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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

Ffactorau risg addasadwy

Mae deddfwriaeth a strategaethau Llywodraeth Cymru yn pwysleisio bod angen i 
unigolion a chymunedau gymryd cyfrifoldeb dros eu hiechyd, eu llesiant a’u gwydnwch 
eu hunain. Er mwyn gwneud hyn, rhaid bod yn ymwybodol o ffactorau addasadwy a’u 
rheoli drwy ddewisiadau ffordd o fyw fel deiet a lefelau gweithgarwch. 

Mae	ffactorau	risg	o	ran	iechyd,	llesiant	
a gwydnwch yn ymwneud â risg neu 
debygrwydd unigolyn o gael clefyd. Mae 
clefyd y galon a chlefyd cronig yr afu/iau 
yn	enghreifftiau	o	glefydau	sy’n	cyfyngu	ar	
fywyd. Ystyr hyn yw nad yw’n bosibl gwella’n 
llwyr ohonyn nhw.  Gall ymyriadau fel 
meddyginiaeth, llawdriniaeth neu newidiadau i 
ffordd	o	fyw	leihau’r	symptomau,	ond	nid	yw’n	
bosibl cael gwared ar glefyd sy’n cyfyngu ar 
fywyd ar ôl cael diagnosis ohono.  Mae person 
sydd â chlefyd sy’n cyfyngu ar fywyd yn gallu 
byw	bywyd	llawn	a	chadarnhaol	am	lawer	o	flynyddoedd.	Fodd	bynnag,	mae	unigolyn	yn	
gallu marw’n gynamserol hefyd. Ystyr hyn yw bod ganddyn nhw rychwant oes byrrach, o’i 
gymharu â’r hyn y byddai wedi bod heb y clefyd. Yn y ddau achos, mae clefyd yn gallu cael 
effaith	sylweddol	ar	fywyd	pob	dydd.		Er	enghraifft,	mae	gwella	ar	ôl	cael	trawiad	ar	y	galon	
yn	golygu	cymryd	amser	o’r	gwaith,	cymryd	meddyginiaeth	sydd	â	sgil	effeithiau	posibl,	
mynychu	apwyntiadau	yn	yr	ysbyty	a	gyda’r	meddyg	teulu,	a	dilyn	ffordd	o	fyw	newydd.	
Doedd dim un o’r rhain yn rhan o fywyd unigolyn cyn y clefyd.

Pennod  7:  Ffactorau risg addasadwy o ran iechyd, 
llesiant a gwydnwch
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Yn achos y rhan fwyaf o glefydau, gan gynnwys clefydau sy’n cyfyngu ar fywyd, mae rhestr 
o	ffactorau	risg	yn	gysylltiedig	â	nhw.	Er	enghraifft,	y	ffactorau	risg	sy’n	gysylltiedig	â	chlefyd	
y	galon	yw	gordewdra,	diffyg	gweithgarwch	corfforol	ac	ysmygu.	Mae	gordewdra	yn	aml	yn	
gysylltiedig	â	diffyg	gweithgarwch	corfforol	a	pheidio	â	bwyta	digon	o	fwydydd	iach,	e.e.	o	
leiaf 5 dogn (portions)	o	amrywiaeth	o	ffrwythau	a	llysiau	y	dydd.		Os	yw	unigolyn	yn	edrych	
ar	restr	o’r	ffactorau	risg	sy’n	gysylltiedig	â	chlefyd	y	galon,	ac	yn	sylweddoli	bod	ganddo	nifer	
uchel	o	ffactorau	(e.e.	mae’n	ysmygu,	mae	dros	bwysau,	ddim	yn	weithgar	yn	gorfforol	a	
ddim yn bwyta digon o fwydydd iach), mae’n gwybod 
y bydd ganddo fwy o siawns o gael clefyd y galon. 
Mae’r un egwyddor yn berthnasol i glefydau eraill fel 
canser a chlefyd cronig yr afu/iau.  

Mae	rhai	ffactorau	risg	yn	addasadwy	(modifiable), 
sy’n golygu bod unigolyn yn gallu gweithredu i’w 
hatal	neu	i’w	rheoli.	Er	enghraifft,	gall	unigolyn	
ddewis peidio ag ysmygu a cholli pwysau drwy 
wneud	mwy	o	weithgarwch	corfforol	a	bwyta	mwy	o	
fwydydd	iach.	Dewisiadau	ffordd	o	fyw	yw’r	enw	ar	
ddewisiadau	fel	hyn.	Fodd	bynnag,	wrth	ddefnyddio’r	term	‘dewisiadau	ffordd	o	fyw’,	rhaid	
ystyried anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant sy’n gallu cyfyngu ar allu pobl i ddewis. 
Er	enghraifft,	mae’n	gallu	bod	yn	fwy	anodd	rhoi’r	gorau	i	ysmygu	oherwydd	y	straen	sy’n	
gysylltiedig	â	thlodi.	Mae	prynu	ffrwythau	a	llysiau	yn	gallu	bod	yn	ddrud,	felly	mae’n	fwy	
anodd dechrau bwyta’n iach. Efallai na fydd mynd am dro yn bosibl os yw ardal yn teimlo’n 
anniogel ac yn frawychus. Mae trafodaeth fwy manwl ar y materion hyn ym Mhennod 4 (o 
dan	‘Ffactorau	etifeddol	a	ffactorau	ffordd	o	fyw’).

Mae	rhai	ffactorau	risg	sy’n	gysylltiedig	â	chlefydau	yn	anaddasadwy	 (non-modifiable). Ystyr 
hyn	yw	bod	y	risgiau	yno	a	does	dim	modd	gwneud	dim	amdanyn	nhw.	Dyma	rai	enghreifftiau	
o	ffactorau	risg	anaddasadwy	sy’n	gysylltiedig	â	chlefyd	y	galon:	 tarddiad	ethnig,	oedran,	a	
ffactorau	etifeddol	fel	bod	hanes	o	glefyd	y	galon	yn	y	teulu.	Mae’r	un	egwyddor	yn	berthnasol	
i glefydau eraill.

Clefyd	etifeddol	amlffactoraidd	yw	clefyd	sy’n	datblygu’n	rhannol	oherwydd	ffactorau	genetig,	
ond	sydd	hefyd	yn	dod	dan	ddylanwad	ffactorau	eraill	fel	ffactorau	amgylcheddol	(e.e.	ansawdd	
aer	 ac	 amodau	byw)	 a	 dewisiadau	ffordd	o	 fyw	 (risgiau	 addasadwy).	Mae	 clefyd	 y	 galon	 a	
diabetes	Math	2	yn	enghreifftiau	o	glefydau	etifeddol	amlffactoraidd.		Er	efallai	fod	ffactorau	
genetig	yn	achosi’r	clefydau	hyn	(ffactor	risg	anaddasadwy),	mae	cyfraniad	ffactorau	eraill,	fel	
ffactorau	amgylcheddol	a	dewisiadau	ffordd	o	fyw,	yr	un	mor	ddylanwadol	ar	ddatblygiad	y	
clefydau	hyn.	Oherwydd	hyn,	er	bod	ffactorau	risg	anaddasadwy	gan	berson	(er	enghraifft,	
nid yw’n gallu newid ei oedran, ei darddiad ethnig neu ei hanes teuluol), mae’n gallu lleihau ei 
risg	o	gael	unrhyw	glefyd	drwy	weithio	ar	y	ffactorau	risg	addasadwy	(er	enghraifft,	peidio	ag	
ysmygu,	cynnal	pwysau	iach	a	bod	yn	weithgar	yn	gorfforol).	

Geiriau 
allweddol  

Clefydau sy’n 
cyfyngu ar fywyd

Clefydau 
etifeddol 
amlffactoraidd

Ffactorau risg addasadwy o ran iechyd, l lesiant a gwydnwch
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Mae’r	 tablau	 isod	 yn	 crynhoi’r	 ffactorau	 addasadwy	 a’r	 ffactorau	 risg	 anaddasadwy	 sy’n	
cynyddu’r	 risg	o	ddatblygu	gwahanol	 gyflyrau	a	 chlefydau,	 yn	ogystal	 â’u	heffaith	 ar	 fywyd	
pob	dydd.	Mae	rhai	o’r	cyflyrau	a’r	clefydau	hyn	yn	gallu	cyfyngu	ar	fywyd	ac	yn	gallu	arwain	at	
farwolaeth gynamserol.

Test your knowledge:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	glefyd	sy’n	cyfyngu	ar	fywyd.

2. Rhowch	ddiffiniad	o	glefyd	etifeddol	amlffactoraidd.

Ffactor risg addasadwy Risgiau cysylltiedig Effeithiau posibl ar 
fywyd pob dydd

Gordewdra: Fel arfer, mae 
fesur	Indecs	Màs	y	Corff	
(BMI: Body Mass Index) uchel 
yn dangos bod person yn 
pwyso mwy na phwysau iach 
mewn perthynas â’i daldra:
• dros bwysau:
• BMI 25–29.9
• gordew: BMI 30–39.9
Mae gwybodaeth 
ychwanegol i’w chael yn y 
ciplun ‘Gordewdra ymhlith 
plant ac oedolion’ ym 
Mhennod 5.

• Iselder a hunan-barch 
isel

• Pwysedd gwaed uchel
• Colesterol uchel
• Diabetes Math 2
• Clefyd y galon
• Canser y fron a chanser y 

coluddyn
• Strôc
• Osteoarthritis

• Mynd yn fyr eich anadl 
yn hawdd

• Chwysu mwy
• Poen yn y cymalau a’r 

cefn
• Teimlo’n	flinedig
• Cael anhawster bod yn 

weithgar	yn	gorfforol

Llai o symudedd: Llai 
o allu i symud o gwmpas 
yn rhwydd. Mae hyn yn 
lleihau gallu person i wneud 
tasgau pob dydd a chynnal 
gweithgarwch	corfforol.

• Iechyd meddwl gwael
• Unigrwydd ac 

ynysigrwydd
• Clefyd cardiofasgwlar
• Strôc
• Arthritis
• Osteoporosis
• Cwympo
• Toresgyrn (fractures)
• Canser

• Magu pwysau, neu golli 
chwant bwyd a cholli 
pwysau

• Hylif yn ymgasglu yn y 
traed a’r coesau

• Rhwymedd (constipation)
• Croen sensitif fel briwiau 

(ulcers) a doluriau 
gwasgu (pressure sores)

• Colli cryfder y cyhyrau
• Blino’n haws

DRAFFT
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Ffactor risg addasadwy Risgiau cysylltiedig Effeithiau posibl ar 
fywyd pob dydd

Unigrwydd ac 
ynysigrwydd 
cymdeithasol: 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.
Mae gwybodaeth 
ychwanegol i’w chael yn 
y ciplun ‘Unigrwydd ac 
ynysigrwydd cymdeithasol’ 
ym Mhennod 5.

• Llesiant	corfforol,	
meddyliol a cymdeithasol 
gwael

• Diffyg	gweithgarwch	
corfforol

• Iechyd meddwl gwael
• Clefyd y galon
• Pwysedd gwaed uchel
• Strôc
• Dementia

• Diffyg	cysylltiadau	
cymdeithasol a deallusol

• Diffyg	ymarfer	corff
• Bwyta gormod neu ddim 

digon
• Ysmygu
• Yfed mwy o alcohol na’r 

canllawiau argymelledig 
• Methu â gofalu am 

hylendid personol

Camddefnyddio 
alcohol a sylweddau: 
Camddefnyddio unrhyw 
sylweddau sy’n newid y 
meddwl	ac	sy’n	cael	effaith	
negyddol ar iechyd, llesiant 
ac ar gyfrifoldebau. 
Mae gwybodaeth 
ychwanegol i’w chael yn y 
ciplun ‘Alcohol’ ym Mhennod 
5.

• Pancreatitis 
• Canserau, gan gynnwys 

canser yr afu/iau, 
canser y geg a chanser y 
coluddyn

• Clefyd yr afu/iau
• HIV ac AIDS
• Hepatitis

• Cyfog (nausea)
• Pen tost/cur pen
• Bod yn fwy hyderus sy’n 

arwain at ymddygiad sy’n 
peri risg, damweiniau, 
cwympo a gwrthdaro

• Dadhydradiad
• Cyfradd curiad y galon 

uchel
• Pwysedd gwaed uchel
• Methu ag astudio neu 

fynd i weithio
• Patrymau cysgu gwael
• Brechau (rashes) ar y 

croen

Ffactorau risg addasadwy o ran iechyd, l lesiant a gwydnwch

Adran 3 | Pennod 7

DRAFFT



C
e

fn
o

g
i 

a
 h

yb
u

 i
e

c
h

yd
, 

ll
e

si
a

n
t 

a
 g

w
yd

n
w

c
h

 y
n

g
 N

g
h

ym
ru

6

Ffactor risg addasadwy Risgiau cysylltiedig Effeithiau posibl ar 
fywyd pob dydd

Clefydau heintus: 
Heintiau (sy’n achosi 
afiechyd	neu	glefyd)	wedi’u	
hachosi	gan	ffactorau	fel	
bacteria	a	firysau	sy’n	gallu	
lledaenu o’r naill berson i’r 
llall.
Mae gwybodaeth 
ychwanegol i’w chael yn 
y ciplun ‘Nifer y bobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau 
imiwneiddio plant’ ym 
Mhennod 5.

• Pertussis (y pas): mae’n 
effeithio	ar	yr	ysgyfaint	
ac anadlu – gall achosi 
niwmonia, anawsterau 
anadlu	a	ffitiau	sy’n	gallu	
bod yn farwol i fabanod.

• Polio: mae’n gallu 
ymosod ar nerfau yn yr 
asgwrn cefn a gwaelod yr 
ymennydd – gall achosi 
parlys dros dro neu’n 
barhaol.

• Afiechyd	sydd	â	
symptomau fel dolur 
gwddf

• Cael	trafferth	anadlu
• Rhedlif o’r trwyn (nasal 

discharge)
• Twymyn
• Teimlo’n oer
• Blinder
• Tisian
• Chwydu
• Poen yn y cymalau
• Colli chwant bwyd

Ysmygu: Ysmygu a 
mewnanadlu tybaco, fel 
arfer mewn sigaréts.
Mae gwybodaeth 
ychwanegol i’w chael yn y 
ciplun ‘Ysmygu’ ym Mhennod 
5.

• Canserau, gan gynnwys 
canser yr ysgyfaint

• Clefyd cardiofasgwlar, 
gan gynnwys clefyd y 
galon

• Clefyd	fasgwlar	perifferol	
• Clefyd rhwystrol cronig 

yr ysgyfaint (COPD: 
Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease) gan 
gynnwys broncitis ac 
emffysema

• Niwmonia
Mae’r GIG yn cysylltu 
ysmygu â dros 50 o 
gyflyrau afiechyd difrifol, 
ac mae’n un o brif  
achosion marwolaethau 
cynamserol yng Nghymru.

• Y croen yn heneiddio’n 
gynamserol

• Pesychu
• Anawsterau anadlu
• Dillad,
• gwallt a’r anadl yn drewi 

o fwg sigaréts
• Dannedd wedi’u staenio
• Ffrwythlondeb is

DRAFFT
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Ffactor risg addasadwy Risgiau cysylltiedig Effeithiau posibl ar 
fywyd pob dydd

Rhyw anniogel: Cael 
rhyw gyda pherson arall 
heb ddefnyddio dull atal 
cenhedlu neu gondom. 
Mae gwybodaeth 
ychwanegol i’w chael yn y 
ciplun ‘Beichiogrwydd yn yr 
arddegau’ ym Mhennod 5.

• Beichiogrwydd 
heb ei gynllunio fel 
beichiogrwydd yn yr 
arddegau

• Heintiau cysylltiad 
rhywiol (STIs: Sexually 
Transmitted Infections), 
fel chlamydia, gonorea, 
trichomoniasis, 
dafadennau gwenerol 
(genital warts), herpes 
gwenerol, llau pwbig 
(public lice), clefyd 
(scabies)	crafu	a	syffilis

• HIV ac AIDS
Mae’n bosibl trin y rhan 
fwyaf o heintiau cysylltiad 
rhywiol, ond mae cyflyrau 
fel chlamydia yn gallu 
arwain at glefyd llid y 
pelfis sy’n gallu achosi 
anffrwythlondeb. Ar hyn 
o bryd, does dim modd 
gwella’n llwyr o HIV sy’n 
gwanhau’r gallu i frwydro 
yn erbyn heintiau a 
chlefydau pob dydd.

• Anghysur neu boen 
yn ardal yr organau 
cenhedu (genital area)

• Poen wrth basio wrin
• Lympiau	neu	dyfiant	ar	y	

croen
• Brechau (rashes)
• Pothelli 
• Doluriau

GWEITHGAREDD

1. Edrychwch	ar	effaith	gordewdra	ar	fywyd	pob	dydd.	Rhestrwch	ddau	
reswm pam mae gordewdra wedi cynyddu yng Nghymru.

Ffactorau risg addasadwy o ran iechyd, l lesiant a gwydnwch
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Ffactor risg 
anaddasadwy Risgiau cysylltiedig Effeithiau posibl ar 

fywyd pob dydd
Pwysedd gwaed uchel: 
Pwysedd gwaed yw grym 
y gwaed yn erbyn waliau’r 
rhydwelïau. Mae pwysedd 
gwaed uchel (gorbwysedd) 
yn golygu bod pwysedd 
gwaed person yn uwch na’r 
lefel argymelledig.

Os yw genynnau unigolyn yn 
cynyddu ei risg o ddatblygu 
gorbwysedd, mae hefyd 
ganddo fwy o risg o gael:
• clefyd cardiofasgwlar (clefyd 

y galon, trawiadau ar y 
galon a methiant y galon)

• strôc
• clefyd	rhydwelïol	perifferol
• anewrysm aortig 

abdomenol
• clefyd yr arennau
• dementia fasgwlar

Mae gan lawer o bobl 
bwysedd gwaed uchel er 
nad ydyn nhw’n gwybod 
hynny. Yn aml, mae hyn 
yn golygu nad yw’r claf 
yn	teimlo’r	effeithiau	
hyd nes y bydd clefyd yn 
ymddangos, fel clefyd 
cardiofasgwlar. Mae 
pwysedd gwaed uchel yn 
gallu	cyfuno	â	ffactorau	
eraill fel colesterol uchel, 
gordewdra	ac	diffyg	
gweithgarwch	corfforol	i	
gynyddu’r risg o ddatblygu 
clefydau.

Diabetes Math 2: Pan 
fydd	y	corff	yn	methu	
metaboleiddio glwcos (h.y. ei 
droi yn egni). Canlyniad hyn 
yw lefelau uchel o glwcos 
y gwaed sy’n gallu gwneud 
niwed	i	organau’r	corff	dros	
gyfnod o amser.

Os yw genynnau unigolyn yn 
cynyddu ei risg o ddatblygu 
diabetes Math 2, mae hefyd 
ganddo fwy o risg o gael:
• problemau iechyd meddwl 

fel iselder
• clefyd cardiofasgwlar
• strôc
• clefyd yr arennau
• clefyd y llygaid (gall achosi i 

bobl golli eu golwg)
• niwed i’r nerfau sy’n 

cynyddu’r risg o orfod torri 
rhan	o’r	corff	i	ffwrdd

Efallai bydd claf yn dod yn 
ymwybodol bod diabetes 
Math 2 arno drwy fod 
angen pasio wrin yn fwy 
aml, teimlo’n sychedig 
drwy’r amser, teimlo’n 
flinedig	drwy’r	amser,	
colli pwysau heb drio, 
golwg aneglur, briwiau 
neu glwyfau yn cymryd 
mwy o amser i wella, a 
chosi (itching) o amgylch yr 
organau cenhedlu. Fodd 
bynnag, mae rhai pobl yn 
dioddef o ddiabetes Math 
2	am	lawer	o	flynyddoedd	
heb iddyn nhw sylweddoli, 
hyd nes eu bod yn cael 
clefyd sy’n gysylltiedig â’r 
cyflwr,	fel	strôc.DRAFFT
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Ffactor risg 
anaddasadwy Risgiau cysylltiedig Effeithiau posibl ar 

fywyd pob dydd
Mwy o risg o glefyd y 
galon: Clefyd coronaidd 
y galon yw pan fydd 
sylweddau brasterog sydd 
wedi cronni yn y rhydwelïau 
coronaidd yn atal neu’n 
rhwystro	cyflenwad	gwaed	y	
galon.

Os yw genynnau unigolyn 
yn cynyddu ei risg o 
ddatblygu clefyd y galon, 
bydd y ffactorau canlynol yn 
cynyddu’r risg hwn hyd yn 
oed yn fwy: 
• pwysedd gwaed uchel
• colesterol uchel
• gordewdra
• diffyg	gweithgarwch	

corfforol
• deiet gwael
• yfed mwy o alcohol na’r 

canllawiau argymelledig 
• diabetes Math 2
• ysmygu
• llygredd aer.
Mae risg genynnol o 
ddatblygu clefyd y galon 
ar y cyd ag unrhyw un o’r 
ffactorau eraill hyn yn 
gallu arwain at farwolaeth 
gynamserol.

• Mae clefyd y galon 
yn	gallu	effeithio	ar	y	
gallu i yrru car, i fynd 
ar wyliau ac i fynd i’r 
gwaith, yn dibynnu ar 
amgylchiadau unigol

• Efallai bydd rhaid 
i unigolyn ddod i 
arfer â chymryd 
meddyginiaeth a 
mynd i apwyntiadau 
meddygol rheolaidd

Colesterol uchel: Pan fydd 
gormod o sylwedd brasterog 
o’r enw colesterol (neu lipid) 
yn y gwaed. Mae angen 
colesterol er mwyn helpu’r 
corff	i	weithio.	Fodd	bynnag,	
mae colesterol uchel yn 
niweidiol	i’r	corff.

Os yw genynnau unigolyn yn 
cynyddu ei risg o ddatblygu 
colesterol uchel, mae hefyd 
ganddo fwy o risg o gael:
• rhydwelïau sy’n culhau, gan 

gyfyngu ar lif y gwaed i’r 
galon ac i’r ymennydd

• clefyd cardiofasgwlar
• tolchenni gwaed (blood 

clots)
• angina
• strôc
• pwl ischaemig byrhoedlog 

(TIA: Transient Ischaemic 
Attack), neu ‘strôc fach’

• clefyd	rhydwelïol	perifferol

Mae pobl yn gallu byw â 
cholesterol uchel heb fod 
yn ymwybodol ohono. 
Mae canlyniadau prawf 
gwaed yn gallu dangos 
colesterol uchel, ac ar y 
cyd	â	ffactorau	eraill	fel	
pwysedd gwaed uchel, 
gordewdra	a	diffyg	
gweithgarwch	corfforol,	
gall gynyddu’r risg o 
ddatblygu clefydau.

Ffactorau risg addasadwy o ran iechyd, l lesiant a gwydnwch

Adran 3 | Pennod 7
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Mae’r tablau hyn yn dangos i ba raddau y gall pobl ddylanwadu ar eu hiechyd, eu llesiant a’u 
gwydnwch	eu	hunain.	Yn	ogystal,	maen	nhw’n	dangos	bod	osgoi	neu	leihau	dewisiadau	ffordd	
o fyw sy’n niweidiol yn gallu cyfrannu at atal clefydau, a thrwy hynny gynyddu rhychwant 
oes	unigolyn.	Fodd	bynnag,	nid	absenoldeb	clefyd	neu	afiechyd	yn	unig	yw	 iechyd,	 llesiant	
a	gwydnwch	da.	Mae’r	diffiniadau	o	iechyd	a	llesiant	yn	nodi’r	ffactorau	corfforol,	meddyliol/
deallusol, emosiynol, cymdeithasol a moesol/ysbrydol sydd eu hangen ar unigolyn i deimlo’n 
‘dda’ ac yn gadarnhaol amdano ei hun. Mae hyn yn cynnwys agweddau fel llesiant cymdeithasol 
ac	 economaidd	 a	 sicrhau	 hawliau	 a	 hawlogaethau.	 Mae’r	 diffiniadau	 hyn	 yn	 gysylltiedig	
â chefnogaeth Llywodraeth Cymru i system ‘iachusrwydd’, ac yn adlewyrchu negeseuon 
allweddol o’r model cymdeithasol o anabledd.

