam yn annog pobl i gynnal iechyd a llesiant da gan gynnwys bod yn heini. Mae 
menywod	Mwslimaidd	yn	wynebu	rhwystrau	wrth	ymarfer	corff	oherwydd	bod	angen	iddyn	
nhw wisgo dillad gweddus yn ystod digwyddiadau chwaraeon a chael preifatrwydd wrth newid. 
Byddai llawer dim ond yn fodlon gwneud chwaraeon mewn amgylchedd i fenywod yn unig. 

Er mwyn ymateb i hyn, mae gwasanaethau cyhoeddus fel canolfannau hamdden fel arfer yn 
cynnig	sesiynau	chwaraeon	 i	 fenywod	yn	unig,	gan	gynnwys	sesiynau	nofio,	sydd	wedi	bod	
yn boblogaidd gyda llawer o fenywod, nid menywod Mwslimaidd yn unig. Yn ogystal, mae 
gwisgo	gwisg	nofio	sy’n	gorchuddio	mwy	o’r	corff	na	gwisgoedd	nofio	arferol	wedi’i	ganiatáu	
mewn	pyllau	nofio,	a	dim	ond	aelodau	benywaidd	o	staff	fydd	yn	bresennol	yn	ystod	sesiynau	
chwaraeon i fenywod yn unig.

Rhagor o wybodaeth:  
◊	 Muslim Women’s Sports Foundation: www.mwsf.org.uk

Anffurfio organau cenhedlu benywod

Mae deall credoau diwylliannol a chrefyddol hefyd yn bwysig er mwyn deall y rhan maen 
nhw’n	ei	 chwarae	pan	 fydd	cam-drin	pŵer	yn	digwydd	–	 rhywbeth	sydd	hefyd	yn	cyfrannu	
at	anghydraddoldebau	mewn	iechyd	a	 llesiant.	Anffurfio	organau	cenhedlu	benywod	(FGM:	
Female Genital Mutilation) yw tynnu organau cenhedlu allanol benyw, naill ai yn gyfan gwbl 
neu’n rhannol. Nid yw’r rhesymau dros wneud hyn yn feddygol. Mae’r weithred hon yn digwydd 
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i ferched rhwng babandod ac 15 oed. Does dim manteision meddygol, ac mae’n gallu achosi 
trawma	a	niwed	tymor	hir,	yn	gorfforol	ac	yn	seicolegol,	i	ferched	a	menywod.

Erbyn	hyn,	mae	FGM	yn	arfer	sy’n	cael	ei	gondemnio’n	gyffredinol	a’i	weld	fel	gweithred	sy’n	
torri hawliau dynol merched a menywod. Yng Nghymru a’r DU, mae FGM yn anghyfreithlon 
gan ei fod wedi’i wahardd gan ddeddf sy’n ymwneud â diogelu. Mae’r gwaharddiad hwn yn 
adlewyrchu’r	ffaith	bod	Sefydliad	Iechyd	y	Byd	a	llawer	o	lywodraethau	eraill	ledled	y	byd	yn	
condemnio’r arfer. 

Mae cysylltiad rhwng FGM a rhai 
credoau diwylliannol a chrefyddol 
ledled y byd. Mae gan arweinwyr 
diwylliannol a chrefyddol 
safbwyntiau gwahanol ar yr 
arfer, gan amrywio o gefnogi i 
wrthwynebu. Yn debyg iawn i 
agweddau a gwerthoedd, mae 
angen adolygu, herio a newid 
credoau diwylliannol drwy’r 
amser ym mhob man, er mwyn 
lleihau anghydraddoldebau 
mewn iechyd a llesiant.

Rhagor o wybodaeth:  
◊	 • Sefydliad Iechyd y Byd (WHO): : www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/female-genital-mutilation

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	werthoedd	cymdeithasol.

2. Rhowch	ddiffiniad	o	gredoau	diwylliannol	a	chrefyddol.

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant
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ASTUDIAETH ACHOS:

Mae Carys yn 55 oed ac yn byw mewn tlodi. Mae hi’n byw ar stad o dai 
cymdeithasol	mewn	fflat	un	ystafell	wely	ac	mae	ganddi	anhwylder	casglu	
(hoarding	disorder).	Ystyr	hyn	yw	bod	ei	fflat	yn	llawn	eitemau	fel	poteli	llaeth	
plastig	gwag	dydy	hi	byth	yn	eu	taflu.	Oherwydd	hyn,	dydy	Carys	ddim	yn	gallu	
defnyddio’r	ystafelloedd	yn	y	fflat	yn	y	ffordd	arferol.	Er	enghraifft,	dydy	Carys	
ddim yn gallu cysgu yn ei hystafell wely oherwydd bod cymaint o bethau ynddi 
ac	felly	mae	hi’n	cysgu	ar	y	soffa.	Mae	
anhwylder casglu Carys yn gysylltiedig 
â’i hanhwylder gorfodaeth obsesiynol 
(OCD:	Obsessive	Compulsive	Disorder).	
Cyflwr	iechyd	meddwl	yw’r	anhwylder	
hwn	sy’n	golygu	bod	person	yn	profi	
meddyliau obsesiynol ac ymddygiad 
gorfodaethol	(compulsive).	Un	
enghraifft	o	ymddygiad	gorfodaethol	
Carys yw casglu cloriau poteli llaeth 
plastig, eu gludio nhw wrth ei gilydd 
mewn llinell gan ddefnyddio tâp selo, 
ac yna eu hongian nhw fel addurn ar 
draws	ei	ffenestri.	Mae	Carys	yn	hoffi	ei	haddurniadau,	ond	mae	barn	wahanol	
gan	bobl	sy’n	cerdded	heibio	ei	fflat.	Mae	rhai	pobl	yn	parchu	ffordd	o	fyw	
Carys	ac	yn	dweud	nad	yw	hi’n	gwneud	drwg	i	neb.	Mae	pobl	eraill,	fel	staff	
y gymdeithas dai, yn poeni am arfer casglu Carys oherwydd ei fod yn achosi 
mwy	o	berygl	tân.	Dydyn	nhw	ddim	yn	hoff	iawn	o’r	addurniadau	cloriau	poteli	
chwaith. Mae rhai pobl yn colli eu tymer â Carys gan fod yr addurniadau yn 
ei	ffenestri	yn	gwneud	i’r	stryd	edrych	yn	flêr,	yn	eu	barn	nhw.	Weithiau	mae	
pobl	ar	y	stryd	yn	cam-drin	Carys	yn	eiriol	oherwydd	ei	ffordd	o	fyw.	Oherwydd	
hyn, mae hi’n ofnus ac yn llai tebygol o fynd allan i brynu bwyd neu fynd am 
dro. Mae hyn yn cyfrannu at ei hiechyd a’i llesiant gwael ac yn gwaethygu 
symptomau ei hanhwylder. Mae Carys yn dibynnu ar ei phlant, sy’n oedolion, i 
ddod â bwyd iddi unwaith yr wythnos. Dydyn nhw ddim yn byw gyda hi bellach, 
ac	maen	nhw’n	teimlo’n	euog	am	y	ffaith	ei	bod	hi’n	achos	embaras	iddyn	nhw.	
Maen	nhw,	fel	Carys,	yn	cael	ymatebion	cymysg	i	gyflwr	iechyd	meddwl	a	ffordd	
o fyw eu mam.

1. 1.	Enwch	ddwy	agwedd	ar	ffordd	o	fyw	Carys	sy’n	ysgogi	gwahanol	
agweddau ac ymddygiad cymdeithasol tuag ati.

2. 2.	Nodwch	ddwy	ffordd	mae	agweddau	ac	ymddygiad	cymdeithasol	
negyddol	yn	effeithio	ar	iechyd	a	llesiant	Carys.
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Rhwydweithiau cymdeithasol a chymunedol

Mae teulu, ffrindiau a chymunedau yn rhan 
o rwydweithiau cymdeithasol a chymunedol 
sy’n darparu perthnasoedd cadarnhaol i 
gefnogi pob agwedd ar iechyd a llesiant. Mae’r 
rhwydweithiau hyn yn lleihau’r risg o ddioddef 
iechyd a llesiant gwael oherwydd unigrwydd 
ac ynysigrwydd cymdeithasol. 

Os oes gan berson nifer o rwydweithiau 
cymdeithasol a chymunedol yn ei fywyd, mae’n 
cynyddu ei wydnwch ac yn lleihau’r perygl o 
brofi	dirywiad	mewn	iechyd	a	llesiant.	Ystyr	
rhwydweithiau cymdeithasol a chymunedol yw 
bod	â	mynediad	at	deulu	a	ffrindiau.	Hefyd	mae’n	golygu	bod	â	mynediad	at	weithgareddau	
hwyliog	ac	ystyrlon	fel	chwaraeon,	y	celfyddydau	a	chyfleoedd	gwirfoddoli,	a	chyfarfod	pobl	
sydd â’r un gwerthoedd a chredoau neu sy’n arddel yr un grefydd. 

Mae perthnasoedd cadarnhaol yn gysylltiedig â llesiant meddyliol da a gwell ymdeimlad 
o hunan-barch gan fod llai o risg o unigrwydd ac 
ynysigrwydd cymdeithasol. Ystyr unigrwydd yw teimlo 
wedi eich datgysylltu, ar wahân neu’n wag ynoch chi 
eich hun. I’r gwrthwyneb i hynny, ystyr ynysigrwydd 
cymdeithasol yw bod ar wahân oddi wrth 
rwydweithiau cymdeithasol a chymunedol fel teulu, 
ffrindiau,	cymdogion,	gweithgareddau	cymunedol	
neu fynediad at wasanaethau. 

Y gwahaniaeth rhwng unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yw bod person yn gallu teimlo’n 
unig er ei fod yng nghwmni pobl eraill. Yn ogystal, fydd rhai pobl ddim yn teimlo’n unig er eu 
bod	yn	profi	ynysigrwydd	cymdeithasol,	naill	ai	drwy	ddewis	neu	yn	sgil	ffactorau	y	tu	hwnt	
i’w rheolaeth. Mae unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn rhan naturiol o fywyd bodau 
dynol, ac mewn gwirionedd, mae pobl yn croesawu ynysigrwydd cymdeithasol weithiau. Fodd 
bynnag, mae cyfnodau hir o deimlo’n unig ac yn ynysig yn gallu cael dylanwad niweidiol iawn 
ar iechyd a llesiant. Mae gwaith ymchwil wedi dangos bod cysylltiad rhwng unigrwydd ac 
ynysigrwydd cymdeithasol a lleihad mewn rhychwant oes gan fod cwmni pobl eraill yn un o’n 
hanghenion dynol sylfaenol. Gall hyn arwain at fwy o risg o fod yn ddiog, iselder a phroblemau 
cysgu.	Mae	pobl	 sy’n	profi	unigrwydd	ac	 yn	 ynysigrwydd	 cymdeithasol	 yn	 llai	 gwydn	hefyd	
oherwydd	diffyg	cefnogaeth	gymdeithasol	i	hybu	eu	hiechyd	a’u	llesiant.	Maen	nhw	hefyd	yn	
fwy tebygol o defnyddio gwasanaethau meddyg teulu a’r adran damweiniau ac achosion brys 
oherwydd iechyd a llesiant gwael. 
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I’r gwrthwyneb i hyn, mae presenoldeb rhwydweithiau cymdeithasol a chymunedol ym 
mywyd person yn gysylltiedig â gwydnwch, iechyd a llesiant cadarnhaol a rhychwant oes 
hirach. Mae teimlo ein bod yn perthyn yn un o’n 
hanghenion dynol sylfaenol sydd yr un mor bwysig â 
bwyd	a	dŵr.	Mae	cysylltiad	a	pherthnasoedd	parhaus	
â	theulu	a	ffrindiau	yn	cefnogi	gwydnwch	personol	a	
theuluol. Drwy fagu perthnasoedd ag eraill, bydd yr 
unigolyn yn teimlo bod pobl o’i amgylch yn ei garu a’i 
werthfawrogi fel unigolyn ac fel aelod o rwydwaith 
cymdeithasol	ehangach.	Rhaid	cofio	bod	y	gallu	i	weld	
teulu	a	ffrindiau	yn	gyson	yn	dibynnu	ar	amrywiaeth	
o	ffactorau	cymdeithasol	ac	economaidd	sy’n	
dylanwadu ar iechyd a llesiant. Yn achos pobl sy’n byw mewn tlodi, mae nifer o rwystrau yn 
gallu eu hatal rhag cael mynediad at rwydweithiau cymdeithasol a chymunedol, fel sydd i’w 
weld isod.

Rhwystrau cymdeithasol 
sy’n atal mynediad at 
rwydweithiau cymdeithasol 
a chymunedol:

• Trafnidiaeth gyhoeddus annigonol
• Amgylchedd	ffisegol	gwael
• Diffyg	mynediad	at	gysylltiadau	band	eang	
• Iechyd	a	llesiant	corfforol	gwael
• Iechyd a llesiant meddyliol ac emosiynol gwael

Rhwystrau economaidd 
sy’n atal mynediad at 
rwydweithiau cymdeithasol 
a chymunedol:

• Methu talu am drafnidiaeth gyhoeddus
• Methu	fforddio	eich	cerbyd	eich	hun	os	oes	angen	

un oherwydd trafnidiaeth gyhoeddus annigonol
• Methu talu am gysylltiadau band eang
• Methu	fforddio	dyfeisiau	sy’n	galluogi	cyfathrebu	

ar-lein

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	unigrwydd.

2. Rhowch	ddiffiniad	o	ynysigrwydd	cymdeithasol.

3. Rhestrwch ddau rwystr cymdeithasol sy’n atal mynediad at rwydweithiau 
cymdeithasol a chymunedol.

4. Rhestrwch ddau rwystr economaidd sy’n atal mynediad at rwydweithiau 
cymdeithasol a chymunedol.

Geiriau 
allweddol  

Rhwystrau i 
rwydweithiau 
cymdeithasol a 
chymunedol
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GWEITHGAREDD

Yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19) rhyngwladol yn 2020, doedd 
llawer o bobl ddim yn cael cwrdd â’i gilydd wyneb yn wyneb. Yn hytrach, roedd 
rhaid iddyn nhw aros gartref am wythnosau, ac roedden nhw’n cael mynd 
allan i wneud rhai pethau penodol yn unig. Fodd bynnag, roedden nhw’n gallu 
cyfathrebu	drwy’r	cyfryngau	cymdeithasol,	dros	y	ffôn	neu	gan	ddefnyddio	
mathau eraill o gyfryngau digidol.

1. Os oeddech chi’n un o’r bobl hyn, a wnaethoch chi weld eisiau unrhyw 
beth	o	ganlyniad	i’r	ffaith	nad	oeddech	yn	gallu	cwrdd	â	phobl	a	bod	gyda	
nhw’n	gorfforol,	fel	eistedd	a	chael	cinio	gyda’ch	gilydd?	Os	na	chawsoch	
chi	brofiad	o	gyfyngiadau’r	coronafeirws,	sut	rydych	chi’n	meddwl	y	
byddai’r sefyllfa hon yn gwneud i chi deimlo?

2. Pa	effaith	gafodd	y	diffyg	cysylltiad	corfforol	hwn	ar	iechyd	a	llesiant	
pobl,	yn	eich	barn	chi?	Er	enghraifft,	os	oeddech	chi	yn	y	sefyllfa	hon,	
sut roeddech chi’n teimlo? Neu sut rydych chi’n meddwl y byddai hyn yn 
gwneud i chi deimlo?

Mae	gwneud	y	gweithgaredd	hwn	yn	amlygu’r	ffaith	bod	llawer	o	bobl	wir	yn	
dibynnu	ar	ryngweithio	cymdeithasol	corfforol,	ac	nad	yw	sgyrsiau	drwy	sgrin	
neu’r	ffôn	yn	diwallu’r	angen	hwn	yn	yr	un	ffordd	o	reidrwydd.

Mae’r tabl isod yn nodi rhai o’r rhwystrau cymdeithasol ac economaidd mae gwahanol bobl 
yn	y	gymdeithas	yn	eu	profi	sy’n	atal	mynediad	at	rwydweithiau	cymdeithasol	a	chymunedol.	
Canlyniad	y	rhwystrau	hyn	yw	mwy	o	berygl	o	brofi	unigrwydd	ac	ynysigrwydd	cymdeithasol.	
Mae’r tabl hwn hefyd yn nodi’r unigolion sydd fwyaf tebygol o wynebu’r rhwystrau hyn.

Rhwystrau sy’n arwain at unigrwydd 
ac ynysigrwydd cymdeithasol

Yr unigolion sydd fwyaf tebygol o 
wynebu’r rhwystrau hyn

Dim mynediad at gerbyd, neu’n methu gyrru 
mewn ardal lle nad oes llawer o drafnidiaeth 
gyhoeddus, os oes peth o gwbl.

Pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig, neu 
bobl	sydd	â	chyflwr	iechyd	neu	anabledd	
sy’n eu hatal rhag gyrru, e.e. epilepsi, 
diabetes, nam ar y golwg.  

Trafnidiaeth gyhoeddus sy’n orlawn, sydd 
ddim yn hygyrch i bob anabl ac sy’n teimlo’n 
anniogel, e.e. ofn trosedd.

Pobl sydd â babanod a phlant bach, 
menywod,	pobl	anabl,	pobl	hŷn	a	phobl	sydd	
mewn perygl o ddioddef troseddau casineb, 
e.e. grwpiau BAME, pobl anabl a chyplau o’r 
un rhyw.

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4
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Rhwystrau sy’n arwain at unigrwydd 
ac ynysigrwydd cymdeithasol

Yr unigolion sydd fwyaf tebygol o 
wynebu’r rhwystrau hyn

Methu talu am gerbyd neu drafnidiaeth 
gyhoeddus oherwydd tlodi.

Pobl	sy’n	profi	tlodi	mewn	rhannau	gwledig	
a threfol o Gymru fel pobl ddi-waith a phobl 
hŷn,	gan	gynnwys	pobl	oedd	yn	y	lluoedd	
arfog sy’n derbyn incwm annigonol. 

Amgylchedd	ffisegol	gwael	–	er	enghraifft,	
parciau wedi’u fandaleiddio sydd heb eu 
goleuo’n iawn, ac ardaloedd troseddu fel 
mannau	lle	mae	delwyr	cyffuriau’n	cwrdd,	
sy’n golygu nad yw pobl eisiau ymgysylltu â’u 
cymuned leol. Mae hyn yn cynnwys chwarae, 
cymdeithasu a dweud ‘helo’ wrth ei gilydd 
wrth gerdded heibio.

Pobl sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig 
lle mae mwy o debygrwydd o weithgarwch 
troseddol a llai o gydlyniant cymunedol 
(h.y. dydy pobl ddim yn dod at ei gilydd 
fel cymuned). Mae plant a phobl ifanc, 
menywod,	pobl	anabl	a	phobl	hŷn	yn	llai	
tebygol o fynd allan ar eu pen eu hunain 
mewn amgylcheddau fel hyn.

Methu talu am wasanaeth band eang 
a	dyfeisiau	fel	ffonau	a	chyfrifiaduron	
personol i gyfathrebu ar-lein oherwydd tlodi.

Pobl	sy’n	profi	tlodi	gan	gynnwys	pobl	
anabl,	grwpiau	BAME,	pobl	hŷn,	a	phobl	ag	
anghenion gofal a chymorth sy’n methu 
gweithio,	e.e.	oherwydd	afiechyd	meddwl	
neu	gyflwr	corfforol.		

Methu cyfathrebu ar-lein a drwy fathau 
gwahanol o gyfryngau cymdeithasol 
oherwydd bod y cysylltiad â’r rhyngrwyd yn 
ddiffygiol.	

Pobl sy’n byw yng nghefn gwlad ac ar hyd 
arfordir Cymru. 

Poor physical health linked to conditions 
such as heart disease, rheumatoid arthritis 
and	osteoarthritis	make	physical	activity	
such as walking or accessing public 
transport	difficult.

Individuals	with	physical	health	conditions	
that	restrict	their	physical	activity	such	as	
older	people,	individuals	living	in	poverty	
and	individuals	with	care	and	support	needs.

Poor mental health linked to conditions such 
as anxiety, depression and post-traumatic 
stress disorder (PTSD) resulting in a lack of 
motivation	and	reluctance	or	fear	to	go	out	
to meet people or engage with them online.

Individuals	with	mental	health	conditions	
that	restrict	their	physical	activity	and	
willingness to interact, such as people 
discharged from the armed forces, asylum 
seekers	and	refugees	and	other	individuals	
with care and support needs.

Mae trafnidiaeth yn her allweddol yng nghefn gwlad Cymru. Yma, mae’n gallu bod yn anodd 
ymweld â rhywun heb gar. Mewn rhai ardaloedd, nid yw trafnidiaeth gyhoeddus yn cynnig 
gwasanaeth digon rheolaidd neu efallai nad yw’r mannau codi a gollwng yn agos at gartref 
aelod	o’r	teulu	neu	ffrind.	Mae	teithio	gyda	baban	neu	blentyn	ifanc	yn	arbennig	o	anodd	yn	y	
sefyllfa hon. Ym mhob amgylchedd, mae angen i drafnidiaeth gyhoeddus deimlo’n ddiogel. Fel 
arall,	efallai	bydd	unigolion	yn	penderfynu	peidio	ag	ymweld	â	theulu	a	ffrindiau	neu	groesawu	
ymwelwyr eu hunain.
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Mae	cyfathrebu	â	 theulu	a	ffrindiau’n	gallu	digwydd	ar-lein	drwy	gyfathrebu	digidol.	Dyma	
adnodd rhagorol sy’n galluogi pobl i ryngweithio unrhyw adeg o’r dydd heb orfod gadael y 
cartref, sy’n sicr yn hwyluso bywydau prysur unigolion. Mae cyfathrebu digidol yn gallu hybu 
perthnasoedd a rhwydweithiau ar gyfer pobl anabl fyddai fel arall yn wynebu rhwystrau drwy 
orfod ceisio defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

Fodd bynnag, er mwyn cyfathrebu’n llwyddiannus â 
theulu	a	ffrindiau,	mae	angen	dyfais	addas,	gwybod	
sut i’w ddefnyddio a bod â chysylltiad dibynadwy â’r 
rhyngrwyd.	Rhaid	i	unigolion	allu	fforddio	dyfais,	ac	
mae dyfeisiau yn aml yn rhy ddrud i bobl sy’n byw 
mewn	tlodi.	Bydd	pobl	hŷn	yn	aml	yn	teimlo	bod	
technoleg yn rhy gymhleth ac felly maen nhw’n dewis 
peidio â chyfathrebu fel hyn. Does dim cysylltiadau dibynadwy â’r rhyngrwyd ym mhob rhan 
o	Gymru	chwaith,	a	does	dim	signal	ffôn	mewn	rhai	ardaloedd	gwledig	anghysbell.

Mae angen i bobl deimlo’n ddiogel er mwyn cyfathrebu â’u cymdogion, cerdded i’r siop neu’r 
parc lleol, cymryd rhan mewn chwaraeon a threulio amser hamdden yn eu cymdogaeth gyda 
phobl eraill. Mae’n bwysig bod unigolion yn byw mewn ardaloedd lle maen nhw’n teimlo’n 
ddiogel,	 yn	 saff	 a	 heb	 densiwn	 (h.y.	 cymuned	 lle	 nad	 oes	 pobl	 yn	 bygwth,	 yn	 gwrthdaro	
neu’n codi ofn). Mae troseddwyr ifanc ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gallu arwain at 
ganlyniadau gwael i bobl ifanc a’r rhai sy’n byw o’u hamgylch.

Ffactor pwysig arall sy’n dylanwadu ar deimladau pobl o ran diogelwch a llesiant yw’r 
amgylchedd	ffisegol.	Mae	llygredd	aer	a	diffyg	mannau	gwyrdd	a	glendid	yn	cael	effaith	wael	ar	
unigolion. Drwy fewnanadlu llygredd aer, mae’r risg o ddatblygu problemau iechyd fel clefyd 
cardiofasgwlar,	asthma	a	chyflyrau	resbiradol	eraill	 yn	cynyddu.	Mae	 llygredd	aer	hefyd	yn	
arbennig	o	niweidiol	i	blant,	pobl	hŷn	a	phobl	sydd	â	chyflyrau	iechyd	cronig.	Yn	ogystal	â	hyn,	
mae	amgylchedd	anniogel	yn	gallu	cael	effaith	negyddol	ar	lesiant	meddyliol	ac	emosiynol,	gan	
achosi	cyflyrau	fel	 iselder	a	gorbryder.	Gall	yr	amgylchedd	hefyd	waethygu	 iechyd	corfforol	
gwael os yw person yn amharod i fynd allan a bod yn egnïol neu’n ofni gwneud hynny. Os 
yw	meddyg	yn	argymell	gweithgarwch	corfforol	 i	wella	 symptomau,	bydd	 llesiant	 corfforol,	
meddyliol ac emosiynol y claf yn dirywio ymhellach os yw’n amharod i fynd allan neu’n ofni 
gwneud hynny. 

O	 ran	 ffactorau	 economaidd,	 mae	methu	 â	 thalu	 am	 nwyddau	 a	 gwasanaethau	 sy’n	 rhoi	
mynediad	at	rwydweithiau	cymdeithasol	a	chymunedol	–	er	enghraifft,	bod	yn	berchen	ar	gar,	
defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mynediad at gysylltiadau band eang a dyfeisiau i gyfathrebu 
ar-lein	–	yn	cael	effaith	negyddol	ar	iechyd	a	llesiant.	Dydy	unigolion	sy’n	byw	mewn	tlodi	ddim	
yn	gallu	talu	am	fynediad	at	gyfleusterau	hamdden	sy’n	cynorthwyo	rhyngweithio	cymdeithasol	
fel ymwneud â chwaraeon, y celfyddydau, digwyddiadau cymunedol a gweithgareddau eraill. 

Geiriau 
allweddol

Cyfathrebu

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant
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Yn	aml,	mae	pobl	yn	cael	eu	hannog	i	wirfoddoli	yn	eu	cymunedau.	Mae	gwirfoddoli	yn	ffordd	
wych o ymgysylltu â’r gymuned, cwrdd â phobl newydd a magu hunan-werth drwy helpu eraill. 
Yn aml iawn, bydd unrhyw gostau yn ymwneud â’r gwaith gwirfoddoli yn cael eu talu, ond mae 
rhwystrau cymdeithasol eraill yn atal pobl rhag cymryd rhan yn y math hwn o weithgarwch. Er 
enghraifft,	efallai	na	fydd	pobl	yn	cynnig	gwirfoddoli	gan	nad	oes	hyder	ganddyn	nhw	i	gwrdd	
â phobl newydd. 

Mae’r	 enghreifftiau	 hyn	 yn	 dangos	 bod	 y	 rhwystrau	 sy’n	 ymddangos	 ym	 mhob	 rhan	 o	
fywydau	pobl	–	o	adnoddau	ar	gyfer	byw,	profiadau	unigolion	a’u	ffordd	o	 fyw,	yr	amodau	
maen nhw’n cael eu geni iddyn nhw a’u hamodau wrth dyfu, byw a gweithio – yn golygu bod 
anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant yn parhau i fodoli yn y gymdeithas.

ASTUDIAETH ACHOS:

Mae	Elen	yn	68	oed	ac	yn	byw	mewn	tŷ	bychan	mewn	ardal	wledig	yng	ngogledd	
Cymru. Mae hi’n byw ar incwm bach sy’n ei galluogi i fyw’n annibynnol ac i dalu 
am ei chostau. Mae hi’n gymwys i gael pàs bws am ddim. Mae gan Elen ddau o 
blant	sydd	wedi	symud	i	ffwrdd,	ond	mae	ganddi	berthynas	agos	iawn	â	nhw	o	
hyd.	Bu	farw	ei	gŵr	rai	blynyddoedd	yn	ôl,	ac	mae	ei	phlant	drwy’r	amser	yn	ei	
hannog hi i symud yn nes atyn nhw. Dydy Elen ddim eisiau gadael ei chartref 
gan	fod	cymaint	o	atgofion	melys	yno.	Dydy	hi	ddim	yn	meindio	byw	ar	waelod	
lôn	wledig	gan	ei	bod	wedi	gyrru	ar	hyd	ei	hoes.	Mae’r	olygfa	o’r	wlad	sydd	i’w	
gweld	o’r	tŷ	yn	rhyfeddol	o	hardd.	Mae	hi’n	hoffi	cwrdd	â’i	theulu	a’i	ffrindiau	ac	
yna dod adref. Mae Elen wedi cael llawdriniaeth ar ei llygad ac felly fydd hi ddim 
yn gallu gyrru am sawl wythnos. Oherwydd hyn, mae hi wedi penderfynu ei bod 
hi	eisiau	ymweld	â’i	mab	yng	Nghaer,	sydd	ychydig	oriau	i	ffwrdd.	Mae	Elen	yn	
darganfod	bod	y	safle	bws	agosaf	ddwy	filltir	i	ffwrdd	a	bod	rhaid	iddi	gerdded	
ar hyd lonydd gwledig i gyrraedd yno. Er syndod iddi, mae Elen yn cael gwybod 
nad yw’r bysiau’n rhedeg yn aml iawn ac maen nhw’n mynd ar daith hir cyn 
cyrraedd yr orsaf drenau. Bydd angen i Elen gymryd dau fws i gyrraedd yr orsaf. 
Mae rhywfaint o anymataliaeth (incontinence) arni ac felly mae hi’n poeni na 
fydd	hi’n	gallu	cael	mynediad	at	dŷ	bach	os	bydd	angen.	Ar	ôl	edrych	ar	ei	thaith	
bosibl,	mae	Elen	yn	ffonio	ei	mab	â	chalon	drom	ac	yn	dweud	y	bydd	rhaid	iddi	
aros gartref, ac y bydd rhaid iddo ef a’i deulu ddod i ymweld â hi. Mae hyn yn rhoi 
digon	o	gyfle	i’w	mab	awgrymu	pam	mae	angen	iddi	symud	yn	agosach	atyn	nhw.	
Mae	Elen	yn	rhoi’r	ffôn	i	lawr	ac	yn	teimlo’n	drist	iawn.	Mae	hi’n	teimlo’n	hynod	o	
unig ac yn ynysig nawr, a dydy hi ddim yn gyfarwydd â’r teimladau hyn.