Rhaid	cofio	bod	gwneud	dewisiadau	ffordd	o	fyw		sy’n	iach,	fel	gweithgarwch	corfforol	a	bwyd	
iach, hefyd yn bwysig ac yn hybu ‘iachusrwydd’ a llesiant cadarnhaol.  Fodd bynnag, mae mynd 
i’r afael ag anghydraddoldebau yr un mor bwysig er mwyn sicrhau bod pawb sy’n byw yng 
Nghymru	yn	gallu	profi	manteision	dewisiadau	ffordd	o	fyw	sy’n	iach.		Felly,	er	bod	ffactorau	
risg	addasadwy	a	ffactorau	risg	anaddasadwy	yn	cyfrannu	at	atal	clefydau,	maen	nhw	hefyd	yn	
cyfrannu at iechyd a llesiant da ac at wydnwch unigolion. Mae hyn yn arwain at y gwaith o atal 
a	hybu,	a’r	ffordd	mae’r	ddau	yn	galluogi	pobl	i	brofi	ansawdd	bywyd	da.

DRAFFT
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ASTUDIAETH ACHOS:

Mae Rhys yn 52 oed, ac mae ei weithle’n cynnig archwiliadau iechyd am ddim 
yn rhan o wasanaeth llesiant y cwmni. Mae’r archwiliad iechyd yn cynnwys 
prawf am lefelau colesterol a phwysedd gwaed. Mae Rhys yn cael gwybod bod 
ei lefelau colesterol ychydig 
yn uchel. Dydy hyn ddim yn 
syndod iddo gan ei fod yn 
ymwybodol bod colesterol 
uchel	yn	gyffredin	yn	ei	
deulu. Mae Rhys wedi bod yn 
ymwybodol o’i iechyd erioed ac 
felly mae’n gwneud ymdrech 
i fwyta bwyd iach, i fynd am 
dro	a	cherdded	yn	gyflym	yn	
rheolaidd, ac i gynnal pwysau 
iach. Fodd bynnag, mae Rhys 
yn	byw’n	agos	at	ganol	y	dref	ac	mae’r	holl	draffig	yn	bryder	iddo	pan	fydd	yn	
mynd allan am dro ar adegau penodol o’r dydd, yn enwedig os yw’n gallu arogli 
mygdarthau (fumes) ceir.

1. Rhestrwch	ddau	ffactor	nad	yw	Rhys	yn	gallu	eu	rheoli	sy’n	gallu	cynyddu	ei	
risg o glefyd y galon.

2. Rhestrwch	ddau	ffactor	y	gall	Rhys	eu	rheoli	sy’n	gallu	lleihau	ei	risg	o	
glefyd y galon.

CRYNODEB O’R DYSGU
FFACTORAU RISG ADDASADWY O RAN IECHYD, LLESIANT A 
GWYDNWCH

Yn y bennod hon, rydych chi wedi:

• Datblygu	gwybodaeth	a	dealltwriaeth	o	ffactorau	risg	addasadwy	yng	
nghyd-destun iechyd, llesiant a gwydnwch.

• Adnabod risgiau addasadwy sy’n gallu codi o ganlyniad i glefydau 
etifeddol	amlffactoraidd.

• Datblygu ymwybyddiaeth o’r achlysuron pan fydd risgiau i iechyd a 
llesiant yn gallu arwain at glefydau sy’n cyfyngu ar fywyd ac at farwolaeth 
gynamserol.

Ffactorau risg addasadwy o ran iechyd, l lesiant a gwydnwch

Adran 3 | Pennod 7
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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

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

Atal a hybu 

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO: World Health Organisation) yn pwysleisio nad yw iechyd 
da yn ymwneud â bod heb afiechyd yn unig. Yn hytrach, mae’n ymwneud â llesiant 
corfforol, meddyliol a chymdeithasol. Yng Nghymru, mae Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi diffiniadau o lesiant sy’n cynnwys 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.

Mae’r cysylltiad rhwng atal a 
hybu yn cynorthwyo person 
i fod ag iechyd, llesiant a 
gwydnwch da. Mae hyn, ynghyd 
â phartneriaeth rhwng unigolion 
a sefydliadau, yn allweddol 
er mwyn sicrhau canlyniadau 
llwyddiannus.	Ond	beth	yw	atal	
a hybu? Ystyr atal yw cymryd 
camau penodol i rwystro iechyd, 
llesiant a gwydnwch gwael rhag 
digwydd yn y lle cyntaf. Ystyr 
hybu yw helpu pobl i gymryd 
rheolaeth dros hyn eu hunain.

Pennod 8:  Mesurau ataliol: a gefnogir gan 
ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/
cenedlaethol

DRAFFT
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Diffiniadau
Atal Dyma sut mae deddfwriaeth a strategaethau Llywodraeth Cymru er 

mwyn	gwella	iechyd,	llesiant	a	gwydnwch	yn	diffinio	atal:

• Pobl	yn	cymryd	cyfrifoldeb	personol	dros	ddewisiadau	ffordd	
o	fyw	(ffactorau	risg	addasadwy)	i	atal	iechyd,	llesiant	a	
gwydnwch gwael rhag digwydd yn y lle cyntaf.

• Oedi	neu	leihau	lefel	yr	angen	sy’n	ymwneud	â	thriniaeth,	
gofal a chymorth.

• Teulu,	gofalwyr,	ffrindiau,	cymdogion,	cymuned	a	
rhwydweithiau ehangach unigolyn yn cael eu gwerthfawrogi 
am	wneud	cyfraniad	at	lesiant	corfforol,	meddyliol	a	
chymdeithasol yr unigolyn hwnnw.

• Bod â llais a rheolaeth o ran triniaeth, gofal a chymorth.

• Deall pam mae problemau o ran iechyd, llesiant a gwydnwch 
wedi	codi	er	mwyn	gallu	ymdrin	â’r	ffactorau	sy’n	eu	hachosi	
(e.e. anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd).

• Ymyrryd yn gynnar drwy gamu i mewn i sicrhau nad yw 
iechyd,	llesiant	a	gwydnwch	yn	dirywio	neu’n	cyrraedd	cyflwr	
argyfwng. Gallai’r unigolyn ei hun benderfynu ymyrryd (e.e. 
person sy’n rhoi’r gorau i ysmygu) neu gallai strategaethau 
cenedlaethol a lleol, fel ymgyrch Helpa Fi i Stopio, gynnig 
cymorth.  

Hybu Yn	ôl	diffiniad	Sefydliad	Iechyd	y	Byd,	hybu	iechyd	yw’r	broses	o	
alluogi pobl i fod â mwy o reolaeth dros eu hiechyd er mwyn ei wella. 
Yng Nghymru, hybu yw’r broses lle mae strategaethau llywodraethau 
leol a chenedlaethol, gwybodaeth, ymgyrchoedd a rolau ymarferwyr 
yn galluogi pobl i fod â mwy o reolaeth dros eu hiechyd, eu llesiant a’u 
gwydnwch er mwyn eu gwella nhw.  

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol

Adran 3 | Pennod 8
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Fel y soniwyd eisoes, mae partneriaeth rhwng unigolion a sefydliadau, a’r cysylltiad rhwng 
atal a hybu, yn allweddol er mwyn sicrhau canlyniadau llwyddiannus. Er bod sefydliadau 
yn	gallu	hybu	pwysigrwydd	gwneud	dewisiadau	ffordd	o	fyw	sy’n	iach,	dydyn	nhw	ddim	yn	
gallu	gorfodi	unigolion	i	gydymffurfio.	Dyma	pam	mae	partneriaeth	mor	bwysig.		Mae	rhai	
enghreifftiau	o	ddeddfwriaeth	sy’n	sicrhau	bod	pobl	yn	cydymffurfio,	fel	y	ddeddfwriaeth	
sy’n gwahardd ysmygu yn y gweithle ac mewn mannau cyhoeddus. Fodd bynnag, dydy’r 
ddeddfwriaeth hon ddim yn mynd mor bell â gwahardd unigolyn rhag ysmygu yn ei gartref ei 
hun, oherwydd byddai hyn yn tresmasu ar ei breifatrwydd a’i hawl i wneud dewisiadau.

Felly, rydyn ni’n fwy tebygol o atal iechyd, llesiant a gwydnwch gwael drwy hybu dealltwriaeth 
o’r	rhesymau	pam	mae	rhai	dewisiadau	ffordd	o	fyw	yn	niweidiol,	a	thrwy	hybu’r	ffordd	iach	
o fyw sydd ei hangen. Mae deddfwriaeth a strategaethau’r llywodraeth yn cefnogi’r angen am 
bartneriaeth	gyfartal	rhwng	unigolion,	gweithwyr	proffesiynol	a	sefydliadau	er	mwyn	cyflawni	
hyn (egwyddor cydgynhyrchu). 

Mae’n bwysig sicrhau cysylltiad rhwng atal a hybu. Y 
rheswm dros hyn yw bod hybu’n cynnwys darparu 
gwybodaeth er mwyn i unigolion (a’r bobl maen 
nhw’n gyfrifol amdanyn nhw) allu cymryd rheolaeth 
a gwneud penderfyniadau gwybodus i wella eu 
hiechyd,	eu	llesiant	a’u	gwydnwch.	Er	enghraifft,	mae	
hybu	yn	cynnwys	dosbarthu	gwybodaeth	ffeithiol	i	
rieni	am	raglenni	imiwneiddio	plant,	sy’n	enghraifft	o	
atal ac ymyrryd yn gynnar.

Geiriau 
allweddol  

Atal

Hybu

ATAL

- FFACTORAU RISG Y 
GELLIR EU HADDASU
- MESURAU ATALIOL A 

GEFNOGIR GAN DDEWISIADAU 
FFORDD O FYW A 
STRATEGAETHAU 

LLEOL/CENEDLAETHOL

HYBU

- DULLIAU GWAHANOL O 
HYBU IECHYD, LLESIANT A 

GWYDNWCH
- STRATEGAETHAU'R 

LLYWODRAETH, GWYBODAETH 
AC YMGYRCHOEDD

- ROLAU YMARFERWYR 
MEWN LLEOLIADAU 

AMRYWIOL

IECHYD, 
LLESIANT A 

GWYDNWCH

DRAFFT
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Hefyd, mae gweithwyr mewn amrywiaeth o rolau yn cynorthwyo unigolion i ddod o hyd i 
ffyrdd	o	ymdrin	â	phroblemau	llesiant,	er	mwyn	atal	rhagor	o	ddirywiad	o	ran	iechyd,	llesiant	
a	gwydnwch.	Mae	gwneud	dewisiadau	ffordd	o	fyw	sy’n	iach	ar	gyfer	y	dyfodol	yn	rhan	
bwysig o hyn.

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	byr	o	atal.

2. Rhowch	ddiffiniad	o	hybu.

Rhagor o wybodaeth:
Ewch i’r dudalen ‘brechiadau’ ar wefan GIG 111 Cymru (https://111.
wales.nhs.uk/livewell/Vaccinations/default.aspx?locale=cy) ac 
edrychwch ar y wybodaeth ar y tabiau ‘Babanod a phlant bach’ a ‘Plant 
a phlant yn eu harddegau’. Yma, byddwch chi’n gweld tudalennau fel 
‘Mythau	brechiadau’	sy’n	rhoi	gwybodaeth	ffeithiol	i	rieni	i’w	galluogi	
i	gymryd	rheolaeth	a	gwneud	penderfyniad	gwybodus	ynglŷn	ag	
imiwneiddio eu plentyn. 

Mesurau ataliol 

Os yw dewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol a chenedlaethol yn cefnogi 
mesurau ataliol, maen nhw’n fwy effeithiol. Bwriad y mesurau hyn yw hybu llesiant 
corfforol, meddyliol a chymdeithasol er mwyn sicrhau nad yw pobl yn profi dirywiad yn 
eu hiechyd, eu llesiant a’u gwydnwch. 

Dyma	rai	enghreifftiau	o	fesurau	ataliol	sydd	ar	waith	i	hybu	iechyd,	llesiant	a	gwydnwch	yng	
Nghymru:

• Gwybodaeth	i	gefnogi	dewisiadau	ffordd	o	fyw	sy’n	iach	er	mwyn	lleihau’r	perygl	o	
ddatblygu	clefyd,	e.e.	rhoi’r	gorau	i	ysmygu	a	gwneud	mwy	o	weithgarwch	corfforol.

• Rhaglenni imiwneiddio cenedlaethol (i blant ac oedolion) i leihau’r risg o ddatblygu 
clefyd.

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol

Adran 3 | Pennod 8
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• Rhaglenni sgrinio cenedlaethol er mwyn canfod clefydau yn gynnar.

• Rhaglenni	sgrinio	cenedlaethol	er	mwyn	canfod	cyflyrau	iechyd	yn	gynnar	sy’n	
effeithio	ar	ddatblygiad	plentyn,	a	darparu’r	gofal	a	chymorth	cywir.

Profi eich gwybodaeth:

1.	 Rhestrwch	dair	enghraifft	o	atal,	ac	ar	gyfer	pob	enghraifft,	nodwch	un	
risg sy’n cael ei atal.

Gwybodaeth i gefnogi dewisiadau ffordd o fyw sy’n iach

Mae deddfwriaeth a strategaethau Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r gwaith o ddosbarthu 
gwybodaeth	 sy’n	 galluogi	 pobl	 i	 gymryd	 cyfrifoldeb	 dros	 eu	 dewisiadau	 ffordd	 o	 fyw	 (neu	
ffactorau	risg	addasadwy),	i	atal	iechyd,	llesiant	a	gwydnwch	gwael	rhag	digwydd	yn	y	lle	cyntaf.	

Mae teulu, gofalwr (neu ofalwyr) a chymuned unigolyn yn gallu cyfrannu at ddewisiadau 
ffordd	o	fyw	sy’n	iach	drwy	gefnogi	ac	annog	newidiadau,	fel	bod	yn	weithgar	yn	gorfforol.

O	ran	mesurau	ataliol,	mae	cael	digon	o	faeth	a	bod	wedi	eich	hydradu	yn	bwysig	i	fywydau	
pobl. Mae maeth yn ymwneud â chael digon o faetholion (carbohydradau, proteinau, 
brasterau,	fitaminau,	mwynau	a	dŵr)	o	fwydydd	i	hybu	iechyd,	llesiant	a	gwydnwch.	Mae	bod	
â deiet iach, fel yr un mae’r Canllaw Bwyta’n Dda yn ei argymell, yn allweddol er mwyn cael 
digon o faeth.

Ystyr	hydradu	yw	bod	â	digon	o	hylif	yn	y	corff,	ac	mae	hyn	yr	un	mor	bwysig	â	maeth.	
Mae	yfed	digon	o	ddŵr	yn	bwysig	oherwydd	mae’n	
rheoleiddio	tymheredd	y	corff,	yn	rhoi	hwb	i	system	
imiwnedd	y	corff	ac	yn	cynorthwyo	organau’r	
corff	i	weithio	fel	y	dylen	nhw.	Drwy	fod	wedi	eich	
hydradu’n dda, mae llai o risg o ddatblygu rhai 
heintiau, rhwymedd, doluriau gwasgu a hefyd iechyd, 
llesiant a gwydnwch gwael.

Mae cysylltiad hefyd rhwng hydradu ac atal clefydau gan ei fod yn cynnal iechyd, llesiant a 
gwydnwch da gan gynnwys system imiwnedd iach. Rhaid i unigolion, gofalwyr a chymunedau 
gymryd cyfrifoldeb dros sicrhau maeth a hydradu digonol i atal canlyniadau gwael. Mae’n 
ofynnol i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sicrhau bod hybu maeth a hydradu 
digonol	yn	rhan	ganolog	o	ofal	a	chymorth,	i	leihau	effeithiau	niweidiol	arferion	bwyta	ac	
yfed gwael sy’n gallu achosi niwed.

Geiriau 
allweddol  

Maeth

HydraduDRAFFT
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Rhaglenni imiwneiddio cenedlaethol

Brechlyn blynyddol rhag y ffliw

Mae’n	rhaid	i	rai	oedolion	a	phlant	gael	brechlyn	blynyddol	rhag	y	ffliw.		Pwrpas	hyn	yw	atal	y	
risg y bydd pobl mewn grwpiau penodol yn datblygu cymhlethdodau iechyd fel niwmonia ac 
afiechydon	difrifol	eraill	sy’n	gallu	arwain	at	farwolaeth	yn	y	pen	draw.		

Mae	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru	yn	cynnal	ymgyrch	sy’n	annog	pobl	i	gael	y	brechlyn	rhag	y	ffliw.	
Bwriad	hyn	yw	lleihau’r	risg	y	bydd	pobl	yn	ddifrifol	wael	o	ganlyniad	i’r	haint	firol.

Rhaglenni imiwneiddio plant

Mae imiwneiddio plant yn atal clefydau rhag lledaenu ac mae’n lleihau’r risg y bydd plant 
unigol a’u teuluoedd yn cael 
niwed. Mae’r Rhaglen Frechu 
yn erbyn Clefydau Ataliadwy, 
wedi’i threfnu gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, yn cefnogi dull 
cenedlaethol o imiwneiddio plant. 

Bydd rhieni, gofalwyr a phobl 
eraill sy’n gyfrifol am blentyn 
yn derbyn gwybodaeth sy’n 
eu hannog i drefnu bod eu 
baban neu eu plentyn yn cael ei 
imiwneiddio â brechlynnau i’w 
amddiffyn	rhag	clefydau	a	allai	
fod	yn	niweidiol	fel	difftheria,	
tetanws,	pertussis	(y	pas),	polio,	Haemophilus	influenzae	math	b	(Hib)	a	haint	Hepatitis	B.	

Mae mwyafrif helaeth y brechiadau’n digwydd erbyn i’r plentyn droi’n bedair oed. Yn ogystal 
â hyn, mae byrddau iechyd unigol wedi datblygu mentrau sy’n targedu cymunedau gwahanol, 
er mwyn sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn manteisio ar raglenni imiwneiddio plant. 
Er	enghraifft,	mae	Bwrdd	 Iechyd	Caerdydd	a’r	Fro	wedi	datblygu	carden	bost	sy’n	cyflwyno	
gwybodaeth i rieni am yr holl imiwneiddiadau sydd eu hangen ar blant o 0–11 oed. Mae’r 
cerdyn post ar gael mewn 8 iaith gan gynnwys Cymraeg, Saesneg, Arabeg a Farsi i adlewyrchu’r 
amrywiaeth o ran ieithoedd ac ethnigrwydd yn ardal y bwrdd iechyd. 

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol
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Rhaglenni sgrinio yng Nghymru

Mae	 rhaglenni	 sgrinio	 yn	 rhoi	 cyfle	 i	 bobl	 gael	 eu	 harchwilio	 neu	 eu	 sgrinio	 am	 unrhyw	
arwyddion o risgiau posibl i’w hiechyd, eu llesiant a’u gwydnwch. Mesur ataliol yw sgrinio gan 
ei fod yn gallu canfod arwyddion posibl o glefyd hyd yn oed os yw rhywun yn teimlo’n iach, 
gan	olygu	bod	cyfle	i	ymyrryd	a	thrin	yn	gynnar.	Mae	saith	rhaglen	sgrinio	genedlaethol	yng	
Nghymru, ac mae gwybodaeth am bob un o’r saith yn y tabl isod.

Rhaglen sgrinio Gwybodaeth allweddol
Bron Brawf 
Cymru

Ar gyfer pwy? Menywod 50–70 oed bob tair blynedd. Mae dod o hyd 
i symptomau’n gynnar yn cynyddu’r tebygrwydd y bydd y driniaeth yn 
llwyddiannus.
Rhagor o wybodaeth: www.breasttestwales.wales.nhs.uk/hafan 

Sgrinio Coluddion 
Cymru

Ar gyfer pwy? Dynion	a	menywod	60–74	oed	bob	dwy	flynedd.	Mae	
canfod canser yn gynnar yn cynyddu’r tebygrwydd o oroesi. 
Rhagor o wybodaeth: www.bowelscreening.wales.nhs.uk/hafan

Sgrinio Serfigol 
Cymru

Ar gyfer pwy? Menywod 25–49 oed bob tair blynedd a menywod 
50–64 oed bob pum mlynedd. Mae sgrinio rheolaidd yn gallu golygu bod 
y risg o gael canser ceg y groth yn lleihau 70%.
Rhagor o wybodaeth: www.cervicalscreeningwales.wales.nhs.uk/hafan 

Sgrinio Smotyn 
Gwaed  
Newydd-anedig 
Cymru

Ar gyfer pwy? Babanod newydd-anedig (ar ôl cael caniatâd rhiant/
gofalwr). Pwrpas sgrinio yw canfod clefydau prin ond difrifol er mwyn eu 
trin	yn	gynnar	i	osgoi	afiechyd	difrifol	neu	farwolaeth	hyd	yn	oed.
Rhagor o wybodaeth: www.newbornbloodspotscreening.wales.nhs.uk/
hafan 

Sgrinio Clyw 
Babanod Cymru

Ar gyfer pwy? Babanod newydd-anedig (ar ôl cael caniatâd rhiant/
gofalwr). Mae gwybod a yw baban yn colli clyw yn gynnar yn bwysig 
o safbwynt ei ddatblygiad. Mae hyn yn cynnwys cael y cymorth a’r 
wybodaeth gywir yn gynnar.
Rhagor o wybodaeth: www.wales.nhs.uk/sitesplus/980/hafan 

Sgrinio Llygaid 
Diabetig Cymru

Ar gyfer pwy? Pawb	sy’n	12	oed	neu’n	hŷn	ac	sy’n	byw	â	diabetes.	Dydy’r	
sgrinio ddim yn digwydd yn lle apwyntiadau arferol gyda’r optegydd. Mae 
sgrinio’n gallu canfod bod risg o golli golwg cyn i unigolyn sylwi ar unrhyw 
newid yn ei olwg.
Rhagor o wybodaeth: www.eyecare.wales.nhs.uk/hafan

Rhaglen Sgrinio 
Ymlediadau 
Aortig 
Abdomenol 
Cymru

Ar gyfer pwy? Dynion 65 oed sy’n cael eu gwahodd i un prawf ar un 
achlysur. Ymlediad aortig abdomenol yw pan fydd yr aorta (y brif bibell 
waed	sy’n	mynd	â	gwaed	i’r	corff)	wedi	chwyddo.	Mae	risg	y	bydd	
ymlediad aortig abdomenol yn rhwygo neu’n torri; os yw hyn yn digwydd, 
mae’r risg o farw yn uchel. Mae canfod ymlediad yn gynnar drwy sgrinio 
yn cynyddu’r tebygrwydd o gael triniaeth lwyddiannus a goroesi.
Rhagor o wybodaeth: www.aaascreening.wales.nhs.uk/hafan

DRAFFT
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Mae rhaglenni sgrinio yng Nghymru yn canfod symptomau clefydau ond dydyn nhw ddim yn 
ymdrin	â’r	achosion,	fel	dewisiadau	ffordd	o	fyw	ac	ymddygiad	niweidiol.	Felly,	mae’n	bwysig	
rhoi gwybodaeth a chyngor a fydd yn cynorthwyo unigolion i wella eu hiechyd, eu llesiant a’u 
gwydnwch o ddydd i ddydd.

Rheoli straen

Straen yw pan fydd person yn teimlo wedi’i lethu neu’n methu ymdopi o ganlyniad i bwysau 
sy’n teimlo’n amhosibl ei reoli. Canlyniad straen dros gyfnod hir yw iechyd, llesiant a gwydnwch 
gwael.	Mae	rheoli	straen	yn	ddull	ataliol	gan	ei	fod	yn	lleihau’r	effaith	niweidiol	mae	straen	yn	
ei chael. 

Gall	unigolion	brofi	straen	mewn	amrywiaeth	o	amgylchiadau	drwy	gydol	eu	bywydau.	Mae	
pobl	 o	 bob	 cefndir	 yn	profi	 straen	 ac	mae	 rhai	mathau	o	 straen	 yn	diflannu	 ar	 ôl	 cyfnod.	
Digwyddiadau bywyd sy’n achosi mathau eraill o straen, ac mae’n arwain at ganlyniadau 
cadarnhaol	yn	y	pen	draw	–	er	enghraifft	sefyll	arholiadau,	symud	tŷ,	newid	swydd,	mynd	ar	
wyliau a pharatoi i gael baban yn ystod beichiogrwydd.

Os	yw	unigolyn	dan	straen,	mae’r	corff	yn	sbarduno	ymateb	‘ymladd	neu	ffoi’	er	mwyn	ysgogi’r	
system imiwnedd. Mae’r ymateb hwn yn galluogi bodau dynol i ymateb i sefyllfaoedd peryglus. 
Fodd	bynnag,	mae’r	 corff	wedi’i	 ddylunio	 i	 ymateb	 fel	 hyn	 am	gyfnodau	byr	 yn	unig,	 ac	 ni	
ddylai	straen	ddod	yn	ffordd	o	fyw.	Os	yw	straen	yn	parhau	yn	y	tymor	hir,	mae	pwysau	ar	y	
corff	drwy’r	amser,	a	bydd	y	person	yn	teimlo	wedi’i	lethu	a’i	fod	yn	methu	ymdopi	o	hyd.	O	
ganlyniad, mae mwy o risg y bydd y person yn mabwysiadu ymddygiad niweidiol fel ysmygu, 
yfed mwy o alcohol na’r canllawiau argymelledig, bwyta bwydydd aniach (unhealthy),	 diffyg	
gweithgarwch	corfforol	neu	ddatblygu	obsesiwn	ag	ymarfer	corff.	Mae	straen,	yn	ogystal	â’r	
ymddygiad	niweidiol	sy’n	gysylltiedig	â’r	cyflwr,	wedi’i	gysylltu	â	mwy	o	risg	o	ddatblygu	iselder	
a gorbryder, clefyd cardiofasgwlar, briwiau stumog a syndrom coluddyn llidus (IBS: Irritable 
Bowel Syndrome).

Ystyr	rheoli	straen	yw	cymryd	camau	gweithredu	neu	ymyrryd	i	leihau	effaith	straen	ac	i	ymdrin	
â’r	ffactorau	sy’n	eich	achosi.	Dyma	rai	enghreifftiau	o	ymyriadau	i	atal	neu	i	reoli	straen:

• unigolyn yn cymryd cyfrifoldeb dros 
reoli ei straen ei hun, gan gynnwys 
adnabod	y	ffactorau	mae’n	gallu,	ac	
yn methu, eu rheoli

• cynnal perthnasoedd cefnogol â’r 
teulu,	gofalwr,	ffrindiau,	y	gymuned	a	
rhwydweithiau cymdeithasol eraill

• gwneud	dewisiadau	ffordd	o	fyw	sy’n	
cyfrannu at leihau straen

• strategaethau lleol a chenedlaethol 
sy’n	cyfrannu	at	leihau’r	ffactorau	
sy’n achosi straen.

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol
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Un agwedd bwysig ar reoli straen yw derbyn nad yw’n bosibl rheoli rhai pethau yn llwyr. 
Felly,	mae	dod	o	hyd	i	ffyrdd	
o ymdopi â straen, neu 
ddulliau ymdopi, yn hanfodol 
yn yr amgylchiadau hyn. 
Un dull posibl yw cynnal 
perthnasoedd cefnogol â’r 
teulu,	gofalwr,	ffrindiau,	y	
gymuned a rhwydweithiau 
cymdeithasol eraill gan fod 
perthnasoedd cadarnhaol yn 
fanteisiol i iechyd, llesiant a 
gwydnwch.

Mae gwneud dewisiadau 
ffordd	o	fyw	sy’n	cyfrannu	at	
leihau straen hefyd yn bwysig. 
Mae peidio ag ysmygu, peidio 
ag yfed mwy o alcohol na’r 
canllawiau argymelledig, 
datblygu patrymau cysgu da a 
bod	yn	weithgar	yn	gorfforol	i	
gyd yn bethau a fydd yn helpu. 
Hefyd mae rhoi cynnig ar 
opsiynau fel ymwybyddiaeth 
ofalgar (mindfulness), ysbrydolrwydd a myfyrdod yn gallu helpu wrth reoli straen.

Rhaid i weithleoedd gefnogi a hybu llesiant da. Fodd bynnag, yn ôl adroddiad gan yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn 2018–2019, straen, iselder neu orbryder oedd yn gyfrifol 
am 44% o’r holl achosion o salwch yn gysylltiedig â gwaith a 54% o’r holl ddiwrnodau gwaith a 
gollwyd oherwydd salwch. Prif achosion straen, iselder neu orbryder yn gysylltiedig â gwaith 
oedd pwysau llwyth gwaith fel terfynau amser tynn, yn ogystal â gormod o gyfrifoldebau a 
diffyg	cefnogaeth	gan	reolwyr.	

Mae	strategaethau’r	llywodraeth	yn	ceisio	ymdrin	â’r	ffactorau	sy’n	achosi	straen,	fel	amodau	
gwaith, sy’n cynorthwyo ymdrechion unigol i reoli 
straen.	Er	enghraifft,	mae	cynllun	Llywodraeth	
Cymru, Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Cynllun 
Cyflawni	2019–2022,	yn	ymrwymo	i	sicrhau	bod	
iechyd meddwl (gan gynnwys rheoli straen) yn rhan 
greiddiol o raglenni ataliol fel Cymru Iach ar Waith. 

CYMRYD 
CYFRIFOLDEB 

PERSONOL

EARLY LIFE / 
EXPERIENCES

FAMILY / 
CARERS

EDUCATION

PERTHNASOEDD 
CEFNOGOL

GWNEUD 
DEWISIADAU 

FFORDD O FYW 

STRATEGAETHAU'R 
LLYWODRAETH SY'N 

YMDRIN Â'R 
FFACTORAU SY'N 

ACHOSI 

YMDRECHION 
UNIGOL I REOLI 

STRAEN

Geiriau 
allweddol  

Straen sy’n 
gysylltiedig â 
gwaith
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ASTUDIAETH ACHOS: CYMRU IACH AR WAITH 

Mae	Cymru	Iach	ar	Waith	yn	cynorthwyo	cyflogwyr,	unigolion	ac	amrywiaeth	
o	weithwyr	iechyd	proffesiynol	i	gefnogi	pobl	o	oedran	gweithio	i	gadw’n	iach.	
Bwriad hyn yw eu cynorthwyo i barhau yn eu swydd neu i ddychwelyd i’r gwaith 
ar	ôl	cyfnod	o	afiechyd.	

Yn	ôl	y	rhaglen,	mae	cyflogwyr	sy’n	hybu	llesiant	meddyliol	wedi	sylwi	ar	yr	
effaith	ganlynol	ar	eu	gweithlu:

• llai o straen a gorbryder

• cynhyrchedd uwch

• cyfraddau absenoldeb is a gweithwyr yn dychwelyd i’r gwaith yn fwy 
cyflym	ar	ôl	afiechyd

• gwelliannau o ran cyfathrebu, ysbryd (morale) y gweithwyr a’r 
awyrgylch yn y gwaith

• delwedd	gorfforaethol	gadarnhaol.	

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	straen.

2. Rhowch	ddiffiniad	o	reoli	straen.

3. Enwch	ddwy	enghraifft	o	iechyd	meddwl	gwael	wedi’i	achosi	gan	straen	sy’n	
gysylltiedig â gwaith.

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol
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GWEITHGAREDD

1. Nodwch	un	profiad	sydd	wedi	achosi	straen	i	chi	yn	y	gorffennol.	Gall	fod	
yn rhywbeth fel defnyddio’r til hunanwasanaeth mewn siop ond roedd yn 
gwrthod gweithio, bod bron â cholli’r trên, neu aros am rywun sydd bob 
amser yn hwyr, fel eich bod yn dyfalu a fyddai’n cyrraedd o gwbl. Neu, 
efallai	hoffech	chi	sôn	am	brofiadau	eraill	fel	sefyll	arholiadau,	dechrau	ar	
gymhwyster	neu	swydd	newydd,	neu	roi	cyflwyniad	o	flaen	pobl.

2. Ceisiwch	gofio	sut	roeddech	chi’n	teimlo	ar	y	pryd.	Efallai	y	gwnaethoch	chi	
brofi	rhai	o’r	ymatebion	corfforol	ac	emosiynol	canlynol:

• cyfradd curiad y galon 
yn	gyflymach	na’r	
gyfradd normal

• eisiau	rhedeg	i	ffwrdd

• angen mynd i’r toiled

• teimlo’n chwyslyd neu’n 
oer ac yn llaith (clammy)

• teimlo’n boeth iawn 
ac yn dechrau cochi 
(blushing)

• teimlo’n sâl

• teimlo’n sychedig.

• eisiau crio neu ddechrau 
beichio crio

• teimlo’n	aflonydd	
(agitated)

• cnoi ewinedd neu bigo’r 
croen

• tensiwn	corfforol	fel	
tensiwn yn y cyhyrau 
(e.e. gwddf neu 
ysgwyddau	stiff)

 
 
 

Sylwch: Mae	ymatebion	corfforol	ac	emosiynol	fel	hyn	yn	gysylltiedig	â	straen,	
ac	ni	ddylen	nhw	bara	yn	y	tymor	hir.	Os	yw	unigolyn	yn	dioddef	straen	yn	
barhaus, gall wneud niwed i’w iechyd, ei llesiant a’i wydnwch. Mae sefydliadau 
fel Mind Cymru, y GIG, y Sefydliad Iechyd Meddwl, a Rethink Mental Illness yn 
cynnig gwybodaeth am straen ar eu gwefannau.

Cymorth arbenigol

Mae cymorth arbenigol yn gymorth penodol a phwrpasol, wedi’i ddarparu gan weithwyr 
proffesiynol	 iechyd	 a	 gofal	 cymdeithasol,	 sy’n	 canolbwyntio	 ar	 agwedd	 benodol	 ar	 iechyd,	
llesiant a gwydnwch a/neu ar grwpiau penodol o bobl. Mae cymorth arbenigol yn rhan bwysig 
o waith atal gan fod ymyriadau gwybodus, manwl sydd wedi’u targedu yn fwy tebygol o hybu 
iechyd,	llesiant	a	gwydnwch	yng	Nghymru.	Yn	y	tabl	isod,	mae	gwybodaeth	ynglŷn	â	sut	mae	
cymorth arbenigol yn gallu ategu gwaith rhaglenni imiwneiddio a sgrinio. 
DRAFFT
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Mesur ataliol Enghreifftiau o gymorth arbenigol 
Rhaglenni imiwneiddio Mae	Iechyd	Cyhoeddus	Cymru	wedi	cynhyrchu	taflenni	

mewn	sawl	fformat	gwahanol	sy’n	sôn	am	y	brechlyn	rhag	y	
ffliw.	Bwriad	hyn	yw	cynnig	cymorth	arbenigol	sy’n	bodloni	
anghenion grwpiau penodol o ran mynediad a chyfathrebu:
• Unigolion	ag	anabledd	dysgu	–	mae’r	taflenni	wedi’u	

hysgrifennu	mewn	fformatau	hawdd	eu	darllen.	Ystyr	
hyn	yw	eu	bod	wedi’u	hysgrifennu	mewn	ffordd	sy’n	fwy	
hygyrch	i	bobl	sy’n	cael	trafferth	darllen	llawer	o	destun.	

• Unigolion sydd â nam ar y golwg neu sydd wedi colli eu 
golwg	–	mae	fersiynau	sain	o’r	taflenni	ar	gael	i	bobl	sy’n	
methu gweld testun.

• Unigolion heb lawer o Gymraeg neu Saesneg – mae’r 
taflenni	ar	gael	mewn	nifer	o	ieithoedd	gwahanol	er	
mwyn sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael mynediad 
at negeseuon allweddol a manteision iechyd.

Rhaglenni sgrinio Mae Sgrinio Coluddion Cymru yn cydweithio â sefydliad arall 
i leoli gweithiwr allgymorth arbenigol mewn rhan o Gymru 
lle mae nifer y bobl sy’n manteisio ar y gwasanaeth sgrinio 
coluddion yn arbennig o isel. Bwriad hyn yw dod i ddeall 
pam nad yw unigolion yn defnyddio’r gwasanaeth sgrinio, 
ac yna nodi beth gallan nhw ei wneud i gael gwared ar y 
rhwystrau	hyn	i’r	grŵp	penodol	hwn	o	bobl.

Efallai	bydd	cymorth	arbenigol	yn	canolbwyntio	ar	grŵp	penodol	o	bobl,	pobl	sy’n	profi	cyflyrau	
penodol,	neu’r	ddau.	Er	enghraifft,	efallai	bydd	rhywfaint	o	gymorth	arbenigol	yn	canolbwyntio	
ar fesurau ataliol sy’n ymwneud â theuluoedd sy’n byw mewn tlodi. Mae Dechrau’n Deg, 
rhaglen	blynyddoedd	cynnar	Llywodraeth	Cymru,	yn	enghraifft	o	hyn.	Dyma	rai	enghreifftiau	
eraill o gymorth arbenigol:

• Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed

• gwasanaethau	iechyd	meddwl	ar	gyfer	pobl	hŷn

• gwasanaethau canser arbenigol ac ymyrryd yn gynnar

• cymorth	i	bobl	sy’n	dioddef	o	gyflyrau	iechyd	penodol	fel	byw	â	dementia,	clefyd	
cardiofasgwlar, diabetes ac arthritis

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol
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• cymorth i bobl sy’n rheoli agweddau penodol ar eu hiechyd a’u llesiant fel 
gorbwysedd, colesterol, pwysau, deiet ac ysmygu

• cymorth i bobl sy’n camddefnyddio alcohol a sylweddau

• cymorth arbenigol i deuluoedd fel Teuluoedd yn Gyntaf (gweithio i atal argyfyngau 
teuluol) a Dechrau’n Deg (i gynorthwyo rhieni a datblygiad y plentyn).

ASTUDIAETH ACHOS: 

Mae Betsan yn 60 oed ac mae ganddi anabledd dysgu. 
Mae Betsan yn byw yn annibynnol yn ei chartref ei 
hun	ers	nifer	o	flynyddoedd,	gyda	chefnogaeth	ei	
gweithiwr cymorth, Elin. Mae Betsan wedi cael pecyn 
profi	gartref	yn	y	post	oddi	wrth	Sgrinio	Coluddion	
Cymru. Yn ôl y cyfarwyddiadau, mae angen i’r person gymryd sampl bach iawn 
o’u carthion (faeces) a’i bostio yn ôl mewn amlen drwchus gyda chyfeiriad a 
stamp arni. Dydy Betsan ddim yn deall y canllawiau i gyd, ac felly pan fydd 
Elin yn ymweld â hi, mae hi’n gofyn iddi esbonio. Mae Elin yn esbonio ond 
mae hyn yn codi cywilydd ar Betsan ac yn gwneud iddi deimlo’n drist gan ei 
bod yn berson preifat iawn, ac mae hi’n casáu siarad am ysgarthion! Mae Elin 
yn dweud wrth Betsan am beidio â phoeni ac am adael y prawf am y tro, tan 
ymweliad nesaf Elin. Mae Elin yn gwneud ychydig o waith ymchwil ac yn dod 
o	hyd	i	fersiwn	hawdd	ei	ddarllen	o	daflen	am	sgrinio	coluddion,	yn	ogystal	â	
chanllawiau i ofalwyr, ar wefan iechyd. Y tro nesaf mae Elin yn ymweld â Betsan, 
maen	nhw’n	darllen	drwy’r	daflen	gyda’i	gilydd,	gan	gynnwys	y	risgiau	sy’n	
gysylltiedig â chanser y coluddyn a’r canllawiau am sut i wneud y prawf. Mae 
Elin yn pwysleisio nad oes rhaid i Betsan wneud y prawf os nad yw hi eisiau – hi 
sy’n penderfynu. Yn ystod yr ymweliad nesaf, mae Betsan yn dweud wrth Elin ei 
bod	hi	wedi	penderfynu	gwneud	y	prawf	a’i	bod	hi	wedi	anfon	y	pecyn	profi	yn	
ôl yn yr amlen.

1. Rhestrwch ddau reswm pam gallai Betsan fod wedi bod yn amharod i 
ddefnyddio gwasanaeth sgrinio coluddion.

2. Nodwch	un	ffordd	y	defnyddiodd	Elin	y	daflen	hawdd	ei	darllen	i	roi	
cymorth arbenigol i Betsan.DRAFFT
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Gwasanaethau ymyrryd yn gynnar

Rôl gwasanaethau ymyrryd yn gynnar yw adnabod risgiau ac ymateb iddyn nhw drwy 
gamu i mewn i sicrhau nad yw iechyd, llesiant a gwydnwch yn dirywio neu’n cyrraedd 
cyflwr argyfwng. Maen nhw’n gwneud hyn drwy fodloni angen nad yw’n cael sylw ar hyn 
o bryd.

Drwy adnabod risgiau i iechyd, llesiant a 
gwydnwch yn gynnar, yn ogystal ag ymyrryd yn 
gynnar, mae’n  bosibl atal canlyniadau gwael 
rhag dirywio ymhellach. Mae gwasanaethau 
sy’n hybu ymyrryd yn gynnar yn gallu atal, 
lleihau neu ohirio’r angen am driniaeth, gofal a 
chymorth.

Yn	y	tabl	isod,	mae	enghreifftiau	o	
wasanaethau sy’n gysylltiedig ag atal ac 
ymyrryd yn gynnar i hybu iechyd, llesiant a 
gwydnwch yng Nghymru.

Risg i iechyd, llesiant a 
gwydnwch

Gwasanaethau sy’n 
gysylltiedig ag atal ac 

ymyrryd yn gynnar
Canlyniad cadarnhaol

Unigrwydd ac ynysigrwydd 
cymdeithasol

Gwasanaethau cyfeillio Meithrin cysylltiadau 
cymdeithasol a deallusol

Methu byw’n annibynnol Darparu cartref addas, 
addasiadau	i’r	tŷ	er	mwyn	
gallu byw’n annibynnol, 
mynediad at gysylltiadau 
band eang a
systemau teleofal (telecare)

Y gallu i fyw’n annibynnol ac 
iechyd, llesiant a gwydnwch 
gwell

Methu teithio Cynllun Shopmobility a 
mynediad at drafnidiaeth 
gyhoeddus

Y gallu i deithio ac iechyd, 
llesiant a gwydnwch gwell

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol
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Gwasanaethau cyfeillio 

Bwriad gwasanaethau cyfeillio yw cynnig cwmni er mwyn lleihau unigrwydd ac ynysigrwydd 
cymdeithasol. Mae cyfeillio yn gallu gwella hunan-barch pobl, eu llesiant meddyliol ac 
emosiynol, a’u hyder wrth ymateb i sefyllfaoedd 
newydd. Maen nhw hefyd yn gallu cynorthwyo 
unigolion i gael mynediad at wasanaethau a 
gweithgareddau eraill.

Rydyn	ni	eisoes	wedi	dysgu	am	effeithiau	niweidiol	
unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol ym Mhennod 
4, yn adran Y gymdeithas a chymunedau. Mae 
cael cwmni yn meithrin cysylltiadau cymdeithasol 
a deallusol, ac mae cyswllt dynol yn cynyddu gallu 
unigolyn i feddwl ac i gyfathrebu, sydd yn ei dro yn 
cefnogi perthnasoedd cadarnhaol ac iechyd, llesiant 
a gwydnwch da.  Hefyd mae cael cwmni a chyfeillio 
yn gallu lleihau’r risg o ddatblygu rhai clefydau fel 
dementia a chlefyd y galon.

Mae mathau gwahanol o wasanaethau cyfeillio 
ar gael ledled Cymru, yn amrywio o gynlluniau 
cyfeillio		i	grwpiau	dros	y	ffôn,	i	drefniant	cyfeillio	un	i	un	rhwng	dau	berson,	fel	unigolyn	a	
gwirfoddolwr. Efallai bydd unigolyn wedi dod yn rhan o gynllun cyfeilio o ganlyniad i:

• hunan-atgyfeiriad – hynny yw, bod yr unigolyn ei hun wedi cysylltu â’r gwasanaeth

• atgyfeiriad	gan	ofalwr,	teulu	neu	ffrindiau

• atgyfeiriad gan sefydliad arall neu bobl sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol fel meddygon teulu, gweithwyr cymdeithasol a nyrsys ardal.

Fel arfer mae gwirfoddolwyr yn cynorthwyo gwasanaethau cyfeillio. Maen nhw’n ymrwymo i 
roi	rhywfaint	o’u	hamser	i	fod	yn	gwmni	i	unigolyn,	naill	ai	wyneb	yn	wyneb	neu	dros	y	ffôn.	
Efallai bydd gwirfoddolwr cyfeillio yn ymweld â chartref unigolyn, yn mynychu digwyddiad 
cymdeithasol gydag ef/hi, neu’n ymuno â’r unigolyn i wneud gweithgaredd mae ef/hi yn ei 
fwynhau fel chwaraeon neu ddigwyddiad hamdden.

Sefydliadau y trydydd sector/y sector gwirfoddol sy’n darparu gwasanaethau cyfeillio yn bennaf. 
Maen	nhw’n	cynorthwyo	pobl	fel	unigolion	sydd	â	chyflwr	iechyd,	pobl	LHDT	(lesbiaidd,	hoyw,	
deurywiol a thrawsryweddol), unigolion â phroblemau clyw, pobl anabl, unigolion sydd wedi 
cael	profedigaeth,	neu	bobl	sy’n	methu	cyrraedd	eu	cymuned	oherwydd	diffyg	 trafnidiaeth	
neu oherwydd eu bod nhw’n methu teithio.

DRAFFT
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Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch un rheswm dros ddefnyddio gwasanaethau ymyrryd yn 
gynnar.

2. Rhowch	ddiffiniad	o	wasanaeth	cyfeillio.

Tai addas

Mae	darparu	tai	addas,	a	gwneud	addasiadau	i	gartrefi,	yn	golygu	nad	oes	angen	i	bobl	symud	
i leoliadau preswyl, os nad ydyn nhw eisiau gwneud hynny. Rydyn ni eisoes wedi dysgu am yr 
angen am dai addas, gan gynnwys addasiadau, ym Mhennod 2 (Y model meddygol a’r model 
cymdeithasol o anabledd) ac ym Mhennod 4 (Tlodi a mynediad at wasanaethau). Mae tai addas 
ac addasiadau i dai yn galluogi pobl i fyw’n annibynnol ac yn rhoi ymdeimlad o reolaeth iddyn 
nhw, sydd yn ei dro yn hybu iechyd, llesiant a gwydnwch.