1. 1.	Enwch	ddau	ffactor	sydd	wedi	lleihau	gallu	Elen	i	gael	mynediad	at	ei	
rhwydweithiau cymdeithasol. 

2. 2.	Enwch	ddwy	ffordd	gallai	parhau	i	deimlo’n	unig	ac	yn	ynysig	effeithio	ar	
iechyd a llesiant Elen.
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CRYNODEB O’R DYSGU
PENDERFYNYDDION CYMDEITHASOL AC ECONOMAIDD A SUT 
MAENT YN CYFRANNU AT ANGHYDRADDOLDEBAU MEWN IECHYD A 
LLESIANT

Yn y bennod hon, rydych chi wedi:

• Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r penderfynyddion cymdeithasol 
ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn 
iechyd a llesiant. 

• Dysgu sut mae adnoddau ar gyfer byw, fel incwm, gwaith a thlodi, yn 
effeithio	ar	fywydau	pobl.

• Datblygu	gwybodaeth	a	dealltwriaeth	o	brofiadau	unigolion	a’u	ffordd	o	
fyw, a sut maen nhw’n dylanwadu ar eu hiechyd a’u llesiant. 

• Datblygu ymwybyddiaeth o sut mae rhwydweithiau cymdeithasol a 
chymunedol yn cyfrannu at iechyd a llesiant.

Penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd a sut maent yn cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l lesiant

Adran 2 | Pennod 4
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Mae’r tueddiadau cyfredol, patrymau a’r 
safbwyntiau sydd i’w gweld mewn data 
yn gallu rhoi darlun ehangach o iechyd, 
llesiant a gwydnwch unigolion mewn 
poblogaeth benodol. 

Bydd amrywiadau ym mywydau pobl yn 
effeithio	ar	eu	hiechyd	a’u	llesiant	–	er	
enghraifft,	adnoddau	ar	gyfer	byw,	profiadau	
a	ffyrdd	o	fyw,	a	rhyngweithio	â’r	gymdeithas.	
Mae lefel ymrwymiad y gymdeithas gyfan i 
wella	iechyd	a	llesiant	yn	effeithio	ar	hyn	hefyd.	
Un	o’r	ffyrdd	o	leihau	anghydraddoldebau	mewn	iechyd	a	llesiant	yw	deall	tueddiadau,	
patrymau a safbwyntiau mewn poblogaeth. 

Os yw’r tueddiadau, patrymau a’r safbwyntiau’n gadarnhaol, mae’n bosibl gwneud gwaith 
ymchwil pellach i ganfod 

y rheswm dros hyn ac i weld a oes gwersi i’w 
dysgu er mwyn efelychu’r llwyddiant hwn mewn 
mannau eraill. Os yw’r tueddiadau, patrymau a’r 
safbwyntiau’n negyddol, mae gwaith ymchwil 
yn gallu datgelu’r rhesymau pam, ac yn gallu 
cyfrannu at gynllun gweithredu i fynd i’r afael 
â’r materion sy’n achosi iechyd a llesiant gwael 
ymhlith	unigolion.	Un	enghraifft	o	hyn	fyddai	
Llywodraeth	Cymru	yn	cyflwyno	deddfwriaeth	a	
pholisïau i ymdrin â materion penodol.

Er	enghraifft,	mae	pobl	sy’n	byw	mewn	tlodi	yng	Nghymru	yn	fwy	tebygol	o	ddatblygu	clefyd	
cardiofasgwlar. Un canlyniad posibl yw y gallai’r galon fethu, gan olygu bod angen calon 
newydd oddi wrth roddwr organau. 

Ar un adeg, roedd grwpiau ymgyrchu ac elusennau (e.e. Sefydliad Prydeinig y Galon, 

Diabetes Cymru a Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall) yn galw am newid i’r system 
rhoi	organau.	Roedden	nhw’n	gofidio	am	ffaith	mai	nifer	isel	o	bobl	oedd	ar	y	Gofrestr	Rhoi	
Organau. 

Pennod 5:  Tueddiadau, patrymau a safbwyntiau ar 
iechyd, llesiant a gwydnwch

Geiriau 
allweddol  

Tueddiadau cyfredol

Patrymau

Data

Anghydraddoldebau 
iech
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Oherwydd hyn, roedd rhai pobl yn sâl am gyfnodau hir ac yn marw gan fod pobl a fyddai wedi 
bod	yn	fodlon	rhoi	organau	ar	ôl	iddyn	nhw	farw	heb	wneud	hynny	gan	nad	oedden	nhw	wedi	
rhoi	eu	henw	ar	y	Gofrestr.	Ar	ôl	i	berson	farw,	byddai	teulu’r	person	yn	gwneud	penderfyniad	
ar ei ran. Efallai byddai’r teulu wedi penderfynu gwrthod rhoi organau, ond mewn gwirionedd, 
byddai’r person ei hun wedi cytuno. 

O	ganlyniad	i	gryfder	y	data	a’r	ymgyrchoedd	cysylltiedig,	cyflwynwyd	deddfwriaeth	o’r	enw	
‘cydsyniad tybiedig’. Felly, yng Nghymru, os nad yw person wedi cofrestru penderfyniad naill 
ai	 i	roi	ei	organau	ar	ôl	marw	(optio	 i	mewn)	neu	 i	beidio	â	rhoi	organau	(optio	allan),	mae	
‘cydsyniad tybiedig’ yn golygu bod modd tybio nad oedd gwrthwynebiad gan y person i roi ei 
organau	ar	ôl	iddo	farw.	Mae’r	ddeddfwriaeth	hon	wedi	cynyddu’r	potensial	i	achub	bywydau	
yng Nghymru drwy gynyddu nifer yr organau sy’n cael eu rhoi bob blwyddyn. 

Mae’r	enghraifft	hon	yn	dangos	sut	mae	deall	tueddiadau,	patrymau	a	safbwyntiau	ar	iechyd,	
llesiant	a	gwydnwch,	a’u	heffaith	ar	fywydau	pobl,	yn	gallu	troi	data	yn	adnodd	pwerus	iawn	
sy’n dylanwadu ar gamau gweithredu i leihau anghydraddoldebau iechyd yn y gymdeithas.

Diffiniadau allweddol

Data Gwybodaeth yw data. Mae’n bosibl eu defnyddio i ddeall rhywbeth.

Yn	aml,	mae	data	meintiol	yn	cael	eu	cyflwyno	ar	ffurf	ystadegau	neu	
rifau.	Mae’r	data	hyn	fel	arfer	yn	cyfleu	‘faint’	neu	‘sawl	un’.	Mae	nifer	y	
bobl	sy’n	profi	tlodi	yn	enghraifft	o	ddata	meintiol.

Yn	aml,	mae	data	ansoddol	yn	cael	eu	cyflwyno	mewn	testunau	a	
geiriau.	Mae’r	data	hyn	fel	arfer	yn	cyfleu	sut	mae	pobl	yn	teimlo	a	beth	
yw	eu	barn	am	rywbeth.		Mae	safbwyntiau	pobl,	er	enghraifft	a	ydyn	
nhw’n teimlo’n ddiogel yn eu cymuned a beth yw ystyr diogelwch iddyn 
nhw,	yn	enghraifft	o	ddata	ansoddol.

Poblogaeth Y	bobl	sy’n	byw	mewn	ardal	ddaearyddol	benodol,	er	enghraifft	y	bobl	
sy’n byw yng Nghymru.

Tueddiadau Cyfeiriad	cyffredinol	yr	ystadegau	neu’r	rhifau.	Er	enghraifft,	mae’r	data’n	
dangos tuedd ar i fyny, sy’n golygu bod nifer y bobl sy’n byw mewn tlodi 
yng Nghymru wedi cynyddu. Mae hyn yn gysylltiedig â data meintiol.

Patrymau Ailadrodd neu berthnasoedd sy’n dod yn amlwg mewn data. Er 
enghraifft,	mae	patrymau	mewn	data	wedi	dangos	bod	pobl	anabl,	a	
phobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn fwy tebygol o 
brofi	tlodi	yng	Nghymru.

Safbwyntiau Safbwyntiau neu farn sy’n cael eu cofnodi. Maen nhw’n gysylltiedig â 
data ansoddol. Mae canran y bobl sy’n dweud eu bod yn teimlo’n ddiogel 
yn	Arolwg	Cenedlaethol	Cymru	yn	enghraifft	o	safbwyntiau	sydd	wedi’u	
cael o ddata.
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Bydd yr adnodd hwn yn canolbwyntio ar dueddiadau, patrymau a safbwyntiau sy’n ymwneud 
ag iechyd, llesiant a gwydnwch pobl, a bydd yn eu dosbarthu i’r meysydd canlynol:

• Adnoddau ar gyfer byw – fel	cyflogaeth,	tai	a	thwf	mewn	mentrau	cymdeithasol	
(busnesau sy’n buddsoddi’r elw yn y busnes ei hun neu yn y gymuned leol er mwyn 
gwella bywydau pobl yn y gymdeithas). 

• Profiadau unigolion a’u ffordd o fyw – fel	alcohol,	ysmygu,	profiadau	niweidiol	yn	
ystod plentyndod (ACE), ac iechyd meddwl a llesiant.

• Y gymdeithas a chymunedau – fel	unigrwydd,	diffyg	cydlyniant	cymunedol	
ac	ynysigrwydd	cymdeithasol.	Ystyr	diffyg	cydlyniant	cymunedol	yw	bod	diffyg	
diogelwch ac ymdeimlad o berthyn, a pherthnasoedd gwael rhwng unigolion yn y 
gymuned.

Mewn	 gwirionedd,	 dydy’r	 agweddau	 hyn	 ar	 fywydau	 pobl	 ddim	 yn	 ffitio’n	 dwt	 i	 feysydd	
penodol.	Bydd	gorgyffwrdd	a	chysylltiadau	pendant	rhwng	y	meysydd	hyn.	Er	enghraifft,	mae	
profiad	personol	unigolyn	o	dlodi	(adnoddau	ar	gyfer	byw)	yn	cynyddu	ei	risg	o	gael	profiadau	
niweidiol	 yn	ystod	plentyndod	 (profiadau	unigolion	a’u	ffordd	o	 fyw).	Gall	hyn	ddylanwadu	
ar unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol fel oedolyn (cymdeithas a chymunedau).  Fodd 
bynnag, mae dosbarthu tueddiadau, patrymau a safbwyntiau i feysydd penodol yn gallu bod 
yn ddefnyddiol er mwyn canolbwyntio ar yr agweddau gwahanol ar fywydau pobl.

Maes Is-faes

Resources for 
living

• Digartrefedd
• Diweithdra
• Twf mewn mentrau 

cymdeithasol 
• Bylchau o ran darpariaeth 

gofal cymdeithasol

• Uptake of care at home 
services

• Gaps	in	social	care	provision	
• Unemployment

Profiadau 
unigolion a’u 
ffordd o fyw 

• Clefyd cardiofasgwlar
• Dementia
• Alcohol
• Gordewdra ymhlith plant ac 

oedolion
• Gweithgarwch	corfforol
• Nifer y bobl sy’n defnyddio 

gwasanaethau sgrinio
• Beichiogrwydd yn yr 

arddegau
• Diogelu
• Troseddwyr ifanc

• Canser
• Llesiant meddyliol
• Ysmygu
• Bwyta’n iach
• Nifer y bobl sy’n defnyddio 

gwasanaethau imiwneiddio 
plant

• Iechyd mamau a phlant 
• Profiadau	niweidiol	yn	ystod	

plentyndod
• Plant a phobl ifanc sydd â 

phrofiad	o	ofal
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Maes Is-faes

Y gymdeithas a 
chymunedau

• Cydlyniant cymunedol
• Llygredd

• Unigrwydd ac ynysigrwydd 
cymdeithasol

Mae	data	ar	iechyd	a	llesiant	yn	dod	o	amrywiaeth	o	ffynonellau	gwahanol,	gan	gynnwys:

• Sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol cenedlaethol fel Gofal Cymdeithasol Cymru 
a holl wasanaethau GIG Cymru, gan gynnwys y rhai sy’n gyfrifol am raglenni sgrinio 
iechyd cenedlaethol ac imiwneiddio plant. 

• Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r sefydliad hwn yn rhan o GIG Cymru, ac 
mae’n gweithio i ddiogelu a gwella iechyd a llesiant pobl Cymru a lleihau 
anghydraddoldebau iechyd.

• Arolwg Cenedlaethol Cymru, wedi’i gynhyrchu gan Lywodraeth Cymru. Arolwg yw 
hwn	sy’n	rhedeg	drwy’r	flwyddyn,	ym	mhob	rhan	o	Gymru,	ac	sy’n	holi	barn	tua	
12,000 o bobl bob blwyddyn. Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r canlyniadau i 
ddarganfod yr hyn mae angen ymdrin ag ef i wella bywydau pobl yng Nghymru.

• Bwletinau ymchwil Llywodraeth Cymru ar amrywiaeth o feysydd, ac adroddiad 
Llesiant Cymru.

• Adroddiadau gan fudiadau’r trydydd sector/y sector gwirfoddol sy’n gwneud gwaith 
ymchwil; mae llawer o’r adroddiadau hyn yn llywio strategaethau Llywodraeth 
Cymru. Mae Ymchwil Canser y DU, Cymorth Canser Macmillan a Chanolfan 
Cydweithredol Cymru ymhlith y mudiadau hyn.

• Mae adroddiadau Cyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol a data gan 
awdurdodau	lleol	a	byrddau	iechyd	yn	ffynonellau	data	posibl	eraill.

Mae’r tudalennau canlynol yn cynnwys cipluniau a gwybodaeth ar y tueddiadau, y patrymau 
a’r safbwyntiau sydd i’w gweld mewn data ar bob maes ac is-faes. 
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Adnoddau ar gyfer byw 

Diffiniad: 
Mae diffiniad 
cyfreithiol manwl 

o fod yn ddigartref. 
Ystyr digartrefedd yw 

bod heb gartref neu fod 
mewn perygl o golli cartref. 

Cysgu allan yw’r term swyddogol 
am gysgu ar y stryd, ac mae’r cyfrif 
cenedlaethol blynyddol o gysgu allan yn 
cynnig ystadegau sy’n ymwneud â hyn. 

Rhagor o wybodaeth:

• Llywodraeth Cymru 
(2019), Digartrefedd yng 
Nghymru 2018–19

• www.sheltercymru.org.uk

• www.crisis.org.uk/about-
us/wales/cymru

• www.llamau.org.uk

• www.huggard.org.uk

Tueddiadau:
Yn	ôl	ystadegau	Llywodraeth	Cymru	ar	gyfer	2018–19,	roedd	cyfanswm	o	2,631	o	
aelwydydd yn gymwys, yn anfwriadol ddigartref ac ag angen blaenoriaethol, a bod 
dyletswydd i roi llety iddyn nhw o dan Adran 75 Deddf Tai (Cymru) 2014. 

Roedd hyn yn gynnydd o 18% ers ystadegau 2017–18 (2,229 o aelwydydd) a 27% yn fwy 
nag ystadegau 2016–17 (2,073 o aelwydydd).

Patrymau: 
Aelwydydd wedi’u derbyn fel rhai digartref ac ag angen blaenoriaethol o dan Adran 75 
Deddf Tai (Cymru) 2014, 2018–19:

• Aelwydydd â phlant dibynnol neu 
lle mae menyw’n feichiog  42.9%

• Yn agored i niwed oherwydd 
henaint,	afiechyd	meddwl,	
anabledd	corfforol,	anabledd	dysgu	
neu resymau arbennig eraill  
 36.5%

• Pobl ifanc sy’n wynebu risg, gan 
ymadawyr gofal   6.0%  

• Yn	ffoi	rhag	cam-drin	domestig	neu	
fygythiad o gam-drin 12.1%

• Person sy’n gadael y lluoedd arfog                                                                            
 0.3%

• Cyn-garcharor 2.0%

• Aelwyd sy’n ddigartref oherwydd 
argyfwng  0.2% 

Safbwyntiau:
Yn ei adroddiad Yn Gaeth ar y Stryd – Deall Cysgu Allan yng Nghymru a gyhoeddwyd yn 
2018, roedd Shelter Cymru wedi siarad â 100 o bobl oedd yn cysgu allan yng Nghaerdydd, 
Abertawe a Wrecsam i ddeall pwy sy’n cysgu allan (yn ddigartref ac ar y stryd) a pham. 

Digartrefedd

DRAFFT
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Diffiniad: 
Tlodi yw pan 
fydd adnoddau 
person ymhell 
islaw ei anghenion 
sylfaenol, gan 
gynnwys yr angen 
am fod yn rhan o’r 
gymdeithas.

Rhagor o wybodaeth:

• Llywodraeth Cymru (2020), 
Pa ffactorau sy’n gysylltiedig 
â phobl yn byw ar aelwydydd 
sydd mewn amddifadedd 
materol? (Rhif yr Ymchwil 
Gymdeithasol: 21/2020).

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

• www.bevanfoundation.org

• www.oxfamapps.org/cymru

• www.statswales.gov.wales	

Tueddiadau:
Yn	ôl	dadansoddiad	Sefydliad	Joseph	Rowntree	o	dlodi	yng	Nghymru	yn	2018,	mae	nifer	
yr aelwydydd sy’n byw mewn tlodi incwm yng Nghymru wedi gostwng dros yr 20 mlynedd 
diwethaf, yn enwedig ymhlith pensiynwyr a rhieni sengl, ond mae’n dal i fod yn uwch na’r 
nifer yng ngweddill y DU. 

Roedd 23% o bobl yn byw mewn tlodi yn 2018 o’i gymharu â 27% dros gyfnod o dair 
blynedd rhwng 1994 ac 1997, sy’n dangos tuedd ar i lawr. Er gwaethaf hyn, mae bron 1 ym 
mhob 4 o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi.

Patrymau: 
Mae	Arolwg	Cenedlaethol	Cymru	yn	defnyddio	amddifadedd	materol	fel	ffordd	o	fesur	
a	deall	effeithiau	tlodi	yn	y	tymor	hir	yn	hytrach	na	straen	ariannol	yn	y	tymor	byr.	Yn	ôl	
canlyniadau’r	arolwg,	mae	amddifadedd	materol	yn	fwy	tebygol	o	effeithio	ar	y	grwpiau	
canlynol o bobl:

• pobl 45–54 oed, ac yn dynn wrth eu 
sodlau, pobl 35–44 oed

• pobl heb gymwysterau

• dioddefwyr	afiechyd,	anabledd	neu	
eiddilwch (infirmity) tymor hir

• pobl sy’n byw mewn tai 
cymdeithasol

• teuluoedd sydd ag un neu ragor o 
blant yn y cartref

• pobl sydd heb fynediad i’r 
rhyngrwyd

• pobl sydd heb fynediad at gar neu 
fan.   

• benywod

Safbwyntiau:
Yn	ôl	Arolwg	Cenedlaethol	Cymru,	ar	y	cyfan	roedd	amddifadedd	materol	yn	fwy	tebygol	o	
effeithio	ar	bobl	a	ddywedodd	bod	eu	boddhad	â	bywyd	yn	isel	neu’n	ganolig.		

Roedd pobl â llesiant meddyliol isel yn fwy tebygol o fyw mewn amddifadedd materol, a’r 
bobl â llesiant meddyliol uchel oedd y lleiaf tebygol o fyw mewn amddifadedd materol. 

Tlodi 
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Diffiniad: 
Diweithdra 

yw pan fydd 
rhywun ar gael 

i weithio (h.y. heb 
fod yn economaidd 

anweithgar oherwydd afiechyd 
neu gyfrifoldebau gofal) ond nid 
oes swydd ganddo. Gellir tybio bod 
person yn chwilio am waith ond ei fod 
yn ddi-waith ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth:

• Llywodraeth Cymru (2020), 
Ystadegau economaidd 
allweddol: Ebrill 2020

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

• Prifysgol Bangor ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru (2019), 
Uwch Broffiliau Cadw’n Iach yng 
Nghymru: Pwy sy’n meddwl beth 
am iechyd y genedl

Tueddiadau:
Yn	ôl	ystadegau	Llywodraeth	Cymru	a	gyhoeddwyd	ym	mis	Ebrill	2020,	y	gyfradd	
diweithdra	yng	Nghymru	oedd	3.7%,	sy’n	dangos	tuedd	ar	i	lawr	o	0.8%	dros	y	flwyddyn,	ac	
sy’n rhoi Cymru islaw cyfradd y DU, sef 4.0%.

Adeg	cyhoeddi’r	adnodd	hwn,	doedd	effeithiau	pandemig	Coronafeirws	(COVID-19)	2020	
ddim	wedi’u	hadrodd	yn	ffurfiol,	felly	dydyn	ni	ddim	yn	gwybod	beth	fydd	effaith	hyn	ar	
ddiweithdra ar hyn o bryd.

Patrymau: 
Mae ystadegau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2020 yn dangos bod 
cyfraddau	anweithgarwch	cyflogaeth	yn	uwch	ymhlith	menywod	na	dynion.	Mae	hyn	yn	
bennaf oherwydd eu bod nhw’n fwy tebygol o fod â chyfrifoldebau gofalu amser llawn. 
Roedd	250,000	o	fenywod	economaidd	anweithgar	yng	Nghymru	o	fis	Rhagfyr	2019	i	fis	
Chwefror	2020,	cynnydd	o	11,000	(4.4%)	ers	yr	un	cyfnod	flwyddyn	ynghynt.	Mae	hyn	yn	
cynrychioli	cyfradd	o	26.1%	o	fenywod	16–64	oed,	i	fyny	o’r	canran	yr	un	cyfnod	flwyddyn	
ynghynt sef 25.0%. 

Yn ogystal, roedd dynion yn ennill £0.88 yr awr yn fwy na menywod yng Nghymru yn 2019, 
i	lawr	o	£0.94	yn	2018.	Ystyr	hyn	yw	bod	y	bwlch	cyflog	rhwng	y	rhywiau	yn	lleihau	yng	
Nghymru.   

Safbwyntiau:
Mae adroddiad Llesiant Cymru 2018–2019 yn dweud bod dansoddiadau blaenorol ar gyfer 
y	DU	yn	amlygu	bod	pobl	sy’n	gweithio,	yn	briod	neu	sydd	ag	iechyd	cyffredinol	da	yn	profi	
lefelau uwch o lesiant meddyliol. 

Yn	ôl	adroddiad	a	gyhoeddwyd	gan	Brifysgol	Bangor	ac	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru,	roedd	
pobl ddi-waith 30–49 oed yn teimlo’n fwy ynysig yn eu cymuned leol ac yn llai optimistaidd 
am	fywyd,	o’u	cymharu	â’r	sampl	cenedlaethol	cyffredinol	o	bobl.	

Diweithdra
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Diffiniad: 
Ystyr gweithlu yw’r bobl 
sydd ar gael i weithio 
(gellir tybio eu bod naill 
ai’n chwilio am waith, neu 
mewn gwaith).

Rhagor o wybodaeth:

• Llywodraeth Cymru 
(2020), Ystadegau 
economaidd allweddol: Ebrill 
2020

• Chwarae Teg (2020), Cyflwr y Genedl 2020

Tueddiadau:
Yn	ôl	ystadegau	economaidd	allweddol	Llywodraeth	Cymru	a	gyhoeddwyd	ym	mis	Ebrill	
2020,	y	gyfradd	gyflogaeth	yng	Nghymru	oedd	74.0%,	sef	gostyngiad	o	1.5%	ers	yr	un	
cyfnod	flwyddyn	ynghynt.	O	gymharu	â	hyn,	cododd	cyfradd	cyflogaeth	y	DU	0.4	pwynt	
canran	dros	y	flwyddyn	i	76.6%.

Roedd	1.5	miliwn	o	bobl	mewn	cyflogaeth	yng	Nghymru	rhwng	mis	Rhagfyr	2019	a	mis	
Chwefror	2020,	gostyngiad	o	36,000	(2.4%)	ers	yr	un	cyfnod	flwyddyn	ynghynt.	O	gymharu	
â	hyn,	dros	yr	un	cyfnod,	roedd	cynnydd	o	352,000	(1.1%)	yn	nifer	y	bobl	mewn	cyflogaeth	
yn y DU, sef cyfanswm o 33.1 miliwn. Mae hyn yn dangos bod ychydig o duedd ar i lawr 
mewn	cyflogaeth	yng	Nghymru	o’i	chymharu	â	gweddill	y	DU.	

Patrymau: 
Mae’r ystadegau economaidd allweddol a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2020 yn dweud bod 
764,000	o	ddynion	mewn	cyflogaeth	yng	Nghymru	o	fis	Rhagfyr	2019	i	fis	Chwefror	2020,	
gostyngiad	o	26,000	(3.2%)	ers	yr	un	cyfnod	flwyddyn	ynghynt.	Roedd	705,000	o	fenywod	
mewn	cyflogaeth	yng	Nghymru	rhwng	mis	Rhagfyr	2019	a	mis	Chwefror	2020,	gostyngiad	
o	10,000	(1.4%)	ers	yr	un	cyfnod	flwyddyn	ynghynt.		

Yn	ôl	adroddiad	Cyflwr y Genedl 2020 a gyhoeddwyd gan Chwarae Teg, menywod yw 90% 
o’r rhieni sengl yng Nghymru. 

Safbwyntiau:
Mae	Arolwg	Cenedlaethol	Cymru	yn	amcangyfrif	bod	82%	o’r	bobl	16	oed	neu’n	hŷn	sydd	
mewn	cyflogaeth	yn	eithaf	bodlon	â’u	swyddi,	ar	gyfer	2017–18.	Ledled	Cymru,	roedd	
canran y bobl oedd yn eithaf bodlon neu’n fodlon iawn â’u swyddi yn amrywio o 74% yng 
Nghastell-nedd Port Talbot i 86% yng Ngheredigion a Merthyr Tudful.

Gweithlu
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Diffiniad: 
Busnesau yw mentrau 

cymdeithasol sy’n 
buddsoddi’r elw yn y 

busnes ei hun neu yn y 
gymuned leol er mwyn 

gwella bywydau pobl yn y gymdeithas. Mae 
‘busnes cymdeithasol’ yn derm cyffredinol 
sy’n cynnwys cyrff nid-er-elw gan gynnwys 
mentrau cymdeithasol. 

Rhagor o wybodaeth:

• Busnes Cymdeithasol 
Cymru  a Chanolfan 
Cydweithredol Cymru 
(2019), Mapio’r 
sector Busnesau 
Cymdeithasol yng 
Nghymru

Tueddiadau:
Yn	ôl	adroddiad	a	gyhoeddwyd	yn	2019	gan	Busnes	Cymdeithasol	Cymru	a	Chanolfan	
Cydweithredol Cymru, roedd 2,022 o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru. Mae hyn yn 
324 o fusnesau ychwanegol (19%) o gymharu â’r hyn a nodwyd yn 2016, sy’n dangos tuedd 
ar i fyny.

Mae’r	amcangyfrifon	yn	yr	adroddiad	yn	awgrymu	bod	55,000	o	bobl	wedi’u	cyflogi	yn	y	
sector, sef 36% yn fwy na’r 40,800 a nodwyd yn 2016, sy’n dangos tuedd ar i fyny.

Mae mwy o aeddfedrwydd yn y sector busnesau cymdeithasol erbyn hyn, gyda 28% o’r 
busnesau wedi’u sefydlu ers dros 20 mlynedd, i fyny o 26% yn 2016 a 23% yn 2014, sy’n 
dangos tuedd ar i fyny.