• improved health, well-being and 
resilience

• reduce sense of lonelinness and social 
insolation through companionship

• inproove self-esteem
• increased self-confidence

The benefits of using a befriending 
service include:

• in person
• on the phone
• one to one or as a group
• within a social setting
• onvolved in sporting, leisure or other 

activity that a person wants or needs to 
do (such as attending an appointment) 
but may not want to do alone.

Befriending services may be:
Befriending services do not replace 
care and support services but they can 
be there to complement them or 
increase their impact. Vefirending 
services are there to reduce the risk of 
any further decline in health, 
well-being and resilience.

People who provide befriending 
services are usually volunteers who are 
matched because they have similar 
interests.

Befriending 
services

Companionship to reduce 
loniness and social isolation

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol
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Yng Nghymru, bydd rhai pobl sydd eisiau byw’n annibynnol yn rhentu tai sydd wedi’u gosod 
gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC), sef y cymdeithasau tai, neu gan gynghorau/
awdurdodau lleol. Sefydliadau nid-er-elw yw LCC, ac mae disgwyl iddyn nhw gynnig tai 
fforddiadwy.	 Mae’n	 rhaid	 iddyn	 nhw	 weithio	 er	 lles	 cymunedau,	 gan	 gynnwys	 unigolion	
a grwpiau sydd eisiau gwella eu hiechyd, eu llesiant a’u gwydnwch.  Bydd rhai unigolion a 
theuluoedd yn cael mynediad at dai ar ôl bod yn ddigartref neu ar ôl aros mewn llety anaddas 
sy’n gysylltiedig ag amrywiaeth o sefyllfaoedd. Ymhlith y sefyllfaoedd hyn mae cam-drin 
domestig, camddefnyddio sylweddau, gorlenwi (overcrowding), yr angen am gartref wedi’i 
addasu a byw ar y stryd (yn ddigartref ac ar y stryd). 

Mae LCC hefyd yn darparu tai â chefnogaeth. Mae hyn yn golygu bod pobl sydd ag amrywiaeth 
o	anghenion	gofal	a	chymorth	–	e.e	pobl	sydd	â	chyflyrau	iechyd	meddwl,	pobl	hŷn,	pobl	ifanc	
sy’n gadael y system gofal, ac unigolion ag anableddau dysgu – yn cael cefnogaeth i fyw’n ddiogel 
ac yn annibynnol yn eu cartref eu hunain. Bydd rhai unigolion yn cael cymorth am gyfnod 
penodol	o	amser	–	hynny	yw,	bydd	y	cymorth	yn	dod	i	ben	pan	na	fydd	ei	angen	bellach.	Ond	i	
eraill, bydd y gofal a’r cymorth yn cael ei adolygu’n rheolaidd wrth i ddymuniadau ac anghenion 
newid dros amser. Yn aml, mae LCC yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau’r trydydd 
sector/y	sector	gwirfoddol	i	ddarparu	cymorth	i	bobl	yn	eu	cartrefi	eu	hunain,	yn	ogystal	ag	
mewn hosteli digartrefedd, llety lloches, llety preswyl wedi’i rannu, a thai â chefnogaeth sy’n 
cynnwys	fflatiau	annibynnol	ac	ardaloedd	cymunedol	fel	ardal	fwyta,	lolfa	a	gardd.	Mae	disgwyl	
i	LCC	gydymffurfio	â	dwy	set	o	safonau	fel	bod	y	tai	maen	nhw’n	eu	dylunio,	eu	hadeiladu,	eu	
rhentu neu eu gwerthu (yn rhannol neu’n gyfan gwbl) yn bodloni safonau unigolion gwahanol. 
Y safonau hyn yw:

• Safon Ansawdd Tai Cymru

• Cartrefi	Gydol	Oes.

Safon Ansawdd Tai Cymru

Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) yw’r safon ansawdd tai gofynnol yn ôl Llywodraeth Cymru. 
Ar ôl trafod â nifer o grwpiau gwahanol sy’n darparu ac yn defnyddio gwasanaethau tai, 
mae SATC yn cynrychioli beth yw ystyr tai addas i 
fodloni anghenion unigolion a chymunedau. Yn ôl 
SATC, rhaid i 42 o elfennau ar draws saith categori 
gwahanol	fodloni’r	gofynion	er	mwyn	i	dŷ	fod	o	
ansawdd da. Yn y tabl isod, mae crynodeb o’r saith 
categori	gwahanol	a’u	heffaith	bosibl	ar	fywyd	
unigolyn. Mae hyn yn dangos sut mae tai addas o 
ansawdd da yn cefnogi ymyrryd yn gynnar.

Geiriau 
allweddol  

Safon Ansawdd 
Tai Cymru (SATC)

Cartrefi	Gydol	
OesDRAFFT
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Categori SATC Rhan o’r Safon Effaith bosibl ar iechyd,  
llesiant a gwydnwch 

1 – Mewn cyflwr da Rhaid i’r annedd (dwelling) 
fod yn sefydlog o ran ei 
strwythur, heb leithder a 
heb arwyddion ei fod yn 
adfeilio...

• Mae annedd heb leithder yn atal y 
risg o ddatblygu heintiau resbiradol, 
alergeddau ac asthma. 

• Mae annedd heb arwyddion ei fod yn 
adfeilio	yn	hybu	llesiant	corfforol	a	
meddyliol ac yn cynyddu ymdeimlad o 
fod yn ddiogel.

2 – Diogel a saff Rhaid i bob annedd gynnig 
lefel resymol o ddiogelwch 
corfforol	i	denantiaid...

• Lleihau ofn o ddioddef trosedd.
• Cynyddu ymdeimlad o fod yn ddiogel ac 

yn	saff.
3 – Wedi’i wresogi’n 
ddigonol, yn 
defnyddio tanwydd 
yn effeithlon ac 
wedi’i insiwleiddio’n 
dda

Rhaid i bob annedd allu 
cael ei wresogi’n ddigonol 
am	gost	sy’n	fforddiadwy	i’r	
preswylwyr...

• Hybu	llesiant	corfforol	a	meddyliol.
• Atal/lleihau’r risg o ddatblygu clefyd 

cardiofasgwlar, problemau resbiradol a 
marwolaeth gynamserol.

4 – Yn cynnwys 
ceginau ac 
ystafelloedd 
ymolchi cyfoes

Rhaid i bob annedd 
gynnig	cyfleusterau,	
gwasanaethau a 
mwynderau eithaf 
modern...

• Hybu	llesiant	corfforol	a	meddyliol.
• Lleihau’r risg o berygl ac o hylendid gwael 

(e.e. bacteria mewn arwynebau tyllog ac 
sydd wedi torri).

5 – Wedi’i reoli’n 
dda (ar gyfer tai 
rhent)

Dylai tai gael eu rheoli’n 
deg,	yn	effeithiol	ac	yn	
dda i fodloni anghenion 
tenantiaid fel unigolion ac 
fel rhan o gymuned...

• Lleihau’r risg o gydlyniant cymunedol 
gwael a fyddai’n golygu nad oes 
ymdeimlad o berthyn gan bobl (a fyddai’n 
cael	effaith	negyddol	ar	iechyd,	llesiant	a	
gwydnwch).

6 – Wedi’i 
leoli mewn 
amgylcheddau 
deniadol a diogel

Dylai pob annedd fod wedi’i 
leoli mewn amgylchedd y 
mae preswylwyr yn gallu 
uniaethu ag ef ac y maen 
nhw’n gallu bod yn falch o 
fyw ynddo...

• Lleihau’r risg o deimlo’n unig ac yn ynysig 
yn gymdeithasol.

• Hybu cydlyniant cymunedol, sy’n cael 
effaith	gadarnhaol	ar	iechyd,	llesiant	a	
gwydnwch. 

7 – Yn addas ar 
gyfer gofynion 
penodol yr aelwyd 
(e.e. anableddau 
penodol), os yw 
hynny’n bosibl

All necessary aids and 
adaptations to meet the 
specific	requirements	of	
any residents, including 
those with disabilities, 
should be provided…

• Hybu byw’n annibynnol a’r model 
cymdeithasol o anabledd.

• Hybu llais a rheolaeth.
• Lleihau’r risg o iechyd, llesiant a 

gwydnwch gwael.
• Lleihau’r angen am fyw mewn lleoliadau 

preswyl os nad yw’r unigolyn yn dymuno 
hynny.

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol
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Cartrefi Gydol Oes

Mae Llywodraeth Cymru eisiau i bob un o’r Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru ddilyn safon 
Cartrefi	Gydol	Oes	wrth	ddylunio	ac	adeiladu	cartrefi.	

Mae	Cartrefi	Gydol	Oes	fel	cysyniad	yn	adlewyrchu	
egwyddorion atal ac ymyrryd yn gynnar. Ei nod yw bod 
yn hygyrch a chynhwysol drwy osgoi’r angen am wneud addasiadau i’r cartref (fel gosod 
ramp	ar	gyfer	cadair	olwyn)	o’r	dechrau’n	deg.	Mae	Cartrefi	Gydol	Oes	hefyd	yn	adlewyrchu	
egwyddorion y model cymdeithasol o anabledd gan ei fod yn cynnwys pawb drwy gydol eu 
rhychwant	oes,	gan	gynnwys	pobl	hŷn	a	phobl	anabl.	

Er	enghraifft,	mae	trothwy	(threshold)	gwastad	(e.e.	y	fynedfa	o’r	drws	ffrynt	i	mewn	i	dŷ	neu	
fflat)	a	drysau	lletach	wedi’u	gosod	mewn	Cartrefi	Gydol	Oes.	Drwy	osod	y	nodweddion	hyn,	
mae’n hawdd symud cadair wthio baban drwy’r cartref. Maen nhw hefyd yn galluogi defnyddiwr 
cadair	olwyn	i	symud	heb	rwystr.	Yn	ogystal	â	hyn,	byddai	person	hŷn	sydd	â	ffrâm	gerdded	
yn gallu symud o gwmpas yn hawdd. Mae’r math hwn o ddyluniad yn golygu nad oes angen 
addasu cartref drwy’r amser, yn dibynnu pwy sy’n byw yno. Yn hytrach, mae’n gallu bodloni 
anghenion amrywiol y gymuned.

Mae	meddwl	ac	ystyried	wrth	ddylunio	tŷ	yn	golygu	na	fydd	yr	unigolyn	sy’n	byw	yn	y	cartref	
yn gorfod symud allan yn y pen draw gan nad yw ei gartref yn addas i’w anghenion wrth iddo 
heneiddio. Drwy fyw mewn cartref addas, bydd ymdeimlad yr unigolyn o ddewis a rheolaeth 
yn cynyddu, a bydd pobl yn gallu parhau i fyw’n annibynnol yn eu cartref eu hun, gan hybu 
eu	hiechyd,	eu	 llesiant	a’u	gwydnwch.	Mae	Cartrefi	Gydol	Oes	 fel	 cysyniad	yn	seiliedig	ar	5	
egwyddor. 

Geiriau 
allweddol  

Cartrefi	Gydol	
Oes

Hygyrch
Dyluniad sy'n hybu mynediad 

cyfartal i blant, pobl anabl a phobl 
hŷn

Cynhwysol
Cael gwared ar rwystrau ac 

anawsterau diangen drwy gael 
dyluniad a strwythur hyblyg, 

hawdd ei addasu

Gwerth am arian
Mae ystyried anghenion gwahanol a 

newidiol wrth ddylunio yn arbed 
arian gan na fydd angen cymaint o 

newidiadau mawr yn y dyfodol

Cynaliadwy
Mae darparu cartref deniadol sy'n 

cael ei werthfawrogi yn cyfrannu at 
greu cymdogaethau a 

chymunedau poblogaidd a 
sefydlog

Addasadwy
Adeilad neu gynnyrch sy'n hawdd 

ei addasu i fodloni anghenion 
newidiol pobl dros gyfnod o 

amser, neu i fodloni anghenion 
pobl wahanol

Egwyddorion Cartrefi Gydol Oes

DRAFFT
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Mae’r	gallu	i	fyw’n	annibynnol	yn	rhan	o	ddyluniad	Cartrefi	Gydol	Oes.	Dyma	rai	o’r	meini	
prawf	dylunio	sy’n	cyflawni	hyn:

• Lle parcio ceir sy’n galluogi i amrywiaeth eang o bobl (gan gynnwys plant a phobl 
anabl) fynd i mewn ac allan o’r cerbyd mor hawdd â phosibl

• Mynedfa sy’n wastad neu ar lethr graddol

• Cyntedd	a	drysau	mewnol	sy’n	gyfleus	i	amrywiaeth	eang	o	bobl,	gan	gynnwys	pobl	
sy’n defnyddio cymhorthion symud a chadeiriau olwyn 

• Digon o le i droi cadair olwyn

• Grisiau	sydd	wedi’u	dylunio	er	mwyn	gallu	gosod	cadair/lifft	grisiau	yn	y	dyfodol

• Ystafell ymolchi a thoiled hygyrch

• Teclynnau rheoli, fel thermostatau gwres canolog, y gall aelodau gwahanol o’r 
aelwyd eu defnyddio gan gynnwys unigolion sy’n methu symud nac ymestyn llawer.

Mae	Cartrefi	Gydol	Oes	yn	ddull	cost	effeithiol	iawn	o	hybu	atal	ac	ymyrryd	yn	gynnar	ym	
mywydau	pobl.	Y	rheswm	dros	hyn	yw	bod	ymgorffori	egwyddorion	ac	arferion	o’r	dechrau	
yn	golygu	na	fydd	angen	cymaint	o	newidiadau	anghyfleus	a	chostus	yn	y	dyfodol	a	fyddai’n	
gwneud niwed i iechyd, llesiant a gwydnwch.

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhestrwch un o’r safonau yn Safon Ansawdd Tai Cymru.

2. Rhowch	ddwy	enghraifft	o	feini	prawf	dylunio	ar	gyfer	Cartrefi	Gydol	Oes.

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol
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CASE STUDY:

Nisha is a young parent and she and her daughter Amira, aged four, have just 
moved into a two-bedroom house on a newly built housing development with 
a housing association. After living with her parents in cramped conditions 
and being on the waiting list for several years, Nisha is thrilled with her new 
house which is a Lifetime Home. However, she is worried about feeling lonely 
because she and Amira have never lived alone before. Not long after she 
moves in, Nisha’s friend Llinos visits. Llinos could never meet Nisha at her 
parents’	home.	They	would	always	have	to	meet	for	a	tea	or	coffee	somewhere,	
but conversations were short because Amira would get bored. Llinos is a 
wheelchair user and Nisha’s parents’ home has a steep threshold and doorways 
that are too narrow for a wheelchair. Now, Amira is happy playing out in the 
garden and in her room whilst Llinos and Nisha have a good catch up. Llinos 
can also use Nisha’s bathroom and toilet when needed. Mali is a neighbour 
and new friend. She has a toddler called Lily. After going to the park together, 
they return to Nisha’s house. Mali wheels Lily, who is asleep in the pushchair, 
through the wide, level front door. She and Nisha have a talk whilst Lily is 
asleep and Amira is playing. It soon becomes clear to Nisha that she and Amira 
won’t be lonely after all.

1. Identify	two	ways	in	which	Nisha’s	home	reflects	the	Lifetime	Homes	
standard.

2. State	two	benefits	to	Nisha’s	health,	well-being	and	resilience	as	a	result	of	
living	in	a	good	quality	home	that	is	accessible	to	different	friends.	

Mynediad at wasanaethau band eang a systemau Teleofal

Mae	band	eang	yn	ffordd	o	gysylltu	â’r	rhyngrwyd,	ac	mae	systemau	Teleofal	yn	rheoli	risgiau	
drwy ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a synwyryddion yng nghartref person i 
ganfod	problemau	posibl,	er	enghraifft	os	yw	person	yn	disgyn.	Mae	mynediad	at	wasanaethau	
band eang a systemau Teleofal yn adlewyrchu egwyddorion atal ac ymyrryd yn gynnar sy’n 
hybu annibyniaeth.

Rydyn ni eisoes wedi dysgu am fanteision a heriau cael mynediad at wasanaethau band 
eang yng Nghymru ym Mhennod 4, yn adran Y gymdeithas a chymunedau. Mae mynediad 
at	 wasanaethau	 band	 eang	 cyflym	 a	 dibynadwy	 yn	 hybu	 cyfleoedd	 i	 feithrin	 cysylltiadau	
cymdeithasol	a	deallusol	ac	annibyniaeth	mewn	nifer	o	ffyrdd.	Er	enghraifft,	mae	band	eang	yn	
galluogi unigolyn i ymchwilio i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a chysylltu â nhw, cael 
mynediad at grwpiau cymorth ar-lein, a chael cymorth gydag anghenion ymarferol fel siopa 
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am	fwyd	ar-lein.	Hefyd	mae’n	cynnig	cyfleoedd	i	gysylltu	â’r	teulu,	ffrindiau	a	rhwydweithiau	
ehangach i hybu iechyd, llesiant a gwydnwch.

Mae	systemau	Teleofal	yn	ffordd	
arall o greu cysylltiadau i gynnal 
a hybu annibyniaeth unigolyn. 
Mae systemau Teleofal yn cynnig 
cefnogaeth a chymorth o bell gan 
ddefnyddio technoleg gwybodaeth 
a chyfathrebu. System monitro 
barhaus, awtomatig ac o bell yw 
system Teleofal sy’n rheoli risg i 
unigolyn sy’n byw’n annibynnol. 

Bydd synwyryddion yn cael eu 
gosod yng nghartref unigolyn a’u 
cysylltu â system monitro 24 awr. 
Mae	hyn	er	mwyn	adnabod	problemau	posibl	–	er	enghraifft,	os	yw	unigolyn	yn	disgyn,	
tapiau heb eu cau, mwg (smoke), nwy yn gollwng neu os yw dieithryn yn dod i mewn. Bydd 
unrhyw un o’r problemau hyn yn sbarduno ymateb gan ganolfan Teleofal, ac ymatebion gan 
staff,	yn	dibynnu	ar	y	sefyllfa.	Mae	galwad	ffôn,	ymweliad	i’r	tŷ	neu	alw’r	gwasanaethau	brys	
ymhlith yr ymatebion posibl. Gyda chymorth systemau Teleofal, mae unigolion yn gallu byw’n 
annibynnol a rheoli unrhyw risgiau iddyn nhw eu hunain neu i eraill ar yr un pryd. 

Mae	 systemau	 Teleofal	 yn	 enghraifft	 o	 ymyrryd	 yn	 gynnar	 oherwydd	 bod	modd	 delio	 ag	
unrhyw	broblemau	posibl	yn	gyflym.	Drwy	wneud	hyn,	bydd	yn	atal	sefyllfa	rhag	gwaethygu	
gan achosi mwy o niwed i unigolyn neu i eraill. Mae systemau Teleofal hefyd yn ataliol gan eu 
bod	nhw’n	golygu	nad	oes	angen	i	unigolyn	symud	allan	o’i	dŷ	ei	hun	–	rhywbeth	nad	yw	eisiau	
ei wneud, efallai. 

Dyma	rai	enghreifftiau	o	systemau	Teleofal:

• synwyryddion drysau sy’n rhoi gwybod i’r ganolfan Teleofal os yw drws wedi’i adael 
ar agor, e.e. yng nghanol y nos

• canfodyddion amgylcheddol sy’n gallu canfod mwg, llifogydd neu nwy ac sy’n anfon 
y wybodaeth i ganolfan monitro

• dyfais tracio rhag ofn bod yr unigolyn sy’n gwisgo’r ddyfais yn crwydro ac yn mynd 
ar goll – bydd y ddyfais tracio yn rhoi rhybudd i’r meddyg teulu, teulu’r unigolyn a’r 
gwasanaethau brys os oes angen.

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol

Adran 3 | Pennod 8
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ASTUDIAETH ACHOS: CYNGOR SIR POWYS – GOFAL WEDI’I 
ALLUOGI GAN DECHNOLEG

Mae’r project Gofal wedi’i Alluogi gan Dechnoleg gan Gyngor Sir Powys yn 
enghraifft	o	ddefnyddio	systemau	Teleofal	yng	Nghymru	i	wella	bywydau	pobl.	
Mae’r	project	penodol	hwn	ar	gyfer	pobl	hŷn	sydd	ag	anghenion	a	chyflyrau	
cymhleth, gan gynnwys dementia.

• Mae’r project yn darparu technoleg er mwyn sicrhau bod pobl yn 
ddiogel	yn	eu	cartrefi	eu	hunain.

• Gall y dechnoleg hon sbarduno galwad awtomatig am gymorth.

• Bwriad y gwasanaeth yw rhoi tawelwch meddwl i unigolion a’u 
teuluoedd,	a	galluogi	pobl	i	aros	yn	eu	cartrefi	eu	hunain,	gan	gynnwys	
unigolion sy’n byw â dementia.

Enghraifft 
System Monitro Caneri – roedd teulu a’u mam 90 oed yn defnyddio’r system 
hon.	Roedd	y	teulu’n	gallu	cadw	llygad	ar	eu	mam	o	bell,	a	gwneud	yn	siŵr	ei	
bod hi’n iawn heb fynd i mewn i’w chartref.

Gwaetha’r modd, bu farw’r fam, ond tan hynny roedd ganddi annibyniaeth yn 
ogystal â thawelwch meddwl gan fod y system yn ei lle. Roedd y system yn rhoi 
tawelwch meddwl i’r teulu hefyd. Yn ogystal â hyn, oherwydd y system, cafodd y 
fam ei dymuniad sef peidio byth â gorfod mynd i gartref gofal.

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	system	Teleofal.

2. Rhowch	un	enghraifft	o	system	Teleofal.

3. Rhestrwch ddwy o fanteision system Teleofal.DRAFFT
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Cynllun Shopmobility a mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus

Cynllun yw Shopmobility sy’n llogi cadeiriau olwyn a sgwteri i bobl sydd â phroblemau 
symudedd i’w galluogi i gael mynediad at 
ardaloedd siopa ac i hybu eu hannibyniaeth.

Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn cynorthwyo 
unigolion i gyrraedd amrywiaeth o 
wasanaethau, i wneud tasgau o ddydd i ddydd 
ac i gael perthnasoedd cefnogol â phobl 
gan	gynnwys	y	teulu,	gofalwyr,	ffrindiau	a’r	
gymuned leol. 

Mae Shopmobility a mynediad at drafnidiaeth 
gyhoeddus yn adlewyrchu egwyddorion atal 
ac ymyrryd yn gynnar oherwydd eu bod nhw’n galluogi unigolyn i gynnal ei annibyniaeth ac i 
deimlo ei fod yn rhan o’r gymdeithas. 

Mae Shopmobility a mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus yn adlewyrchu egwyddorion 

y model cymdeithasol o anabledd, gan eu bod nhw’n tynnu rhwystrau i unigolion sydd 
â	phroblemau	symudedd	fel	pobl	anabl,	pobl	hŷn,	unigolion	sydd	wedi	cael	damwain	yn	
ddiweddar	a	phobl	sy’n	profi	afiechyd.	Rydyn	ni	eisoes	wedi	dysgu	am	fanteision	a	heriau	
cael mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus ym Mhennod 4. 

CAERDYDD

WRECSAM
• Wedi'i reoli gan Gymdeithas Mudiadau 

Gwirfoddol Wrecsam (AVOW).
• Detholiad o sgwteri, cadeiriau olwyn a 

chadeiriau olwyn trydan ar gael i unrhyw 
un sydd â phroblemau symudedd.