Patrymau: 
Yn	ôl	Busnes	Cymdeithasol	Cymru	a	Chanolfan	Cydweithredol	Cymru	(2019),	mae’r	rhan	
fwyaf o’r busnesau cymdeithasol wedi’u lleoli yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. 
Mae lefel uchel o amrywiaeth o ran rhywedd mewn timau arwain, gyda 92% o’r busnesau 
yn yr arolwg yn nodi bod o leiaf un fenyw yn eu tîm rheoli. Fel arfer, mae aelodau timau 
arwain	yng	Nghymru		yn	hŷn	nag	yng	ngweddill	DU,	gyda	27%	dros	65	oed.

Mae busnesau cymdeithasol yn gweithredu mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys y 
celfyddydau, adloniant, hamdden, iechyd a gofal cymdeithasol, addysg, a gwasanaethau 
canolfannau cymunedol, mannau cymdeithasol a chlybiau ieuenctid. 

Safbwyntiau:
Yn	ôl	yr	adroddiad	a	gyhoeddwyd	yn	2019	gan	Busnes	Cymdeithasol	Cymru	a	Chanolfan	
Cydweithredol Cymru, gwella cymuned benodol yw prif nod busnesau cymdeithasol, er 
bod hyn wedi lleihau ychydig ers 2016 (57% yn 2018 o’i gymharu â 64% yn 2016). Mae 
cynnydd wedi bod mewn busnesau sy’n ymroi i wella iechyd a llesiant, gyda 46% yn nodi 
mai eu hamcan yw cynorthwyo pobl sy’n agored i niwed (o’i gymharu â 35% yn 2016). Mae 
busnesau eraill yn nodi mai eu nod yw gwella iechyd a llesiant (45% yn 2018 o’i gymharu â 
39% yn 2016). 

Twf mewn mentrau cymdeithasol   
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Diffiniad: 
Mae nifer y bobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau 
gofal yn y cartref yn 
ymwneud â mynediad 
unigolyn at ofal yn 
y cartref, taliadau 
uniongyrchol a’r cymorth 
mae cymunedau a gofalwyr 
di-dâl yn ei gynnig. 

Rhagor o wybodaeth:

• United	Kingdom	
Home Care 
Association (2019), 
An overview of the UK 
homecare market. 

• Llywodraeth Cymru (2018), Oedolion sy’n 
derbyn gofal a chymorth yng Nghymru, 2017–
18 

• Llywodraeth Cymru (2019), Mesur y Mynydd: 
Beth sydd wir o bwys mewn gofal cymdeithasol 
i unigolion yng Nghymru? 

Tueddiadau:
Mae	United	Kingdom	Home	Care	Association	(UKHCA)	wedi	adrodd	bod	awdurdodau	lleol	
wedi gwario £300.7m ar wasanaethau gofal yn y cartref yn 2017/18, sef cynnydd o 9.3% 
ers 2016/17, sy’n dangos tuedd ar i fyny. Ym mis Mawrth 2018, roedd 5,980 o oedolion yng 
Nghymru yn derbyn taliad uniongyrchol oddi wrth eu hawdurdod lleol, sef cynnydd o 2.1% 
o’i gymharu â’r nifer ym mis Mawrth 2017, sy’n dangos tuedd barhaus ar i fyny.

O’r 69,172 o asesiadau am ofal a chymorth gafodd eu cynnal yn 2016–17, arweiniodd 
22,292 at sefydlu cynllun gofal a chymorth. O’r 68,294 o asesiadau am ofal a chymorth 
gafodd eu cynnal yn 2017–18, arweiniodd 21,249 at sefydlu cynllun gofal a chymorth. 
Cafodd nifer uwch o gynlluniau gofal a chymorth eu sefydlu o ganlyniad i asesiad yn 
2017–18. 

Patrymau: 
Yn	ôl	Llywodraeth	Cymru	(2018),	pobl	dros	85	oed	oedd	y	grŵp	mwyaf	a	dderbyniodd	
gofal yn y cartref (12,278 o bobl dros 85 oed o’i gymharu â 5,128 o bobl 18–64 oed). 

Pobl	18–64	oed	oedd	y	grŵp	mwyaf	a	dderbyniodd	taliadau	uniongyrchol	(3,776	o	bobl	
18–64	oed	o’i	gymharu	â	876	o	bobl	dros	85	oed),	a	phobl	dros	85	oed	oedd	y	grŵp	mwyaf	
a dderbyniodd gwasanaeth teleofal (telecare) (7,320 o bobl dros 85 oed o’i gymharu â 
1,920	o	bobl	65–74	oed,	y	grŵp	lleiaf	a	dderbyniodd	gwasanaeth	teleofal).

Safbwyntiau:
Mae adroddiad Llywodraeth Cymru, Mesur y Mynydd,	yn	cynnwys	profiadau	pobl	o	ofal	
ystod dyddiau cynnar gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014. 

Nifer y bobl sy’n derbyn gwasanaethau 
gofal yn y cartref

Adran 2 | Pennod 5
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Diffiniad: 
Oherwydd bod 

angen mwy o 
ofal a chymorth ar 

boblogaeth sy’n heneiddio, ac 
oherwydd gallai maint y gweithlu 
leihau, mae perygl y bydd bylchau 
mawr o ran y ddarpariaeth iechyd a 
gofal cymdeithasol yn y dyfodol. 

Rhagor o wybodaeth:

• Llywodraeth Cymru (2017), 
Adolygiad Seneddol o Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol yng Nghymru – 
Adroddiad Interim

• Addysg a Gwella Iechyd Cymru 
(AaGIC) a Gofal Cymdeithasol 
Cymru (2019), Cymru Iachach: 
Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol

Tueddiadau:
Mae adroddiad interim Llywodraeth Cymru ar yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol	yng	Nghymru	yn	dweud	mai	Cymru	sydd	â’r	gyfran	fwyaf	o	bobl	hŷn	yn	y	DU	
a’r	gyfran	sy’n	tyfu	gyflymaf.	Erbyn	2039,	bydd	44%	yn	fwy	o	bobl	dros	65	oed,	o’i	gymharu	
â’r nifer yn 2014. 

Erbyn	2035,	mae	disgwyl	y	bydd	cyfran	yr	oedolion	sy’n	byw	â	chyflwr	tymor	hir	sy’n	
cyfyngu ar fywyd wedi codi 22%.

Er y bydd nifer y plant a phobl ifanc yng Nghymru yn codi ychydig hyd at 2039, mae 
disgwyl y bydd gostyngiad o 5% yn nifer yr oedolion oedran gweithio yn y cyfnod hwn. 

Patrymau: 
Yn	ôl	Addysg	a	Gwella	Iechyd	Cymru	(AaGIC)	a	Gofal	Cymdeithasol	Cymru,	roedd	dros	
180,000 o bobl (y mwyafrif yn fenywod) yn gweithio mewn dros 350 o swyddi gwahanol 
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn 2019. Yn 2009, roedd 29% o weithlu’r GIG dros 50 
oed,	ond	cododd	y	ffigur	hwn	i	bron	40%	yn	2019.

Mae cofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru o weithwyr cymdeithasol yn 2019 yn dangos bod 
y	mwyafrif	(51%)	yn	45	oed	neu’n	hŷn,	sef	yr	un	ffigur	â	2014.	Mae	22%	yn	55	oed	neu’n	
hŷn,	o’i	gymharu	â	21%	yn	2014.

Safbwyntiau:
Ar gyfer eu hadroddiad Strategaeth Gweithlu yn 2019, cafodd dros 1,000 o bobl a mudiadau 
eu	holi	gan	AaGIC	a	Gofal	Cymdeithasol	Cymru,	gan	gynnwys	cleifion,	darparwyr	preifat	
a	gwirfoddol,	prifysgolion,	cynrychiolwyr	staff	a	chyrff	proffesiynol,	gwirfoddolwyr	a	
gofalwyr. Y bobl hyn sydd wedi llywio datblygiad y strategaeth i’r gweithlu, gyda’r bwriad o 
gau’r bylchau o ran darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol.

Bylchau o ran darpariaeth iechyd a gofal 
cymdeithasol
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Diffiniad: 
Anhwylderau’r galon a’r 
pibellau gwaed sy’n achosi 
clefyd cardiofasgwlar. 
Mae’n derm cyffredinol 
sy’n cynnwys cyflyrau fel 
clefyd coronaidd y galon 
(trawiad ar y galon), clefyd 
cerebro-fasgwlar (strôc), 
gorbwysedd (pwysedd 
gwaed uchel) a methiant y 
galon. 

Rhagor o wybodaeth:

• Sefydliad Prydeinig 
y	Galon	(2019),	taflen	
ffeithiau	Cymru	(https://
bit.ly/3fbGevY)

• http://www.
arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.nhs.uk/
data-cymru-cardiofasgwlaidd

• Llywodraeth Cymru (2019), Archwilio 
gwybodaeth y cyhoedd, agweddau ac 
ymddygiadau’r cyhoedd ynghylch pobl gyffredin 
sydd yn y fan a’r lle yn rhoi CPR ac yn defnyddio 
diffibriliwr mewn amgylchiadau ataliad y 
galon y tu allan i’r ysbyty (Rhif Ymchwil 
Cymdeithasol: 49/2019). 

Clefyd cardiofasgwlar

Tueddiadau:
Yn	ôl	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru	a	Sefydliad	Prydeinig	y	Galon,	mae	clefyd	cardiofasgwlar	
yn achosi tua 30% o’r holl farwolaethau yng Nghymru. Mae cyfraddau marwolaethau wedi 
gostwng yn gyson dros y blynyddoedd. Yng Nghymru, mae’r gyfradd marwolaethau yn sgil 
afiechydon	y	galon	a’r	cylchrediad	wedi	lleihau	dros	dri	chwarter	ers	1961.	Fodd	bynnag,	
mae	cyfraddau	marwolaethau	cynamserol	yn	sgil	afiechydon	y	galon	a’r	cylchrediad	(cyn	
75 oed) yn uwch yng Nghymru nag yn Lloegr. 

Patrymau: 
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Sefydliad Prydeinig y Galon wedi cyhoeddi data sy’n 
dangos	mai	pobl	85	oed	neu’n	hŷn	sydd	fwyaf	tebygol	o	ddioddef	o	glefyd	cardiofasgwlar.	
Hefyd	mae	clefyd	cardiofasgwlar	yn	llawer	mwy	cyffredin	ymhlith	gwrywod	na	benywod.	

Yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, mae cyfradd clefyd cardiofasgwlar dros 
ddwywaith y gyfradd yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig. Cafodd y cyfraddau marwolaethau 
cynamserol	ar	gyfer	afiechydon	y	galon	a’r	cylchrediad	rhwng	2014	a	2016	eu	cyhoeddi	ar	
gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru, ac roedd y cyfraddau uchaf ym Mlaenau Gwent a 
Merthyr Tudful.

Safbwyntiau:
Cafodd arolwg ei gynnal gan Lywodraeth Cymru i lywio project Achub Bywydau Cymru, 
sy’n bwriadu cynyddu’r defnydd o adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR). Mae hyn er mwyn 
gwella canlyniadau os yw person yn cael ataliad y galon y tu allan i ysbyty mewn lle 
cyhoeddus.

Dywedodd 75% o’r ymatebwyr y bydden nhw’n barod i roi CPR pe bai rhywun yn disgyn i’r 
llawr o’u blaenau a bod neb arall ar gael.

Profiadau unigolion a’u ffordd o fyw 
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Diffiniad: 
Canser yw pan 

fydd celloedd 
annormal yn rhannu 

yn afreolus ac yn 
lledaenu i feinweoedd. 

Mae dros 100 o wahanol fathau o ganser, 
gan gynnwys canser y fron, canser y 
croen, canser y coluddyn a chanser yr 
ysgyfaint.

Rhagor o wybodaeth:

• Cymorth Canser Macmillan 
(2019), Statistics fact sheet 

• Ymchwil Canser y DU 
(2019),	Cancer	in	the	UK	
2019

• Llywodraeth Cymru 
a Chymorth Canser 
Macmillan (2017), 
Adroddiad Cenedlaethol: 
Arolwg Profiad Cleifion 
Canser Cymru 2016

Canser

Tueddiadau:
Yn	ôl	data	Cymorth	Canser	Macmillan	ac	Ymchwil	Canser	y	DU,	canser	yw	un	o	brif	
achosion marwolaeth yn y DU. Yn yr 1970au, roedd 1 o bob 4 claf canser yn goroesi am 10 
mlynedd neu ragor. Erbyn 2010, roedd hyn wedi codi i 2 o bob 4 claf ac mae’r cyfraddau 
goroesi yn parhau i wella.

Yng Nghymru, roedd amcangyfrifon yn awgrymu bod 110,000 o bobl yn byw gyda 
chanser	erbyn	diwedd	2010,	gyda’r	ffigur	hwn	yn	codi	i	160,000	erbyn	diwedd	2020.	Mae	
rhagamcanion yn awgrymu y bydd cynnydd pellach i 220,000 o bobl erbyn diwedd 2030.

Patrymau: 
Mae data Cymorth Canser Macmillan ac Ymchwil Canser y DU yn dangos y bydd nifer 
y	bobl	hŷn	sy’n	byw	gyda	chanser	yn	treblu	rhwng	2010	a	2040.	Ystyr	cyffredinolrwydd	
(prevalence)	canser	yw	nifer	y	bobl	sy’n	byw	gyda	chanser,	ac	sydd	wedi	goroesi	canser.	
Yng Nghymru, canser y fron ymhlith benywod, ac yna canser y prostad, oedd yn gyfrifol 
am	y	cyffredinolrwydd	canser	uchaf	yn	2015.

Ysmygu sy’n achosi’r rhan fwyaf o achosion o ganser o hyd. Ysmygu a bod dros bwysau 
yw’r	ddau	ffactor	mae’n	bosibl	eu	hatal	sy’n	achosi’r	rhan	fwyaf	o	achosion	o	ganser	yn	y	
DU. 

Safbwyntiau:
Cafodd	11,000	o	gleifion	canser	eu	gwahodd	i	gymryd	rhan	yn	Arolwg	Profiad	Cleifion	
Canser	Cymru	2016,	i	ddisgrifio	eu	profiadau	o	ofal	canser	yng	Nghymru.	Y	gyfradd	
ymateb oedd 65%. Rhoddodd 93% o’r ymatebwyr saith allan o ddeg neu ragor am eu 
profiad	cyffredinol.	Dywedodd	97%	o’r	ymatebwyr	a	oedd	â	dewis	o	ran	triniaethau	
fod rhywun wedi esbonio’r opsiynau iddyn nhw. Dywedodd 52% o’r ymatebwyr a oedd 
eisiau	gwybodaeth	am	help	ariannol	a	budd-daliadau	posibl	y	bydden	nhw	wedi	hoffi	
gwybodaeth neu ragor o wybodaeth (nododd yr adroddiad fod hwn yn faes i’w wella yn y 
dyfodol).
DRAFFT
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Diffiniad: 
Mae dementia yn disgrifio set 
o symptomau a allai gynnwys 
problemau gyda’r cof, iaith 
a’r meddwl a thrafferthion 
yn datrys problemau. Efallai 
bydd hwyliau ac ymddygiad 
yr unigolyn yn newid. Clefyd 
Alzheimer yw’r ffactor 
mwyaf cyffredin sy’n achosi 
dementia. 

Rhagor o 
wybodaeth:

• Comisiynydd	Pobl	Hŷn	
Cymru (2016), Dementia: mwy na dim ond 
colli’r cof

• Alzheimer’s	Research	UK	a	Dementia	
Statistics Hub (2018), Public 
attitudes towards dementia (www.
dementiastatistics.org/attitudes)

Dementia

Tueddiadau:
Yn	ôl	Comisiynydd	Pobl	Hŷn	Cymru,	roedd	amcangyfrifon	yn	awgrymu	bod	dros	45,000	
o bobl yng Nghymru yn byw gyda dementia yn 2015. Mae disgwyl y bydd y nifer hwn yn 
cynyddu yn y degawdau i ddod. Wrth i ddisgwyliad oes gynyddu, mae amcangyfrifon yn 
awgrymu y bydd 100,000 o bobl yn byw gyda dementia yng Nghymru erbyn 2055. 

Patrymau: 
Mae’r	data	gafodd	eu	casglu	gan	Gomisiynydd	Pobl	Hŷn	Cymru	yn	dangos,	o’r	cyfanswm	
o 45,000 o bobl yng Nghymru oedd yn byw gyda dementia yn 2015, roedd tua dau draean 
ohonyn	nhw’n	byw	yn	y	gymuned,	a	thraean	yn	byw	mewn	cartrefi	gofal	preswyl	neu	
nyrsio.	Pobl	hŷn	dros	65	oed	yw	mwyafrif	helaeth	y	bobl	sy’n	byw	gyda	dementia.

Safbwyntiau:
Gwnaeth	Alzheimer’s	Research	UK	a	Dementia	Statistics	Hub	arolwg	o	2,361	o	bobl	15	oed	
neu’n	hŷn	yn	y	DU	rhwng	15	Mehefin	a	5	Gorffennaf	2018.	Roedd	40%	o’r	bobl	45–54	oed	
(yr oedran lle mae gweithredu i wella iechyd yr ymennydd yn gallu arwain at fanteision 
tymor hir) yn credu y gallen nhw leihau eu risg o ddatblygu dementia o’i gymharu â 28% 
o’r bobl 15–24 oed a 33% o’r bobl dros 65 oed. Roedd 82% o’r bobl a gymerodd yr arolwg 
yn	cytuno	bod	gwerth	mewn	cael	diagnosis	ffurfiol	o	ddementia	gan	y	meddyg	teulu.
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Diffiniad: 
Ystyr llesiant 

meddyliol yw bod â’r 
gwydnwch i ddelio ag adfyd a 

heriau yn ystod bywyd, bod ag emosiynau 
cadarnhaol fel teimlo’n hapus ac yn 
dawel eich meddwl, a gallu cyfrannu at y 
gymdeithas.

Rhagor o wybodaeth:

• https://publichealthwales.
shinyapps.io/
LlesMeddwlYngNghymru/

Llesiant meddyliol

Tueddiadau:
Yn	ôl	data	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru,	roedd	nifer	y	bobl	oedd	wedi	nodi	teimlad	uchel	o	
fodlonrwydd bywyd, teimlad uchel o fywyd gwerth chweil a theimlad uchel o hapusrwydd 
wedi codi rhwng 2013 a 2018 yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’r cyfraddau hyn yn aml yn 
is na’r cyfraddau yng ngwledydd eraill y DU.

Patrymau: 
Mae	data	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru	yn	dangos	bod	canran	y	bobl	sy’n	profi	llesiant	
cadarnhaol	yn	uwch	ymhlith	pobl	mewn	cyflogaeth	o’u	cymharu	â	phobl	ddi-waith.	Roedd	
canran	y	bobl	sy’n	profi	llesiant	meddyliol	uchel	yn	is	ymhlith	pobl	oedd	yn	byw	mewn	llety	
wedi ei rentu, ac roedd oedolion gwrywaidd yn fwy tebygol o nodi lefelau isel o orbryder. 
Roedd plant oed uwchradd ifanc, bechgyn a phlant o gefndiroedd cefnog yn fwy tebygol o 
nodi llesiant meddyliol uchel.

Safbwyntiau:
Roedd un o’r cwestiynau yn adroddiad Lles Meddwl yng Nghymru (2020) yn gofyn i’r 
ymatebwyr (oedd yn oedolion) sut roedden nhw’n teimlo am eu cymuned leol. A oedden 
nhw’n teimlo’n ddiogel, ac a oedden nhw’n teimlo y gallen nhw ymddiried ym mhobl? 
Roedd	llesiant	meddyliol	uwch	tua	dwywaith	yn	fwy	cyffredin	ymhlith	yr	ymatebwyr	oedd	
ag ymdeimlad o gymuned, o gymharu â’r rhai heb yr ymdeimlad hwnnw.

Wrth ymateb i’r cwestiwn a oedden nhw’n teimlo’n unig yn ystod gwyliau’r haf, nododd 
60.2% o blant oed ysgol uwchradd o deuluoedd llai cefnog nad oedden nhw’n teimlo’n 
unig o’i gymharu â 73.3% o blant o deuluoedd cefnog.DRAFFT
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Diffiniad: 
Mae alcohol yn ymwneud 
ag yfed diodydd alcoholig 
fel cwrw, seidr, gwin a 
gwirodydd. Mae alcohol 
yn cael ei fesur mewn 
unedau a’r Y cyngor i 
oedolion yw peidio ag 
yfed mwy nag 14 uned o 
alcohol yr wythnos. 

Rhagor o wybodaeth:

• Llywodraeth Cymru 
(2019), National 
Survey for Wales 
2016–17 to 2018–19: 
Alcohol consumption prior to 
introduction of minimum price

• https://publichealthwales.shinyapps.io/
AlcoholyngNghymru/

• www.drinkaware.co.uk/research/our-
research-and-evaluation-reports/drinkaware-
monitor-2017

Alcohol

Tueddiadau:
Yn	ôl	data	gafodd	eu	casglu	gan	Lywodraeth	Cymru	ac	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru,	ychydig	o	
newid oedd yn faint o alcohol roedd grwpiau o yfwyr yn ei yfed ar gyfartaledd yn 2018–19 
o’i gymharu â 2016–17.

O	gymharu	data	2017	â’r	tair	blynedd	flaenorol,	nid	yw’n	ymddangos	bod	gostyngiad	
amlwg yn yr achosion o oryfed mewn pyliau trwm a goryfed mewn pyliau trwm iawn, sy’n 
destun pryder yng Nghymru.

Patrymau: 
Mewn	arolwg	a	gyhoeddwyd	yn	2017	ar	farn	a	ffordd	o	fyw,	nododd	bron	1	ym	mhob	5	o	
yfwyr alcohol (19%) eu bod wedi goryfed yn drwm iawn ar y diwrnod trymaf o yfed yn yr 
wythnos	flaenorol.	Mae	hyn	yn	uwch	nag	yn	Lloegr	(14%)	ond	yn	is	nag	yn	yr	Alban	(24%).

Nododd pobl sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig yng Nghymru eu bod yn yfed 
mwy na’r canllawiau yn amlach mewn wythnos arferol yn 2016/17–2017/18 o’u cymharu 
â’r bobl sy’n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig.

Safbwyntiau:
Yn Arolwg Monitro Drink Aware 2017, dywedodd 84% o’r ymatebwyr eu bod nhw fel arfer 
yn yfed am resymau cymdeithasol, a dywedodd 47% o yfwyr y DU y gallai ymdopi fod yn 
rheswm dros yfed pan oedden nhw mewn hwyliau gwael.

Mae pobl iau (18–34 oed) yn fwy tebygol o osgoi alcohol yn gyfan gwbl mewn rhai 
sefyllfaoedd,	ac	mae	yfwyr	hŷn	yn	fwy	tebygol	o	gyfyngu	ar	faint	maen	nhw’n	ei	yfed.

Adran 2 | Pennod 5

Tueddiadau, patrymau a safbwyntiau ar iechyd, l lesiant a gwydnwch
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http://www.drinkaware.co.uk/research/our-research-and-evaluation-reports/drinkaware-monitor-2017
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Diffiniad: 
Mae 

ysmygu’n 
ymwneud â’r 

weithred o 
ysmygu a mewnanadlu tybaco, 
fel arfer mewn sigaréts. Mae’n 
ymwneud hefyd â defnyddio 
e-sigaréts.   

Rhagor o wybodaeth:

• Llywodraeth Cymru (2019), Arolwg 
Cenedlaethol Cymru 2018–19: Smygu 
a defnydd e-sigaréts ymhlith oedolion 
(Saesneg yn unig)

• Ash	Wales	Cymru	(2019),	YouGov	2019	
– Attitudes towards tobacco control in 
Wales (www.ash.wales/wp-content/
uploads/2019/05/	yougov2019-2.pdf)

• https://publichealthwales.shinyapps.
io/ysmyguyngnghymru/ 

Ysmygu

Tueddiadau:
Yn	ôl	Llywodraeth	Cymru	(2019),	nododd	17%	o	bobl	dros	16	oed	eu	bod	nhw’n	ysmygu	ar	
hyn	o	bryd,	sy’n	dangos	tuedd	gyffredinol	ar	i	lawr	yn	y	blynyddoedd	diweddar.

Dywedodd 6% o bobl eu bod nhw’n defnyddio e-sigaréts ac mai’r prif reswm oedd i’w 
helpu i stopio ysmygu tybaco. Does dim llawer o newid wedi bod i’r canran hwn ers 
2016–2017.

Patrymau: 
Mae data gafodd eu casglu gan Lywodraeth Cymru (2019) yn dangos mai pobl 75 oed 
neu’n	hŷn	oedd	y	rhai	lleiaf	tebygol	o	ysmygu	ac	ymhlith	y	rhai	mwyaf	tebygol	o	fod	yn	
gyn-ysmygwyr. Pobl rhwng 16 a 24 oed oedd y rhai mwyaf tebygol o fod heb ysmygu 
erioed.

Roedd pobl dros 16 oed yn y tair ardal fwyaf difreintiedig yng Nghymru yn fwy tebygol o 
ysmygu na’r bobl yn y ddwy ardal leiaf difreintiedig. Mae’r bwlch rhwng y ddwy ardal yn 
mynd yn llai o’i gymharu ag ystadegau 2016–2017. 

Safbwyntiau:
Mewn arolwg barn blynyddol gafodd ei gynnal gan Ash Wales Cymru yn 2019, dywedodd 
bron hanner yr holl oedolion yn yr arolwg (47%) nad oedden nhw’n teimlo bod y 
Llywodraeth yn gwneud digon i gyfyngu ar ysmygu (i fyny o 39% yn 2018). Mae mwyafrif 
yr holl oedolion yng Nghymru (68%) yn cefnogi targed ysmygu o 5% erbyn 2035, mae 63% 
o oedolion yn cefnogi gwahardd ysmygu mewn ardaloedd eistedd awyr agored y tu allan 
i	dai	bwyta	a	chaffis,	ac	mae	dros	hanner	(59%)	yn	cefnogi	gwahardd	ysmygu	yng	nghanol	
trefi.	Mae	75%	o	oedolion	yn	cefnogi	cynnig	cymorth	a	meddyginiaeth	i	ysmygwyr	sydd	yn	
yr	ysbyty	–	cynnydd	bach	o’r	flwyddyn	flaenorol.DRAFFT

http://www.ash.wales/wp-content/uploads/2019/05/ yougov2019-2.pdf
http://www.ash.wales/wp-content/uploads/2019/05/ yougov2019-2.pdf
https://publichealthwales.shinyapps.io/ysmyguyngnghymru/ 
https://publichealthwales.shinyapps.io/ysmyguyngnghymru/ 
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Diffiniad: 
Ystyr gordewdra yw bod dros 
bwysau yn ddifrifol a chario 
llawer o fraster ar y corff. Y ffordd 
fwyaf cyffredin o ddarganfod a 
yw person yn ordew yw drwy 
fesur Indecs Màs y Corff (BMI: 
Body Mass Index). Mae BMI uchel 
yn dangos bod person yn pwyso 
mwy na’r pwysau iach i rywun o’i 
daldra.

Rhagor o 
wybodaeth:

• Iechyd 
Cyhoeddus Cymru (2019), 
Gordewdra yng Nghymru (www.
arsyllfaiechydcyhoedduscymru.
wales.nhs.uk/sitesplus/
documents/1208/ObesityInWales_
Report2018_v1_%28w%29.pdf)

Gordewdra ymhlith plant ac oedolion

Tueddiadau:
Yn	ôl	adroddiad	Gordewdra	yng	Nghymru	2019,	mae	dros	chwarter	y	plant	yng	Nghymru	
dros bwysau, gan gynnwys 12.4% sy’n ordew. Dydy’r canran hwn ddim wedi newid rhyw 
lawer ers 2012/13. 

Mae bron 60% o oedolion Cymru dros bwysau, ac mae 24% o’r rhain ordew. Mae tuedd ar 
i fyny i’w gweld dros y blynyddoedd diweddar.

Patrymau: 
Mae	data	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru	yn	dangos	bod	cyffredinolrwydd	(mynychder)	
gordewdra ymhlith plant 4–5 oed 6% yn uwch yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru o’u 
cymharu	â’r	ardaloedd	lleiaf	difreintiedig.	Hefyd	mae	data’n	dangos	bod	cyffredinolrwydd	
gordewdra ymhlith oedolion 13% yn uwch yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru o’u 
cymharu â’r ardaloedd lleiaf difreintiedig.

Mae gordewdra’n sylweddol is ymhlith pobl sy’n bodloni’r canllawiau gweithgarwch 
corfforol.

Safbwyntiau:
Wrth drafod amgylcheddau bwyd a diod ac agweddau at fwyd, nododd adroddiad 
Gordewdra yng Nghymru fod dros 90% o’r ymatebwyr yng Nghymru yn cytuno bod y 
bwyd rydych chi’n ei fwyta yn gwneud gwahaniaeth mawr i’ch iechyd. Roedd 77.5% o’r 
ymatebwyr yn cytuno bod arbenigwyr yn gwrth-ddweud ei gilydd wrth drafod pa fwydydd 
sy’n dda neu’n wael i chi.
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Diffiniad: 
Bwyta’n iach yw 

dilyn argymhellion y Canllaw 
Bwyta’n Dda, a bwyta 5 dogn 
(portions) neu ragor o ffrwythau 
neu lysiau y dydd. 

Rhagor o wybodaeth:

• Iechyd Cyhoeddus Cymru (2019), 
Gordewdra yng Nghymru (www.
arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.
nhs.uk/sitesplus/documents/1208/
ObesityInWales_Report2018_
v1_%28w%29.pdf)

• Llywodraeth Cymru (2019), Arolwg 
Cenedlaethol Cymru 2018–19: Ffordd o 
fyw oedolion (Saesneg yn unig)

Bwyta’n iach

Tueddiadau:
Yn	ôl	adroddiad	Gordewdra	yng	Nghymru	2019,	roedd	trigolion	Cymru	wedi	gwario	18%	
yn	llai	ar	ffrwythau	a	llysiau	yn	2015–2017	o’i	gymharu	â	2006–2008.

Patrymau: 
Mae	data	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru	a	Llywodraeth	Cymru	yn	dangos	bod	cyffredinolrwydd	
(mynychder) gordewdra 7% yn uwch ymhlith oedolion sydd ddim yn bwyta unrhyw 
ffrwythau	a	llysiau	o’u	cymharu	â’r	oedolion	sy’n	bwyta	5	dogn	neu	ragor	o	ffrwythau	a	
llysiau y dydd. Mae llai na thraean y bobl ifanc yn bwyta dogn o lysiau unwaith y dydd, ac 
mae	llai	na	chwarter	yr	oedolion	(24%)	yn	bwyta	o	leiaf	pum	dogn	o	ffrwythau	a	llysiau	y	
dydd	(does	dim	llawer	o	wahaniaeth	rhwng	y	rhywiau).	Mae	oedolion	75	oed	neu’n	hŷn	yn	
llai	tebygol	o	fod	wedi	bwyta	pump	dogn	neu	ragor	o	ffrwythau	a	llysiau,	ac	mae	oedolion	
mewn	ardaloedd	llai	difreintiedig	yn	bwyta	mwy	o	ffrwythau	a	llysiau	na’r	oedolion	yn	yr	
ardaloedd mwyaf difreintiedig.  

Safbwyntiau:
Wrth drafod amgylcheddau bwyd a diod ac agweddau at fwyd, nododd adroddiad 
Gordewdra yng Nghymru 2019 mai dim ond 5.3% o bobl ddywedodd mai dewis bwyd iach 
oedd	y	ffactor	pwysicaf	wrth	benderfynu	ble	i	fwyta	allan.	Glendid	a	sgôr	hylendid	da	oedd	
y	prif	ffactorau,	sef	50.5%	o’r	ymatebion.DRAFFT

http://www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1208/ObesityInWales_Report2018_v1_%28w%29.pdf
http://www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1208/ObesityInWales_Report2018_v1_%28w%29.pdf
http://www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1208/ObesityInWales_Report2018_v1_%28w%29.pdf
http://www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1208/ObesityInWales_Report2018_v1_%28w%29.pdf
http://www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1208/ObesityInWales_Report2018_v1_%28w%29.pdf
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Diffiniad: 
Mae gweithgarwch corfforol yn 
ymwneud â gweithgareddau 
sy’n cynyddu cyfradd curiad y 
galon fel cerdded yn gyflym, 
dawnsio, reidio beic, nofio neu 
godi pwysau. Mae’r canllawiau 
gweithgarwch corfforol i oedolion 
yn cynnwys o leiaf 150 munud o 
weithgarwch corfforol cymharol 
yr wythnos. Dylai plant a phobl 
ifanc 5–18 oed wneud o leiaf 60 
munud o weithgarwch corfforol y 
dydd. 

Rhagor o 
wybodaeth:

• Iechyd 
Cyhoeddus 
Cymru (2019), 
Gordewdra yng 
Nghymru (https://
bit.ly/3jIhuiB)

• Llywodraeth Cymru (2019), Arolwg 
Cenedlaethol Cymru 2018–19: Ffordd 
o fyw oedolion. (Saesneg yn unig)

• Chwaraeon Cymru (2018), Arolwg 
Chwaraeon Ysgolion 2018 – Cyflwr y 
Genedl (www.sport.wales/content-
vault/school-sports-survey-2018	–	
Saesneg yn unig)

Gweithgarwch corfforol

Tueddiadau:
Yn	ôl	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru	a	Llywodraeth	Cymru,	mae	53%	o	oedolion	wedi	nodi	eu	
bod	yn	weithgar	yn	gorfforol	am	o	leiaf	150	munud	yr	wythnos.	Doedd	dim	llawer	o	newid	
yn	y	cyfraddau	gweithgarwch	corfforol	rhwng	2016–17	a	2018–19.

Mae	canran	y	plant	15	oed	sy’n	dweud	eu	bod	yn	weithgar	yn	gorfforol	am	60	munud	y	
dydd yn is yng Nghymru nag yn Lloegr.

Patrymau: 
Yn	ôl	adroddiad	Gordewdra	yng	Nghymru	2019,	roedd	llai	nag	20%	o	bobl	ifanc	yn	
weithgar	yn	gorfforol	am	60	munud	y	dydd,	ac	roedd	merched	yn	gwneud	hanner	y	
gweithgarwch	corfforol	roedd	bechgyn	yn	ei	wneud	yng	Nghymru	(h.y.	roedd	1	o	bob	10	
merch	yn	bodloni’r	canllawiau	gweithgarwch	corfforol	o’i	gymharu	ag	1	o	bob	5	bachgen).

Roedd canran yr oedolion wnaeth nodi eu bod yn bodloni’r canllawiau gweithgarwch 
corfforol	yn	uwch	ymhlith	dynion	o’u	cymharu	â	menywod,	ym	mhob	grŵp	oed,	ac	roedd	
lefelau	uwch	o	weithgarwch	corfforol	i’w	gweld	ymhlith	oedolion	mewn	ardaloedd	llai	
difreintiedig. Mae bwlch anghydraddoldeb o 15% rhwng yr ardaloedd lleiaf a mwyaf 
difreintiedig. 

Safbwyntiau:
Mae Chwaraeon Cymru (2018) wedi adrodd bod 63% o ddisgyblion yn mwynhau gwersi 
Addysg	Gorfforol,	mae	48%	o	ddisgyblion	yn	mwynhau	gwneud	chwaraeon	mewn	clybiau	
ar	ôl	yr	ysgol	neu	amser	cinio	(h.y.	chwaraeon	allgyrsiol),	ac	mae	56%	o	ddisgyblion	yn	
meddwl	bod	gwersi	Addysg	Gorfforol	a	chwaraeon	yn	yr	ysgol	yn	eu	helpu	i	ddilyn	ffordd	
iach o fyw. 
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Diffiniad: 
Mae nifer y bobl 

sy’n defnyddio 
gwasanaethau 

imiwneiddio plant 
yn ymwneud â faint o blant sy’n cael 
brechiadau er mwyn eu diogelu rhag 
clefydau trosglwyddadwy fel y pas, clwy’r 
pennau, y frech goch a rwbela. 

Rhagor o wybodaeth:

• Iechyd Cyhoeddus Cymru 
(2019), Vaccine uptake in 
children in Wales – COVER 
Annual Report 2019 
(Saesneg yn unig)

• Iechyd Cyhoeddus Cymru 
(2019), Agweddau tuag at 
frechu pobl ifanc 2019

Nifer y bobl sy’n defnyddio gwasanaethau 
imiwneiddio plant

Tueddiadau:
Mae Adroddiad Blynyddol COVER 2019 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn nodi bod canran 
y plant un mlwydd oed a oedd wedi derbyn y brechlyn ‘6-mewn-1’ DTaP/IPV/Hib/HepB1 
(pob	un	o’r	tri	dos)	wedi	gostwng	i	95.4%,	o	95.9%	yn	y	flwyddyn	flaenorol.	Mae’r	brechlyn	
hwn	yn	diogelu	plant	rhag	difftheria,	tetanws,	pertussis	(y	pas),	polio,	Hib	a	Hepatitis	B.

• Roedd 14 o’r 22 o awdurdodau lleol wedi cyrraedd y targed, sef sicrhau bod 95% o 
fabanod yn derbyn y brechlyn ‘6-mewn-1’.

• Roedd canran y plant oedd wedi derbyn brechlyn MMR (clwy’r pennau, y frech 
goch	a	rwbela),	sef	un	dos	erbyn	i’r	plentyn	gyrraedd	dwy	flwydd	oed,	wedi	
gostwng	i	94.5%,	o	94.7%	yn	y	flwyddyn	flaenorol.

Patrymau: 
Mae Adroddiad Blynyddol COVER 2019 yn dangos bod y bwlch anghydraddoldeb o 
ran imiwneiddio plant, rhwng plant pedair oed sy’n byw yn yr ardaloedd mwyaf a lleiaf 
difreintiedig, wedi codi o 6.2 i 9.2 pwynt canran, o’i gymharu â data 2017/18. 

Mae	brechlyn	HPV	(firws	papimola	dynol)	yn	cael	ei	gynnig	i	blant	yn	eu	harddegau	i’w	
diogelu rhag rhai mathau o ganser. Mae canran y merched blwyddyn 10 (hyd at 15 oed) 
sy’n	derbyn	cwrs	cyflawn	o	frechlynnau	HPV	wedi	gostwng	am	y	drydedd	flwyddyn	yn	
olynol, sef 81.8% erbyn hyn. Dyma’r canran derbyn isaf o’r holl imiwneiddiadau sydd ar 
gael i blant 15 oed. 

Safbwyntiau:
Mae gwaith ymchwil gafodd ei gynnal ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2019 er mwyn 
archwilio agweddau at imiwneiddio pobl ifanc yn dangos bod 93% o arddegwyr yn teimlo 
ei bod hi’n bwysig iddyn nhw gael eu brechu. Roedd 87% o’r arddegwyr a gafodd gynnig 
brechlyn yn dweud eu bod nhw’n hapus â’r broses, a dywedodd 80% eu bod wedi cael 
digon o wybodaeth i ddeall pam roedd y brechlyn yn cael ei gynnig. 
DRAFFT
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Diffiniad: 
Mae nifer y bobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau sgrinio yn 
ymwneud â sawl person sy’n 
derbyn y sgrinio sy’n cael ei 
gynnig iddyn nhw i weld a 
oes ganddyn nhw glefyd neu 
gyflwr, neu a ydyn nhw mewn 
perygl o ddatblygu clefyd neu 
gyflwr. Mae saith rhaglen 
sgrinio genedlaethol ar gael i’r 
boblogaeth yng Nghymru. 

Rhagor o 
wybodaeth:

• Iechyd Cyhoeddus 
Cymru (2020), Adroddiad 
Blynyddol Cymru Gyfan – Adran Sgrinio 
Iechyd Cyhoeddus Cymru (www.icc.
gig.cymru/files/adroddiadau-adran-
sgrinio/adroddiad-blynyddol-adran-
sgrinio-ionawr-2020/) 

Nifer y bobl sy’n defnyddio gwasanaethau 
sgrinio

Tueddiadau:
Yn	ôl	adroddiad	blynyddol	adran	sgrinio	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru,	gwelwyd	cynnydd	o	
ran cwmpas a nifer y bobl a defnyddiodd chwech o’r saith o rhaglenni sgrinio o 2018 i 
2019,	o’i	chymharu	â’r	flwyddyn	flaenorol.	Prawf	sgrinio’r	fron	oedd	yr	unig	eithriad.

Sgrinio coluddion a sgrinio ymlediad aortig abdomenol a welodd y cynnydd mwyaf o 
ran nifer y bobl wnaeth ddefnyddio’r gwasanaeth – cynnydd o 1.6% ers 2017–2018. Bu 
gostyngiad bach yn y nifer a gafodd brawf sgrinio’r fron, 0.3% yn llai na 2017–18. 

Patrymau: 
Mae data Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos bod llai o oedolion yn manteisio ar raglenni 
sgrinio mewn ardaloedd difreintiedig o’u cymharu ag ardaloedd cefnog.

Mae	sgrinio	serfigol	wedi’i	anelu	at	fenywod	wedi	cynyddu	ychydig	ym	mhob	ardal,	ond	
mae’r bwlch rhwng y grwpiau mwyaf a lleiaf difreintiedig wedi cynyddu ychydig hefyd.

Safbwyntiau:
Yn	ôl	adroddiad	blynyddol	2020	adran	sgrinio	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru,	yn	2018–19,	o’r	tri	
chwestiwn	craidd	sy’n	cael	eu	holi	ar	ôl	cael	prawf	sgrinio:

• dywedodd 95% o bobl eu bod wedi cael digon o wybodaeth i wneud dewis 
gwybodus

• dywedodd	96%	o	bobl	fod	y	staff	yn	gwrtais	ac	yn	ofalgar

• dywedodd	95%	o	bobl	eu	bod	wedi	cael	profiad	da	yn	gyffredinol.	
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Diffiniad: 
Mae iechyd 

mamau a phlant 
yn cyfeirio at ofal 

a chymorth i hybu 
iechyd a llesiant mam 

(a’i phlentyn) yn ystod beichiogrwydd, 
wrth roi genedigaeth ac am gyfnod ar ôl 
genedigaeth y plentyn. 

Rhagor o wybodaeth:

• Llywodraeth Cymru (2019), 
Ystadegau Mamolaeth a 
Genedigaethau, Cymru 2018 
(Saesneg yn unig)

• Llywodraeth Cymru (2017), 
Eich Babi – Eich Gofal: Arolwg 
yn ymchwilio i brofiadau 
menywod o fod yn feichiog a 
rhoi genedigaeth yng Nghymru  

Iechyd mamau a phlant

Tueddiadau:
Yn	ôl	ystadegau	a	gyhoeddwyd	gan	Lywodraeth	Cymru	yn	2019,	dywedodd	24.1%	o	famau	
fod	ganddyn	nhw	gyflwr	iechyd	meddwl	adeg	eu	hasesiad	cychwynnol.	Yn	achos	y	rhan	
fwyaf o grwpiau oedran, roedd cynnydd bach yng nghyfran y menywod a ddywedodd fod 
ganddyn	nhw	gyflwr	iechyd	meddwl	rhwng	2017	a	2018.

Roedd gostyngiad yng nghanran y genedigaethau cartref yn 2018, gan barhau’r duedd ar 
i lawr sydd wedi’i gweld yn ddiweddar. Roedd canran uwch o fenywod yn bwriadu bwydo 
o’r	fron	o’i	gymharu	ag	unrhyw	flwyddyn	flaenorol.

Patrymau: 
Mae data a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2019 yn dangos bod mwyafrif helaeth 
y genedigaethau byw (h.y. babanod sy’n dangos arwyddion o fywyd adeg eu genedigaeth) 
yn cael eu geni i fenywod rhwng 20 a 39 oed (93% yn 2018). Roedd canran y menywod a 
ddywedodd	fod	ganddyn	nhw	gyflwr	iechyd	meddwl	adeg	yr	asesiad	cychwynnol	yn	uwch	
ymhlith mamau iau (24 oed neu’n iau).

Roedd BMI o 30 neu ragor gan bron traean y mamau (28%) adeg eu hasesiad cychwynnol. 
O’r babanod y gwnaeth eu rhieni gofrestru eu hethnigrwydd adeg eu geni yn 2018, roedd 
90% yn perthyn i grwpiau ethnig gwyn a 10% yn perthyn i grwpiau lleiafrifoedd ethnig. 
Roedd canran y babanod unigol (un baban) â phwysau geni isel ychydig yn is ymhlith 
babanod o grwpiau lleiafrifoedd ethnig nag ymhlith babanod o grwpiau ethnig gwyn.

Safbwyntiau:
Ymatebodd 4,583 o fenywod ledled Cymru i arolwg Eich Baban – Eich Gofal Llywodraeth 
Cymru yn 2017, ac roedd 3,968 (86.6%) o’r menywod hyn yn bodloni’r meini prawf ac wedi 
cwblhau’r arolwg llawn. 

Roedd	deall	pwy	oedd	y	gweithiwr	proffesiynol	oedd	yn	gyfrifol	am	eu	gofal	yn	bwysig	i	
fenywod. Roedd hanner yr ymatebwyr yn meddwl bod dosbarthiadau cyn-geni y GIG yn 
ddefnyddiol, a gwnaeth yr ymatebwyr gysylltiad uniongyrchol rhwng cael yr un gofalwr a 
gofal o ansawdd da. 

DRAFFT
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Diffiniad: 
Mae beichiogrwydd 
yn yr arddegau yn 
gallu cyfeirio at fod yn 
feichiog o dan 20 oed, 
o dan 18 oed neu o dan 
16 oed. Mae’r ystadegau 
yn y ciplun hwn yn 
ymwneud â bod yn 
feichiog o dan 20 oed.

Rhagor o wybodaeth:

• Llywodraeth Cymru 
(2019), Ystadegau 
Mamolaeth a 
Genedigaethau, Cymru 2018.  
(Saesneg yn unig) 

• www.publichealthnetwork.
cymru/cy/topics/sexual-health/
teenage-conception

• Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol/
Equality and Human Rights Commission (2015), 
Pregnancy and Maternity-Related Discrimination 
and Disadvantage (Saesneg yn unig) 

Beichiogrwydd yn yr arddegau

Tueddiadau:
Yn	ôl	ystadegau	Llywodraeth	Cymru	yn	2018,	mamau	o	dan	20	oed	oedd	yn	gyfrifol	
am 3.8% o’r genedigaethau byw, y gyfradd isaf ar gofnod. Mae canran y genedigaethau 
byw i famau iau wedi syrthio 4.5% ers 2009, a gwelwyd gostyngiad o 1,716 yn nifer y 
genedigaethau byw i famau iau. 

Roedd cynnydd bach yng nghanran y mamau â BMI o 30 neu’n uwch ar draws y rhan fwyaf 
o grwpiau oedran rhwng 2017 a 2018, gan gynnwys mamau o dan 20 oed.

Patrymau: 
Mae data a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2019 yn dangos bod cyfran y 
genedigaethau byw â phwysau geni isel (llai na 2.5kg) yn fwy ymhlith mamau o dan 20 oed 
(a	mamau	40	oed	neu’n	hŷn).

Roedd cyfran y menywod oedd wedi cael asesiad cychwynnol gyda’r gwasanaethau 
mamolaeth	cyn	10fed	wythnos	gyflawn	y	beichiogrwydd	yn	amrywio	ar	draws	grwpiau	
oedran	–	o	ychydig	dros	hanner	(56%)	ymhlith	y	grŵp	oedran	o	dan	16	oed,	i	75%	ymhlith	
y grwpiau oedran canol (25–29 oed a 30–34 oed). Roedd y cyfraddau isaf o famau â BMI o 
30 neu’n uwch ymhlith y mamau ieuengaf 19 oed neu’n iau.

Roedd nifer y menywod oedd yn ysmygu adeg yr asesiad cychwynnol yn uwch ymhlith 
menywod iau, gyda thraean (33%) y menywod 16 i 19 oed yn ysmygu adeg eu hasesiad 
cychwynnol.

Safbwyntiau:
Yn	ôl	arolwg	y	Comisiwn	Cydraddoldeb	a	Hawliau	Dynol	o	gyflogwyr	a	mamau	yng	
Nghymru, Lloegr a’r Alban, roedd mamau o dan 25 oed yn fwy tebygol o ddweud nad 
oedd	eu	cyflogwyr	yn	rhoi	cefnogaeth	barod	iddyn	nhw.	Hefyd,	ar	ôl	iddyn	nhw	roi	gwybod	
am	eu	beichiogrwydd,	roedden	nhw’n	teimlo	o	dan	bwysau,	bod	eu	cyflogwr	yn	eu	
gwerthfawrogi’n llai, ac o ganlyniad, fod risgiau yn llai tebygol o gael sylw. Roedden nhw 
hefyd yn fwy tebygol o ddweud eu bod nhw ar eu colled yn ariannol.
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Diffiniad: 
digwyddiadau 
trawmatig yn 
ystod plentyndod 
sy’n achosi straen 

yw ACE.

Rhagor o wybodaeth:

• Prifysgol Bangor ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru (2018), 
Ffynonellau gwydnwch a’u 
cysylltiadau lliniarol gyda’r 
niwed sy’n cael ei achosi gan 
brofiadau	niweidiol	yn	ystod	
plentyndod

Tueddiadau:
Yn	ôl	adroddiad	Prifysgol	Bangor	ac	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru	(2018),	roedd	bron	hanner	yr	holl	
oedolion 18–69 oed yng Nghymru wedi nodi yn 2017 eu bod wedi cael o leiaf un ACE. Roedd 
mwy	nag	1	o	bob	7	oedolyn	wedi	profi	pedwar	ACE	neu	ragor.	Roedd	lefel	gyffredinol	yr	ACE	
yn gyson (amrywiadau bach yn unig) o’i gymharu â’r canfyddiadau yn yr arolwg ACE cyntaf yn 
2015.	Er	enghraifft,	yn	2017	nododd	12%	o	oedolion	eu	bod	wedi	profi	pedwar	achos	o	ACE	neu	
ragor, o gyfanswm o naw math posibl o ACE, o’i gymharu â 13.5% yn 2015. Roedd yr unigolion 
oedd	wedi	profi	mwy	o	ACE	yn	llai	gwydn	fel	plant	ac	fel	oedolion.	

Patrymau: 
Nodwyd	y	mathau	canlynol	o	brofiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod	yn	adroddiad	Prifysgol	
Bangor ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2018:

• camdriniaeth	yn	ystod	plentyndod	–	20%	cam-drin	geiriol;	16%	cam-drin	corfforol;	7%	
cam-drin rhywiol

• ACE	ar	yr	aelwyd	–	25%	rhieni’n	gwahanu;	18%	afiechyd	meddwl;	17%	trais	domestig;	
13%	camddefnyddio	alcohol;	6%	camddefnyddio	cyffuriau;	4%	carcharu	(cyfyngu	ar	
ryddid symud)

• esgeulustod	–	7%	esgeulustod	emosiynol;	4%	esgeulustod	corfforol.

O’u	cymharu	â	phobl	heb	unrhyw	ACE,	roedd	unigolion	oedd	wedi	profi	pedwar	ACE	neu	ragor:

• 3.7	gwaith	yn	fwy	tebygol	o	fod	yn	cael	triniaeth	am	afiechyd	meddwl	ar	hyn	o	bryd

• 6.1	gwaith	yn	fwy	tebygol	o	fod	wedi	cael	triniaeth	am	afiechyd	meddwl	ar	ryw	adeg

• 9.5	gwaith	yn	fwy	tebygol	o	fod	wedi	teimlo	fel	cyflawni	hunanladdiad	neu	wedi	 
hunan-niweidio ar ryw adeg. 

Safbwyntiau:
Mewn adroddiad yn 2018 gan Brifysgol Bangor ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, gofynnwyd i 
ymatebwyr	am	eu	barn	ynglŷn	â	pha	mor	gefnogol	fyddai	rhai	gwasanaethau	cyhoeddus	a’u	
cyflogwr	(os	yn	berthnasol)	pe	bai	angen	iddyn	nhw	ddarparu	help.	Ymhlith	yr	ymatebwyr,	
dyma’r canrannau a ddywedodd y byddai’r gwasanaethau canlynol yn gefnogol iawn:

• 71.4% yn achos gwasanaethau iechyd; 60.0% yn achos yr heddlu; 59.5% yn achos 
elusennau	a	chyrff	trydydd	sector/gwirfoddol;	53.9%	yn	achos	gwasanaethau	iechyd	
meddwl; 48.8% yn achos gwasanaethau cymdeithasol.

• 73.7%	yn	achos	cyflogwyr	(os	yn	berthnasol).	

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) 

DRAFFT
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Diffiniad: 
Mae diogelu’n ymwneud ag 
atal, adrodd am, ac ymateb 
i’r risg o gam-drin neu 
esgeuluso plant, pobl ifanc 
ac oedolion, neu unrhyw 
achos gwirioneddol o hyn. 
Yn ogystal, mae’n ymwneud 
â sicrhau gofal diogel ac 
effeithiol, atal unrhyw rwystr 
o ran iechyd a datblygiad, a 
hybu llesiant, llais, dewis a 
rheolaeth.    

Rhagor o 
wybodaeth:

• StatsCymru (2019), 
Nifer y plant ar y 
gofrestr amddiffyn plant 
yn ôl awdurdod lleol, categori cam-drin ac 
oedran 

• StatsCymru (2019), Oedolion yr amheuir 
eu bod mewn perygl yn ôl awdurdod lleol 
a mesur 

• NSPCC (2019), Case review process in UK 
nations (www.learning.nspcc.org.uk/
case-reviews/process-in-each-uk-nation)

Diogelu

Tueddiadau:
Yn	ôl	StatsCymru	(2019),	cyfanswm	nifer	y	plant	yng	Nghymru	oedd	ar	y	gofrestr	
amddiffyn	plant	yn	2018–2019	oedd	2,820,	o’i	gymharu	â	2,805	o	blant	yn	2016–2017	a	
2,960 o blant yn 2017–2018. Mae hyn yn dangos amrywiad bach ar draws 3 blynedd.

Yng Nghymru, cofnodwyd bod 14,938 o oedolion wedi’u hamau o fod mewn perygl o gam-
drin neu esgeulustod yn 2018–2019, o’i gymharu ag 11,761 o oedolion yn 2016–2017 ac 
13,741 o oedolion yn 2017–18.  Mae hyn yn dangos tuedd ar i fyny. 

Patrymau: 
Mae data StatsCymru (2019) yn dangos bod cyfanswm o 2,820 o blant ar y gofrestr 
amddiffyn	plant	yng	Nghymru	o	2018	i	2019.	Roedd	285	o	blant	o	dan	flwydd	oed	–	10%	o’r	
holl	blant	ar	y	gofrestr	amddiffyn	plant.	Roedd	27%	o’r	holl	blant	ar	y	gofrestr	yn	1–4	oed	
(745),	ac	roedd	30%	yn	5–9	oed	(850).	Roedd	820	o	blant	10–15	oed	ar	y	gofrestr	amddiffyn	
plant (29%), a 120 o blant 16–18 oed.  

Safbwyntiau:
Mae	cam-drin	ac	esgeuluso	yn	brofiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod	sy’n	gallu	effeithio	
ar	unigolion	mewn	amrywiaeth	o	ffyrdd.	Mae’r	NSPCC	yn	rhoi	gwybodaeth	am	y	broses	
adolygu	achosion	yng	Nghymru.	Nod	y	broses	hon	yw	nodi	ffyrdd	y	gallai	sefydliadau	
gydweithio’n well pan fydd plentyn yn marw neu’n cael niwed difrifol o ganlyniad i gam-
drin ac esgeuluso. Mae hyn er mwyn atal pethau tebyg rhag digwydd eto. 
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Diffiniad: 
Mae’n well gan blant a 

phobl ifanc y term ‘sydd â 
phrofiad o ofal’ yn hytrach na 

‘sy’n derbyn gofal’. Mae’r ddau derm yn 
golygu mai’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol 
am ofal y plant, naill ai mewn lleoliad gofal 
maeth neu leoliad preswyl fel ysgolion, 
unedau diogel neu gartref plant. 

Rhagor o wybodaeth:

• Llywodraeth Cymru 
(2019), Ystadegau 
Arbrofol: Plant sy’n 
derbyn gofal gan 
awdurdodau lleol, 
2018–19 (Saesneg yn 
unig)

• Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru (2018), Plant a 
phobl ifanc sydd wedi 
bod mewn gofal 

Plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o 
ofal

Tueddiadau:
Yn	ôl	Llywodraeth	Cymru	(2019),	roedd	6,846	o	blant	â	phrofiad	o	ofal	yn	2019	(cynnydd	
o	439	(7%)	ers	y	flwyddyn	flaenorol)	ac	roedd	1,678	o	blant	wedi	gadael	y	system	gofal	yn	
ystod	2018–19	(gostyngiad	o	49	(3%)	ers	y	flwyddyn	flaenorol).	Mabwysiadwyd	309	o	blant	
o	leoliadau	gofal	yn	2018–19,	cynnydd	o	3	(1%)	ers	y	flwyddyn	flaenorol.