• Mae'n bosibl eu llogi am y dydd i'w 
defnyddio o amgylch canol tref Wrecsam.

• Mae Shopmobility Caerdydd yn darparu 
cadeiriau olwyn, cadeiriau olwyn trydan 
a sgwteri i bobl sydd â phroblemau 
symudedd oherwydd anabledd dros dro 
neu barhaol, salwch, damwain neu 
oedran. 

• Mae'n bosibl eu defnyddio i siopa ac i 
ddefnyddio cy�eusterau eraill yng 
nghanol y ddinas.

Enghreifftiau o gynllun Shopmobility yng Nghymru

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol

Adran 3 | Pennod 8
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Mae nifer o rwystrau i bobl â phroblemau symudedd wrth ddefnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus,	gan	gynnwys	y	ffaith	bod	safleoedd	aros	yn	brin	ac	yn	anghysbell,	teimlo’n	
anniogel	a	methu	cael	mynediad	at	gyfleusterau	trafnidiaeth	fel	toiledau.	Yn	ôl	gofynion	
Llywodraeth Cymru a deddfwriaeth fel Deddf Cydraddoldeb 2010, mae’n ofynnol i 
sefydliadau trafnidiaeth gynyddu mynediad at 
drafnidiaeth gyhoeddus ym mhob rhan o 
Gymru. Mae pasys bws am ddim ar gael i bobl 
pan fyddan nhw’n troi’n 60 oed, a hefyd mae 
gostyngiadau teithio ar gael i bobl sy’n 60 oed 
neu’n	hŷn,	fel	Cerdyn	Rheilffordd	Pobl	Hŷn.	

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn trefnu tacsi i 
berson anabl a’i gydymaith os nad yw’n gallu 
mynd ar y trên gan fod dyluniad neu leoliad 
yr orsaf yn anhygyrch, gan fod y trên yn hwyr, 
neu gan fod  gwasanaeth bws yn lle trên sydd wedi torri lawr. Bydd y drafnidiaeth yn cael ei 
darparu am yr un pris â thocyn trên y person.

Yng nghefn gwlad Cymru, mae trafnidiaeth gymunedol yn ceisio llenwi’r bylchau o ran 
darpariaeth	trafnidiaeth	gyhoeddus.	Er	enghraifft,	yng	ngogledd	Cymru,	mae	sefydliadau’r	
trydydd sector/y sector gwirfoddol yn cynnig cynlluniau trafnidiaeth gymunedol sy’n cyd-fynd 
â	thrafnidiaeth	gyhoeddus	fasnachol.	Mae	llawer	o’r	cynlluniau	yn	benodol	ar	gyfer	pobl	hŷn,	
pobl anabl a phobl eraill sydd â phroblemau symudedd. Maen nhw’n cynnig gwasanaethau i 
bobl	sy’n	methu	teithio	ar	drafnidiaeth	gyhoeddus,	ac	mae’n	bosibl	codi	unigolion	o’u	cartrefi,	
gyda mwy o hyblygrwydd o ran yr amser teithio.

Mae cynllun Shopmobility, darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus a darparwyr trafnidiaeth 
gymunedol yn gwneud cyfraniad allweddol i atal unigolion rhag teimlo’n unig ac wedi’u 
hynysu’n gymdeithasol. Er bod angen i ddarparwyr trafnidiaeth gyhoeddus yn enwedig 
barhau i foderneiddio ac i sicrhau bod trafnidiaeth yn fwy hygyrch i amrywiaeth o bobl, mae 
rhai arwyddion bod cynnydd yn digwydd a bod pethau’n symud i’r cyfeiriad cywir.

Profi eich gwybodaeth:

1. Disgrifiwch	bwrpas	cynllun	Shopmobility.

1. Rhowch	un	enghraifft	o	rwystr	mae	trafnidiaeth	gyhoeddus	yn	ei	gyflwyno.

2. Rhowch un rheswm pam mae trafnidiaeth gymunedol yn bodoli.

Geiriau allweddol  

Cynllun Shopmobility

Trafnidiaeth gyhoeddus

Trafnidiaeth 
gymunedol

DRAFFT
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ASTUDIAETH ACHOS: FFORWM CLEIFION CANSER GOGLEDD 
CYMRU

Mae	Fforwm	Cleifion	Canser	Gogledd	Cymru	yn	llais	i	gleifion	canser	a	gofalwyr	
yng ngogledd Cymru. Mae’r wefan yn crynhoi gwybodaeth am wasanaethau 
canser yng ngogledd Cymru a’r amrywiaeth eang o help a chymorth sydd ar 
gael	yn	lleol	i	bobl	sydd	wedi’u	heffeithio	gan	ganser.	Drwy	fynd	i’r	wefan,	
gallwch ddod o hyd i wasanaethau a sefydliadau gwirfoddol yng ngogledd 
Cymru sy’n cynnig amrywiaeth eang o gymorth ymarferol a chefnogaeth 
emosiynol.	Byddai	‘Trafnidiaeth	a	Theithio’	yn	enghraifft	o	gymorth	ymarferol:

• Mae cynlluniau trafnidiaeth gymunedol yn helpu pobl sydd â 
phroblemau symudedd, neu’n cynnig dull arall o deithio os nad yw 
trafnidiaeth gyhoeddus yn opsiwn.

• Mae’r	cynlluniau	hefyd	yn	cynnig	dewis	arall	i	gleifion	sydd	eisiau	osgoi	
defnyddio’r	Gwasanaeth	Cludo	Cleifion	wrth	deithio	i’r	ysbyty	neu	i	
apwyntiadau clinigol.

• Fel	arfer	mae’n	rhaid	talu	ffi	sy’n	amrywio	o	gynllun	i	gynllun.

• Mae cynlluniau trafnidiaeth yn amrywio o ardal i ardal yng ngogledd 
Cymru,	ond	dyma	rai	enghreifftiau:

 ∘ Car Linc Môn (Ynys Môn) – i bobl sy’n methu defnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus/pobl	hŷn/pobl	sy’n	cael	triniaeth.

 ∘ Deial i Deithio (Dwyrain Conwy) – bysiau mini hygyrch i bobl sy’n 
methu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

 ∘ Welsh	Border	Community	Transport	(Sir	y	Fflint)	–	gwasanaeth	i’r	
henoed ac i bobl anabl, ar gael i bawb sy’n gallu dangos pàs bws 
dilys.

 ∘ Estuary	Voluntary	Car	Scheme	(Sir	y	Fflint)	–	yn	darparu	
trafnidiaeth i apwyntiadau ysbyty/deintyddol. Mae gan y cynllun 
nifer o gerbydau sydd wedi’u haddasu ar gyfer defnyddwyr 
cadeiriau olwyn.

Mesurau ataliol: a gefnogir gan ddewisiadau ffordd o fyw a strategaethau lleol/cenedlaethol

Adran 3 | Pennod 8
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CRYNODEB O’R DYSGU
MESURAU ATALIOL: A GEFNOGIR GAN DDEWISIADAU FFORDD O 
FYW A STRATEGAETHAU LLEOL/CENEDLAETHOL

Yn y bennod hon, rydych chi wedi:

• Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o fesurau ataliol.

• Adnabod	enghreifftiau	o	wasanaethau	ymyrryd	yn	gynnar.

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

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

 ⃘ 2.5	–	Dulliau	o	hybu	ac	amddiffyn	iechyd,	llesiant	a	gwydnwch

Nod y dulliau gwahanol o hybu iechyd, 
llesiant a gwydnwch yng Nghymru 
yw lleihau ffactorau risg a hybu 
ymddygiad a ffordd o fyw cadarnhaol.  
Mae rhai dulliau’n canolbwyntio ar y 
boblogaeth gyfan tra bod rhai eraill yn 
rhoi gwybodaeth i grwpiau penodol o 
unigolion. 

Gall dulliau gwahanol o hybu iechyd, 
llesiant a gwydnwch pobl fod yn rhai 
sylfaenol, eilaidd neu drydyddol.

• Sylfaenol  – gweithgareddau atal 
a hybu er mwyn  lleihau risgiau a hybu iechyd, llesiant a gwydnwch y boblogaeth 
gyfan.	Mae	rhaglenni	imiwneiddio	cenedlaethol	yng	Nghymru	yn	enghraifft	o	atal	
a hybu sylfaenol. Mae imiwneiddio unigolion yn erbyn clefydau niweidiol yn atal 
heintiau rhag lledaenu a hefyd yn atal niwed i’r unigolion hyn, i’w teuluoedd ac i’r 
boblogaeth	yn	gyffredinol.

• Eilaidd  – gweithgareddau atal a hybu er 
mwyn lleihau’r risg y bydd pobl sydd mewn 
perygl oherwydd eu nodweddion personol 
(e.e.	oedran	a	rhywedd)	neu	gyflwr	iechyd	
(e.e. diabetes) yn datblygu clefyd. Mae’r 
rhaglenni sgrinio cenedlaethol yng Nghymru 
yn	enghraifft	o	atal	a	hybu	eilaidd.	Mae’r	risg	
o	ddatblygu	rhai	clefydau	neu	gyflyrau	yn	

Geiriau 
allweddol  

Atal a hybu 
sylfaenol, eilaidd 
a thrydyddol 

Pennod 9:  Dulliau gwahanol o hybu iechyd, llesiant a 
gwydnwch
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uwch	i	rai	grwpiau	penodol	o	bobl.		Felly,	mae	sgrinio’n	cynnig	cyfle	i	ganfod	cyflwr	
yn	gynnar	fel	bod	modd	ymyrryd	a	thrin	yr	afiechyd	cyn	gynted	â	phosibl.	

• Trydyddol –	gweithgareddau	atal	a	hybu	er	mwyn	lleihau	effaith	cyflwr,	ac	er	mwyn	
gwella	ansawdd	bywyd	os	yw	cyflwr	yn	bodoli’n	barod.	Mae	atal	a	hybu	trydyddol	yn	
cynnwys amrywiaeth o ymyriadau sy’n golygu bod unigolion yn gallu parhau i fyw’n 
annibynnol yn eu cymuned eu hunain. Mae system Teleofal yng nghartref person 
sy’n	byw	â	dementia	yn	enghraifft	o	atal	a	hybu	trydyddol.	Mae	hyn	yn	galluogi	
unigolyn i fyw’n annibynnol yn ei gartref ei hun, ac ar yr un pryd mae’n sicrhau bod y 
person	a	phobl	eraill	yn	teimlo’n	fwy	diogel	a	saff.

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	weithgareddau	atal	a	hybu	sylfaenol.

1. Nodwch	un	enghraifft	o	weithgaredd	atal	a	hybu	eilaidd.

2. Rhowch	ddiffiniad	o	weithgareddau	atal	a	hybu	trydyddol.

Mae’r	 tabl	 isod	yn	 cyflwyno	crynodeb	o	5	dull	 gwahanol	mae’n	bosibl	 eu	defnyddio	 i	hybu	
iechyd, llesiant a gwydnwch, gan gynnwys rhai o’u manteision a’u cyfyngiadau.

Dull Manteision Cyfyngiadau
Person-ganolog
Gweithio mewn partneriaeth, 
ac unigolyn a gweithiwr 
proffesiynol	yn	parchu	ei	
gilydd. Ar ôl cael gwybodaeth 
a chymorth er mwyn gwneud 
penderfyniadau, mae unigolyn 
yn nodi’r hyn sy’n bwysig iddo 
a’i farn o ran yr hyn fyddai’n 
gweithio orau iddo. 

• Mae unigolyn yn fwy 
tebygol o ymrwymo i 
gynllun i wella pethau 
os yw wedi llunio’r 
cynllun ei hun. 

• Mwy o siawns 
o ganlyniadau 
gwell i’r unigolyn 
ac i’r gweithiwr 
proffesiynol.

• Os	nad	yw’r	unigolyn	a’r	
gweithiwr	proffesiynol	
yn gweithio mewn 
partneriaeth ac yn 
parchu ei gilydd, nid yw’r 
dull	hwn	yn	effeithiol	
iawn.

• Os	nad	yw’r	unigolyn	yn	
ymdaflu	i’r	dull	hwn,	mae	
llai o siawns y bydd yn 
arwain at ganlyniadau 
gwell.DRAFFT
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Dull Manteision Cyfyngiadau
Addysgol
Rhoi gwybodaeth i gynyddu 
gwybodaeth a dealltwriaeth 
o sut i leihau risgiau a gwella 
iechyd, llesiant a gwydnwch. Y 
nod yw codi ymwybyddiaeth 
o fater (e.e. clefydau heintus) 
er mwyn bod unigolyn yn 
gallu gwneud penderfyniad 
gwybodus. 

• Mae’n bosibl cynnig 
gwybodaeth	ffeithiol	
mewn	sawl	fformat	
gwahanol i fodloni 
anghenion amrywiol 
y boblogaeth.

• Mae’n grymuso 
unigolyn i wneud 
penderfyniadau 
gwybodus er mwyn 
gwella pethau. 

• Dydy bod â gwybodaeth 
ddim bob amser 
yn arwain at newid 
ymddygiad.

• Mae penderfynyddion 
cymdeithasol ac 
economaidd ac yn 
gallu	lleihau	effaith	
gwybodaeth, ac nid yw’r 
unigolyn yn gallu rheoli 
hyn.

Ymddygiadol
Annog pobl i newid eu hagwedd 
a’u hymddygiad, e.e. dechrau 
gwneud	dewisiadau	ffordd	o	fyw	
sy’n iach. 

• Mae unigolion sy’n 
gwneud newidiadau 
hanfodol, tymor hir 
o ganlyniad i’r dull 
hwn yn lleihau eu 
risgiau ac yn gwella 
eu canlyniadau. 

• Mae penderfynyddion 
cymdeithasol ac 
economaidd yn gallu 
amharu ar allu unigolyn 
i ddechrau gwneud 
dewisiadau	ffordd	o	fyw	
sy’n iach.

• Efallai na fydd newid 
ymddygiadol yn para’n 
hir.

Cymdeithasol
Gwneud newidiadau yn y 
gymdeithas, e.e. ymdrin ag 
anghydraddoldebau mewn 
iechyd, llesiant a gwydnwch. 

• Mae’n ymdrin 
â	ffactorau	
cymdeithasol ac 
economaidd er mwyn 
cynorthwyo atal a 
newid cadarnhaol yn 
y tymor hir. 

• Rhaid i’r dulliau ymdrin 
â materion amrywiol a 
chymhleth heb unrhyw 
‘ateb sydyn’ i wella 
canlyniadau.

Meddygol
Hybu gweithdrefnau ac 
ymyriadau meddygol (e.e. mesur 
pwysedd gwaed) er mwyn atal 
risgiau a gwella iechyd, llesiant a 
gwydnwch. 

• Mae ymyriadau fel 
sgrinio, triniaeth 
a meddyginiaeth 
yn gallu gwneud 
gwahaniaeth 
cadarnhaol i iechyd, 
llesiant a gwydnwch.

• Rhaid i’r unigolyn ei hun 
fod yn rhan o’r broses ac 
efallai na fydd hynny’n 
digwydd.

• Mae’n canolbwyntio 
ar ganfod risgiau neu 
broblemau yn hytrach 
na ‘bod yn iach’ sy’n 
ymwneud â dewisiadau 
ffordd	o	fyw	sy’n	iach	yn	
y tymor hir.

(Ffynhonnell: Scriven, A. (2017), Promoting Health: A Practical Guide.)

Dulliau gwahanol o hybu iechyd, l lesiant a gwydnwch
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 ASTUDIAETH ACHOS:

Mae Eira yn 30 oed, ac mae ganddi hi a’i phartner, David, fab 3 oed o’r enw 
Jac.	Cafodd	Jac	ei	imiwneiddiad	MMR	cyntaf	pan	oedd	yn	flwydd	oed	ond	
nawr mae angen iddo gael ei ail ddos. Mae llawer o bobl wedi bod yn trafod 
y brechlyn MMR ar y 
cyfryngau cymdeithasol, 
ac yn awgrymu ei 
fod yn cynyddu’r risg 
o awtistiaeth. Mae’r 
GIG wedi darparu 
gwybodaeth sy’n dweud 
bod y brechlyn MMR yn 
ddiogel, ac mai celwydd 
yw’r canfyddiadau 
ymchwil sy’n gwneud 
cysylltiadau rhwng 
MMR a risg uwch o 
awtistiaeth. Dydy Eira a 
David	ddim	yn	siŵr	beth	
i’w wneud ar ôl gwneud 
eu gwaith ymchwil eu 
hunain ar y cyfryngau cymdeithasol – mae honiadau sy’n cefnogi’r naill neges 
a’r	llall.	Mae’r	ddwy	set	o	wybodaeth	wedi’u	cyflwyno	gan	‘arbenigwyr’	sy’n	sôn	
am ‘dystiolaeth’, ac felly dydyn nhw wir ddim yn gwybod pwy i’w gredu. Ar ôl 
sgwrsio	â	ffrindiau	a	theulu,	maen	nhw	hyd	yn	oed	yn	fwy	dryslyd.	Mae	rhai’n	
dweud na ddylen nhw gredu unrhyw wybodaeth heblaw am ddogfennau’r GIG 
gan nad oes neb yn gwybod pwy yw’r ‘arbenigwr’ a wnaeth y gwaith ymchwil 
arall,	ond	mae	pobl	eraill	yn	siŵr	bod	rhyw	wirionedd	yn	y	peth.	Flynyddoedd	
yn ddiweddarach, mae Jac yn cael yr ail ddos o’r brechlyn MMR fel oedolyn 
ifanc ar ôl epidemig y frech goch. Erbyn hynny, mae’r gwaith ymchwil oedd yn 
cysylltu’r brechlyn MMR ag awtistiaeth, a’r meddyg a wnaeth y gwaith ymchwil, 
wedi cael eu diystyru. 

1. Rhowch ddau reswm dros ymddygiad Eira a David er gwaetha’r wybodaeth 
ffeithiol	oddi	wrth	y	GIG.

2. Nodwch	un	ffordd	gallai	penderfyniadau	Eira	a	David,	a’u	hymddygiad,	fod	
wedi	effeithio	ar	iechyd,	llesiant	a	gwydnwch	Jac	yn	ystod	ei	blentyndod.DRAFFT
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Cyfathrebu gwybodaeth

Mae dulliau cyfathrebu gwahanol yn cael eu defnyddio 
er mwyn annog unigolion i wella eu hiechyd, eu 
llesiant a’u gwydnwch.

Ymhlith y dulliau hyn mae’r cyfryngau torfol, 
y cyfryngau cymdeithasol, posteri, taflenni a 
digwyddiadau hyrwyddo.

Cyfathrebu gwybodaeth er mwyn annog unigolion i wella eu hiechyd, eu 
llesiant a’u gwydnwch

Y 
cyfryngau 

torfol

Posteri 
a 

thaflenni

Y cyfryngau 
cymdeithasol

Digwyddiada
u hyrwyddo

Mae unigolyn 
yn ystyried yr holl 

wybodaeth er mwyn 
gwneud 

penderfyniadau 
gwybodus i wella ei 

iechyd, ei lesiant 
a'i wydnwch 

  

Dulliau gwahanol o hybu iechyd, l lesiant a gwydnwch

Adran 3 | Pennod 9

DRAFFT



C
e

fn
o

g
i 

a
 h

yb
u

 i
e

c
h

yd
, 

ll
e

si
a

n
t 

a
 g

w
yd

n
w

c
h

 y
n

g
 N

g
h

ym
ru

44

Mae’r tabl isod yn cynnig crynodeb o’r dulliau gwahanol sy’n cael eu defnyddio i roi 
gwybodaeth er mwyn annog unigolion i wella eu hiechyd, eu llesiant a’u gwydnwch. 

Dulliau cyfathrebu Ystyriaethau pwysig wrth ddefnyddio’r  
dulliau cyfathrebu hyn

Y cyfryngau torfol
Defnyddio cyfathrebu a 
thechnoleg i gyrraedd y rhan 
fwyaf o’r boblogaeth. Mae 
papurau newydd (print ac ar-
lein), cylchgronau, radio, y teledu 
a’r	rhyngrwyd	yn	enghreifftiau	o	
gyfryngau torfol.  

• Gwybodaeth am y boblogaeth a’r dulliau cyfathrebu 
maen	nhw’n	eu	ffafrio.	Efallai	bydd	rhai	unigolion	
yn cael gafael ar wybodaeth drwy’r cyfryngau 
cymdeithasol yn unig, ond efallai bydd pobl eraill 
yn cael gafael ar wybodaeth drwy’r radio, y teledu a 
thestun print yn unig.

• Lleihau’r rhwystrau sy’n atal cyfathrebu drwy 
gynhyrchu	gwybodaeth	mewn	sawl	fformat	gwahanol	
–	e.e.	dogfennau	hawdd	eu	darllen,	disgrifiad	sain,	
iaith arwyddion, Makaton, Braille ac ieithoedd sy’n 
adlewyrchu’r rhai mae’r boblogaeth yn eu siarad.

• Lleoli posteri er mwyn sicrhau bod y darllenwyr 
targed yn eu gweld nhw. Defnyddio posteri sydd â 
delweddau a geiriau mawr amlwg, a chyn lleied â 
phosibl o destun bach.

• Cydgynhyrchu	i	ddylunio	a	chyflwyno	gwybodaeth	
sy’n berthnasol ac yn ymatebol, drwy’r dulliau 
cyfathrebu	a’r	ieithoedd	sy’n	cael	eu	ffafrio.

• Partneriaethau â sefydliadau y trydydd sector/y 
sector gwirfoddol sy’n gallu dosbarthu gwybodaeth 
i bobl sy’n eu hadnabod ac yn ymddiried ynddyn 
nhw. Mae hyn yn golygu bod mwy o siawns y bydd y 
wybodaeth yn cyrraedd unigolion.

• Perthnasoedd da â chymunedau lleol er mwyn 
gallu cynnal digwyddiadau hyrwyddo yr un pryd â 
gweithgareddau cymunedol eraill. Efallai na fydd 
pobl yn mynychu digwyddiad i hybu iechyd, llesiant a 
gwydnwch, ond mae’n bosibl y byddan nhw’n ymweld 
â stondin mewn digwyddiad cymunedol lleol.

• Dangos parch at unigolion a’u grymuso i wneud 
newidiadau i wella eu hiechyd, eu llesiant a’u 
gwydnwch. Mae dulliau o roi gwybodaeth yn gallu 
bod	yn	wastraff	amser	ac	adnoddau	os	nad	yw	pobl	
yn gallu uniaethu â’r hyn sy’n cael ei ddweud, neu os 
ydyn nhw’n teimlo bod y negeseuon allweddol wedi’u 
cyfleu	mewn	ffordd	amharchus	neu	nawddoglyd.

Y cyfryngau cymdeithasol
Cyfathrebu sy’n datblygu ac yn 
rhannu gwybodaeth a syniadau 
ar rwydweithiau’r cyfryngau 
cymdeithasol. Mae Facebook, 
Snapchat, Twitter, YouTube ac 
Instagram	yn	enghreifftiau	o	
gyfryngau cymdeithasol. 

Posteri a thaflenni
Fel arfer, dogfennau print 
mawr yw posteri sy’n cynnwys 
delweddau a thestun i’w 
harddangos ar fyrddau 
hysbysebu (e.e. mewn gorsafoedd 
trafnidiaeth gyhoeddus) ac ar 
waliau. Darnau bach, cryno o 
wybodaeth	yw	taflenni,	ac	mae’n	
bosibl eu plygu neu eu hagor. 
Mae	taflen	o	unrhyw	fath	yn	
cyfathrebu negeseuon allweddol. 