Roedd	cyfran	y	plant	nad	ydyn	nhw’n	wyn	oedd	â	phrofiad	o	ofal	wedi	cynyddu	o	6%	yn	
2014–15 i 9% erbyn 2018–19.

Patrymau: 
Yn	ôl	adroddiad	gan	Lywodraeth	Cymru	yn	2019,	roedd	54%	o’r	plant	oedd	â	phrofiad	o	
ofal	yn	wrywaidd	a	46%	yn	fenywaidd.	Mae’r	ffigurau	hyn	wedi	bod	yn	sefydlog	yn	ystod	y	
blynyddoedd	diweddar,	a	hefyd	y	ffigur	ar	gyfer	plant	anabl	sydd	â	phrofiad	o	ofal	(6%).	

Roedd	91%	o’r	plant	oedd	â	phrofiad	o	ofal	yn	wyn,	roedd	3%	o	ethnigrwydd	cymysg,	
roedd	2%	yn	Asiaidd	neu’n	Asiaidd	Prydeinig,	roedd	2%	yn	Ddu,	Du	Affricanaidd,	Du	
Caribïaidd neu’n Ddu Prydeinig ac roedd 2% o gefndiroedd ethnig eraill. Roedd 9% o’r 
plant heb fod yn wyn. Mae 5.9% o boblogaeth Cymru yn perthyn i grwpiau BAME (31 
Mawrth 2020). Mae hyn yn golygu bod plant a phobl ifanc BAME wedi’u gorgynrychioli ar 
hyn o bryd yn y system gofal. 

Safbwyntiau:
Mae adroddiad Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal, 2018, yn cynnwys adborth a 
sylwadau	gan	blant	a	phobl	ifanc	sydd	wedi	cael	profiad	o	fod	mewn	gofal.	DRAFFT



91

Diffiniad: 
Mae troseddwyr ifanc yn 
ymwneud â phobl ifanc rhwng 
10 a 17 oed sydd wedi cyflawni 
troseddau anghyfreithlon. 
Mae Llywodraeth Cymru yn 
gweithio’n agos â Llywodraeth 
y DU sy’n dal i fod â rheolaeth 
gyffredinol dros gyfiawnder 
ieuenctid a throseddwyr ifanc 
yng Nghymru. 

Rhagor o 
wybodaeth:

• Bwrdd	Cyfiawnder	
Ieuenctid/Youth 
Justice	Board	(2020),	
Youth Justice Statistics 
2018/19 – England and 
Wales (Saesneg yn unig)

• Prifysgol Bangor ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru (2019), Deall cyfraddau profiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) 
ymysg poblogaeth o droseddwyr 
gwrywaidd yng Nghymru: Arolwg ACEs 
Carcharorion 

Troseddwyr ifanc

Tueddiadau:
Yn	ôl	yr	ystadegau	cyfiawnder	ieuenctid	ar	gyfer	2018–19,	arestiodd	yr	heddlu	ychydig	
dros 60,200 o blant (10–17 oed) yng Nghymru a Lloegr (ac eithrio Sir Gaerhirfryn). Mae 
nifer hwn wedi gostwng 77% dros y 10 mlynedd diwethaf, gyda gostyngiad o 5% yn y 
flwyddyn	ddiwethaf.

Cafodd 21,700 o blant eu rhybuddio neu eu dedfrydu. Mae nifer y plant gafodd rybudd 
neu ddedfryd wedi gostwng 83% dros y 10 mlynedd diwethaf, gyda gostyngiad o 19% yn y 
flwyddyn	ddiwethaf.	Roedd	cynnydd	o	12%	yn	nifer	y	plant	a	gadwyd	yn	y	ddalfa	ieuenctid	
ar	remand	(yn	aros	i	gael	eu	dedfrydu)	yn	y	flwyddyn	ddiwethaf,	sef	28%	o’r	holl	blant	yn	y	
ddalfa ieuenctid.

Patrymau: 
Mae’r	ystadegau	cyfiawnder	ieuenctid	ar	gyfer	2018/19	yn	dangos	bod	plant	du	bedair	
gwaith yn fwy tebygol na phlant gwyn o gael eu harestio. Hefyd, mae’r ystadegau’n dangos 
bod	oedran	cyfartalog	y	plant	rhwng	10	ac	17	oed	sy’n	mynd	i	mewn	i’r	system	cyfiawnder	
troseddol am y tro cyntaf wedi bod yn cynyddu dros y 10 mlynedd diwethaf – o 14.7 oed i 
15.3	oed	yn	y	flwyddyn	ddiweddaraf.	Yn	y	flwyddyn	yn	gorffen	mis	Mawrth	2019,	bechgyn	
oedd 82% yr holl rai sy’n mynd i mewn i’r system am y tro cyntaf, er mai 51% ydyn nhw o’r 
boblogaeth	o	rai	10–17	oed	yn	gyffredinol.	

Safbwyntiau:
Cafodd 468 o oedolion (18–69 oed) yng ngharchardai Cymru eu cyfweld ar gyfer Arolwg 
ACEs Carcharorion Prifysgol Bangor ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2019. Gofynnwyd i’r 
ymatebwyr	a	oedden	nhw	wedi	cael	profiad	o	ACE	(11	math	posibl)	ac	am	eu	hanes	
troseddol.	Mae’r	canfyddiadau’n	dangos	bod	carcharorion	oedd	wedi	profi	4	ACE	neu	
ragor bedair gwaith yn fwy tebygol o fod wedi treulio amser mewn sefydliad i droseddwyr 
ifanc	o’u	cymharu	ag	unigolion	oedd	heb	brofi	ACE. 

Adran 2 | Pennod 5

Tueddiadau, patrymau a safbwyntiau ar iechyd, l lesiant a gwydnwch
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Y gymdeithas a chymunedau

Diffiniad: 
Ystyr cydlyniant 

cymunedol yw 
bod ymdeimlad o 

ddiogelwch, ymdeimlad o 
berthyn a pherthnasoedd 

cymunedol cadarnhaol rhwng unigolion 
mewn ardal leol. 

Rhagor o wybodaeth:

• Llywodraeth Cymru 
(2019), Arolwg 
Cenedlaethol Cymru, 
2018–19: Cydlyniant 
cymunedol a diogelwch 
yn yr ardal leol 
(Saesneg yn unig)    

Cydlyniant cymunedol

Tueddiadau:
Yn	ôl	Llywodraeth	Cymru	(2019),	mae	85%	o	bobl	yn	fodlon â’u hardal leol, yr un canran ag 
yn 2016–17, ac mae 46% o bobl yn fodlon iawn â’u hardal, o’i gymharu â 44% yn 2016–17.

Yn 2018–2019, roedd 76% o bobl yn cytuno bod pobl o gefndiroedd gwahanol yn  
cyd-dynnu’n dda, cynnydd o 4% o’i gymharu â 2016–2017 (72%), ac roedd 76% o bobl 
yn cytuno bod pobl yn trin ei gilydd â pharch. Mae hyn yn gynnydd o 3% o’i gymharu â 
2016–2017 (73%).    

Patrymau: 
Mae	data	Llywodraeth	Cymru	yn	dangos	bod	59%	o’r	bobl	75	oed	neu’n	hŷn	yn	fodlon	
iawn â’u hardal leol, o’i gymharu â 34% o’r bobl 16–24 oed, ac roedd 60% o’r bobl oedd yn 
byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig yn fodlon iawn â’u hardal leol, o’i gymharu â 30% 
o’r bobl yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig.

Y	bobl	oedd	fwyaf	tebygol	o	deimlo’n	anniogel	wrth	gerdded	ar	eu	pen	eu	hunain	ar	ôl	iddi	
nosi	oedd	menywod,	pobl	â	chyflwr	iechyd	tymor	hir	sy’n	cyfyngu	ar	fywyd,	pobl	oedd	yn	
byw mewn amddifadedd materol neu mewn ardal drefol, a phobl oedd ag ymdeimlad isel 
o gydlyniant cymunedol. 

Safbwyntiau:
Yn 2018–19, yn Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gydlyniant cymunedol a diogelwch yn yr 
ardal leol, gofynnwyd i’r ymatebwyr a oedden nhw’n cytuno â thri gosodiad: eu bod yn 
perthyn i’r gymuned leol, bod pobl o gefndiroedd gwahanol yn cyd-dynnu’n dda yn eu 
hardal leol, a bod pobl yn eu hardal leol yn trin ei gilydd â pharch. Roedd 45% o’r bobl 
16–44 oed yn cytuno â’r gosodiadau, o’i gymharu â 63% o’r bobl dros 65 oed. Roedd 57% 
o’r bobl mewn ardaloedd gwledig yn cytuno â phob un o’r tri gosodiad o’i gymharu â 50% 
o’r bobl oedd yn byw mewn ardaloedd trefol. DRAFFT
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Trends, patterns and perspectives of health, well-being and resil ience

Section 2 | Chapter 5

Diffiniad: 
Ystyr unigrwydd yw teimlo wedi 
eich datgysylltu, ar wahân neu’n 
wag ynoch chi eich hun. Ystyr 
ynysigrwydd cymdeithasol yw bod 
ar wahân oddi wrth rwydweithiau 
cymdeithasol a chymunedol 
fel teulu, ffrindiau, cymdogion, 
gweithgareddau cymunedol neu 
fynediad at wasanaethau. 

Rhagor o 
wybodaeth:

• Llywodraeth Cymru (2018), Arolwg 
Cenedlaethol Cymru, 2016–17: 
Unigrwydd (Saesneg yn unig) 

Unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol

Tueddiadau:
Mae data Llywodraeth Cymru (2018) yn dangos, rhwng 2016 a 2017, fod 17% o bobl yn 
unig,	a	bod	54%	o	bobl	yn	profi	rhai	teimladau	o	unigrwydd.	Roedd	20%	o	bobl	iau	yn	nodi	
profiadau	o	unigrwydd,	o’i	gymharu	â	10%	o	bobl	75	oed	neu’n	hŷn.	

Roedd	20%	o	bobl	yn	profi	unigrwydd	a	oedd	yn	gysylltiedig	â	bod	heb	berthnasoedd	
personol	agos,	ac	roedd	34%	o	bobl	yn	unig	oherwydd	diffyg	cysylltiadau	cymdeithasol	
ehangach.

Patrymau: 
Yn	ôl	Llywodraeth	Cymru	(2018),	roedd	37%	o	bobl	oedd	yn	byw	mewn	amddifadedd	
materol yn teimlo’n unig yn 2016–17, o’i gymharu ag 14% o bobl nad oedden nhw’n byw 
mewn amddifadedd materol.

Roedd 25% o bobl o grwpiau ethnig heb fod yn wyn yn teimlo’n unig o’i gymharu ag 17% o 
bobl o grwpiau ethnig gwyn, ac roedd 13% o bobl briod yn teimlo’n unig o’i gymharu â 22% 
o bobl sengl.

Roedd	26%	o’r	bobl	nad	oedden	nhw’n	teimlo’n	saff	ar	ôl	iddi	nosi	yn	teimlo’n	unig,	o’i	
gymharu	ag	14%	o’r	bobl	oedd	yn	teimlo’n	saff.	Roedd	13%	o	wirfoddolwyr	yn	teimlo’n	
unig, o’i gymharu ag 19% o bobl nad oedden nhw’n wirfoddolwyr. 

Safbwyntiau:
Dangosodd	Arolwg	Cenedlaethol	Cymru	2016–17	ar	unigrwydd	fod	iechyd	cyffredinol	
gwael,	afiechyd	tymor	hir	sy’n	cyfyngu	ar	fywyd,	llesiant	meddyliol	gwael	a	llesiant	
goddrychol	gwael	i	gyd	yn	gysylltiedig	â	theimlo’n	unig.	Roedd	bod	ag	afiechyd	tymor	hir	
sy’n	cyfyngu	ar	fywyd	yn	cael	mwy	o	effaith	ar	unigrwydd	ymhlith	pobl	ifanc.			
DRAFFT
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Diffiniad: 
Llygredd yw 
presenoldeb 

sylwedd neu 
sylweddau 

sy’n niweidiol 
neu’n wenwynig 

i’r amgylchedd ac i’r rhai sy’n 
byw ynddo. Mae’r ciplun hwn 
yn canolbwyntio ar lygredd aer 
sy’n cael effaith negyddol ar yr 
hinsawdd yn ogystal  â iechyd a 
llesiant.   

Rhagor o wybodaeth:

• DEFRA (2019), National Statistics 
Release: Air Quality Statistics in the 
UK 1987 to 2018 (www.gov.uk/
government/statistics/air-quality-
statistics)

• www.icc.gig.cymru/gwasanaethau-
a-thimau/iechyd-cyhoeddus-
amgylcheddol/ansawdd-aer/

• Llywodraeth Cymru (2018) 
Ansawdd aer Cymru 2018 (www.
airquality.gov.wales/cy/) 

• Llywodraeth Cymru (2019), Arolwg 
Cenedlaethol Cymru, 2018–19: 
Newid hinsawdd a gweithredu 
amgylcheddol (Saesneg yn unig)

Llygredd

Tueddiadau:
Yn	ôl	ystadegau	DEFRA	yn	2019	ac	adroddiad	Llywodraeth	Cymru,	Ansawdd aer Cymru 
2018, heblaw am lygredd oson, mae crynodiadau llygryddion aer yng Nghymru wedi bod 
yn gwella’n gyson ers yr 1990au. Ar gyfartaledd, roedd nifer yr oriau o lefelau cymedrol 
neu uchel o lygredd oson yn uwch yn 2018 o’i chymharu â 2017 mewn lleoliadau gwledig 
a threfol. Roedd yr haf poeth yn 2018 wedi cyfrannu at y cynnydd yn yr achosion o lygredd 
oson cymedrol neu uchel.

Patrymau: 
Mae data Llywodraeth Cymru (2018) yn dangos bod crynodiadau oson yn tueddu i fod yn 
uwch	mewn	lleoliadau	gwledig	(effaith	gadarnhaol).	Ar	y	llaw	arall,	mae	ardaloedd	trefol	fel	
rhannau	o	Gaerdydd	yn	profi	lefelau	uchel	o	lygredd	aer,	yn	enwedig	yn	ystod	yr	oriau	brig	
pan	fydd	y	traffig	ar	ei	drymaf	yn	ystod	y	dydd	(effaith	negyddol).

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyfeirio at waith ymchwil sy’n dangos efallai fod pobl 
sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn fwy agored i niwed llygredd aer o’u 
cymharu â phobl sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig. 

Safbwyntiau:
Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru 2018–19 ar newid hinsawdd a gweithredu amgylcheddol 
yn dangos bod 93% o bobl yn meddwl bod hinsawdd y byd yn newid, a bod 48% o’r bobl 
hynny o’r farn mai gweithgarwch dynol sy’n bennaf cyfrifol am y newid hwnnw. Mae hyn i 
fyny o 38% yn 2016–17. Byddai 73% o bobl yn cefnogi’r Llywodraeth pe bai’n llunio polisi i 
wneud mwy o ddefnydd o egni adnewyddadwy, a byddai 80% o bobl rhwng 16 a 44 oed yn 
cefnogi’r	polisi	hwn	o’i	gymharu	â	57%	o	bobl	65	oed	neu’n	hŷn.

Roedd dros hanner y bobl yn yr arolwg yn cefnogi polisïau ar gyfer llwybrau troed mwy 
diogel, mwy o lwybrau beicio a gwario mwy o arian ar drafnidiaeth gyhoeddus. Doedd codi 
tâl	ar	yrwyr	er	mwyn	dod	i	mewn	i	drefi	a	dinasoedd	(16%)	neu	gynyddu	trethi	ar	betrol	
(14%) ddim yn ddewisiadau mor boblogaidd. 

DRAFFT
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GWEITHGAREDD

Ar gyfer pob is-destun, ysgrifennwch un duedd neu batrwm sy’n ymwneud â 
grŵp	penodol	o	bobl.	Er	enghraifft,	gallai	tueddiadau	neu	batrymau	mewn	un	
is-destun	ymwneud	â	phobl	hŷn.	Gallai	is-destun	arall	ymwneud	â’r	rhai	sy’n	
byw naill ai mewn ardaloedd difreintiedig neu ardaloedd cefnog.

Bydd y gweithgaredd hwn yn eich galluogi i ddatblygu darlun o 
anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant ar draws Nghymru.

Mae’r cipluniau hyn o dueddiadau, patrymau a safbwyntiau ar iechyd, llesiant a gwydnwch 
yn dangos anghydraddoldebau amlwg mewn iechyd, llesiant a gwydnwch yng Nghymru. Er 
enghraifft:

Adnoddau ar gyfer byw:

• Mae	pobl	mewn	cyflogaeth	yn	nodi	canrannau	uwch	o	lesiant	cadarnhaol	o’u	
cymharu â phobl ddi-waith. 

• Mae	pobl	sydd	heb	gymwysterau,	sydd	ag	afiechyd,	anabledd	neu	eiddilwch	tymor	
hir, sydd ag un neu ragor o blant, sydd heb fynediad at y rhyngrwyd, at gar neu 
fan, a menywod yn fwy tebygol o fod yn byw mewn amddifadedd materol, sy’n 
gysylltiedig â thlodi.

• Mae	oedolion	mewn	ardaloedd	mwy	cefnog	yn	bwyta	mwy	o	ffrwythau	a	llysiau.	
Hefyd maen nhw’n yfed mwy o alcohol na’r canllawiau yn amlach mewn wythnos 
arferol.	Mae’r	ffigurau	hyn	yn	dangos	gallu	i	dalu	am	ffrwythau	a	llysiau	sy’n	ffactor	
ffordd	o	fyw	cadarnhaol,	ynghyd	â	gallu	i	dalu	am	ragor	o	alcohol	sy’n	ffactor	ffordd	
o fyw negyddol.

Profiadau unigolion a’u ffordd o fyw:

• Mae	cyfraddau	iechyd,	llesiant	a	gwydnwch	gwael,	neu	ffactorau	risg	sy’n	gysylltiedig	
â’r rhain, yn uwch mewn ardaloedd difreintiedig. Yn ardaloedd mwyaf difreintiedig 
Cymru, mae cyfradd clefyd cardiofasgwlar dros ddwywaith y gyfradd yn yr ardaloedd 
lleiaf difreintiedig. Mae llai o oedolion yn manteisio ar raglenni sgrinio mewn 
ardaloedd difreintiedig o’u cymharu ag ardaloedd cefnog.

Adran 2 | Pennod 5

Tueddiadau, patrymau a safbwyntiau ar iechyd, l lesiant a gwydnwch
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• O’u	cymharu	â	phobl	oedd	heb	gael	profiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod	(ACE),	
mae’r	rhai	oedd	wedi	profi	pedwar	ACE	neu	ragor	3.7	gwaith	yn	fwy	tebygol	o	fod	
yn	cael	triniaeth	am	afiechyd	meddwl	ar	hyn	o	bryd.	Mae	carcharorion	oedd	wedi	
profi	4	ACE	neu	ragor	bedair	gwaith	yn	fwy	tebygol	o	fod	wedi	treulio	amser	mewn	
sefydliad	i	droseddwyr	ifanc	o’u	cymharu	ag	unigolion	oedd	heb	brofi	ACE.	

• Mae angen mwy o ofal a chymorth ar bobl wrth iddyn nhw heneiddio. Pobl 85 oed 
neu’n	hŷn	yw’r	grŵp	mwyaf	sy’n	derbyn	gofal	yn	y	cartref.	Mae	data	yn	awgrymu	y	
bydd	nifer	y	bobl	hŷn	sy’n	byw	gyda	chanser	yn	treblu	rhwng	2010	a	2040.	

Y gymdeithas a chymunedau:

• Roedd canran uwch o bobl oedd yn byw yn ardaloedd lleiaf difreintiedig Cymru yn 
dweud eu bod yn fodlon iawn â’u hardal leol (60% o’r ymatebwyr), o’i gymharu â’r 
bobl oedd yn byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig (30% o’r ymatebwyr). 

• Roedd nifer uwch o bobl oedd yn byw mewn amddifadedd materol (sy’n gysylltiedig 
â thlodi) yn teimlo’n unig o’u cymharu â phobl nad oedden nhw’n byw mewn 
amddifadedd materol. 

• Efallai fod pobl sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn fwy agored i 
niwed llygredd aer o’u cymharu â phobl sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig

Mae deddfwriaeth a strategaethau i hybu iechyd, llesiant a gwydnwch da yn canolbwyntio ar yr 
anghydraddoldebau hyn, a bydd mwy o fanylion am hyn yn y bennod nesaf.

CRYNODEB O’R DYSGU
TUEDDIADAU, PATRYMAU A SAFBWYNTIAU AR IECHYD, LLESIANT A 
GWYDNWCH

Yn y bennod hon, rydych chi wedi:

• Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o dueddiadau, patrymau a 
safbwyntiau ar iechyd, llesiant a gwydnwch.

• Darganfod	ffynonellau	data	sy’n	dylanwadu	ar	dueddiadau,	patrymau	a	
safbwyntiau.

• Gweld	enghreifftiau	o	dystiolaeth	sy’n	amlygu	anghydraddoldebau	mewn	
iechyd, llesiant a gwydnwch yng Nghymru.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 1 – Egwyddorion gofal ac ymarfer diogel o fewn gofal person-ganolog sy’n 
canolbwyntio ar ganlyniadau

 ⃘ 1.2 – Deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, codau ymddygiad ac ymarfer 
proffesiynol	a’r	ffordd	y	mae’r	rhain	yn	effeithio	ar	ddarpariaeth	sy’n	
canolbwyntio ar ganlyniadau yng Nghymru a’r DU

◊	 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

 ⃘ 2.5 – Approaches to promoting and protecting health, well-being and resilience

Mae deddfwriaeth a strategaethau ar waith 
yng Nghymru sy’n hybu iechyd, llesiant a 
gwydnwch da ym mywydau pobl.

Deddfwriaeth:

• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

 
Strategaethau: 

• Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol (wedi’i gefnogi gan 
egwyddorion gofal iechyd darbodus)

• Mwy na Geiriau

Pennod 6:  Deddfwriaeth a strategaethau i hybu 
iechyd, llesiant a gwydnwch da

Geiriau allweddol  

Deddfwriaeth

StrategaethauDRAFFT
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Diffiniadau allweddol

Deddfwriaeth Holl	ddeddfau	ysgrifenedig	y	wlad	neu	ran	ohonyn	nhw,	sef	y	corff	
o reolau sy’n llywodraethu cymdeithas, e.e. Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Strategaethau Camau allweddol neu gynlluniau gweithredu sy’n gysylltiedig â 
deddfwriaeth, e.e. Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol. 

Egwyddorion Ym	maes	iechyd	a	gofal	cymdeithasol,	mae	egwyddorion	yn	disgrifio	
gwerthoedd,	credoau	ac	ymddygiad	a	ddylai	lywio’r	ffordd	mae	
deddfwriaeth	a	strategaethau	yn	cael	eu	cyflwyno,	e.e.	egwyddorion	
gofal iechyd darbodus. 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014

Mae Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
yn canolbwyntio ar lesiant unigolion 
sydd angen gofal a chymorth, a 
gofalwyr sydd angen cymorth. 

Efallai bydd unigolion yn dod i gysylltiad 
â’r gwasanaethau cymdeithasol ar adegau 
gwahanol yn eu bywydau, am gyfnodau 
gwahanol o amser ac am resymau 
gwahanol.	Er	enghraifft,	bydd	angen	
cymorth y gwasanaethau cymdeithasol 
ar	rai	unigolion	ar	ôl	cael	eu	rhyddhau	o’r	
ysbyty wedi llawdriniaeth. 

Mae gwasanaethau ailalluogi yn darparu lefelau priodol o ofal a chymorth er mwyn i unigolyn 
ddatblygu neu ailennill ei annibyniaeth. Efallai bydd angen cymorth ailalluogi ar unigolyn am 
gyfnod penodol o amser, ac ni fydd angen y gofal a’r cymorth arno wedi’r cyfnod hwnnw.  

Fel arall, bydd rhai plant yn cael cymorth oddi wrth y gwasanaethau cymdeithasol drwy gydol 
eu plentyndod fel unigolion sy’n byw mewn cartref gofal preswyl i blant neu gyda gofalwyr 
maeth tan y byddan nhw’n troi’n oedolion. Wedi hynny, bydd y cysylltiad â’r gwasanaethau 
cymdeithasol yn dod i ben mewn rhai achosion, neu efallai bydd yn parhau yn dibynnu ar yr 
amgylchiadau.
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Nod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yw hybu iechyd, llesiant a 
gwydnwch da ymhlith unigolion sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth. 
Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi nodi pedair egwyddor sylfaenol sy’n sail i’r Ddeddf:

• llais a rheolaeth

• atal ac ymyrryd yn gynnar

• cydgynhyrchu

• llesiant.

Llais a rheolaeth 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn pwysleisio y dylai unigolion 
gael eu grymuso i ddatblygu perthynas newydd â’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, a 
gofal plant. Yn y berthynas newydd hon, mae gan yr unigolyn lais a rheolaeth, fel partner cyfartal 
â	gweithwyr	proffesiynol	o	safbwynt	ei	ofal	a’i	gymorth.	

Ystyr partneriaeth gyfartal yw’r canlynol:

• Rhaid	i	weithwyr	proffesiynol	ddechrau	drwy	dybio	bod	oedolyn	yn	gwybod	beth	mae	
ei eisiau a beth sydd ei angen i wella ei lesiant. Mae gan blant yr hawl i nodi’r hyn sy’n 
bwysig iddyn nhw. Ar yr amod nad oes bygythiad i iechyd a llesiant plentyn, dylai teulu 
plentyn chwarae rhan ganolog wrth wneud unrhyw benderfyniadau sy’n ymwneud â 
gofal a chymorth y plentyn hwnnw. Rhaid deall yr hyn sy’n bwysig i unigolyn a’r hyn 
mae	eisiau	ei	gyflawni.	Mae	hyn	yn	grymuso	unigolyn	i	fod	â	llais	a	rheolaeth.

• Dylai eiriolaeth fod ar gael er mwyn galluogi unigolion i fod yn ganolog i’w cynllun 
gofal a chymorth, drwy allu mynegi yr hyn y maen nhw ei eisiau, eu barn a’u 
teimladau. Dylai plant gael gwybodaeth sy’n briodol i’w hoedran a’u lefel dealltwriaeth. 
Bydd	hyn	yn	galluogi	unigolion	i	gymryd	rhan	mewn	penderfyniadau	sy’n	effeithio	
arnyn nhw, fel datblygu eu canlyniadau personol (h.y. beth mae unigolyn eisiau ei 
gyflawni	i	wella	ei	iechyd	a’i	lesiant).	Wrth	ddatblygu	canlyniadau	personol,	dylai’r	
diffiniadau	a’r	datganiadau	llesiant	yn	y	Fframwaith	Canlyniadau	Cenedlaethol	gael	
eu hystyried.  Dylai’r canlyniadau personol gynnwys cerrig milltir realistig, gweladwy 
a	chyraeddadwy.	Mae’n	bwysig	rhagweld	unrhyw	rwystrau	i	gyflawni	canlyniadau	
personol fel bod cynllun gofal a chymorth yn cynnwys camau gweithredu a allai gael 
gwared	ar	y	rhwystrau	hyn.	Er	enghraifft,	os	nad	oes	hyder	gan	unigolyn	i	ddod	yn	fwy	
gweithgar	yn	gorfforol,	mae’n	bwysig	dod	i	gytundeb	o	ran	beth	gallai’r	unigolyn	ei	
wneud er mwyn magu hunanhyder yn raddol. 

Geiriau allweddol  

Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 

Adran 2 | Pennod 6

Deddfwriaeth a strategaethau i hybu iechyd, l lesiant a gwydnwch da
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• Mae’n bwysig parchu urddas ac 
amrywiaeth unigolyn. Ystyr hyn yw 
parchu nodweddion, diwylliant a 
chredoau’r unigolyn, gan gynnwys 
unrhyw gredoau crefyddol neu 
ysbrydol. Mae gan siaradwyr Cymraeg 
yr hawl i dderbyn eu gofal a’u cymorth 
drwy gyfrwng y Gymraeg

• Dylai hawliau a hawlogaethau unigolion 
gael eu hybu. Mae hyn yn gysylltiedig 
â hawliau dynol ac egwyddorion llais 
a rheolaeth, lle mae gan unigolion yr 
hawl i gael eu clywed, gan gynnwys hawl i fynegi pryderon a chwynion. 

• Mae gan unigolion gyfrifoldeb i gyfrannu at eu gofal a’u cymorth. Mae hyn yn 
cynnwys	y	cyfraniad	y	gall	pobl	eraill	ei	wneud,	fel	teulu,	ffrindiau	a	chymunedau,	i	
hybu iechyd, llesiant a gwydnwch unigolyn.

Atal ac ymyrryd yn gynnar 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi pwyslais ar atal ac 
ymyrryd yn gynnar. Ystyr atal 
yw oedi neu atal angen am 
ofal a chymorth a rhwystro 
anghenion pobl rhag mynd yn 
waeth. 

Rhaid i awdurdodau lleol 
gynnal asesiadau o’r 
boblogaeth i ddatblygu 
dealltwriaeth o anghenion 
llesiant pobl, gan gynnwys 
unrhyw rwystrau i gael iechyd, 
llesiant a gwydnwch da. Er 
enghraifft,	os	yw	awdurdod	
lleol yn darganfod bod rhan o’i 
boblogaeth yn byw mewn tlodi, 
rhaid i’r awdurdod weithredu i 
ymdrin	â’r	ffactorau	sy’n	achosi	
tlodi, er mwyn gwella’r canlyniadau i unigolion.
DRAFFT
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Yn	ôl	Adran	15	y	Ddeddf,	rhaid	i	awdurdodau	lleol	ddarparu	neu	drefnu	gwasanaethau	ataliol,	
gan gynnwys gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth, er mwyn:

• cyfrannu at oedi neu atal anghenion pobl am ofal a chymorth rhag datblygu

• lleihau’r angen am ofal a chymorth i bobl sydd ag anghenion yn barod

• hybu’r syniad mai teuluoedd ddylai fagu eu plant, mewn achosion pan fydd hyn yn 
hybu eu llesiant

• lleihau	effaith	anableddau	ar	bobl	anabl	(gan	gymhwyso’r	model	cymdeithasol	o	
anabledd yn hytrach na’r model meddygol o anabledd)

• cyfrannu at atal pobl rhag cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso.

Yn	ôl	Deddf	Gwasanaethau	Cymdeithasol	a	Llesiant	(Cymru)	2014,	dylai	gwasanaethau	ataliol:	

• gael eu darparu i bawb er mwyn helpu pobl i osgoi datblygu anghenion gofal a 
chymorth – ystyr hyn yw bod pobl sydd ddim yn cael cymorth gan y gwasanaethau 
cymdeithasol ar hyn o bryd yn gallu elwa (e.e. gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a 
chymorth)

• cael eu targedu at unigolion sydd â mwy o risg o ddatblygu anghenion gofal a 
chymorth (e.e. pobl sy’n byw mewn tlodi)

• lleihau	i	ba	raddau	mae	angen	gofal	a	chymorth	presennol	yn	effeithio	ar	
ddefnyddiwr	gwasanaeth	(e.e.	lleihau	effaith	anabledd	ar	fywyd	person	anabl	drwy	
gael gwared ar rwystrau).

Mae ymyrryd yn gynnar yn allweddol er mwyn newid canlyniadau unigolion sy’n byw mewn 
amgylchiadau penodol fel tlodi. O dan y Ddeddf, mae’n ofynnol i awdurdodau lleol gydweithio 
â	sefydliadau	eraill	i	ymyrryd	ar	y	cyfle	cyntaf	er	mwyn	atal	teuluoedd	rhag	cyrraedd	argyfwng.	
Er	 enghraifft,	 bwriad	 Teuluoedd	 yn	 Gyntaf	 yw	 gwella	 canlyniadau	 i	 deuluoedd	 a	 meithrin	
gwydnwch,	yn	enwedig	yn	achos	teuluoedd	sy’n	profi	tlodi.	

Y camau gweithredu ymyrryd yn gynnar sydd eu hangen i hybu canlyniadau llesiant i blentyn 
yw diogelu rhag cam-drin ac esgeuluso, cynnal neu ddatblygu perthnasoedd teuluol neu 
berthnasoedd	personol	 pwysig	 eraill,	 a	 hybu	datblygiad	 corfforol,	 emosiynol,	 cymdeithasol	
neu ymddygiadol.

Adran 2 | Pennod 6

Deddfwriaeth a strategaethau i hybu iechyd, l lesiant a gwydnwch da
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Cydgynhyrchu

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn pwysleisio y dylai’r 
bobl sy’n darparu gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, a gofal plant fod wedi’u grymuso 
i gydgynhyrchu datrysiadau arloesol ar y cyd 
ag unigolion sydd angen gofal a chymorth, a 
gofalwyr sydd angen cymorth. 

Ystyr cydgynhyrchu yw pan fydd unigolion 
a	 gweithwyr	 proffesiynol	 yn	 gweithio	 gyda’i	
gilydd	 gan	 rannu	pŵer	 a	 chyfrifoldeb,	 i	 ddod	o	
hyd i ddatrysiadau arloesol er mwyn oedi, atal 
a bodloni’r angen am ofal a chymorth drwy 
rwydweithiau a chymunedau lleol. 

Mae	datrysiadau	arloesol	yn	ymwneud	â	hybu	ffyrdd	newydd	o	gyflwyno	gwasanaethau:	

Dyma’r egwyddorion cydgynhyrchu sydd wedi’u nodi yn y Ddeddf:

• Trin pobl fel asedau, h.y. canolbwyntio ar yr hyn maen nhw’n gallu ei gyfrannu.

• Adeiladu ar alluoedd, h.y. adeiladu ar gryfderau pobl a’r hyn maen nhw’n gallu ei 
wneud yn barod.

Mentrau cymdeithasol
Busnesau sy’n buddsoddi’r elw 

yn y busnes ei hun neu yn y 
gymuned leol er mwyn gwella 

bywydau pobl yn y gymdeithas.

Gwasanaethau wedi'u 
harwain gan ddefnyddwyr

Y bobl sydd â mynediad at y 
gwasanaethau ac sy'n eu 

defnyddio sy'n penderfynu sut 
dylai'r gwasanaethau gael eu 

darparu.

Sefydliadau'r trydydd 
sector/sefydliadau 

gwirfoddol
Bydd yr elw'n cael ei ddefnyddio 

i hyrwyddo gwaith y sefydliad 
(mae hyn yn cynnwys 

sefydliadau nid-er-elw).

Cwmnïau cydweithredol
Yr aelodau sy'n berchen ar y 

busnes.
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• Datblygu cydfuddiannu (mutuality) a dwyochredd (reciprocity), sy’n golygu bod dau 
berson yn deall sefyllfa ei gilydd ac yn barod i roi a derbyn wrth drafod a gwneud 
penderfyniadau.	Enghraifft	o	hyn	yw	bod	pob	asiantaeth	a	sefydliad	yn	cydweithio’n	
dda mewn partneriaeth i hyrwyddo iechyd, llesiant a gwydnwch. 

• Buddsoddi mewn rhwydweithiau i rannu gwybodaeth. Ystyr hyn yw y dylai unigolion 
a	gweithwyr	proffesiynol	ddatblygu	cysylltiadau	â	chymunedau	ar	draws	Cymru	i	sôn	
am yr hyn sydd wedi gweithio’n dda iddyn nhw a’r hyn bydden nhw’n ei wneud yn 
wahanol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau.

• Gwneud y gwahaniaethau rhwng y darparwyr a’r bobl sydd angen gofal a chymorth, 
a gofalwyr sydd angen cymorth yn llai amlwg. Mae hyn yn ymwneud â’r syniad o 
fod yn bartneriaid cyfartal lle mae’r bobl sy’n derbyn gofal a chymorth a’r bobl sy’n 
ei	ddarparu	yn	gydradd	o	ran	parch	a	phŵer.	Er	enghraifft,	dylai	unigolion	gael	eu	
cynnwys	pan	fydd	sefydliadau	iechyd	a	gofal	cymdeithasol	yn	dylunio	ac	yn	cyflwyno	
manylebau	tendro	(pan	fydd	gwahoddiad	i	sefydliadau	gyflwyno	cynnig	a	chost	am	
ddarparu gwasanaethau mewn ardal benodol).

• Hwyluso yn hytrach na darparu gwasanaethau, sy’n golygu bod cymunedau’n cael 
eu grymuso i hybu gwydnwch, iechyd a llesiant drwy berthnasoedd cadarnhaol a 
chymorth yn y gymuned, yn hytrach na dibynnu ar wasanaethau am dâl yn unig.

Llesiant

Wrth ddatblygu canlyniadau 
personol,	dylai’r	diffiniad	
a’r datganiadau llesiant yn 
y Fframwaith Canlyniadau 
Cenedlaethol gael eu hystyried.  
Y rheswm dros hyn yw bod y 
diffiniadau	a’r	canlyniadau	hyn	
wedi’u datblygu ar sail trafodaeth 
ag unigolion sydd angen gofal a 
chymorth, a gofalwyr sydd angen 
cymorth. Mae Pennod 1 yn trafod 
y	diffiniadau	a’r	datganiadau	
yn y Fframwaith Canlyniadau 
Cenedlaethol yn fwy manwl.

Adran 2 | Pennod 6

Deddfwriaeth a strategaethau i hybu iechyd, l lesiant a gwydnwch da
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Rhagor o wybodaeth:  
Mae’r sefydliadau canlynol yn hybu egwyddorion llais a rheolaeth a 
chydgynhyrchu,	ac	yn	dylanwadu	ar	y	ffordd	mae	gwasanaethau’n	cael	
eu darparu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol: 

◊	 Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan: www.allwalespeople1st.co.uk/?lang=cy 
Mae’r mudiad hwn ar gyfer dynion a menywod sydd ag anabledd 
dysgu, a’r aelodau sy’n arwain y mudiad hefyd.

◊	 Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru: www.copronet.cymru 
Mae’r mudiad hwn yn hybu cydgynhyrchu wrth ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus.

◊	 Rhwydwaith Cydgynhyrchu yr Alban: www.coproductionscotland.
org.uk 
Mae’r mudiad hwn hefyd yn datblygu dealltwriaeth o gydgynhyrchu 
wrth ddarparu gwasanaethau, gan gynnwys ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi saith nod llesiant 
sy’n gorfodi’r llywodraeth genedlaethol, llywodraeth leol, byrddau iechyd lleol a 
sefydliadau cyhoeddus penodol eraill i weithio gyda’i gilydd i wella llesiant yng 
Nghymru. 

Y saith nod llesiant yw:

1. Cymru lewyrchus

2. Cymru gydnerth

3. Cymru iachach

4. Cymru sy’n fwy cyfartal

5. Cymru o gymunedau cydlynus

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

7. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.
DRAFFT
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Yn	ôl	y	Ddeddf,	mae’n	rhaid	i	sefydliadau	hybu	‘datblygu	cynaliadwy’	–	hynny	yw,	gwella	
llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru yn unol â’r egwyddor 
datblygu	cynaliadwy.	Felly,	dylai	sefydliadau	weithio	mewn	ffyrdd	sy’n	bodloni	anghenion	y	
bobl sy’n byw yng Nghymru nawr, heb fygwth gallu 
cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu hanghenion. 

Dylai’r egwyddor datblygu cynaliadwy a’r saith nod 
llesiant	gael	eu	cyflawni	drwy	ddilyn	pum	ffordd	
wahanol o weithio:

1. Hirdymor 
Meddwl	am	effaith	hirdymor	yr	hyn	sy’n	
cael ei wneud nawr, er mwyn sicrhau nad 
yw cenedlaethau’r dyfodol yn methu â 
bodloni eu hanghenion.

2. Integreiddio 
Gweithio	mewn	ffordd	integredig	–	er	efallai	bod	un	nod	penodol	yn	cael	sylw,	mae	
angen ystyried y nodau llesiant eraill o ran sut maen nhw’n dylanwadu ar y nod 
penodol hwn ac yn cael eu dylanwadu ganddo. 

3. Cynnwys 
Cynnwys pobl amrywiol o’r maes wrth wneud unrhyw benderfyniadau a fydd yn 
effeithio	arnyn	nhw.

4. Cydweithio  
Gweithio	gydag	eraill	mewn	ffordd	gydweithredol	a	chynaliadwy.	Ystyr	hyn	yw	y	dylai	
unigolion, gofalwyr, aelwydydd a sefydliadau weithio gyda’i gilydd, gan ddefnyddio 
dulliau	a	fydd	yn	cael	effaith	gadarnhaol	nawr	ac	ar	genedlaethau’r	dyfodol.

5. Atal 
Deall pam mae problemau wedi codi yn y lle cyntaf er mwyn gallu ymdrin â’r 
ffactorau	sydd	wedi’u	hachosi.	Mae’n	bwysig	gwneud	hyn	er	mwyn	atal	y	problemau	
hyn rhag digwydd eto.

Geiriau 
allweddol  

Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015

Nodau llesiant

Ffyrdd o weithio

Adran 2 | Pennod 6

Deddfwriaeth a strategaethau i hybu iechyd, l lesiant a gwydnwch da
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Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn adlewyrchu cysyniadau cyfannol 
o iechyd – hynny yw, mae pob un o’r saith nod llesiant yn dylanwadu ar ei gilydd. 

Mae’r Ddeddf yn gwahaniaethu rhwng llesiant unigolion a llesiant Cymru:

• Mae	llesiant	unigolion	yn	gysylltiedig	â’r	diffiniadau	sydd	i’w	cael	yn	Neddf	
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

• Mae llesiant Cymru yn gysylltiedig â’r egwyddor datblygu cynaliadwy sy’n cysylltu’r 
amgylchedd, yr economi, y gymdeithas a diwylliant, gan fod yr elfennau hyn yn 
ymwneud ag ansawdd bywydau pobl. 

Yn	ôl	 y	ddeddfwriaeth	hon,	mae’n	 rhaid	 i	 sefydliadau	 ystyried	effaith	hirdymor	 yr	hyn	 sy’n	
cael	ei	wneud	nawr	er	mwyn	dylanwadu	ar	y	dyfodol.	Er	enghraifft,	mae	nod	llesiant	‘Cymru	
iachach’	yn	gosod	amcan,	sef	bod	pobl	yn	profi’r	iechyd	a	llesiant	gorau	posibl.	I	gyflawni	hyn,	
rhaid i bobl ddeall pa ddewisiadau ac ymddygiad fydd yn hybu canlyniadau personol da iddyn 
nhw	eu	hunain	yn	y	dyfodol.	Enghraifft	arall	yw	sut	byddai	 lleihau	gordewdra	ymhlith	plant	
nawr yn atal neu’n lleihau’r tebygrwydd o ddatblygu problemau iechyd a llesiant yn y dyfodol. 
Mae’n	rhaid	i	unigolion,	gofalwyr,	teuluoedd,	ysgolion,	sefydliadau	iechyd	a	chyrff	eraill	weithio	
gyda’i gilydd (cydweithio) a chyfuno syniadau, gwybodaeth ac adnoddau (integreiddio) er 
mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol.

Gall	 llywodraethau	 hefyd	 gyflwyno	 deddfau	 er	 mwyn	 gwella	 canlyniadau’r	 dyfodol.	 Er	
enghraifft,	y	dreth	siwgr	yw’r	tâl	mae’r	 llywodraeth	yn	ei	godi	ar	gwmnïau	diodydd	meddal.	
Ystyr hyn yw bod rhaid i’r cwmnïau hyn dalu trethi ychwanegol, yn dibynnu ar faint o siwgr 
sydd yn y diodydd maen nhw’n eu cynhyrchu neu’n eu mewnforio. Dylai’r arian sy’n cael ei godi 
o’r trethi hyn gael ei fuddsoddi mewn rhaglenni i hybu iechyd a llesiant, fel chwaraeon i blant 
a phobl ifanc.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ym mhob ardal awdurdod lleol, sy’n cynnwys 
cynrychiolwyr o sefydliadau sy’n gorfod weithio gyda’i gilydd i hybu llesiant unigolion a llesiant 
Cymru	 yn	 gyffredinol	 er	 lles	 pawb.	 Yn	 ôl	 y	 Ddeddf,	mae’n	 rhaid	 i	 Fyrddau	 Gwasanaethau	
Cyhoeddus gyhoeddi amcanion sy’n  dangos sut byddan nhw’n rhoi’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy ar waith. Mae Adran 4 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi 
disgrifiad	o	bob	nod	llesiant,	fel	sydd	i’w	weld	ar	y	dudalen	ganlynol.	DRAFFT
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Nodau llesiant 

(Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru (2016), Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Nodiadau ar gyfer pobl ifanc)

Cymru lewyrchus – pan fydd gan bawb swyddi a does dim 
tlodi.

Cymru gydnerth – pan fyddwn ni'n barod ar gyfer digwyddia-
dau fel llifogydd.

Cymru iachach – pan fydd pawb yn fwy iach ac yn gallu gweld 
meddyg pan fydd angen.

Cymru sy'n fwy cyfartal – pan fydd pawb yn cael cyfle cyfartal 
beth bynnag yw eu cefndir.

Cymru o gymunedau cydlynus – pan fydd cymunedau'n gallu 
byw gyda'i gilydd yn hapus.

Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu – pan 
fydd llawer o gyfleoedd gyda ni i wneud pethau gwahanol a 
phan fydd llawer o bobl yn gallu siarad Cymraeg.

Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang – pan fyddwn ni'n gofalu 
am yr amgylchedd ac yn meddwl am bobl eraill ledled y byd.

Adran 2 | Pennod 6

Deddfwriaeth a strategaethau i hybu iechyd, l lesiant a gwydnwch da
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ASTUDIAETH ACHOS:

Mae Nia yn 16 oed ac wrth ei bodd yn coginio. Mae hi’n defnyddio llawer o 
ffrwythau	a	llysiau	wrth	goginio	ac	mae	hi’n	ymwybodol	iawn	o’r	hyn	mae	hi’n	
ei fwyta a faint mae hi’n ei fwyta. Mae Nia bob amser wedi bod yn weithgar 
yn	gorfforol	ac	mae	hi’n	chwarae	yn	ei	thîm	pêl-droed	lleol.	Mae	Owen,	tad-cu	
Nia,	yn	59	oed	a	newydd	ddychwelyd	adref	ar	ôl	bod	yn	yr	ysbyty.	Aeth	criw	
ambiwlans	ag	ef	i’r	uned	gofal	dwys	ar	ôl	iddo	gael	poenau	difrifol	yn	ei	frest.	
Cafodd ddiagnosis o drawiad ar y galon. Mae Owen wedi cael llawdriniaeth ar 
y galon er mwyn lledu ei rydwelïau a nawr mae e’n gwella gartref. Mae ganddo 
bresgripsiwn ar gyfer meddyginiaeth, a bydd rhaid iddo gymryd rhai tabledi 
yn y tymor hir. Dydy Owen erioed 
wedi	hoffi	unrhyw	beth	mae	Nia	
wedi’i goginio. Mae’n well ganddo 
ei	hoff	fwydydd,	sef	pastai,	pei	a	
sglodion. Mae Owen yn ordew 
ac mae Nia wedi siarad ag ef o’r 
blaen	am	ei	ddeiet.	Yn	ôl	Nia,	mae	
ei ddewisiadau bwyd a’i lefelau 
gweithgarwch isel yn cynyddu ei risg 
o	ddioddef	afiechyd	gan	gynnwys	
clefyd y galon. Mae Owen wedi 
chwerthin bob tro mae Nia wedi 
esbonio hyn, ac wedi gwrthod newid 
ei ddeiet a gyrru i bob man, gan gynnwys i’r siop leol er y gallai gerdded iddi 
mewn 10 munud. Ers y trawiad ar y galon, mae meddygon wedi dweud wrth 
Owen fod rhaid iddo newid ei ddeiet a dilyn y Canllaw Bwyta’n Dda. Hefyd bydd 
rhaid iddo gynyddu ei lefel gweithgarwch. Bydd Owen yn 60 oed cyn bo hir, ac 
mae	Nia	yn	paratoi	bwffe	iach	ar	gyfer	ei	barti	pen-blwydd	syrpreis.

1. Nodwch	un	ffordd	mae	dewisiadau	ac	ymddygiad	Owen	wedi	dylanwadu	ar	
ei iechyd a’i lesiant yn ddiweddarach yn ei fywyd.

2. Nodwch	un	ffordd	mae	dewisiadau	ac	ymddygiad	Nia	yn	debygol	o	effeithio	
ar ei hiechyd a’i llesiant yn y dyfodol.

3. Rhestrwch	ddwy	ffordd	mae	Owen	wedi	defnyddio	gwasanaethau	ac	
adnoddau gofal iechyd fyddai o bosibl wedi gallu cael eu hatal. 

4. Nodwch	un	ffordd	gallai	defnydd	Nia	o	wasanaethau	gofal	iechyd	fod	yn	
wahanol i ddefnydd ei thad-cu pan fydd hi’n cyrraedd ei oedran ef.
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Gofal iechyd darbodus

Yn ôl Comisiwn Bevan, gofal iechyd 
darbodus yw gofal iechyd sydd wedi’i 
ddatblygu, wedi’i reoli a’i ddarparu 
mewn ffordd feddylgar, gofalus a doeth. 
Bwriad hyn yw sicrhau manteision 
amlwg a chanlyniadau cadarnhaol i 
gleifion, a gwneud y defnydd gorau o 
adnoddau cyfyngedig ar yr un pryd.

Mae	 Comisiwn	 Bevan	 yn	 cynnig	 cyngor	
annibynnol i Lywodraeth Cymru ac i 
sefydliadau yng Nghymru er mwyn bodloni anghenion pobl sy’n byw yng Nghymru. Yn 2013, 
gofynnodd	y	Gweinidog	dros	Iechyd	a	Gofal	Cymdeithasol	 i	Gomisiwn	Bevan	ddod	o	hyd	i’r	
ffordd	orau	o	ddefnyddio	adnoddau	cyfyngedig	i	gefnogi	gofal	iechyd	o	ansawdd	uchel	ledled	
Cymru.

Mae’r gofal iechyd hwn yn cael ei ddarparu yn wyneb heriau fel poblogaeth sylweddol o 
bobl	hŷn	(sy’n	cynyddu’r	tebygrwydd	o	fod	angen	gofal	a	chymorth),	ardaloedd	o	dlodi	(sy’n	
gysylltiedig ag iechyd a llesiant gwael) a heriau eraill fel gordewdra ymhlith plant ac oedolion. 

Yn	2013,	cynhyrchodd	Comisiwn	Bevan	adroddiad	
oedd	yn	cyflwyno	egwyddorion	gofal	iechyd	
darbodus. Roedd yr adroddiad hwn yn nodi 
nifer	o	ffactorau	sy’n	allweddol	bwysig,	ym	marn	
Comisiwn	Bevan,	er	mwyn	hybu	iechyd	a	llesiant	
da yng nghyd-destun yr arian cyfyngedig sydd ar 
gael ar gyfer gofal iechyd. 

Yn	ôl	Comisiwn	Bevan,	dyma	rai	o’r	pethau	ddylai	ddigwydd	er	mwyn	gwella	iechyd	a	llesiant:

• Mae angen i bawb yng Nghymru gymryd cyfrifoldeb dros hybu iechyd a llesiant da, 
gan	gynnwys	cleifion,	gofalwyr,	teuluoedd	a’r	bobl	sy’n	darparu	gwasanaethau.

• Rhaid lleihau’r angen am ofal iechyd yn y lle cyntaf drwy atal ac ymyrryd yn gynnar.

• Rhaid	darparu	gwasanaethau	mewn	ffordd	fwy	effeithlon,	er	enghraifft	gweithio	
mewn	ffordd	integredig.	Dylai’r	gwasanaethau	gwahanol,	fel	gwasanaethau	
cymdeithasol awdurdodau lleol a’r GIG, gydweithio a rhannu eu hadnoddau i 
ddarparu canlyniadau personol da i unigolion.

Geiriau 
allweddol  

Egwyddorion gofal 
iechyd darbodus

Adran 2 | Pennod 6
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Mae	Comisiwn	Bevan	yn	defnyddio’r	term	‘darbodus’	o	ran	bod	yn	ddoeth	neu’n	ofalus	wrth	
ddarparu gofal iechyd, gan wybod bod llawer o ofal i’w ddarparu ag adnoddau prin. Mae’r 
Comisiwn yn pwysleisio nad yw gofal iechyd darbodus yn ymwneud â gwneud toriadau i’r 
ddarpariaeth neu leihau ansawdd y gofal. Byddai gwneud hyn yn arwain at berygl o wneud 
niwed	 i	 iechyd	 a	 llesiant	 cleifion.	 Yn	 hytrach,	 bwriad	 gofal	 iechyd	 darbodus	 yw	 defnyddio	
adnoddau	yn	y	ffordd	orau	posibl	i	darparu	gwasanaethau	gofal	iechyd	o	ansawdd	da.

Mae egwyddorion gofal iechyd darbodus yn ganolog i strategaeth Llywodraeth Cymru, Cymru 
Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Yr egwyddorion hyn yw:

• Egwyddor Iechyd Darbodus 1 
Sicrhau iechyd a llesiant lle bydd y cyhoedd, cleifion a gweithwyr proffesiynol 
yn bartneriaid cyfartal drwy gydgynhyrchu. 
Mae’r egwyddor hon yn pwysleisio bod angen rhannu’r cyfrifoldeb dros greu, 
perchnogi	a	gwybod	am	y	ffactorau	angenrheidiol	i	hybu	iechyd	a	llesiant	da.

• Egwyddor Iechyd Darbodus 2 
Gofalu am y rhai â’r angen iechyd mwyaf yn gyntaf, gan ddefnyddio’r holl 
sgiliau ac adnoddau yn effeithiol. 
Mae’r egwyddor hon yn ymdrin ag anghydraddoldebau iechyd, yn yr ystyr y dylai 
adnoddau gofal iechyd cyfyngedig gael eu cyfeirio at y rhai sydd â’r angen mwyaf, fel 
unigolion sy’n byw mewn tlodi.

• Egwyddor Iechyd Darbodus 3 
Gwneud yr hyn sydd ei angen – dim mwy, dim llai – a pheidio â gwneud niwed. 
Mae elfen ‘Gwneud yr hyn sydd ei angen – dim mwy, dim llai’ yr egwyddor hon 
yn annog y rhai sy’n defnyddio gwasanaethau a’r rhai sy’n eu darparu i oedi a 
meddwl, a yw’r math hwn o ofal iechyd yn helpu mewn gwirionedd? Os mai’r 
ateb	yw	‘nac	ydy’,	mae’n	bosibl	ystyried	dewisiadau	eraill	ac	osgoi	gwastraffu	
adnoddau’n ddiangen. Mae elfen ‘peidio â gwneud niwed’ yr egwyddor hon yn 
ymwneud	â	phwysigrwydd	rhoi	diogelwch	yn	gyntaf	er	mwyn	osgoi	anafiadau	a	
chamgymeriadau	wrth	ddarparu	gofal	iechyd	i	glaf.	Rhaid	cofio	bod	unrhyw	anaf	
neu	gamgymeriad	yn	ofnadwy	i	gleifion,	gofalwyr	a	theuluoedd.	Hefyd,	mae’n	gallu	
bod yn gostus i’r person sy’n darparu’r gwasanaeth gan y bydd yr unigolyn hwnnw 
hefyd yn teimlo’n ofnadwy am yr hyn sydd wedi digwydd, ac efallai bydd yn wynebu 
canlyniadau eraill fel colli ei enw da a chost ariannol os yw’r claf yn hawlio am 
iawndal.

• Egwyddor Iechyd Darbodus 4 
Lleihau amrywiadau amhriodol drwy ddilyn ymarfer sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth mewn modd cyson a thryloyw.   
Mae’r egwyddor hon yn cefnogi’r syniad y dylai dulliau gofal iechyd fod yn 
ddibynadwy ac wedi’u llywio gan ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Ystyr hyn yw 
bod	gwaith	ymchwil	cryf	ac	uchel	ei	barch	yn	sail	unrhyw	ymarfer	wrth	drin	cleifion	
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sy’n	cyfiawnhau’r	dull	gweithredu.		Ystyr	dilyn	ymarfer	mewn	modd	tryloyw	yw	y	
dylai	gweithwyr	proffesiynol	a	sefydliadau	rannu	eu	profiadau	dysgu	er	mwyn	deall	
yr hyn sy’n gweithio orau ym maes gofal iechyd, er lles pawb sy’n byw yng Nghymru.

Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yn pwysleisio’r angen am un system gyfan 
ddi-dor a phwysigrwydd atal afiechyd.  Mae gofal iechyd 
darbodus yn rhan ganolog o’r cynllun, sy’n cynnwys 
ymrwymiad i gefnogi pobl i hybu eu hiechyd a’u llesiant 
eu hunain, ac i fyw’n annibynnol cyhyd â phosibl.

Dyma’r weledigaeth mae’r Cynllun yn ei chyfathrebu:

• ‘System gyfan iechyd a gofal cymdeithasol’ yn y 
dyfodol,	sy’n	golygu	y	bydd	sefydliadau	a	gweithwyr	proffesiynol	ym	maes	iechyd	a	
gofal cymdeithasol yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu gwasanaethau sy’n teimlo’n 
gyflawn	ac	yn	gydgysylltiedig	i	unigolion.	Bydd	gwasanaethau’n	parchu	ac	yn	ymateb	
i anghenion unigryw unigolion a’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw, gan sicrhau bod y 
gwasanaethau’n addasu i anghenion yr unigolyn yn hytrach na bod yr unigolyn yn 
gorfod addasu i anghenion y gwasanaethau.