Digwyddiadau hyrwyddo
Digwyddiad neu achlysur sy’n 
tynnu sylw at fater pwysig o 
ran gwella iechyd, llesiant a 
gwydnwch. 
DRAFFT



45

CRYNODEB O’R DYSGU
DULLIAU GWAHANOL O HYBU IECHYD, LLESIANT A GWYDNWCH

Yn y bennod hon, rydych chi wedi:

• Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o atal a hybu sylfaenol, eilaidd a 
thrydyddol.

• Adnabod dulliau gwahanol mae’n bosibl eu defnyddio i hybu iechyd, 
llesiant a gwydnwch.

• Archwilio’r dulliau gwahanol sy’n cael eu defnyddio i roi gwybodaeth er 
mwyn annog unigolion i wella eu hiechyd, eu llesiant a’u gwydnwch.

Dulliau gwahanol o hybu iechyd, l lesiant 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	4	–	Deall	sut	mae	cyflyrau	cyffredin	yn	effeithio	ar	y	corff	dynol

 ⃘ 4.5 – Strategaethau lleihau risgiau y gellir eu gweithredu er mwyn cefnogi 
iechyd a llesiant

Pam a sut mae mentrau ac ymgyrchoedd y 
llywodraeth yn cael eu datblygu

Mae mentrau ac ymgyrchoedd y llywodraeth yn cael eu datblygu er mwyn rhoi gwerthoedd 
ac ymrwymiadau ar waith – er enghraifft, er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb, a 
galluogi pobl i wella a bod â mwy o reolaeth dros eu hiechyd, eu llesiant a’u gwydnwch.  
Mae mathau gwahanol o fentrau ac ymgyrchoedd gan y llywodraeth.

Mae	Adran	1	yn	esbonio	bod	agweddau	pobl	a’r	ffordd	maen	nhw’n	
byw ac yn gweithio, gan gynnwys darparu gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol, yn dylanwadu ar ddeddfwriaeth a strategaethau 
Llywodraeth Cymru a hefyd dan ddylanwad y ddeddfwriaeth a’r 
strategaethau hynny. Bydd grwpiau ymgyrchu yn y gymdeithas 
–	 er	 enghraifft	 y	mudiad	anabledd	a’r	 sefydliadau	a	 ymgyrchodd	
dros gael newid i’r system rhoi organau – yn aml yn dylanwadu ar 
ddeddfwriaeth a strategaethau. 

Mae mathau gwahanol o fentrau ac ymgyrchoedd gan y llywodraeth. 
Maen nhw’n amrywio o gynlluniau gweithredu, fel y Cynllun 
Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi, i raglenni sy’n rhoi gwybodaeth 
a chymorth er mwyn annog pobl i fabwysiadu ymddygiad iach, fel 
Cynllun Gwên. 

Mae	Dechrau’n	Deg	 yn	enghraifft	 arall	 o	 raglen	 sydd	â’r	 bwriad	o	 roi	 un	o	 ymrwymiadau’r	
llywodraeth ar waith, sef dileu tlodi plant. Bydd rhieni’n dod i wybod am y rhaglen drwy 
wybodaeth	ar	wefannau	awdurdodau	lleol	a	thrwy	eu	cysylltiad	â	gweithwyr	proffesiynol	pan	
fydd eu plentyn yn ifanc iawn. 

Pennod 10: Mentrau ac ymgyrchoedd y llywodraeth 
sy’n cyfrannu at wella iechyd, llesiant a gwydnwch y 
boblogaeth yng Nghymru 

DRAFFT
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Mae pedair prif elfen i Dechrau’n Deg:

1. Mwy o gymorth gan y gwasanaeth 
ymwelwyr iechyd a gwasanaethau 
eraill yn ôl yr angen.

2. Rhaglenni rhianta, e.e. rhianta 
cadarnhaol ac ymyrryd yn gynnar i 
fodloni anghenion gofal a chymorth 
rhieni yn ôl yr angen.

3. Gofal plant rhan amser ac o ansawdd 
da i bob plentyn cymwys 2–3 oed.

4. Cymorth gyda lleferydd, iaith a sgiliau 
cyfathrebu plentyn.

• Mae gwybodaeth am 
Dechrau’n Deg ar gael ar 
wefannau awdurdodau lleol, 
ac mae gweithwyr 
proffesiynol yn rhoi gwybod i 
deuluoedd cymwys am 
fodolaeth y cynllun.

• Cafodd gwerthusiad o 
Dechrau’n Deg ei gynnal yn 
2017, a daeth i’r casgliad 
gofalus bod y rhaglen yn 
cyfrannu at wella 
canlyniadau addysgol, sy’n 
gallu arwain at ddyfodol 
mwy llewyrchus.

Nod Dechrau’n 
Deg yw rhoi’r dechrau 
gorau mewn bywyd i 
blant dan 4 oed sy’n byw 
yn rhai o gymunedau 
mwyaf difreintiedig 
Cymru, er mwyn eu bod 
yn gallu datblygu i’w 
llawn botensial.

Cychwynnodd Dechrau’n Deg yn 2007, ac awdurdodau 
lleol mewn ardaloedd penodol sy’n darparu’r 
gwasanaeth. Mae Dechrau’n Deg yn rhan o ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i drechu tlodi, gan gynnwys tlodi 
plant yng Nghymru. Mae’r Strategaeth Tlodi Plant a’r 
Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi yn nodi bod 
Dechrau’n Deg yn un o’r rhaglenni a fydd yn helpu 
Llywodraeth Cymru i gyflawni ei hymrwymiad i ddileu 
tlodi.

Rhagor o wybodaeth: 
www.llyw.cymru/dechraun-deg-canllawiau

Dechrau’n Deg 

Mentrau ac ymgyrchoedd y l lywodraeth sy’n cyfrannu at wella iechyd, l lesiant a gwydnwch y boblogaeth yng 
Nghymru
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Enghreifftiau o fentrau ac ymgyrchoedd y llywodraeth

Dyma	rai	agweddau	cyffredin	o	ran	mentrau	ac	ymgyrchoedd	y	llywodraeth:

Pam mae mentrau ac ymgyrchoedd y llywodraeth yn cael eu datblygu 

Maen nhw’n cael eu datblygu er mwyn bod Llywodraeth Cymru yn gallu rhoi ei gwerthoedd a’i 
hymrwymiadau ar waith.

Bwriad mentrau ac ymgyrchoedd   

Eu	bwriad	yw	gwella	iechyd,	llesiant	a	gwydnwch	pobl,	a	lleihau	ymddygiadau	a	ffyrdd	o	fyw	
sy’n niweidiol ac sy’n cynyddu’r risg o ganlyniadau gwael.

Sut mae mentrau ac ymgyrchoedd yn digwydd

Mae	Llywodraeth	Cymru	yn	rhoi	cyllid	i	sefydliadau	er	mwyn	cyflwyno	rhaglenni	sy’n	gweithredu	
mentrau ac ymgyrchoedd, yn ogystal â dulliau gwahanol o roi gwybodaeth.

Gwerthuso mentrau ac ymgyrchoedd   

Ystyr	 gwerthuso	 mentrau	 ac	 ymgyrchoedd	 y	 llywodraeth	 yw	 dod	 i	 farn	 (ar	 ôl	 craffu	 ar	
ganfyddiadau	 ymchwil)	 er	 mwyn	 holi,	 a	 yw’r	 fenter	 a’r	 ymgyrch	 hon	 yn	 cyflawni’r	 bwriad	
gwreiddiol? Mae canlyniadau gwerthusiadau yn gallu pennu a yw mentrau ac ymgyrchoedd y 
llywodraeth	yn	parhau	i	ddarparu	gwasanaethau,	yn	ehangu	neu’n	dod	i	ben.	Mae	ffactorau	
eraill	hefyd	yn	gallu	dylanwadu	ar	yr	hyn	sy’n	digwydd	nesaf	–	er	enghraifft,	a	oes	arian	ar	gael,	
neu efallai nad yw mater oedd yn achosi pryder ar un adeg yn risg sylweddol bellach, felly ni 
fydd yr un adnoddau ar gael. 

Mae	ymgyrchoedd	a	mentrau	yn	cael	eu	gwerthuso	mewn	ffyrdd	gwahanol	–	er	enghraifft,	
gwneud gwaith ymchwil drwy gasglu a deall data (gweler Pennod 5) a chynhyrchu adroddiad 
sy’n	cyflwyno	canfyddiadau’r	gwerthusiad.

Profi eich gwybodaeth:

1.	 Disgrifiwch	bwrpas	mentrau	ac	ymgyrchoedd	y	llywodraeth.DRAFFT
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Maes Enghreifftiau o fentrau ac ymgyrchoedd y 
llywodraeth

Datblygiad y plentyn • Y 1,000 Diwrnod Cyntaf
• Cynllun Gwên
• Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru
• Meddwl yn gadarnhaol: Iechyd a lles emosiynol mewn 

ysgolion a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar
• Strategaeth Tlodi Plant Cymru

Llesiant corfforol, 
meddyliol ac emosiynol

• Her Iechyd Cymru 
• Helpa Fi i Stopio
• Rhaglen Cefnogi Pobl
• Cadw’n Iach, Cadw’n Gynnes, Cadw’n Ddiogel
• Siarad â Fi 2
• Curwch	Ffliw
• Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 
• Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol

Dylanwadu ar ddarparu 
gwasanaethau

• •Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG/MECC)
• Presgripsiynu cymdeithasol a llywio gofal
• Rhwydweithiau Cymunedol drwy Gofal Sylfaenol Un 

Cymru

Mae rhagor o wybodaeth am y mentrau a’r ymgyrchoedd hyn yn y crynodebau canlynol.

GWEITHGAREDD

1. 1. Wrth i chi ddarllen drwy’r wybodaeth ganlynol am fentrau ac 
ymgyrchoedd y llywodraeth, gwnewch restr o’r pethau maen nhw’n 
bwriadu eu gwella. Drwy wneud hyn, gallwch ddatblygu darlun o’r 
rhesymau dros ddatblygu’r mentrau a’r ymgyrchoedd hyn yng Nghymru.

Mentrau ac ymgyrchoedd y l lywodraeth sy’n cyfrannu at wella iechyd, l lesiant a gwydnwch y boblogaeth yng 
Nghymru
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Rheswm dros ddatblygu’r 
rhaglen:  
Mae	cyfleoedd	allweddol	ar	gyfer	
datblygiad plentyn yn digwydd yn ystod 
y 1,000 diwrnod cyntaf rhwng cenhedlu 
plentyn a’i ben-blwydd yn 2 oed. Bwriad 
rhaglen y 1,000 Diwrnod Cyntaf yw hybu 
ymwybyddiaeth o hyn er mwyn gwella’r 
canlyniadau i fenywod a phlant a lleihau 
anghydraddoldebau.

Gwelliant/gwahaniaeth i’w 
gyflawni: 

• • Y canlyniadau gorau posibl i’r fam ac 
i’r plentyn. 

• • Bod plant yn cyrraedd cerrig milltir 
datblygiad erbyn iddyn nhw droi’n 2 
oed.

• Bod	llai	o	blant	yn	cael	profiadau	
niweidiol yn ystod plentyndod yn 
ystod y 1,000 diwrnod cyntaf. 

Gweithredu:

• Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n cydlynu 
Rhaglen Gydweithredol y 1,000 Diwrnod 
Cyntaf. Nid yw’r gwaith hwn yn 
ymwneud â datblygu gwasanaethau 
newydd. Yn hytrach, mae’r pwyslais 
ar	ddysgu	o	brofiad	o	ran	yr	hyn	
sy’n gweithio’n dda, rhannu a 
gweithredu’r dysgu hwnnw, a 
gweithio	mewn	ffyrdd	gwahanol	
i wella canlyniadau da i famau ac 
i blant. Mae hyn i gydnabod bod 
anghydraddoldebau’n dal i fodoli yng 
Nghymru.

Rhaglen y 1,000 Diwrnod Cyntaf   
Rhaglen sy’n bwriadu gwella canlyniadau i fenywod beichiog a’u plant yn ystod y 1,000 
diwrnod cyntaf.

• www.thousanddays.org

• www.phw.nhs.wales/services-and-teams/first-1000-days

DRAFFT



51

Rheswm dros ddatblygu’r 
rhaglen: 
Cafodd ei lansio yn 2009 i dargedu 
ardaloedd yng Nghymru lle roedd 
pydredd dannedd yn arbennig o uchel 
ymhlith	plant,	er	enghraifft	ardaloedd	
difreintiedig.

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 

• Atal pydredd dannedd a hybu 
ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd 
y geg drwy annog arferion deintyddol 
da o adeg genedigaeth. 

Gweithredu:

• Mae gwasanaethau Cynllun Gwên a phob triniaeth ddeintyddol y GIG am ddim i 
blant yng Nghymru. Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth i rieni a gofalwyr ac i 
weithwyr	proffesiynol.

• Mae	tîm	Cynllun	Gwên	yn	gweithio	ar	y	cyd	â	gweithwyr	proffesiynol	eraill	i	
hyrwyddo’r rhaglen.

• Dyma	rai	o’r	adnoddau	sydd	ar	gael:	gwybodaeth	wedi’i	hargraffu	fel	taflenni	
a phosteri, adnoddau addysgu i’r ystafell ddosbarth, brwsio dannedd o dan 
oruchwyliaeth a phecynnau cartref i blant.

• Cyn sefydlu Cynllun Gwên yn 2009, roedd tua hanner yr holl blant 5 oed yng 
Nghymru â phydredd dannedd. 10 mlynedd yn ddiweddarach yn 2019, mewn 
datganiad	ysgrifenedig	gan	Lywodraeth	Cymru,	nodwyd	bod	y	ffigur	hwn	wedi	
lleihau i draean yr holl blant 5 oed.

Cynllun Gwên
Rhaglen genedlaethol i blant yng Nghymru er mwyn gwella iechyd y geg.

• www.designedtosmile.org

Mentrau ac ymgyrchoedd y l lywodraeth sy’n cyfrannu at wella iechyd, l lesiant a gwydnwch y boblogaeth yng 
Nghymru

Adran 3 | Pennod 10
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Rheswm dros ddatblygu’r 
cynllun: 
Cafodd y cynllun ei lansio yn 1999, er 
mwyn	cydnabod	y	ffaith	bod	ysgolion	
yn gallu chwarae rhan allweddol wrth 
hybu iechyd, llesiant a gwydnwch. 

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 

• Mae ysgolion hybu iechyd yn weithgar 
o ran diogelu a hybu iechyd a llesiant 
corfforol,	meddyliol	a	chymdeithasol	
ymhlith cymuned yr ysgol.     

Gweithredu:

• Rhaid	i	ysgolion	ymdrin	â	saith	pwnc	gwahanol:	Bwyd	a	Ffitrwydd,	Iechyd	a	
Llesiant Meddyliol ac Emosiynol, Datblygiad Personol a Pherthnasoedd, Defnyddio 
a Chamddefnyddio Sylweddau, yr Amgylchedd, Diogelwch a Hylendid. Yn 2019, 20 
mlynedd ar ôl ei lansio yn 1999, roedd 99% o ysgolion Cymru yn dilyn y cynllun.

Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru
Cynlluniau ysgolion iach lleol sy’n rhan o fframwaith cenedlaethol yng Nghymru (mae 
cynlluniau’n gweithredu’n lleol, ond yn rhannu gwybodaeth i’w bwydo i strwythur 
cenedlaethol). 

• www.publichealthnetwork.cymru/cy/social-determinants/education/cynlluniau-
ysgolion-iach-rhwydwaith-cymru/

• www.icc.gig.cymru/newyddion1/treftadaeth-iach-20-mlynedd-o-gynlluniau-
ysgolion-iach-rhwydwaith-cymru
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Rheswm dros ddatblygu’r 
ddogfen:
Nod y ddogfen hon yw cefnogi pob 
ysgol a lleoliad blynyddoedd cynnar i 
deimlo’n hyderus wrth ymateb i iechyd 
a llesiant emosiynol gwael, ac i fynd ati i 
hybu canlyniadau da.

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 

• Adnabod	plant	sy’n	profi	iechyd	a	
llesiant emosiynol gwael ac ymyrryd yn 
gynnar.

• Sicrhau bod plant yn teimlo’n hapus ac 
yn iach, ac yn datblygu a dysgu yn yr 
ysgol ac mewn lleoliadau blynyddoedd 
cynnar.

• Sicrhau	bod	staff	yn	teimlo’n	frwdfrydig	
ac yn gadarnhaol. 

Gweithredu:

• Mae’r ddogfen yn cynnwys astudiaethau achos o bob cwr o Gymru er mwyn 
rhannu arfer da wrth hybu iechyd a llesiant emosiynol ymhlith plant.

• Mae’r ddogfen hefyd yn cyfeirio at adnoddau a chefnogaeth arall, i sicrhau bod 
ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar yn gallu ymdrin ag agweddau amrywiol 
ar iechyd meddwl emosiynol.

• Yn 2019, cyhoeddodd Estyn adroddiad sy’n gwerthuso a yw ysgolion cynradd ac 
uwchradd Cymru yn cefnogi iechyd a llesiant disgyblion. Yn ôl y canfyddiadau, 
mae tua dau draean o ysgolion Cymru yn dilyn dull cynhwysol, gan gynnwys 
ymyrryd yn gynnar, a chefnogaeth a phartneriaethau gydag asiantaethau eraill, 
rhieni a gofalwyr.

Meddwl yn gadarnhaol: Iechyd a lles emosiynol mewn 
ysgolion a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar
Dogfen sy’n rhoi cymorth i ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar, er mwyn hybu iechyd a 
llesiant emosiynol, atal ac ymyrryd yn gynnar. 

• Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010), Meddwl yn gadarnhaol: Iechyd a lles 
emosiynol mewn ysgolion a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.

• Estyn	(2019),	Iach	a	hapus:	Effaith	yr	ysgol	ar	iechyd	a	llesiant	disgyblion.

Mentrau ac ymgyrchoedd y l lywodraeth sy’n cyfrannu at wella iechyd, l lesiant a gwydnwch y boblogaeth yng 
Nghymru
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Rheswm dros ddatblygu’r 
strategaeth: 
Pan gyhoeddwyd Strategaeth Tlodi 
Plant Cymru yn 2011, y canran tlodi 
plant oedd 32% – hynny yw, roedd bron 
traean y plant yng Nghymru yn byw 
mewn tlodi. Bwriad y strategaeth hon 
yw dileu tlodi plant yng Nghymru. 

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 

• Lleihau nifer y plant sy’n byw mewn 
tlodi.

• Lleihau’r	ffactorau	sy’n	gysylltiedig	â	
thlodi plant (e.e. canlyniadau llesiant 
gwael) wrth i dlodi plant leihau. 

Gweithredu:

• Mae’r Strategaeth Tlodi Plant yn 
cynnwys ymrwymiadau i fynd i’r 
afael ag achosion tlodi plant, sef:

 ∘ Cynorthwyo mwy o oedolion 
(rhieni a phobl sydd â 
chyfrifoldeb dros blant) i ddod 
o	hyd	i	swydd	â	chyflog	ac	i	
symud ymlaen i swyddi sy’n 
talu’n well.

 ∘ Mentrau wedi’u hanelu’n benodol 
at	leihau	effeithiau	tlodi	ar	blant,	
drwy gefnogi rhaglenni sy’n hybu 
datblygiad plant. 

Strategaeth Tlodi Plant Cymru   
Strategaeth sy’n bwriadu dileu tlodi plant yng Nghymru.

• Llywodraeth Cynulliad Cymru (2011), Strategaeth Tlodi Plant Cymru.

• Llywodraeth Cymru (2019), Tlodi Plant: Adroddiad Cynnydd 2019.

DRAFFT
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Rheswm dros ddatblygu’r 
rhaglen:
Cafodd Her Iechyd Cymru ei sefydlu 
er mwyn bod unigolion, yn ogystal â 
sefydliadau	sy’n	cyflogi	staff,	yn	gallu	
cyfrannu at ganlyniadau da o ran 
iechyd a llesiant.

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 

• Sicrhau bod pobl yn mabwysiadu 
ymddygiad	a	ffordd	o	fyw	sy’n	iach,	a	
bod	cyflogwyr	yn	eu	cefnogi	i	wneud	
hyn, er mwyn gwella eu hiechyd, eu 
llesiant a’u gwydnwch.

• Bod	ymddygiad	a	ffordd	o	fyw	sy’n	
iach yn atal neu’n lleihau’r angen am 
driniaeth, gofal a chymorth.

Her Iechyd Cymru
Mae’n cynnig cyngor i unigolion ac i sefydliadau er mwyn gwella iechyd, llesiant a gwydnwch.

• www.heriechydcymru.org

Gweithredu

• Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n rhedeg 
gwefan Her Iechyd Cymru, ac mae’n 
cynnwys gwybodaeth i unigolion ac i 
sefydliadau.

• Mae’r wybodaeth yn sôn am y 
camau bach y gall unigolion a 
sefydliadau eu cymryd i wella eu 
hiechyd, eu llesiant a’u gwydnwch. 
Mae	cerdded	rhan	o’r	ffordd	i’r	
gwaith neu sicrhau bod byrbrydau yn 
rhai	iach	yn	ddwy	enghraifft	o’r	camau	
bach hyn.

Mentrau ac ymgyrchoedd y l lywodraeth sy’n cyfrannu at wella iechyd, l lesiant a gwydnwch y boblogaeth yng 
Nghymru
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Rheswm dros ddatblygu’r 
rhaglen:
Cafodd Helpa Fi i Stopio ei lansio yn 
2017 er mwyn bod yn bwynt cyswllt 
penodol i gynorthwyo pobl i roi’r gorau 
i ysmygu yng Nghymru.

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 

• Gwella iechyd a llesiant.

• Lleihau’r risg mae mwg sigaréts ail-law 
yn	ei	gyflwyno	i	bobl	eraill.

• Cynyddu incwm pobl o ganlyniad i 
beidio â gwario ar sigaréts.

• Lleihau’r risgiau sy’n gysylltiedig ag 
ysmygu. 

Helpa Fi i Stopio
Cymorth i bobl sydd eisiau rhoi’r gorau i ysmygu’n barhaol.

• www.helpafiistopio.cymru

• www.icc.gig.cymru/newyddion1/nifer-y-smygwyr-syn-cael-cymorth-am-ddim-i-
roir-gorau-i-smygu-gan-y-gig-yn-cynyddu-traean

Gweithredu:

• Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n rhedeg gwefan 
Helpa Fi i Stopio. Mae amrywiaeth o 
wybodaeth ar y wefan hon, gan gynnwys 
rhesymau i roi’r gorau i ysmygu, y 
gwasanaethau sydd ar gael yn yr 
ardal leol, straeon llwyddiant a 
manylion cysylltu.

• Gall unigolion gysylltu â thîm 
Helpa Fi i Stopio yn uniongyrchol. 
Fel arall, mae sefydliad atgyfeirio 
fel meddygfa, tîm mamolaeth, 
sefydliad trydydd sector neu 
awdurdod lleol yn gallu atgyfeirio 
unigolyn gyda’i ganiatâd.

• Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru, 
roedd	gostyngiad	yng	nghyffredinolrwydd	
(prevalence) ysmygu, o 19% yn 2017–2018 i 
17% yn 2018–2019.DRAFFT
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Rheswm dros ddatblygu’r rhaglen: 
Er mwyn i awdurdodau lleol allu cefnogi 
amrywiaeth o wasanaethau fel bod pobl sy’n 
wynebu heriau yn gallu byw’n annibynnol yn 
eu cartref eu hunain. Ymhlith yr heriau hyn 
mae dyled, bygythiad o gael eich troi allan 
(threatened eviction), diweithdra, problemau 
iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau a 
cham-drin domestig.