• •System iachusrwydd sy’n cefnogi’r gwaith o hybu iechyd a llesiant, atal ac ymyrryd 
yn	gynnar.	Mae	hyn	er	mwyn	lleihau	effaith	iechyd	a	llesiant	gwael	yn	y	tymor	hir,	
gan gynnwys anghydraddoldebau iechyd ymhlith pobl sy’n byw yng Nghymru.

• Gwasanaethau sy’n agos i’r cartref – yr ysbyty fydd y dewis olaf, tymor byr er 
mwyn delio ag iechyd a llesiant gwael, gan y bydd mwy o wasanaethau ar gael 
yn y gymuned leol. Mae hyn yn cynnwys defnyddio technoleg newydd sy’n hybu 
annibyniaeth ac yn galluogi pobl i barhau i fyw gartref.

Mae’r cynllun yn ymrwymo i ddilyn egwyddorion datblygu cynaliadwy drwy sicrhau bod y 
system	yn	addas	ar	gyfer	 y	dyfodol	ac	 yn	gallu	ymateb	yn	gyflym	 i	heriau	a	 chyfleoedd	yn	
y dyfodol. Mae’r cynllun hefyd yn ymrwymo i egwyddor cydgynhyrchu.  Mae gan y GIG yng 
Nghymru werthoedd craidd sy’n sail i’r cynllun iechyd a gofal cymdeithasol. Y gwerthoedd 
craidd hyn yw:

• integreiddio gwelliant

• gweithio mewn partneriaeth go iawn

• buddsoddi	mewn	staff.

• canolbwyntio ar atal ac 
anghydraddoldebau iechyd

• rhoi ansawdd a diogelwch uwchlaw 
popeth arall

Adran 2 | Pennod 6
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Er mwyn gwireddu’r weledigaeth, rhaid i’r canlynol ddigwydd: 

• Unigolion a chymunedau’n cymryd cyfrifoldeb dros eu hiechyd a’u llesiant eu 
hunain.	Mae	hyn	yn	gysylltiedig	â	dewisiadau	ffordd	o	fyw	pobl	fel	eu	deiet,	eu	
lefelau gweithgarwch, ysmygu ac yfed alcohol.

• Atal	ac	ymyrryd	yn	gynnar	–	er	enghraifft,	rhaglenni	imiwneiddio	a	rhaglenni	iechyd	
y cyhoedd, yn ogystal â datblygu’r Cynllun Ysgolion Iach ymhellach. Mae hyn yn 
bwysig er mwyn sicrhau bod unigolion yn deall pwysigrwydd gwydnwch meddyliol a 
dewisiadau iach o oedran ifanc.

• Pobl	yn	byw’n	annibynnol	yn	eu	cartrefi	eu	hunain	cyhyd	â	phosibl,	ac	yn	cael	
cefnogaeth	i	ddychwelyd	adref	ar	ôl	cyfnod	o	ofal	a	chymorth	yn	yr	ysbyty	neu	mewn	
lleoliad gofal preswyl. 

• Technoleg	newydd	a	chyfathrebu	digidol	sy’n	cynnig	cyfleoedd	i	ganfod	afiechydon	
yn gynharach a rhoi diagnosis mwy manwl o symptomau, er mwyn cefnogi 
triniaethau	ac	ymatebion	mwy	effeithiol.

• Cydnabod a defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol a chymunedol i hybu iechyd a 
llesiant	a	lleihau’r	risg	o	effeithiau	niweidiol	unigrwydd	ac	ynysigrwydd	cymdeithasol.	
Mae’r	rhwydweithiau	hyn	yn	cynnwys	gofalwyr	proffesiynol	a	di-dâl,	teulu,	ffrindiau,	
gwirfoddolwyr cymunedol, cymdeithasau tai a chymdogion.

• Ymdrin	ag	anghydraddoldebau	iechyd	a’r	ffactorau	sy’n	eu	hachosi	e.e.	tlodi	a	
phrofiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod,	sy’n	cael	effaith	negyddol	amlwg	ar	
wydnwch personol a theuluol. Mae angen mynd i’r afael â’r graddiant cymdeithasol 
fel bod llai o fwlch o ran canlyniadau iechyd a llesiant da rhwng y bobl sy’n byw yn 
ardaloedd cefnog Cymru a’r bobl sy’n byw yn ardaloedd difreintiedig Cymru.

• Gwasanaethau di-dor – hynny yw, bod y gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan 
weithwyr	proffesiynol	a	sefydliadau	gwahanol	yn	cael	eu	cyflwyno	fel	pecyn	unigol	o	
gymorth, gofal neu driniaeth sydd wedi’i deilwra i anghenion a dewisiadau unigolion. 
Dylai’r gwasanaethau hyn gydnabod y penderfynyddion iechyd ehangach a gwneud 
defnydd o gefnogaeth ychwanegol fel cyngor ar ddyledion, a’r gwasanaethau a’r 
gweithgareddau yn y gymuned leol.

Mae Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys gwybodaeth fanwl 
am sut bydd y weledigaeth hon yn cael ei gwireddu. Un rhan bwysig o hyn yw’r deg egwyddor 
dylunio	cenedlaethol	a	fydd	yn	newid	y	ffordd	mae	gwasanaethau	iechyd	a	gofal	cymdeithasol	
yn	cael	eu	darparu	yng	Nghymru.	Mae’r	tabl	isod	yn	cyflwyno	ac	yn	esbonio’r	egwyddorion	hyn.DRAFFT
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Egwyddor dylunio Enghraifft o sut i gymhwyso’r egwyddor hon

Atal ac ymyrryd yn 
gynnar

Adnabod y risgiau posibl i iechyd a llesiant ac ymdrin â nhw 
drwy gydol bywydau pobl.

Diogelwch Diogelu pobl sydd mewn perygl o gael eu cam-drin neu eu 
hesgeuluso.

Annibyniaeth Cynorthwyo pobl i reoli eu hiechyd a’u llesiant eu hunain, i fod 
yn wydn ac yn annibynnol os yw’n bosibl.

Llais Grymuso pobl drwy roi’r wybodaeth a’r cymorth sydd eu hangen 
arnyn nhw er mwyn eu galluogi i wneud penderfyniadau am eu 
gofal a’u triniaeth ar sail yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw.

Personol Gwasanaethau wedi’u teilwra i anghenion a dewisiadau’r 
unigolyn, gan gynnwys yn yr iaith o’u dewis, fel y Gymraeg.

Di-dor Gwasanaethau llai cymhleth a chydweithio da rhwng gweithwyr 
proffesiynol	a	sefydliadau	er	mwyn	gwella	mynediad	a	
phrofiadau	unigolion.

Gwerth uwch Sicrhau canlyniadau gwell i unigolion, gan wneud y defnydd 
gorau o adnoddau cyfyngedig.

Seiliedig ar dystiolaeth Defnyddio gwaith ymchwil a gwybodaeth i ddeall beth 
sy’n gweithio wrth ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol.

Datblygu Sicrhau bod modd datblygu ymarfer da wrth ddarparu 
gwasanaethau o lefel leol i lefel ranbarthol a chenedlaethol, 
a hefyd allan i dimau a sefydliadau eraill, fel bod pobl ledled 
Cymru yn elwa.

Trawsnewid Sicrhau	bod	ffyrdd	newydd	o	weithio	yn	fforddiadwy	ac	yn	
gynaliadwy. Drwy hyn, bydd modd eu cynnal a byddan nhw’n 
parhau i’r dyfodol.
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CASE STUDY:

Mae Gwyn yn 50 oed ac mae wedi bod i weld 
Dr	Jones,	ei	feddyg	teulu,	gan	ei	fod	yn	mynd	
yn fyr iawn o anadl yn ddiweddar. Mae Dr 
Jones	yn	gofyn	rhai	cwestiynau	i	Gwyn	am	ei	
iechyd	cyffredinol	ac	mae	hi’n	ei	bwyso.	Sylw	
Dr	Jones	yw	bod	Gwyn	ymhell	dros	bwysau.	
Mae hi’n gwirio ei bwysedd gwaed, sy’n 
dangos	bod	gorbwysedd	arno.	Mae	Dr	Jones	
yn esbonio bod gorbwysedd yn gallu cynyddu 
risg	Gwyn	o	gael	trawiad	ar	y	galon	neu	strôc,	
ymhlith	clefydau	eraill.	Ar	ôl	sgwrsio	am	
dipyn, mae Gwyn yn cytuno i gymryd rhan 
yn	y	Cynllun	Cenedlaethol	i	Atgyfeirio	Cleifion	i	Wneud	Ymarfer	Corff.	Mae’r	
cynllun hwn ar gyfer pobl dros 16 oed sydd â phroblem feddygol, a’i fwriad yw 
eu	cynorthwyo	i	gynyddu	eu	lefel	o	weithgarwch	corfforol.	Hefyd,	mae	Gwyn	
a	Dr	Jones	yn	cytuno	y	bydd	yn	edrych	ar	y	Canllaw	Bwyta’n	Dda.	Mae	Gwyn	
yn dweud y bydd yn dewis mynd i gampfa’r ganolfan hamdden (gan feddwl 
mai	dyna	mae	Dr	Jones	eisiau	ei	glywed).	Mae	Gwyn	yn	mynd	yn	ôl	at	Dr	Jones	
rai wythnosau’n ddiweddarach ar gyfer archwiliad iechyd dilynol. I ddechrau, 
mae	Gwyn	yn	dweud	celwydd	wrth	Dr	Jones	ac	yn	honni	ei	fod	wedi	bod	yn	
bwyta prydau bwyd llai, ei fod yn bwyta’n iachach a’i fod wedi bod yn mynd i’r 
gampfa.	Fodd	bynnag,	mae	ei	bwysau	a’i	iechyd	cyffredinol	yn	dweud	fel	arall.	
Mae’n	dod	i’r	amlwg	nad	yw	Gwyn	yn	hoffi	mynd	i’r	gampfa	ac	nad	yw’n	gwybod	
ble	i	ddechrau	gyda	bwyta’n	iach.	Mae	Dr	Jones	yn	esbonio	bod	gan	Gwyn	
gyfrifoldeb	i	fod	yn	onest	am	ei	ymddygiad	a’i	ffordd	o	fyw,	gan	gynnwys	ei	hoff	
a’i gas bethau. Fel arall, fydd Gwyn ddim yn gallu gwneud cynllun sy’n gweithio 
orau iddo ef, er mwyn gwella ei iechyd a’i lesiant. Mae Gwyn yn gwneud cynllun 
gwahanol	gyda	chymorth	Dr	Jones.	Fodd	bynnag,	y	tro	hwn	mae	Gwyn	yn	onest	
felly mae’r cynllun yn seiliedig ar yr hyn mae Gwyn yn mwynhau ei wneud 
(cerdded) ac yn ymdrin â meysydd lle mae angen cymorth ychwanegol arno 
(bwyta’n iach). Mae pwysedd gwaed Gwyn yn dechrau gostwng wrth iddo golli 
pwysau yn raddol ac wrth iddo gynyddu ei lefelau gweithgarwch.

1. Rhowch un rheswm pam gallai Gwyn fod wedi dweud celwydd wrth Dr 
Jones	am	ei	ymddygiad	a’i	hoff	a’i	gas	bethau.

2. Rhowch	un	rheswm	pam	mae’n	bwysig	i	Gwyn	fod	yn	onest	gyda	Dr	Jones.

3. Rhowch un rheswm pam mae’n bwysig i Gwyn gymryd cyfrifoldeb dros ei 
iechyd a’i lesiant ei hun.
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Mwy na Geiriau

Bwriad y fframwaith strategol Mwy 
na Geiriau yw ymdrin â hawliau ac 
anghenion siaradwyr Cymraeg. Mae’r 
fframwaith hwn yn cydnabod bod yr 
hawl i gyfathrebu yn Gymraeg wrth 
ddefnyddio gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol yn rhywbeth sydd ei angen 
i gynorthwyo iechyd, llesiant a gwydnwch 
da.

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru, 
Cymraeg 2050, yn nodi gweledigaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau miliwn o siaradwyr 
Cymraeg	erbyn	2050.	Mae	fframweithiau	Mwy	na	Geiriau	a’r	Cynnig	Rhagweithiol	ym	maes	
iechyd a gofal cymdeithasol yn hybu’r weledigaeth hon, ynghyd â hawl pobl i ddefnyddio 
unrhyw wasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Yn	ôl	strategaeth	Cymraeg	2050,	mae	200,000	o	bobl	
yn gweithio i’r GIG, y gwasanaethau cymdeithasol 
ac ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae 
cleifion	yn	rhyngweithio	â’r	GIG	tua	20	miliwn	gwaith	
y	flwyddyn.	Mewn	rhai	rhannau	o	Gymru,	mae	nifer	
sylweddol	o	gleifion	yn	siarad	Cymraeg	yn	bennaf.	
Er	enghraifft,	roedd	37%	o’r	siaradwyr	Cymraeg	yng	
Nghymru yn byw yng nghanolbarth a de-orllewin 
Cymru,	ac	yng	Ngwynedd,	yn	2011.	Yn	ôl	Llywodraeth	
Cymru (2019), dywedodd 76.4% o’r trigolion 3 oed 
neu’n	hŷn	yng	Ngwynedd	eu	bod	yn	gallu	siarad	Cymraeg	yn	2018.	Mae	disgwyl	y	bydd	y	
niferoedd hyn wedi cynyddu hyd yn oed yn fwy ers hynny. O ystyried hyn, mae’r sector 
iechyd a gofal cymdeithasol yn gallu gwneud cyfraniad enfawr at yr ymdrech i wneud mwy o 
ddefnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Mae strategaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cydnabod bod gwerthfawrogi nodweddion 
unigryw	unigolyn,	 ei	 hawliau	 a’r	 hyn	 sy’n	bwysig	 iddo	 yn	ffactorau	 sy’n	hybu	ac	 yn	 cefnogi	
llesiant	da.	Yn	y	cyd-destun	hwn,	mae	fframwaith	Mwy	na	Geiriau	yn	pwysleisio’r	safbwyntiau	
canlynol:

• Mae cyfathrebu ag unigolyn yn ei iaith ei hun yn dangos urddas a pharch tuag at 
hunaniaeth unigolyn, ac mae’n hyrwyddo ei hawliau dynol. Oherwydd hyn, nid oes 
rhaid	i	siaradwr	Cymraeg	fynd	drwy’r	ymdrech	o	orfod	cyfieithu	sut	mae’n	teimlo	
neu’r hyn mae ei eisiau i’r Saesneg, yn enwedig pan fydd mewn amgylchiadau heriol 

Geiriau 
allweddol  

Cymraeg 2050

Mwy na Geiriau

Y Cynnig 
Rhagweithiol

Adran 2 | Pennod 6
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yn barod, e.e. bod mewn poen neu deimlo’n ofnus gan nad yw’n deall beth sy’n 
digwydd.  Mewn amgylchiadau o’r fath, ni fydd unigolyn mewn sefyllfa i ofyn am 
gael	gweld	aelod	o	staff	sy’n	siarad	Cymraeg,	felly	dylai	gwasanaethau	iechyd	a	gofal	
cymdeithasol fod ar gael yn Gymraeg heb fod angen i’r defnyddiwr ofyn amdanyn 
nhw.

• Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn rhan ganolog o hunaniaeth unigolyn, felly ni 
ddylai darparu gwasanaethau yn Gymraeg gael ei drin fel rhywbeth ychwanegol, 
dewisol. Yn hytrach, dylai cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg fod yn rhan hanfodol 
o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Egwyddor y Cynnig Rhagweithiol
◊	 Ystyr Cynnig Rhagweithiol yw darparu gwasanaeth iechyd a gofal 

cymdeithasol yn Gymraeg heb fod angen i’r claf ofyn amdano.

Dyma	rai	ffyrdd	y	mae	fframwaith	Mwy	na	Geiriau	a’r	Cynnig	Rhagweithiol	yn	hybu	 iechyd,	
llesiant a gwydnwch da:

• Maen nhw’n gwella ansawdd y gofal a’r cymorth drwy gael gwared ar yr angen am 
gyfieithu,	sy’n	gallu	bod	yn	rhwystr	i	gyfleu	teimladau,	meddyliau	a	chredoau’n	
uniongyrchol	o	un	person	i’r	llall.	Yn	yr	amgylchiadau	hyn,	mae	pedwar	grŵp	o	bobl	
o dan anfantais arbennig:

 ∘ plant a phobl ifanc

 ∘ pobl	hŷn

 ∘ pobl ag anableddau dysgu

 ∘ pobl	sy’n	dioddef	o	afiechyd	meddwl.

• Drwy	ddefnyddio	dewis	iaith	cyntaf	unigolyn,	mae	llai	o	risg	o	achosi	gofid	i’r	
unigolyn hwnnw a all fod yn poeni neu’n drist yn barod, fel plentyn bach iawn, 
person sy’n byw gyda dementia neu rywun sy’n cael trawiad ar y galon.

• Mae’r strategaeth yn gwella’r cyfathrebu rhwng unigolyn a gweithiwr, gan gynyddu’r 
tebygrwydd y bydd yr unigolyn yn cael canlyniad personol da a chynnal safonau 
proffesiynol	da	i’r	gweithiwr	ar	yr	un	pryd.	Mae’r	gallu	i	gyfathrebu’n	effeithiol	yn	
rhan	hanfodol	o	rôl	gweithiwr	proffesiynol	mewn	amrywiaeth	eang	o	leoliadau	
iechyd a gofal cymdeithasol.
DRAFFT
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• Mae	hawliau	unigolion	yn	cael	eu	hamddiffyn	yn	unol	â	dwy	egwyddor	allweddol	
sydd ym Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Yr egwyddorion gyntaf yw na ddylai’r 
Gymraeg	gael	ei	thrin	yn	llai	ffafriol	na’r	Saesneg.	Yr	ail	egwyddor	yw	y	dylai	pobl	
yng Nghymru allu byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydyn nhw’n dewis 
gwneud hynny.   

Mae	 fframwaith	 strategol	 Mwy	 na	 Geiriau	 yn	 nodi	 chwe	 amcan	 allweddol	 mae	 angen	 i	
sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol weithio tuag atyn nhw er mwyn sicrhau eu bod yn 
darparu eu gwasanaethau yn Gymraeg. Mae’r chwe amcan wedi’u rhestru yn y tabl isod.

Amcanion y dylai sefydliadau weithio tuag atyn nhw 

1
Gweithredu dull systematig tuag at wasanaethau Cymraeg fel rhan hanfodol o 
gynllunio a darparu gwasanaethau.

2 Darparu gofal a chymorth yn seiliedig ar y Cynnig Rhagweithiol.

3
Cynyddu gallu’r gweithwyr i siarad Cymraeg, yn enwedig mewn meysydd 
blaenoriaeth lle mae gweithwyr yn cyfathrebu’n uniongyrchol ag unigolion.

4
Creu arweinwyr sy’n cefnogi ac yn hybu’r Gymraeg fel bod siaradwyr Cymraeg yn 
gallu derbyn gofal a chymorth yn eu hiaith eu hunain bob amser.

5
Darparu rhaglenni addysg, dysgu a datblygu sy’n adlewyrchu cyfrifoldeb y 
gwasanaeth i gynllunio a darparu gwasanaethau Cymraeg.

6
Sicrhau bod strategaethau, polisïau a rhaglenni arweinyddiaeth cenedlaethol yn 
cynnig gwasanaethau Cymraeg fel mater o drefn.

Adran 2 | Pennod 6
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GWEITHGAREDD

1. Dychmygwch eich bod chi ar eich pen eich hun mewn gwlad lle gallwch chi 
siarad rhywfaint o’r iaith leol, ond dydych chi ddim yn defnyddio’r iaith hon 
bob dydd. Wrth i chi ymweld â’r atyniadau, rydych chi’n disgyn i’r llawr ar y 
stryd mewn poen dychrynllyd. Rydych chi’n cael eich rhuthro i’r ysbyty. Ar 
ôl	cyrraedd	yr	ysbyty,	rydych	chi’n	dal	i	fod	mewn	poen	difrifol,	ond	dydy’r	
staff	ddim	yn	siarad	eich	iaith.	Mae’n	rhaid	i	chi	gyfathrebu	ag	arwyddion	
ac ystumiau. Sut mae hyn yn gwneud i chi deimlo?

2. Yn	ddiweddarach	y	diwrnod	hwnnw,	mae	aelod	o	staff	sy’n	hollol	rugl	yn	
eich iaith yn dod i asesu eich poen ac i holi sut rydych chi. Sut mae hyn yn 
gwneud i chi deimlo?

3. Sut rydych chi’n meddwl y gallai’r ddwy sefyllfa wahanol ddylanwadu ar 
allu	aelodau	o	staff	i	benderfynu	ar	yr	ymateb	gorau	i’ch	poen?

Mae gallu cyfathrebu yn ein hiaith ein hunain yn hanfodol, yn enwedig adeg 
argyfwng.

CRYNODEB O’R DYSGU
DEDDFWRIAETH A STRATEGAETHAU I HYBU IECHYD, LLESIANT A 
GWYDNWCH DA

Yn y bennod hon, rydych chi wedi:

• Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddeddfwriaeth a strategaethau i 
hybu iechyd, llesiant a gwydnwch da, gan gynnwys:

 ⃘ Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 ⃘ Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

 ⃘ Egwyddorion gofal iechyd darbodus

 ⃘ Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 ⃘ Mwy na GeiriauDRAFFT



119

Ymatebion 
enghreifftiol

DRAFFT



120

Pennod 4:  Penderfynyddion 
cymdeithasol  ac economaidd 
a sut maent yn cyfrannu at 
anghydraddoldebau mewn iechyd a 
l les iant

Profi eich gwybodaeth: 

1. Unrhyw ddau o’r penderfynyddion cymdeithasol canlynol sy’n gysylltiedig ag iechyd a 
llesiant: 

• addysg

• cefnogaeth a rhwydweithiau 
cymdeithasol

• cymuned

• ymddygiad a ffordd o fyw

• amgylchedd

• mynediad at wasanaethau

• allgáu cymdeithasol.

2. Unrhyw ddau o’r penderfynyddion economaidd canlynol sy’n gysylltiedig ag iechyd a 
llesiant: 

• cyflogaeth

• incwm

• bwyd

• cartref

• trafnidiaeth

• tlodi.

Nodwch: Gall fod gorgyffwrdd rhwng penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd. Er 
enghraifft, mae cartref yn gallu bod yn benderfynydd cymdeithasol oherwydd yr amgylchiadau 
cymdeithasol lle mae cartref wedi’i leoli (e.e. teimlad o ddiogelwch). Fodd bynnag, mae cartref 
yr un mor bwysig o ran y cyfraniad mae’n ei wneud at amgylchiadau economaidd person.

Adran 2: Deall safbwyntiau iechyd, llesiant a 
gwydnwch 
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Deall safbwyntiau iechyd, l lesiant a gwydnwch

Adran 2

Gweithgaredd:  

1. Unrhyw rai o’r dylanwadau cadarnhaol canlynol sy’n cyfrannu at iechyd a llesiant da:

• Mae’r gwneud dewisiadau cadarnhaol ynghylch materion etifeddol a dewisiadau 
ffordd o fyw yn cael dylanwad cadarnhaol ar fywydau unigolion.

• Mae bod â pharch at nodweddion amrywiol ac unigryw yn cefnogi hunan-barch a 
hunan-werth da.

• Mae gwydnwch yn galluogi unigolion i ddelio â straen, adfyd a heriau.

• Mae bod â digon o adnoddau ar gyfer byw yn cefnogi ffyniant.

• Mae cymdeithas sy’n hybu agweddau, gwerthoedd a chredoau cadarnhaol tuag at 
wahaniaethau mewn iechyd a llesiant yn cyfrannu at gydraddoldeb, lle gall pobl 
ffynnu. 

• Mae rhwydweithiau cymdeithasol a chymunedol yn cefnogi ymlyniadau a 
pherthnasoedd dynol.

2. Unrhyw rai o’r dylanwadau negyddol canlynol sy’n cyfrannu at iechyd a llesiant gwael:

• Os nad yw unigolion yn gwneud dewisiadau cadarnhaol ynghylch materion etifeddol 
a dewisiadau ffordd o fyw, gall hyn gael dylanwad negyddol ar eu bywydau.

• Mae cael profiad o wahaniaethu yn ymwneud â nodweddion amrywiol ac unigryw yn 
arwain at hunan-barch a hunan-werth gwael. 

• Mae diffyg gwydnwch, neu wydn wch isel, yn atal unigolion rhag delio â straen, adfyd 
a heriau. 

• Mae bod heb ddigon o adnoddau ar gyfer byw yn golygu byw mewn tlodi. 

• Mae cymdeithas sydd ag agweddau, gwerthoedd a chredoau negyddol tuag at 
wahaniaethau mewn iechyd a llesiant yn cyfrannu at anghydraddoldeb, sy’n atal 
gallu pobl rhag cyflawni eu llawn botensial. 

• Mae diffyg rhwydweithiau cymdeithasol a chymunedol yn atal pobl rhag ffurfio 
ymlyniadau a pherthnasoedd dynol pwysig, sy’n arwain at berygl o ynysigrwydd 
cymdeithasol ac unigrwydd.
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Astudiaeth achos:

1. Gallai’r amgylchiadau hyn ddylanwadu ar wydnwch personol Dylan a Gareth yn ystod eu 
llencyndod yn y ffyrdd canlynol: 

• Mae amgylchiadau Dylan yn cefnogi ei allu i ddatblygu gwydnwch personol, gan 
gynnwys y gallu i ddelio â straen, adfyd a heriau.

• Mae amgylchiadau Gareth yn lleihau ei allu i ddatblygu gwydnwch, sy’n golygu ei fod 
yn llai tebygol o allu delio â straen, adfyd a heriau.

2. Sut mae’r amgylchiadau yn dylanwadu ar lesiant meddyliol ac emosiynol Dylan:

• Mae ei amgylchiadau’n rhoi cyfle 
iddo gysgu a gorffwys.

• Cyfleoedd ar gyfer ysbrydolrwydd 
(ymdeimlad o heddwch mewnol).

• Hwyliau tawel, sefydlog.

• Hunan-barch da.

• Hunan-werth da.

• Emosiynau cadarnhaol fel 
hapusrwydd.

• Teimlo’n ddiogel ac yn sicr.

• Ymlyniadau cadarnhaol.

• Llai o berygl o ddioddef iechyd 
meddwl gwael, fel iselder a 
gorbryder.

3. Sut mae’r amgylchiadau yn dylanwadu ar lesiant meddyliol ac emosiynol Gareth:

• Dydy ei amgylchiadau ddim yn rhoi 
llawer o gyfle iddo gysgu a gorffwyso.

• Ychydig o gyfleoedd ar gyfer 
ysbrydolrwydd (ymdeimlad o 
heddwch mewnol).

• Hwyliau aflonydd, ansefydlog.

• Hunan-barch gwael.

• Hunan-werth gwael.

• Emosiynau negyddol fel bod yn 
anhapus ac yn ddig.

• Teimlo’n anniogel ac yn ansicr.

• Ymlyniadau gwael.

• Mwy o berygl o ddioddef iechyd 
meddwl gwael, fel iselder a 
gorbryder.DRAFFT
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Deall safbwyntiau iechyd, l lesiant a gwydnwch

Adran 2

Adnoddau ar gyfer byw

Incwm a gwaith

Profi eich gwybodaeth: 

1. Incwm gwario yw swm yr arian sydd ar gael i gartrefi i’w gynilo a’i wario ar ôl talu trethi 
uniongyrchol fel treth incwm. 

2. Unrhyw rai o’r manteision canlynol sy’n gysylltiedig â bod mewn gwaith:

• hunan-barch da

• ymdeimlad cadarnhaol o hunaniaeth

• cyfleoedd i ryngweithio yn gymdeithasol

• cyfeillgarwch

• ymdeimlad o gymuned 

• gwydnwch

• y gallu i ddefnyddio gwybodaeth, sgiliau a phrofiad er lles pobl eraill

• manteision materol – incwm

• manteision emosiynol – bod yn fodlon â’ch swydd.