Gwelliant/gwahaniaeth i’w 
gyflawni: 

• Pobl yn osgoi digartrefedd 
drwy gael cymorth i fyw’n 
annibynnol.

• Atal ac ymyrryd yn gynnar.

Rhaglen Cefnogi Pobl
Rhaglen ataliol Llywodraeth Cymru sy’n cynorthwyo pobl sy’n wynebu heriau i fyw’n 
annibynnol yn eu cartref eu hunain neu mewn tai â chymorth.

• Llywodraeth Cymru (2018), Rhaglen Cefnogi Pobl: Canllawiau Ymarfer 2018.

Gweithredu:

• Efallai bydd pobl yn cael eu hatgyfeirio at y Rhaglen Cefnogi Pobl gan y 
gwasanaethau cymdeithasol, darparwyr tai, gwasanaethau iechyd, gwasanaethau 
cyngor	lleol,	eu	teulu	neu	ffrindiau.	Hefyd	mae	gan	awdurdodau	lleol	wybodaeth	
am y Rhaglen Cefnogi Pobl ar eu gwefannau, a gall unigolyn ei atgyfeirio ei hun 
at y tîm Cefnogi Pobl. Ym mhob sefyllfa, bydd amgylchiadau unigolyn yn cael eu 
hasesu i weld a yw’n gymwys i gael cymorth o dan feini prawf penodol.

Mentrau ac ymgyrchoedd y l lywodraeth sy’n cyfrannu at wella iechyd, l lesiant a gwydnwch y boblogaeth yng 
Nghymru

Adran 3 | Pennod 10
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Rheswm dros ddatblygu’r 
ymgyrch:
Yng Nghymru, dros y gaeaf mae 
nifer y marwolaethau’n uwch ac 
mae iechyd, llesiant a gwydnwch 
yn	waeth	oherwydd	firysau,	y	
tywydd oer a phobl yn cwympo ar 
rew ac eira. 

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 

• Sicrhau bod pobl wedi’u paratoi’n dda ar 
gyfer heriau’r gaeaf.

• Lleihau’r risg o farwolaethau, clefydau, 
damweiniau	a	firysau.

• Hybu iechyd, llesiant a gwydnwch dros 
fisoedd	y	gaeaf.		

Cadw’n Iach, Cadw’n Gynnes, Cadw’n Ddiogel ac 
ymgyrchoedd iechyd eraill yn ystod y gaeaf
Gwybodaeth i annog pobl i gadw’n iach, cadw’n gynnes a chadw’n ddiogel dros fisoedd y 
gaeaf.

• www.icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/iechyd-cyhoeddus-amgylcheddol/
tywydd-eithafol-o-oer www.bipab.gig.cymru/gwasanaethau-cymunedol/eich-rhoi-
chin-gyntaf-y-gaeaf-hwn

• www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/page/70208

Gweithredu:

• Mae tudalen ar wefan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru sy’n rhoi 
gwybodaeth am beth i’w wneud 
i baratoi at dywydd oer eithafol. 
Ymhlith	y	ffyrdd	o	baratoi	mae	cael	
brechlyn	rhag	y	ffliw,	sicrhau	bod	
cyfarpar gwresogi a choginio yn 
ddiogel, a chael cymorth ariannol 
gyda biliau gwresogi.DRAFFT
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Rheswm dros ddatblygu’r 
cynllun:
Er mwyn cefnogi cyfres o 
weithgareddau sy’n ymwneud ag 
atal hunanladdiad a hunan-niwed 
yng Nghymru.

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 
Mae 6 amcan allweddol, gan gynnwys:

• mwy o wybodaeth, dealltwriaeth ac 
ymwybyddiaeth,

• ymatebion priodol, ymyrryd yn gynnar a 
rheoli hunanladdiad a hunan-niwed

• lleihau	mynediad	at	ddulliau	o	gyflawni	
hunanladdiad. 

Siarad â Fi 2
Siarad â Fi 2 yw strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niwed Cymru.

• www.talktometoo.wales

• Iechyd	Cyhoeddus	Cymru	a	Phrifysgol	Abertawe	(2018),	Adolygiad	hanner	ffordd	
ar weithredu Siarad â Fi 2: Cynllun gweithredu atal hunanladdiad a hunan-niwed 
Cymru.

Gweithredu:

• Mae	Grŵp	Cynghori	Cenedlaethol	wedi	cefnogi	amrywiaeth	o	adnoddau,	gan	
gynnwys:

 ∘ Cynhyrchu llyfryn Cymorth wrth Law sy’n cynnig cymorth i berson sydd wedi 
colli rhywun i hunanladdiad.

 ∘ Cymeradwyo	cyfieithiad	Cymraeg	o	ganllawiau’r	Samariaid	i’r	cyfryngau,	i’w	
cynorthwyo i adrodd am hunanladdiad yn gyfrifol.

 ∘ Datblygu gwefan sy’n cynnig adnoddau y gall amrywiaeth eang o bobl gael 
mynediad atyn nhw, gan gynnwys pobl sy’n poeni am rywun. 

Mentrau ac ymgyrchoedd y l lywodraeth sy’n cyfrannu at wella iechyd, l lesiant a gwydnwch y boblogaeth yng 
Nghymru

Adran 3 | Pennod 10
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Rheswm dros ddatblygu’r 
ymgyrch:
Mae rhai pobl mewn perygl 
o ddatblygu cymhlethdodau 
difrifol	o’r	ffliw.	Cafodd	menter	ac	
ymgyrch	Curwch	Ffliw	ei	datblygu	i	
leihau’r risg hwn i grwpiau penodol 
o bobl yng Nghymru.

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 

• Gostyngiad	yn	nifer	y	bobl	sy’n	cael	y	ffliw.

• Gostyngiad yn nifer y marwolaethau o’r 
ffliw.

• Gostyngiad	o	ran	lledaeniad	y	ffliw.

• Diogelu a gwella iechyd, llesiant a 
gwydnwch. 

Curwch Ffliw  
Mae ymgyrch Curwch Ffliw yn annog grwpiau gwahanol yn y boblogaeth i gael brechlyn 
blynyddol rhag y ffliw yng Nghymru.

• www.icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/curwch-ffliw

Gweithredu:

• Mae adran benodol am ymgyrch 
Curwch	Ffliw	ar	wefan	Iechyd	
Cyhoeddus Cymru. Mae hyn yn 
cynnwys gwybodaeth benodol i 
oedolion, plant a gweithwyr iechyd 
a gofal cymdeithasol.

• Mae	Gwobrau	Curwch	Ffliw	yn	
cydnabod ymdrechion gweithiwr 
neu dîm ysbrydoledig sydd wedi 
gweithio	mewn	ffordd	greadigol	
i annog rhagor o bobl i gael y 
brechlyn	rhag	y	ffliw.	

DRAFFT
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Rheswm dros ddatblygu’r 
cynllun:
Cafodd y Cynllun Gweithredu ar 
gyfer Trechu Tlodi, yn ogystal ag 
ymrwymiad y llywodraeth i ddileu 
tlodi yng Nghymru, ei ddatblygu 
oherwydd y pryder am y bwlch 
cynyddol rhwng pobl sy’n byw 
mewn cyfoeth a phobl sy’n byw 
mewn tlodi. 

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 
Tri amcan allweddol:

• Atal tlodi drwy roi’r dechrau gorau mewn 
bywyd i blant.

• Cefnogi pobl i ddod allan o dlodi drwy 
gyflogaeth.

• Lliniaru	effaith	tlodi	drwy	wella	ansawdd	
bywyd	pobl	sy’n	dioddef	effeithiau	tlodi.		

Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi
Cynllun gweithredu er mwyn atal tlodi, cynyddu gallu pobl i gael mynediad at gyflogaeth a 
lliniaru’r effaith ar y rhai sy’n profi tlodi’n barod.

• Llywodraeth Cymru (2012), Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2012–2016.

Gweithredu:

• Cafodd y cynllun hwn ei lansio yn 
2012. Dyma rai gweithredoedd 
posibl – cefnogaeth i Undebau 
Credyd, presgripsiynau am ddim, 
teithio am ddim ar y bws i bobl 
60	oed	neu’n	hŷn,	nofio	am	
ddim i blant dan 16 oed yn ystod 
y gwyliau haf, a rhaglenni tlodi 
tanwydd. 

Mentrau ac ymgyrchoedd y l lywodraeth sy’n cyfrannu at wella iechyd, l lesiant a gwydnwch y boblogaeth yng 
Nghymru
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Rheswm dros ddatblygu’r 
strategaeth:
Er mwyn nodi sut bydd 
Llywodraeth Cymru yn ymdrin â 
phedair thema allweddol yn ei 
Rhaglen Lywodraethu, ‘Symud 
Cymru Ymlaen’, yn y tymor hir.

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 
Pedair thema allweddol:

• Lleihau	anghydraddoldeb	a	sicrhau	ffyniant	
i bawb.

• Gwella iechyd, llesiant a gwydnwch pobl.

• Uchelgais a dysgu gydol oes.

• Cymru fel gwlad unedig a chysylltiedig.  

Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol
Nod tymor hir i leihau anghydraddoldeb. 

• www.llyw.cymru/ffyniant-i-bawb-y-strategaeth-genedlaethol

• Llywodraeth Cymru (2018), Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol – 
Adroddiad Blynyddol 2018.

Gweithredu:

• Mae’r strategaeth hon hefyd yn sôn am 5 maes blaenoriaeth: 

1. Cymorth	a	gwasanaethau	effeithiol	
ar gyfer datblygiad yn ystod y 
blynyddoedd cynnar.

2. Tai	fforddiadwy	o	ansawdd	da.

3. Gofal cymdeithasol sy’n 
cefnogi atal ac integreiddio 
gwasanaethau. 

4. Atal ac ymatebion priodol i 
lesiant meddyliol ac emosiynol 
gwael.

5. Gwella	sgiliau	a	chyflogadwyedd	
pobl.DRAFFT
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Rheswm dros ddatblygu’r 
rhaglen:
Cydnabyddiaeth bod gweithwyr 
iechyd	a	gweithwyr	proffesiynol	eraill	
yn gallu chwarae rhan allweddol 
wrth rymuso unigolion i wneud 
newidiadau cadarnhaol o ran eu 
hymddygiad	a’u	ffordd	o	fyw.

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 

• Manteision i sefydliadau er mwyn 
cyflawni	eu	cyfrifoldebau	i	wella	iechyd,	
llesiant a gwydnwch.

• Canlyniadau gwell i unigolion drwy 
fabwysiadu ymddygiad iach.

• Iechyd, llesiant a gwydnwch gwell i bobl 
Cymru. 

Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif  
Mae’r rhaglen hon yn grymuso staff, yn enwedig rhai sy’n darparu gwasanaethau iechyd, i 
drafod ymddygiad a ffordd o fyw sy’n iach ag unigolion yn eu sgyrsiau pob dydd.

• www.mecc.publichealthnetwork.cymru/cy

• www.publichealthnetwork.cymru/cy/social-determinants/lifestyle/behaviour-
change/making-every-contact-count

Gweithredu:
Mae gwefan Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG/MECC) yn darparu adnoddau ymarferol 
sy’n	cynorthwyo	sefydliadau	a	staff	i	gael	sgyrsiau	ag	unigolion,	i’w	grymuso	i	gymryd	
rheolaeth	ac	i	fabwysiadu	ymddygiad	a	ffordd	o	fyw	sy’n	iach.	Ymhlith	yr	adnoddau	hyn	
mae	astudiaethau	achos	a	chlipiau	fideo	sy’n	dangos	sut	mae	staff	yn	defnyddio	GBCG	
wrth eu gwaith.

Mentrau ac ymgyrchoedd y l lywodraeth sy’n cyfrannu at wella iechyd, l lesiant a gwydnwch y boblogaeth yng 
Nghymru

Adran 3 | Pennod 10
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Rheswm dros ddatblygu’r 
rhaglen:
Cydnabod mai amgylchiadau 
cymdeithasol ac economaidd 
unigolyn sy’n aml yn achosi iechyd, 
llesiant a gwydnwch gwael.

Intended improvement/difference: 

• Ymdrin ag achosion iechyd, llesiant 
a gwydnwch gwael – e.e. unigrwydd, 
ymddygiad,	ffordd	o	fyw	a	sefyllfa	ariannol	
– er mwyn hybu canlyniadau cadarnhaol yn 
y tymor hir.

• Grymuso unigolion.

• Hybu dull cyfannol.

• Gwasanaethau’n cael eu defnyddio mewn 
ffordd	fwy	effeithiol.

Presgripsiynu cymdeithasol a llywio gofal 
Mae gwasanaethau gofal sylfaenol yn atgyfeirio unigolion at wasanaethau anfeddygol yn y 
gymuned er mwyn bodloni eu hanghenion cymdeithasol, emosiynol neu economaidd. 

• www.gofalsylfaenolun.cymru.nhs.uk/rhagnodi-cymdeithasolprosiectau-yn-l-ard

• Hyb Gofal Sylfaenol Iechyd Cyhoeddus Cymru (2018), Social Prescribing in Wales 
(adroddiad Saesneg yn unig).

Gweithredu:

• Mae byrddau iechyd ar draws Cymru wedi sefydlu amrywiaeth o brojectau 
presgripsiynu cymdeithasol a llywio gofal – e.e. Gwasanaeth Presgripsiynu 
Cymdeithasol Cwm Tawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae’r 
gwasanaeth yn cefnogi unigolion sydd â phroblemau fel diweithdra tymor hir neu 
sydd wedi cael profedigaeth.

DRAFFT
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Rheswm dros ddatblygu’r 
cynllun:
Mae rhwydweithiau cymunedol yn cael 
eu datblygu oherwydd eu bod nhw, 
drwy weithio gyda’i gilydd, yn hybu 
iechyd, llesiant a gwydnwch mewn 
ardaloedd daearyddol penodol. Mae 
rhwydweithiau cymunedol yn perthyn 
i glystyrau sy’n gysylltiedig â byrddau 
iechyd yng Nghymru.

Gwelliant/gwahaniaeth i’w gyflawni: 

• Cydlynu gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol yn well i ddarparu 
gwasanaeth di-dor i unigolion.

• Iechyd, llesiant a gwydnwch gwell i 
bobl Cymru.

Rhwydweithiau Cymunedol drwy Gofal Sylfaenol Un 
Cymru 
Amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth yn y gymuned yw rhwydweithiau cymunedol 
er mwyn hybu iechyd, llesiant a gwydnwch yn ardaloedd clwstwr byrddau iechyd lleol yng 
Nghymru.

• www.gofalsylfaenolun.cymru.nhs.uk/beth-yw-clustyrau

• Gweler y Cynlluniau Rhwydweithiau Clwstwr ar gyfer ardaloedd gwahanol ar 
wefan Gofal Sylfaenol Un (www.gofalsylfaenolun.cymru.nhs.uk)

Gweithredu:
• Mae rhwydweithiau cymunedol yn cyfrannu at hybu iechyd, llesiant a gwydnwch 

mewn clystyrau sy’n gysylltiedig ag ardaloedd byrddau iechyd lleol. Mae clwstwr yn 
dod â’r holl wasanaethau lleol sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd, 
ac yn gwasanaethu poblogaeth o faint penodol. Pwrpas clystyrau yw sicrhau bod 
gofal wedi’i gydlynu’n well er mwyn hybu iechyd, llesiant a gwydnwch pobl sy’n byw 
mewn	lleoliadau	daearyddol	gwahanol	yng	Nghymru.	Er	enghraifft,	ym	Mwrdd	Iechyd	
Prifysgol Aneurin Bevan, mae Cynllun Rhwydwaith Gofal Cymdogaeth – Gorllewin 
Blaenau	Gwent	2019/20	yn	disgrifio	ei	waith,	sy’n	cynnwys:

 ∘ Gwella iechyd y boblogaeth drwy wasanaethau ataliol fel brechlynnau rhag y 
ffliw	a	imiwneiddio	plant.

 ∘ Lleihau	risg	neu	effaith	clefydau	drwy	gefnogi	unigolion	i	roi’r	gorau	i	ysmygu,	
i	gynnal	pwysau	iach	ac	i	gynyddu	gweithgarwch	corfforol.	

Mentrau ac ymgyrchoedd y l lywodraeth sy’n cyfrannu at wella iechyd, l lesiant a gwydnwch y boblogaeth yng 
Nghymru

Adran 3 | Pennod 10
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CRYNODEB O’R DYSGU
MENTRAU AC YMGYRCHOEDD Y LLYWODRAETH SY’N CYFRANNU 
AT WELLA IECHYD, LLESIANT A GWYDNWCH Y BOBLOGAETH YNG 
NGHYMRU

Yn y bennod hon, rydych chi wedi:

• Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r rhesymau pam a sut mae 
mentrau ac ymgyrchoedd y llywodraeth yn cael eu datblygu, gan gynnwys 
yr angen am werthuso.

• Adnabod	enghreifftiau	o	fentrau	ac	ymgyrchoedd	y	llywodraeth	sy’n	
cyfrannu at wella iechyd, llesiant a gwydnwch y boblogaeth yng Nghymru.

DRAFFT
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Pennod 11:  Y cyd-destun y mae pobl mewn rolau 
hybu iechyd yn gweithredu ynddo, a manteision a 
chyfyngiadau’r rolau

 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:

◊	 Unit 6 – Working in the health and social care sector

 ⃘ 6.1	–	Job	roles,	qualifications	and	skills	needed	by	health	and	social	care	
workers

Y cyd-destun y mae sefydliadau ac ymarferwyr yn 
hybu iechyd, llesiant a gwydnwch ynddo yng Nghymru

Mae pobl yng Nghymru yn dibynnu ar sefydliadau ac ymarferwyr i’w cynorthwyo o ran 
eu hiechyd, eu llesiant a’u gwydnwch. 

Grwpiau o bobl yw sefydliadau sy’n dod at ei 
gilydd am reswm penodol fel llywodraethu 
neu ddarparu gwasanaethau. Yn aml mae 
gan	sefydliadau	gyfansoddiad	sy’n	disgrifio	
eu pwrpas, yr hyn mae ganddyn nhw hawl 
i’w wneud a sut dylen nhw ddarparu eu 
gwasanaethau.	Pobl	sy’n	gyflogedig	mewn	
rolau swyddi penodol yw ymarferwyr. Mae’r 
term ‘ymarferwyr’ yn cael ei ddefnyddio’n aml 
i gyfeirio at swyddi sy’n gysylltiedig ag iechyd 
fel meddygon teulu ac ymwelwyr iechyd. Fodd 
bynnag, mae’n bosibl defnyddio’r term yn ehangach i gynnwys swyddi eraill. 

Mae sefydliadau ac ymarferwyr yn hybu iechyd, llesiant a gwydnwch mewn amgylchiadau 
gwleidyddol,	demograffig,	amgylcheddol	a	chymdeithasol,	mewn	lleoliadau	amrywiol.	Gall	
y cyd-destun y mae sefydliadau ac ymarferwyr yn gweithio ynddo newid unrhyw bryd, yn 
gyflym	iawn	ac	yn	ddirybudd.	Felly,	rhaid	i	sefydliadau	fod	yn	rhagweithiol.	Ystyr	hyn	yw	y	
dylen	nhw	fod	yn	paratoi	ar	gyfer	yr	hyn	mae’n	bosibl	ei	weld	yn	y	dyfodol	–	er	enghraifft,	
cynorthwyo	pobl	i	fabwysiadu	ymddygiad	a	ffordd	o	fyw	sy’n	iach	er	mwyn	osgoi	neu	leihau	
risgiau yn y dyfodol. Mae’n rhaid i sefydliadau fod yr un mor llwyddiannus wrth ymateb i 
sefyllfa,	er	enghraifft	wrth	ymateb	i’r	pandemig	coronafeirws	yn	2020	(Covid-19).
DRAFFT



C
e

fn
o

g
i 

a
 h

yb
u

 i
e

c
h

yd
, 

ll
e

si
a

n
t 

a
 g

w
yd

n
w

c
h

 y
n

g
 N

g
h

ym
ru

68

Diverse settings

Mae sefydliadau ac ymarferwyr yn darparu 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
mewn	lleoliadau	amrywiol.	Er	enghraifft,	mae	
gofal sylfaenol yn cael ei ddarparu yn y lleoliadau 
canlynol:	meddygfa,	fferyllfa,	siop	optegwyr,	clinig	
bydwragedd a nyrsys cymunedol, deintyddfa, clinig 
darparwyr gofal clyw a chlinig cynllunio teulu neu 
iechyd	rhywiol.	Y	rheswm	dros	alw’r	enghreifftiau	
hyn yn lleoliadau ‘gofal sylfaenol’ yw mai dyma’r 
man cyswllt cyntaf i nifer o unigolion sydd angen 
gofal a chymorth.

Mae	gofal	eilaidd	yn	darparu	gwasanaethau	arbenigol	ar	gyfer	cyflyrau	mwy	cymhleth.	Efallai	
bydd	unigolion	yn	dod	 i	gysylltiad	â	thimau	 iechyd	meddwl	cymunedol,	er	enghraifft,	neu’n	
derbyn triniaethau meddygol brys neu wedi’u trefnu mewn ysbyty. Mae gofal trydyddol yn 
ymwneud	â	thriniaeth	arbenigol	iawn	i	unigolion	sydd	â	chyflwr	prin	neu	gymhleth	iawn,	fel	
niwrolawdriniaeth a thrawsblannu organau. 

Mae lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn adlewyrchu amgylcheddau unigolion ar gyfnodau 
gwahanol yn ystod eu bywyd. Ar ddechrau bywyd ac yn ystod plentyndod, bydd ymarferwyr 
yn gweithio gyda babanod a phlant yn y lleoliadau canlynol: ysbytai plant, meithrinfeydd, 
cartrefi	plant,	ysgolion	a	chlybiau	ar	ôl	yr	ysgol,	clybiau	ieuenctid,	clinigau	iechyd,	adrannau	
clyw, canolfannau plant, canolfannau cyswllt â phlant, a llochesi i fenywod a phlant sydd wedi 
profi	camdriniaeth.

Efallai	bydd	ymarferwyr	yn	gweithio	gydag	oedolion	a	phobl	hŷn	mewn	lleoliadau	amrywiol	
fel	 tai	â	chymorth,	 llety	preswyl	wedi’i	 rannu,	cartrefi	gofal,	canolfannau	dydd,	canolfannau	
cymunedol, clinigau, tai gwarchod a thai sydd wedi’u haddasu. Efallai bydd rolau ymarferwyr 
yn	 golygu	 bod	 angen	 iddyn	 nhw	 weithio	 gyda	 phobl	 yn	 eu	 cartrefi	 mewn	 amrywiaeth	 o	
amgylchiadau,	 er	 enghraifft	 teuluoedd	 mewn	 argyfwng	 ac	 unigolion	 sydd	 angen	 cymorth	
parhaus.

Mae rhai ymarferwyr yn darparu gwasanaethau i unigolion mewn lleoliadau awyr agored, er 
enghraifft	pobl	ddigartref,	plant	a	phobl	ifanc	sy’n	ymgasglu	y	tu	allan,	ac	unigolion	sydd	mewn	
perygl o ecsbloetio troseddol. Bydd ymarferwyr eraill yn gweithio mewn lleoliadau sy’n gartref 
i gymunedau penodol fel cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yng Nghymru.