3. Unrhyw dri o’r ffactorau canlynol sy’n dylanwadu ar y gallu i gael manteision 
cymdeithasol ac economaidd o incwm a gwaith mewn cymunedau:

• argaeledd gwaith, ac ansawdd y swyddi sydd ar gael

• y cymwysterau sydd gan unigolyn

• rhwystrau sy’n atal cyflogaeth. DRAFFT
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Astudiaeth achos:

1. Unrhyw dair o’r agweddau canlynol ar fod mewn gwaith sy’n cefnogi gwydnwch Greta:

• mae’n rhoi ymdeimlad o bwrpas iddi

• mae’n rhoi strwythur i’w diwrnod

• mae trefn arferol y dydd yn parhau

• mae ganddi ymdeimlad o fod mewn 
rheolaeth yn y gwaith 

• mae’n gallu canolbwyntio ar waith fel 
rhywbeth cadarnhaol

• mae’n cael cefnogaeth emosiynol 

gan gydweithwyr

• mae’r gwaith cynnig ymdeimlad o 
bersbectif

• mae’n gwybod y bydd hi’n dal i allu 
talu biliau

• mae’n cyfrannu at ymdeimlad 
cadarnhaol o hunaniaeth

• manteision emosiynol – bod yn 
fodlon â’i swydd.

2. Unrhyw dair o’r agweddau canlynol ar dlodi y gallai Greta eu profi:

• mwy o ddyled

• gorfod troi at fenthycwyr arian 
anghyfreithlon

• bod heb unrhyw incwm gwario

• newyn ac ansicrwydd bwyd

• colli ei chartref oherwydd dyled ac 
yna mynd yn ddigartref.

• ddim yn gallu parhau i fod yn 
berchen ar gar

• diffyg gwyliau neu weithgareddau 
hamdden 

• mwy o risg o wneud dewisiadau 
ffordd o fyw negyddol o ganlyniad i 
straen

• unigrwydd ac ynysigrwydd 
cymdeithasol

• mwy o risg o wydnwch personol 
gwael   

• methu gwresogi ei chartref

Profi eich gwybodaeth: 

1. Ystyr bod yn economaidd anweithgar yw nad yw person yn chwilio am waith oherwydd 
ei fod yn sâl, yn ofalwr, yn astudio’n amser llawn neu wedi ymddeol yn gynnar.

2. Ystyr tlodi gwledig yw nad oes digon o adnoddau gan bobl sy’n byw mewn ardaloedd 
gwledig i dalu am eu hanghenion byw
DRAFFT
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Deall safbwyntiau iechyd, l lesiant a gwydnwch

Adran 2

Profi eich gwybodaeth: 

1. Manyleb y person yw disgrifiad o’r cymwysterau, y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad mae’r 
cyflogwr yn chwilio amdanyn nhw wrth gyflogi unigolyn er mwyn gallu gwneud y swydd 
benodol honno.

2. Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) yw digwyddiadau trawmatig yn ystod 
plentyndod sy’n achosi straen – er enghraifft, gweld achos o gam-drin domestig, bod 
ag aelod agos o’r teulu sydd â phroblemau iechyd meddwl, ac esgeuluso corfforol a 
seicolegol. 

Astudiaeth achos:

1. Unrhyw dair o’r heriau canlynol mae Ceri wedi’u hwynebu sydd heb effeithio ar Elis:

• cael profiad o dlodi mewn gwaith

• diffyg ymlyniad ag un rhiant (ei fam)

• gofalu am ei frawd sy’n 10 oed

• poeni am iechyd ei dad

• bod yn gyfrifol am y siopa a’r gwaith 
tŷ

• trio dod o hyd i gydbwysedd rhwng 
gwaith ac astudio.

2. Unrhyw rai o’r arsylwadau canlynol: 

• Dim digon o amser i ganolbwyntio ar 
ei arholiadau TGAU.

• Graddau TGAU isel sydd ganddo.

• Llwyddo o drwch blewyn mewn dau 
gymhwyster TGAU yn unig.

Tlodi a mynediad at wasanaethau

Profi eich gwybodaeth: 

1. Tlodi yw pan fydd adnoddau person ymhell islaw ei anghenion sylfaenol, gan gynnwys 
yr angen am fod yn rhan o’r gymdeithas.  

2. Tlodi plant yw byw mewn cartref lle nad oes digon o adnoddau i fforddio bwyd, 
amgylchiadau byw rhesymol a’r gallu i gymryd rhan mewn gweithgareddau mae pobl 
eraill yn y gymdeithas yn eu cymryd yn ganiataol.
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Astudiaeth achos:

1. Unrhyw rai o’r agweddau canlynol ar amgylchiadau ac ymddangosiad Dai sy’n awgrymu 
ei fod yn byw mewn tlodi a bod angen asesiad anghenion gofal llawn arno:

• nid yw’n gallu fforddio talu bil y dreth 
gyngor

• mae’n mynd i’w lyfrgell leol i gadw’n 
gynnes

• hylendid personol gwael

• briwiau ar ei ddwylo

• mae ei ddillad yn frwnt ac wedi’u 
treulio

• does dim cot ganddo, er ei bod wedi 
bod yn bwrw eira

• camfaethiad.

2. Unrhyw un o’r ffyrdd canlynol mae ymyriad yr Hwb Cyngor yn atal iechyd a llesiant Dai 
rhag dirywio ymhellach:

• Atal rhagor o dlodi – cymorth i wneud cais am ostyngiad yn y dreth gyngor.

• Ymyrryd yn gynnar drwy arsylwi ymddangosiad ac amgylchiadau Dai – mae Catrin 
yn gwybod pa ffactorau allai ysgogi’r angen am asesiad anghenion gofal llawn gan y 
gwasanaethau cymdeithasol.

• Mae gan Dai gynllun gofal a chymorth yn ei le o ganlyniad i’w ymweliad cychwynnol 
â’r gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth. 

 Profiadau unigolion a’u ffordd o fyw

Ffactorau etifeddol a ffactorau ffordd o fyw

Profi eich gwybodaeth: 

1. Ffactorau etifeddol yw’r genynnau biolegol mae pobl yn eu hetifeddu oddi wrth eu 
rhieni. 

2. Ffactorau ffordd o fyw yw dewisiadau ac ymddygiad fel ysmygu, alcohol, deiet, 
camddefnyddio sylweddau a gweithgarwch corfforol. DRAFFT
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3. Dyma’r ddau gyflwr iechyd sy’n gysylltiedig â hil ac ethnigrwydd:

• thalassaemia • sickle cell disease.

Astudiaeth achos:

1. Gallai Narendra ddylanwadu ar ymddygiad a ffordd o fyw y plant yn y ffyrdd canlynol:

• ffordd eisteddog o fyw, e.e. eistedd o flaen y teledu

• gwneud dewisiadau ffordd o fyw sy’n aniach, e.e. dewis aros a gwylio’r teledu yn 
hytrach na mynd i’r parc i fod yn weithgar

• coginio bwyd mewn ffyrdd aniach, e.e. defnyddio llawer iawn o olew

• bwyta byrbrydau sydd â lefelau uchel o fraster, halen a siwgr, e.e. creision a siocled

• bod yn ordew.

2. Gallai Anita ddylanwadu ar ymddygiad a ffordd o fyw y plant yn y ffyrdd canlynol:

• ymddygiad gweithgar, e.e. mynd i’r parc

• gwneud dewisiadau ffordd o fyw sy’n iach, e.e. dewis mynd i’r parc i fod yn weithgar 
yn hytrach nag eistedd o flaen y teledu 

• coginio bwyd mewn ffyrdd iach, e.e. bod yn ofalus gyda braster, halen a siwgr 

• bwyta byrbrydau iach fel ffrwythau a llysiau

• bod â phwysau iach.

3. Gallai profi tlodi mewn gwaith effeithio ar allu’r teulu i brynu bwyd iach neu i fanteisio ar 
weithgareddau fel chwarae meddal yn y ffyrdd canlynol:

• mae incwm isel yn golygu llai o allu i brynu amrywiaeth o fwydydd iach

• mae incwm isel yn cyfyngu ar y dewis o weithgareddau sydd ar gael, ar sail y gallu i 
dalu amdanyn nhw.DRAFFT
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Nodweddion personol, gwahaniaethu a gwydnwch

Profi eich gwybodaeth:

1. Nodweddion personol yw’r agweddau gwahanol ar hunaniaeth ddynol sy’n cyfrannu at 
unigoliaeth. Mae oedran yn enghraifft o nodwedd bersonol.

2. Ystyr gwahaniaethu uniongyrchol yw trin unigolyn yn llai ffafriol oherwydd bod ganddo 
nodwedd warchodedig. Byddai gwrthod ystafell mewn gwesty Gwely a Brecwast i 
gwpl o’r un rhyw oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol yn enghraifft o wahaniaethu 
uniongyrchol.

3. Y diffiniad o drosedd gasineb yw unrhyw ddigwyddiad sydd, ym marn unigolyn neu 
berson arall, wedi’i gymell gan ragfarn neu gasineb tuag at hunaniaeth person. Mae pobl 
anabl yn un grŵp o bobl sy’n cael eu gwarchod gan ddeddfwriaeth troseddau casineb. 

Astudiaeth achos:

1. Dyma rai o’r ffyrdd mae Anwen wedi herio rhai safbwyntiau traddodiadol ynglŷn â ‘bod 
yn fenyw’:

• dydy hi ddim wedi priodi ac mae hi’n 
sengl ar hyn o bryd

• hi sy’n rheoli fferm y teulu

• mae hi wedi gwneud i’r fferm lwyddo 
yn ariannol.

2. Dyma rai o’r ffyrdd mae Gethin wedi herio rhai safbwyntiau traddodiadol ynglŷn â ‘bod 
yn ddyn’:  

• mae’n hoyw

• mae ef a’i ŵr wedi cael plant

• nid yw’n rheoli fferm y teulu.

3. Dyma rai o’r ffyrdd mae byw eu bywydau yn union fel y bydden nhw wedi eisiau ei 
wneud wedi hybu iechyd a llesiant Anwen a Gethin:

• llesiant meddyliol ac emosiynol da

• lesiant meddyliol ac emosiynol da 
sy’n cefnogi iechyd corfforol da.

• hunan-barch da

• ymlyniadau cadarnhaol yn y teulu 
– mae cariad diamod eu rhieni yn 
dangos hyn, er bod bywydau eu 
plant yn wahanol i’r hyn roedden 
nhw wedi’i ddisgwyl
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• ymdeimlad cadarnhaol o hunaniaeth

• cyfleoedd ar gyfer ysbrydolrwydd 
(ymdeimlad o heddwch mewnol)

• llesiant meddyliol ac emosiynol da 
sy’n cefnogi iechyd corfforol da.

Profi eich gwybodaeth: 

1. Gwydnwch personol yw’r gallu i ddefnyddio adnoddau mewnol i ddelio â straen, adfyd a 
heriau yn ystod bywyd.  

2. Unrhyw ddwy o’r ffyrdd canlynol mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) yn 
gallu effeithio ar unigolion pan fyddan nhw’n cael eu teulu eu hunain:

• Llai o wydnwch i ddelio ag adfyd, er enghraifft perthynas yn chwalu, bod yn rhiant, 
diweithdra neu brofedigaeth

• ymatebion amhriodol ac annerbyniol i straen, er enghraifft ymddygiad treisgar a 
niweidio pobl eraill gan gynnwys eich teulu eich hun

• Methu caru a meithrin eich plant eich hun, gan basio’r hanes o ymlyniadau a 
pherthnasoedd gwael, a’r canlyniadau sy’n deillio o hyn, ymlaen at genhedlaeth 
newydd

• iechyd a llesiant gwael gan gynnwys iechyd meddwl ac iechyd corfforol gwael.

Astudiaeth achos:

1. Unrhyw ddau o’r profiadau canlynol sy’n debygol o fod wedi cael effaith negyddol ar 
wydnwch personol Leroy yn ystod ei blentyndod: 

• bod yn dyst i drais domestig

• profiad o’i dad yn camddefnyddio 
alcohol

• y profiad o orfod gadael cartref y 
teulu a byw mewn lloches

• y profiad o orfod gadael cartref, ysgol 
a ffrindiau cyfarwydd ar ei ôl.

2. Unrhyw un o’r ffactorau canlynol sydd wedi helpu Leroy i ddod yn rhiant cadarnhaol ac i 
gyfrannu at wydnwch teuluol da:

• ymyriad cynnar yn ystod ei 
blentyndod, gan atal Leroy rhag 
efelychu ymddygiad niweidiol.

• sefydlogrwydd yn ei fywyd cartref ar 
ôl gadael ei dad

• perthynas gadarnhaol â’i fam
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Y gymdeithas a chymunedau

Agweddau, gwerthoedd a chredoau

Profi eich gwybodaeth: 

1. Stigma cymdeithasol yw sefyllfa lle mae unigolyn yn cael profiad o agweddau 
cymdeithasol negyddol tuag at ran o’i hunaniaeth neu ei ffordd o fyw. 

2. Mae tlodi’n cynyddu’r risg o ddatblygu afiechyd meddwl yn y ffyrdd canlynol:  

• mae gwahaniaethu ar sail problemau 
iechyd meddwl yn lleihau gallu 
person i ddod o hyd i swydd.

• mae tlodi’n gysylltiedig â straen a 
thrawma

• mae tlodi’n gysylltiedig â lefelau isel 
o wydnwch

Profi eich gwybodaeth: 

1. Mae gwerthoedd cymdeithasol yn ymwneud â moeseg cymdeithas – h.y. yr hyn mae’n 
ei gredu sy’n gywir neu’n anghywir, a’r egwyddorion mae’n eu cynnal fel rhai pwysig a 
gwerthfawr. 

2. Credoau diwylliannol a chrefyddol yw’r gwerthoedd, y credoau, y ffyrdd o wneud pethau 
a’r syniadau mae pobl yn eu rhannu ar sail eu diwylliant neu grefydd.

Astudiaeth achos:

1. Dyma’r agweddau ar ffordd o fyw Carys sy’n ysgogi gwahanol agweddau ac ymddygiad 
cymdeithasol tuag ati:

• anhwylder casglu • hongian yr addurniadau cloriau 
poteli.

2. Unrhyw ddwy o’r ffyrdd canlynol mae agweddau ac ymddygiad cymdeithasol negyddol 
yn effeithio ar iechyd a llesiant Carys:

• mae’r gamdriniaeth eiriol yn gwneud 
Carys yn llai parod i fynd allan i gael 
bwyd, ac mae hyn yn effeithio ar ei 
hiechyd corfforol

• mae’r gamdriniaeth mae hi’n ei 
brofi yn gwaethygu symptomau ei 
hanhwylder gorfodaeth obsesiynol 
(OCD), sy’n effeithio ar ei hiechyd 
meddwl
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• dydy hi ddim eisiau mynd allan am 
dro, ac mae hyn yn effeithio ar ei 
hiechyd corfforol

• mae hi’n byw mewn gan nad yw’n 
siŵr sut bydd pobl yn ymateb iddi, 
ac mae hyn yn effeithio ar ei hiechyd 
meddwl.

Rhwydweithiau cymdeithasol a chymunedol

Profi eich gwybodaeth: 

1. Ystyr unigrwydd yw teimlo wedi eich datgysylltu, ar wahân neu’n wag ynoch chi eich 
hun. 

2. Ystyr ynysigrwydd cymdeithasol yw bod ar wahân oddi wrth rwydweithiau cymdeithasol 
a chymunedol fel teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithgareddau cymunedol neu fynediad 
at wasanaethau. 

3. Unrhyw ddau o’r rhwystrau cymdeithasol canlynol sy’n atal mynediad at rwydweithiau 
cymdeithasol a chymunedol:

• trafnidiaeth gyhoeddus annigonol

• amgylchedd ffisegol gwael

• diffyg mynediad at gysylltiadau band eang 

• iechyd a llesiant corfforol gwael

• iechyd meddwl a llesiant emosiynol gwael. 

4. Unrhyw ddau o’r rhwystrau economaidd canlynol sy’n atal mynediad at rwydweithiau 
cymdeithasol a chymunedol:

• methu talu am fynediad at drafnidiaeth gyhoeddus

• methu bod yn berchen ar gerbyd, os oes angen un oherwydd trafnidiaeth 
gyhoeddus annigonol

• methu talu am gysylltiadau band eang

• methu fforddio dyfeisiau sy’n galluogi cyfathrebu ar-lein.
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Astudiaeth achos:

1. Unrhyw ddau o’r ffactorau canlynol sydd wedi lleihau gallu Elen i gael mynediad at ei 
rhwydweithiau cymdeithasol:

• llawdriniaeth ar y llygaid

• methu gyrru

• dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus sydd ddim yn ddigon rheolaidd, ac sydd ddim yn 
mynd i gyrchfan Elen yn uniongyrchol

• ofn o ran anymataliaeth sy’n cyfyngu ar ryddid Elen.

2. Unrhyw ddwy o’r ffyrdd canlynol gallai parhau i deimlo’n unig ac yn ynysig effeithio ar 
iechyd a llesiant Elen:

• diffyg gweithgarwch a llesiant corfforol gwael

• mwy o risg o iselder

• patrymau cysgu gwael

• llai o wydnwch

• llesiant meddyliol ac emosiynol gwael

• llai o hyder i barhau i ryngweithio’n gymdeithasol.
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Pennod 5:  Tueddiadau,  patrymau 
a safbwyntiau ar iechyd,  l les iant a 
gwydnwch

Gweithgaredd:

Maes Is-faes Enghraifft o duedd neu batrwm
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Digartrefedd Roedd 36.5% o’r aelwydydd wedi’u derbyn fel rhai digartref ac ag 
angen blaenoriaethol yn agored i niwed oherwydd henaint, afiechyd 
meddwl, anabledd corfforol, anabledd dysgu neu resymau arbennig 
eraill.       

Tlodi Yn ôl canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru, mae amddifadedd 
materol yn fwy tebygol o effeithio ar y grwpiau canlynol o bobl:
• benywod
• pobl 45–54 oed, ac yn dynn wrth eu sodlau, pobl 35–44 oed
• pobl heb gymwysterau
• dioddefwyr afiechyd, anabledd neu eiddilwch tymor hir 
• pobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol
• teuluoedd sydd ag un neu ragor o blant yn y cartref
• pobl sydd heb fynediad i’r rhyngrwyd
• pobl sydd heb fynediad at gar neu fan.  

Diweithdra Mae pobl ddi-waith 30–49 oed yn teimlo’n fwy ynysig yn eu cymuned 
leol ac yn llai optimistaidd am fywyd, o’u cymharu â’r sampl 
cenedlaethol cyffredinol o bobl. 

Gweithlu Roedd 1.5 miliwn o bobl mewn cyflogaeth yng Nghymru rhwng mis 
Rhagfyr 2019 a mis Chwefror 2020, gostyngiad o 36,000 (2.4%) ers yr 
un cyfnod flwyddyn ynghynt. 

Twf mewn 
mentrau 
cymdeithasol

Mae cynnydd wedi bod mewn busnesau sy’n ymroi i wella iechyd a 
llesiant, gyda 46% yn nodi mai eu hamcan yw cynorthwyo pobl sy’n 
agored i niwed (o’i gymharu â 35% yn 2016). Mae busnesau eraill 
yn nodi mai eu nod yw gwella iechyd a llesiant (45% yn 2018 o’i 
gymharu â 39% yn 2016). 

Nifer y bobl 
sy’n derbyn 
gwasanaethau 
gofal yn y cartref

Pobl dros 85 oed yw’r grŵp mwyaf sy’n derbyn gofal yn y cartref 
(12,278 o bobl dros 85 oed o’i gymharu â 5,128 o bobl 18–64 oed). 

Bwlch o ran 
darpariaeth gofal 
cymdeithasol

Erbyn 2035, mae disgwyl y bydd cyfran yr oedolion sy’n byw â 
chyflwr tymor hir sy’n cyfyngu ar fywyd wedi codi 22%. 

DRAFFT



Y
m

a
te

b
io

n
 e

n
g

h
re

if
ft

io
l

134

Maes Is-faes Enghraifft o duedd neu batrwm
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Clefyd cardiofasgwlar Yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, mae cyfradd 
clefyd cardiofasgwlar dros ddwywaith y gyfradd yn yr 
ardaloedd lleiaf difreintiedig. 

Canser Mae data yn awgrymu y bydd nifer y bobl hŷn sy’n byw 
gyda chanser yn treblu rhwng 2010 a 2040. 

Dementia Pobl hŷn dros 65 oed yw mwyafrif helaeth y bobl sy’n 
byw gyda dementia. 

Llesiant meddyliol Mae pobl mewn cyflogaeth yn nodi canrannau uwch o 
lesiant cadarnhaol o’u cymharu â phobl ddi-waith. 

Alcohol Nododd pobl sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf 
difreintiedig yng Nghymru eu bod yn yfed mwy na’r 
canllawiau yn amlach mewn wythnos arferol yn 
2016/17–2017/18 o’u cymharu â’r bobl sy’n byw yn yr 
ardaloedd mwyaf difreintiedig. 

Ysmygu Mae pobl dros 16 oed yn yr ardaloedd mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru yn fwy tebygol o ysmygu na’r 
bobl yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig. 

Gordewdra ymhlith 
plant ac oedolion

Mae cyffredinolrwydd (mynychder) gordewdra ymhlith 
plant 4–5 oed 6% yn uwch yn ardaloedd mwyaf 
difreintiedig Cymru o’u cymharu â’r ardaloedd lleiaf 
difreintiedig. 

Bwyta’n iach Mae oedolion mewn ardaloedd llai difreintiedig yn 
bwyta mwy o ffrwythau a llysiau na’r oedolion yn yr 
ardaloedd mwyaf difreintiedig. 

Gweithgarwch 
corfforol

Mae lefelau uwch o weithgarwch corfforol i’w gweld 
ymhlith oedolion mewn ardaloedd llai difreintiedig. Mae 
bwlch anghydraddoldeb o 15% rhwng yr ardaloedd 
lleiaf a mwyaf difreintiedig. 

Nifer y bobl 
sy’n defnyddio 
gwasanaethau 
imiwneiddio plant

Roedd y bwlch anghydraddoldeb o ran imiwneiddio 
plant, rhwng plant pedair oed sy’n byw yn yr ardaloedd 
mwyaf a lleiaf difreintiedig, wedi codi o 6.2 i 9.2 pwynt 
canran, o’i gymharu â data 2017/18. 

Nifer y bobl 
sy’n defnyddio 
gwasanaethau sgrinio

Mae llai o oedolion yn manteisio ar raglenni sgrinio 
mewn ardaloedd difreintiedig o’u cymharu ag 
ardaloedd cefnog. 

Iechyd mamau a 
phlant

Mae canran y babanod unigol (un baban) â phwysau 
geni isel ychydig yn is ymhlith babanod o grwpiau 
lleiafrifoedd ethnig nag ymhlith babanod o grwpiau 
ethnig gwyn.
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Beichiogrwydd yn yr 
arddegau

Roedd nifer y menywod oedd yn ysmygu adeg yr 
asesiad cychwynnol yn uwch ymhlith menywod iau, 
gyda thraean (33%) y menywod 16 i 19 oed yn ysmygu 
adeg eu hasesiad cychwynnol.   

Profiadau niweidiol yn 
ystod plentyndod

O’u cymharu â phobl oedd heb gael profiadau niweidiol 
yn ystod plentyndod (ACE), mae’r rhai oedd wedi profi 
pedwar ACE neu ragor 3.7 gwaith yn fwy tebygol o fod 
yn cael triniaeth am afiechyd meddwl ar hyn o bryd.

Diogelu Plant 5–9 oed yw 30% o’r holl blant ar y gofrestr 
amddiffyn plant yng Nghymru, gyda phlant 10–15 oed 
(29%) yn dynn wrth eu sodlau.

Plant a phobl ifanc 
sydd â phrofiad o ofal

Roedd cyfran y plant nad ydyn nhw’n wyn oedd â 
phrofiad o ofal wedi cynyddu o 6% yn 2014–15 i 9% 
erbyn 2018–19.

Troseddwyr ifanc Mae carcharorion oedd wedi profi 4 ACE neu ragor 
bedair gwaith yn fwy tebygol o fod wedi treulio amser 
mewn sefydliad i droseddwyr ifanc o’u cymharu ag 
unigolion oedd heb brofi ACE. 

Maes Is-faes Enghraifft o duedd neu batrwm
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Cydlyniant cymunedol Mae 60% o’r bobl sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf 
difreintiedig yn fodlon iawn â’u hardal leol, o’i gymharu 
â 30% o’r bobl yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig.

Unigrwydd ac 
ynysigrwydd 
cymdeithasol 

Mae 37% o bobl sy’n byw mewn amddifadedd materol 
yn teimlo’n unig, o’i gymharu â 14% o bobl nad ydyn 
nhw’n byw mewn amddifadedd materol. 

Llygredd Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyfeirio at waith 
ymchwil sy’n dangos efallai fod pobl sy’n byw yn 
ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn fwy agored i 
niwed llygredd aer o’u cymharu â phobl sy’n byw yn yr 
ardaloedd lleiaf difreintiedig. DRAFFT
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Pennod 6:  Deddfwriaeth a 
strategaethau i  hybu iechyd,  l les iant 
a gwydnwch da

Astudiaeth achos:

1. Dyma’r ffyrdd mae dewisiadau ac ymddygiad Owen wedi dylanwadu ar ei iechyd a’i 
lesiant yn ddiweddarach yn ei fywyd:

• iechyd a llesiant gwael • trawiad ar y galon o ganlyniad i 
ddewisiadau ac ymddygiad gwael.

2. Mae dewisiadau ac ymddygiad Nia yn debygol o effeithio ar ei hiechyd a’i llesiant yn y 
dyfodol yn y ffyrdd canlynol:

• llai o risg o iechyd a llesiant gwael yn 
ddiweddarach yn ei bywyd

• mae’n debygol o brofi iechyd a 
llesiant da, nid absenoldeb clefydau 
yn unig.

3. Dyma’r ffyrdd mae Owen wedi defnyddio gwasanaethau ac adnoddau gofal iechyd 
fyddai o bosibl wedi gallu cael eu hatal: 

• roedd angen cymorth criw 
ambiwlans arno

• roedd angen llawdriniaeth arno

• roedd yn yr ysbyty am gyfnod

• mae angen meddyginiaeth arno.

4. Gallai defnydd Nia o wasanaethau gofal iechyd fod yn wahanol i ddefnydd ei thad-cu 
pan fydd hi’n cyrraedd ei oedran ef yn y ffyrdd canlynol:

• mae hi’n llai tebygol o gael profiad o 
afiechyd difrifol

• mae hi’n llai tebygol o fod angen 
gwasanaethau gofal iechyd

• mae hi’n llai tebygol o ddibynnu ar 
adnoddau gofal iechyd.DRAFFT
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Deall safbwyntiau iechyd, l lesiant a gwydnwch

Adran 2

Astudiaeth achos: 

1. Unrhyw un o’r rhesymau canlynol pam gallai Gwyn fod wedi dweud celwydd wrth Dr 
Jones am ei ymddygiad a’i hoff a’i gas bethau:

• mae statws Dr Jones fel meddyg teulu yn codi ofn arno

• mae’n meddwl mai dyna mae Dr Jones eisiau ei glywed

• mae’n teimlo gormod o embaras i gyfaddef nad yw wedi gwneud yr hyn y dywedodd 
y byddai’n ei wneud.

2. Unrhyw un o’r rhesymau canlynol pam mae’n bwysig i Gwyn fod yn onest gyda Dr 
Jones.:

• mae hi’n gallu cynnig cymorth yn seiliedig ar ffaith yn hytrach na ffuglen

• ni fydd amser Gwyn a Dr Jones yn cael ei wastraffu drwy neilltuo amser ac adnoddau 
i bethau (e.e. y gampfa) fydd ddim yn gweithio i wella iechyd a llesiant Gwyn

• mae bod yn onest yn cynyddu’r tebygrwydd y bydd y cymorth yn effeithiol, ar sail yr 
hyn mae Gwyn yn hoffi ei wneud

• mae dweud y gwir yn cyd-fynd â’r angen i Gwyn fod yn gyfrifol am ei iechyd a’i 
lesiant.

3. Unrhyw un o’r rhesymau canlynol pam mae’n bwysig i Gwyn gymryd cyfrifoldeb dros ei 
iechyd a’i lesiant ei hun:

• Yn y pen draw, bywyd Gwyn yw hwn, ac ef fydd yn profi canlyniadau ei 
benderfyniadau a’i weithredoedd ei hun yn gysylltiedig â’i iechyd a’i lesiant. Er 
enghraifft, os na fydd yn gwneud unrhyw newidiadau, mae mwy o debygrwydd y 
bydd yn cael strôc neu drawiad ar y galon.

• Bydd penderfyniadau a gweithredoedd Gwyn yn effeithio ar ei ffrindiau a’i deulu 
hefyd, e.e. os yw’n mynd yn sâl neu’n marw’n gynnar. Felly, mae cymryd cyfrifoldeb 
personol yn lleihau’r risg y bydd pobl eraill yn dioddef hefyd.

• Mae Gwyn yn fwy tebygol o hybu ei iechyd a’i lesiant os yw’n dod o hyd i fwydydd 
iach a gweithgareddau mae’n eu mwynhau, ynghyd â’i barodrwydd i gymryd 
cyfrifoldeb dros ei iechyd a’i lesiant.

DRAFFT