Geiriau 
allweddol  

Gofal sylfaenol

Gofal eilaidd

Gofal trydyddol
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Y cyd-destun gwleidyddol

Ystyr	 y	 cyd-destun	 gwleidyddol	 yw’r	 sefyllfa	 sy’n	 dylanwadu	 ar	 y	 ffordd	 mae	 Llywodraeth	
Cymru	yn	profi	ac	yn	ymdrin	â	materion	a	chyfrifoldebau	allweddol	drwy	gysylltiadau	rhwng	
democratiaeth,	y	 llywodraeth	a	materion	cymdeithasol.	Un	enghraifft	o	hyn	yw	sicrhau	bod	
deddfwriaeth fel Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a strategaethau 
fel Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael eu gweithredu.

Mae llywodraeth y DU yn rhoi swm penodol 
o arian i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn. 
Defnyddir yr arian hwn i ariannu pob math 
o wasanaethau gan gynnwys gwasanaethau 
iechyd drwy’r GIG, a gofal a chymorth sydd 
wedi’i ddarparu drwy adrannau gwasanaethau 
cymdeithasol awdurdodau lleol. Mae 
llywodraeth y DU wedi lleihau swm yr 
arian mae’n ei roi i Lywodraeth Cymru bob 
blwyddyn o ganlyniad i’r llymder ariannol. 
Oherwydd	hyn,	mae	cyllidebau	wedi	cael	eu	
torri i arbed arian a lleihau dyled ariannol y 
DU. Roedd llai o arian ar gael i’r gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol yn barod, ac 
erbyn hyn mae Llywodraeth Cymru yn wynebu 
heriau	ychwanegol	gan	gynnwys	Brexit	(y	DU	yn	gadael	yr	Undeb	Ewropeaidd)	ac	effaith	
y	pandemig	coronafeirws	(Covid-19)	byd-eang.	Bydd	y	ddau	ffactor	hyn	yn	dylanwadu	ar	
economi Cymru, gan roi rhagor o straen ar yr hyn sy’n cael ei wario ar wasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol.

Yn ogystal â thoriadau cyllid, dydy pawb yng Nghymru ddim yn gallu talu i mewn i’r system 
treth incwm. Cofnodwyd bod 29% o’r plant sy’n byw yng Nghymru yn byw mewn tlodi yn 2019. 
Mae’n debygol iawn nad oes swyddi gan yr oedolion sy’n gyfrifol am nifer o’r plant hyn. Dydy 
pobl sy’n ddi-waith ddim yn gallu talu trethi i’r llywodraeth ar yr incwm maen nhw’n ei ennill. 
Felly, mae llai o arian ar gael i ariannu gwasanaethau cyhoeddus sy’n hybu iechyd, llesiant a 
gwydnwch, o’i gymharu â chyfnodau pan mae llawer o bobl mewn gwaith. Hefyd, mae pobl sy’n 
byw mewn tlodi yn llai tebygol o allu talu busnesau am eu nwyddau a’u gwasanaethau, ac felly 
maen nhw’n llai tebygol o gyfrannu at eu llwyddiant. Mae busnesau llwyddiannus yn bwysig 
gan eu bod yn talu trethi i’r llywodraeth sy’n mynd tuag at ariannu gwasanaethau cyhoeddus.

Felly, y cyd-destun gwleidyddol yng Nghymru yw bod Llywodraeth Cymru yn parhau i ymdrin â 
heriau,	sef	llai	o	arian,	tlodi,	a	materion	sy’n	datblygu	fel	effaith	Brexit	a’r	pandemig	coronafeirws	
byd-eang.

Geiriau allweddol  

Cyd-destun 
gwleidyddol

Cyd-destun 
amgylcheddol

Cyd-destun 
demograffig

Cyd-destun 
cymdeithasol

Y cyd-destun y mae pobl mewn rolau hybu iechyd yn gweithredu ynddo, a manteision a chyfyngiadau’r rolau

Adran 3 | Pennod 11
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Y cyd-destun amgylcheddol

Ystyr y cyd-destun amgylcheddol yw amgylchedd pobl, gan gynnwys yr hinsawdd ac ansawdd 
yr aer. Fel gweddill y byd, mae hinsawdd Cymru yn newid. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, 
mae Cymru wedi cael gaeafau mwyn a gwlyb, a hafau sych a phoeth. Canlyniad y tywydd 
eithafol hwn yw llifogydd dinistriol yn y gaeaf a sychder yn yr haf. Mae’r ddau beth hyn wedi 
effeithio	ar	y	gallu	i	dyfu	cnydau.	Mae	mwy	a	mwy	o	bryder	am	y	cyflenwad	bwyd	yng	Nghymru	
wrth	i	ardaloedd	gwledig	a	ffermwyr	gael	anhawster	i	ymdopi	â’r	tymereddau	eithafol.

Yn ogystal â hyn, mae llygredd aer mewn rhai rhannau o Gymru yn risg iechyd difrifol i unigolion. 
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. Mae hyn yn achosi pryder, yn enwedig 
gan	fod	lefelau	traffig	uchel	iawn	yn	rhai	o	ardaloedd	mwyaf	difreintiedig	Cymru.	Mae	hyn	yn	
awgrymu	cyd-destun	amgylcheddol	lle	mae	newid	hinsawdd	a’i	effaith	ar	fywydau	unigolion	
–	er	enghraifft	ar	gadwyni	cyflenwi	bwyd	a	llygredd	aer	–	yn	dal	i	fod	yn	her	i’r	llywodraeth	ac	
i bobl Cymru.

Y cyd-destun demograffig

Mae’r	cyd-destun	demograffig	yn	cyfeirio	at	nodweddion	y	boblogaeth,	fel	oedran,	rhywedd,	
incwm,	addysg	a	chyflogaeth.	Mae	poblogaeth	yn	mynd	yn	hŷn,	hyd	yn	oed	o’i	chymharu	â	
gweddill y DU. Yn ôl y rhagolygon, erbyn 2039, bydd 44% yn fwy o bobl dros 65 oed yn byw yng 
Nghymru, o’i gymharu â 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%.	

Mae anghydraddoldebau’n parhau i fod yn broblem yng Nghymru, lle mae 1 ym mhob 4 o 
bobl yn byw mewn tlodi. Mae mwy na chwarter plant Cymru dros bwysau, gan gynnwys 12.4% 
sy’n	ordew.	Mae	bron	60%	o’r	oedolion	yng	Nghymru	dros	bwysau.	O’r	oedolion	hyn,	mae	
24%	yn	ordew,	ac	mae’r	data’n	dangos	tuedd	ar	i	fyny	yn	y	blynyddoedd	diweddar.	Os	nad	yw	
penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd o ran iechyd pobl yn newid (hynny yw, mwy 
o	bobl	yn	mabwysiadu	ymddygiad	a	ffordd	o	fyw	sy’n	iach),	fydd	nifer	y	bobl	sydd	â	chyflwr	
tymor	hir	sy’n	cyfyngu	ar	 fywyd	ddim	yn	gostwng.	Mewn	gwirionedd,	gallai’r	ffigur	hwn	fod	
yn	uwch	na’r	 disgwyl.	 Yn	 sgil	 y	 cyd-destun	demograffig	hwn,	mae’n	debyg	mai	 canlyniad	 y	
boblogaeth	hŷn,	yr	anghydraddoldebau,	a’r	ymddygiad/ffyrdd	o	fyw	sy’n	niweidiol	yw	y	bydd	
angen mwy o waith i gefnogi a hybu iechyd, llesiant a gwydnwch yng Nghymru.DRAFFT
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Y cyd-destun cymdeithasol

Mae’r	 cyd-destun	 cymdeithasol	 yn	 cyfeirio	 at	 faterion	 sy’n	 effeithio	 ar	 y	 gymdeithas	 ac	 ar	
gymunedau. Yng Nghymru fel unrhyw wlad arall, mae materion cymdeithasol cymhleth i’w 
cael	sy’n	gallu	effeithio	ar	unrhyw	un	mewn	unrhyw	leoliad	–	er	enghraifft	llesiant	meddyliol	
ac emosiynol gwael, camddefnyddio sylweddau a cham-drin domestig. Mae’r materion hyn 
yn adlewyrchu iechyd, llesiant a gwydnwch gwael ac maen nhw’n gallu arwain at ddiweithdra, 
chwalu teuluoedd a digartrefedd. 

Wrth deithio ar draws Cymru, mae’r ddaearyddiaeth a natur y boblogaeth yn amrywio’n fawr – 
o	ardaloedd	gwledig	tenau	eu	poblogaeth	i	ardaloedd	trefol	trwchus	eu	poblogaeth.	Oherwydd	
yr amrywiaeth hon, mae materion cymdeithasol fel unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol a 
mynediad at wasanaethau yn gallu amrywio o ardal i ardal, a gall hyn ddylanwadu ar iechyd, 
llesiant	a	gwydnwch.	Yng	Nghymru,	menywod	sy’n	cyflawni	cyfrifoldebau	gofalu	fel	arfer,	ac	
mae	hyn	yn	gallu	eu	hatal	rhag	derbyn	cyfleoedd	cyflogaeth	a	hefyd	yn	effeithio	ar	agweddau	
eraill ar fywyd pob dydd.

Mae	profiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod	(ACE:	Adverse	Childhood	Experiences)	yn	gallu	
parhau	i	effeithio	ar	blentyn	wrth	iddo	droi’n	oedolyn,	gan	arwain	at	ymddygiad	niweidiol	ac	
anallu	i	gyflawni	ei	botensial.	Yn	ôl	gwaith	ymchwil,	mae	pobl	sydd	â	mwy	o	ACE	yn	llai	gwydn	
fel plant ac fel oedolion. 

Does	dim	arwyddion	bod	nifer	y	bobl	sy’n	profi	ACE	yn	lleihau	yng	Nghymru.	Yn	2017,	nododd	
hanner	yr	holl	oedolion	18–69	oed	yng	Nghymru	eu	bod	wedi	profi	o	leiaf	un	ACE.	Nododd	
dros	1	ym	mhob	7	oedolyn	eu	bod	wedi	profi	pedwar	ACE	neu	ragor.	Doedd	dim	 llawer	o	
wahaniaeth	o	ran	cyffredinolrwydd	(prevalence)	ACE	yn	2015	a	2017.	

Y cyd-destun cymdeithasol yw bod heriau fel llesiant meddyliol ac emosiynol gwael, 
camddefnyddio	sylweddau,	cam-drin	domestig	a	phrofiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod	yn	
dal	i	achosi	gofid	ac	iechyd,	llesiant	a	gwydnwch	gwael	i	rai	pobl	sy’n	byw	yng	Nghymru.

Y cyd-destun y mae pobl mewn rolau hybu iechyd yn gweithredu ynddo, a manteision a chyfyngiadau’r rolau
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Hybu iechyd, llesiant a gwydnwch yng Nghymru 

Mae’r lleoliadau sy’n darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â chyd-
destun	 gwleidyddol,	 demograffig,	 amgylcheddol	 a	 chymdeithasol	 Cymru,	 yn	 dylanwadu	 ar	
rolau sefydliadau ac ymarferwyr wrth hybu iechyd, llesiant a gwydnwch.  Y cyd-destun sy’n rhoi 
rheswm dros fodolaeth mesurau ataliol ac ymyrryd yn gynnar, dulliau gwahanol a mentrau ac 
ymgyrchoedd y llywodraeth. 

Mae pob un o’r cyd-destunau gwahanol yn dylanwadu ar ei gilydd ac maen nhw yr un mor 
bwysig	â’i	gilydd	er	mwyn	gwella	bywydau	pobl.	Er	enghraifft,	mae	diweithdra	ymhlith	oedolion	
a	 byw	mewn	 tlodi	 (cyd-destun	 demograffig)	 yn	 cynyddu	 straen	 sy’n	 arwain	 at	 fwy	 o	 risg	 y	
bydd	plant	sy’n	byw	yn	y	cartref	hwnnw	yn	cael	profiadau	niweidiol	yn	ystod	plentyndod	(cyd-
destun	cymdeithasol).	Mae	effaith	amgylcheddol	(cyd-destun	amgylcheddol)	newid	hinsawdd	
a	chyflenwadau	bwyd	cyfyngedig	yn	debygol	achosi	cynnydd	ym	mhrisiau	bwyd,	gan	roi	rhagor	
o	straen	ar	bobl	sy’n	byw	mewn	tlodi.	Felly,	mae’r	cyd-destunau	demograffig,	cymdeithasol	
ac amgylcheddol hyn yn dylanwadu ar gyd-destun gwleidyddol Cymru, lle mae’n rhaid i’r 
llywodraeth	ddefnyddio	llai	o	arian	i	ddarparu	gwasanaethau	i	boblogaeth	sy’n	mynd	yn	hŷn.	
Dyma’r heriau parhaus y mae’r sefydliadau a’r ymarferwyr sy’n darparu gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol yn eu hwynebu. 

Mae mesurau ataliol ac ymyrryd yn gynnar, dulliau gwahanol a mentrau ac ymgyrchoedd y 
llywodraeth yn gallu cynnig ymatebion cadarnhaol sy’n newid bywydau i ymdrin â’r heriau 
ym mywydau pobl. Bydd yr ymatebion hyn yn seiliedig ar bartneriaeth rhwng unigolion, 
sefydliadau ac ymarferwyr, sy’n cynorthwyo pobl i hybu eu hiechyd, eu llesiant a’u gwydnwch 
drwy gydol eu rhychwant oes.

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch	ddiffiniad	o	leoliadau	gofal	sylfaenol.

2. Esboniwch beth yw ystyr cyd-destun gwleidyddol.

3. Rhowch	ddiffiniad	o	gyd-destun	demograffig.DRAFFT
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Rolau a chyfrifoldebau sefydliadau

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda sefydliadau y sector cyhoeddus, y trydydd 
sector a’r sector annibynnol i ddarparu gwasanaethau ac i gyflogi pobl mewn rolau sy’n 
gallu gwneud cyfraniad arwyddocaol wrth hybu iechyd, llesiant a gwydnwch unigolion 
yng Nghymru.

Mae’r siart isod yn enwi’r sefydliadau gwahanol sy’n cyfrannu at hybu iechyd, llesiant a 
gwydnwch pobl yng Nghymru. 
Mae’r sefydliadau hyn yn 
cyflogi	ymarferwyr	mewn	rolau	
sy’n hybu canlyniadau da i 
unigolion.

Y SENEDD 
LLYWODRAETH 

CYMRU

EARLY LIFE / 
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FAMILY / 
CARERS

EDUCATION

IECHYD 
CYHOEDDUS 

CYMRU

AWDURDODAU 
LLEOL

BYRDDAU 
IECHYD 
LLEOL

Y TRYDYDD 
SECTOR

MENTRAU 
CYMDEITHASOL

Y SECTOR 
ANNIBYNNOL

Hybu iechyd, 
llesiant a 

gwydnwch yr 
unigolyn a'r 

boblogaeth yng 
Nghymru  

Y cyd-destun y mae pobl mewn rolau hybu iechyd yn gweithredu ynddo, a manteision a chyfyngiadau’r rolau
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Y weithred o sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999 oedd dechrau Cymru fel cenedl 
ddatganoledig, sydd â rheolaeth dros nifer o feysydd strategaeth gan gynnwys iechyd a gofal 
cymdeithasol, llywodraeth leol, tai, addysg, trafnidiaeth a rhai trethi. Erbyn hyn, Senedd Cymru 
yw’r enw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae’n cynnwys aelodau sydd wedi’u hethol 
drwy’r system etholiadol/bleidleisio. 

Rôl y Senedd, a’r 60 o aelodau etholedig, yw cynrychioli pobl Cymru. Mae’r Senedd yn llunio 
deddfau i Gymru, yn cytuno ar drethi Cymru (arian sy’n cael ei godi o incwm pobl a busnesau, fel 
treth	incwm	a	threth	gorfforaeth)	a	chyllidebau,	ac	mae’n	dal	Llywodraeth	Cymru	i	gyfrif.	Ystyr	
hyn	yw	bod	y	Senedd	yn	herio	ac	yn	craffu	ar	benderfyniadau	a	strategaethau	Llywodraeth	
Cymru i sicrhau eu bod yn cael y canlyniadau 
gorau	 posibl	 i	 bobl	 yng	 Nghymru.	 Er	 enghraifft,	
cafodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 ei chymeradwyo gan y 
Senedd, yn ogystal â deddfwriaeth a strategaethau 
eraill sy’n hybu iechyd, llesiant a gwydnwch pobl 
yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth am hyn 
i’w gweld ym Mhennod 6.

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Rôl Llywodraeth Cymru yw gwneud 
penderfyniadau sy’n gysylltiedig â meysydd cyfrifoldeb (gan gynnwys iechyd, y gwasanaethau 
cymdeithasol, addysg a llywodraeth leol), datblygu a gweithredu strategaethau, a chynnig 
deddfau i’r Senedd eu cymeradwyo. Llywodraeth y DU sy’n gyfrifol o hyd am rai meysydd 
strategaeth	 fel	 amddiffyn,	 plismona	 a	 budd-daliadau	 lles.	 Un	 o	 gyfrifoldebau	 Llywodraeth	
Cymru yw dosbarthu arian a gweithio gyda sefydliadau gwahanol i weithredu deddfwriaeth a 
strategaethau er mwyn hybu iechyd, llesiant a gwydnwch pobl. 

Y sector cyhoeddus yw’r sefydliadau hynny sy’n cael eu hariannu drwy’r incwm mae trethi 
yn ei gynhyrchu. Mae’r GIG, awdurdodau lleol, y celfyddydau a diwylliant, gwasanaethau tân 
ac	achub,	yr	amgylchedd,	yr	heddlu	a	chyfiawnder	
troseddol ac addysg i gyd yn perthyn i’r sector 
cyhoeddus. Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, 
fel	rhan	o’r	GIG,	rôl	benodol	 i	amddiffyn	a	gwella	
iechyd, llesiant a gwydnwch pobl ac i leihau 
anghydraddoldebau yng Nghymru.

Er mwyn hybu iechyd y cyhoedd ledled Cymru, 
mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda 7 
bwrdd iechyd a 22 awdurdod lleol. Yn ôl adroddiad 
blynyddol y sefydliad ar gyfer 2018/19, gwelwyd cynnydd mewn saith maes blaenoriaeth gan 
gynnwys dylanwadu ar benderfynyddion ehangach iechyd, hybu ymddygiad iach a sicrhau 
dyfodol iach i’r genhedlaeth nesaf. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda phob 
awdurdod lleol ledled Cymru. Rôl awdurdodau lleol (sydd hefyd yn cael eu galw’n gynghorau 

Geiriau 
allweddol  

Y Senedd

Llywodraeth Cymru

Geiriau 
allweddol  

Iechyd Cyhoeddus 
Cymru

Awdurdodau lleolDRAFFT
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sir neu’n gynghorau bwrdeistref sirol) yw darparu gwasanaethau fel iechyd amgylcheddol, 
addysg, cynllunio gwlad a thref, a gwasanaethau cymdeithasol yn ardal yr awdurdod lleol.

Mae’n ofynnol yn statudol i bob awdurdod lleol ddarparu gwasanaethau cymdeithasol a 
gwasanaethau eraill sy’n hybu iechyd, llesiant a gwydnwch y bobl sy’n byw yn yr ardal leol. Dylai’r 
gwaith o ddarparu gwasanaethau adlewyrchu gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014 a strategaethau allweddol eraill fel Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. Mae disgwyl hefyd i awdurdod lleol chwarae rhan allweddol wrth gynnig 
mesurau ataliol, fel darparu gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth, er mwyn sicrhau 
nad	yw’r	angen	yn	cynyddu.	Er	mwyn	llwyddo,	rhaid	sicrhau	nad	yw	pobl	yn	cyrraedd	cyflwr	
argyfwng, ac atal neu oedi’r angen am ofal a chymorth.  Mae gan wasanaethau cymdeithasol 
ac awdurdodau lleol gyfrifoldeb statudol i ddiogelu, atal ac ymateb i unrhyw achos o gam-drin 
neu esgeuluso plant drwy gymryd camau gweithredu priodol a mynd ati i wella canlyniadau ar 
gyfer	unigolion	a	chartrefi.	

Rôl	yr	awdurdod	lleol	yw	ymyrryd	yn	gynnar,	er	enghraifft	drwy	gefnogi	plant	a	theuluoedd,	ac	
mae hyn yn allweddol oherwydd gall atal materion diogelu yn ogystal â hybu iechyd, llesiant a 
gwydnwch. Dyma rai o’r rhaglenni mae awdurdodau lleol yn eu darparu:

• Teuluoedd yn Gyntaf – cynorthwyo teuluoedd i oresgyn heriau cyn iddyn nhw 
gyrraedd argyfwng

• Dechrau’n Deg – rhaglen sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad y plentyn

• Cefnogi Pobl – cefnogi gwahanol bobl i oresgyn heriau ac i fyw’n annibynnol yn eu 
cartref eu hunain neu mewn tai â chymorth. 

Mae byrddau iechyd yn darparu gwasanaethau i boblogaethau ar hyd a lled Cymru. Rôl byrddau 
iechyd yw cynllunio, sicrhau a darparu gwasanaethau gofal iechyd yn eu hardal. Yn ogystal 
â hyn, mae tair Ymddiriedolaeth GIG arall sy’n darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar 
Gymru gyfan, sef Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Ymddiriedolaeth GIG 
Prifysgol Felindre ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae byrddau iechyd lleol wedi’u hymrwymo 
i hybu iechyd, llesiant a gwydnwch drwy atal, ymyrryd yn gynnar a chynnig ymatebion sy’n 
bodloni anghenion amrywiol yn y boblogaeth. 

Mae	presgripsiynu	cymdeithasol	a	llywio	gofal	yn	enghraifft	o’r	ffordd	mae	bwrdd	iechyd	lleol	
a sefydliadau’r trydydd sector yn gallu cydweithio i hybu iechyd, llesiant a gwydnwch. Y trydydd 
sector, sydd hefyd yn cael ei alw’n sector gwirfoddol, yw’r sefydliadau nid-er-elw sy’n atebol i 
ymddiriedolwyr, aelodau a chymunedau. 

Mae sefydliadau’r trydydd sector yn cefnogi atal drwy waith ymgyrchu, cynghori, eiriolaeth 
a grymuso, naill ai gyda chymunedau neu ar eu rhan, gan gynnwys y cymunedau hynny 

Y cyd-destun y mae pobl mewn rolau hybu iechyd yn gweithredu ynddo, a manteision a chyfyngiadau’r rolau
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sydd	 dan	 anfantais	 gymdeithasol.	 Un	ffordd	 o	 gynnig	 cefnogaeth	 ymarferol	 i	 hybu	 atal	 ac	
ymyrryd yn gynnar yw cefnogaeth gan wirfoddolwyr ar raglenni fel gwasanaethau cyfeillio a 
thrafnidiaeth gymunedol. Mae nifer o sefydliadau cenedlaethol a lleol yn y trydydd sector sy’n 
hybu iechyd, llesiant a gwydnwch yng Nghymru – er 
enghraifft,	Age	Cymru,	Mind	Cymru	a’r	Gymdeithas	
Alzheimer.	 Mae	 rhai	 o	 sefydliadau’r	 trydydd	
sector yn gweithredu yng Nghymru yn unig, fel 
Anabledd Cymru, Plant yng Nghymru a Calonnau 
Cymru. Bydd sefydliadau eraill yn gwasanaethu 
ardaloedd lleol, fel canghennau rhanbarthol 
o	 sefydliadau	 gwirfoddol.	 Er	 enghraifft,	 mae	
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam yn 
rhoi gwybodaeth i ofalwyr er mwyn iddyn nhw gael mynediad at y cymorth sydd ar gael iddyn 
nhw.  

Efallai mai sefydliad y trydydd sector fydd yn rhedeg mentrau cymdeithasol sy’n darparu 
gwasanaethau	iechyd	a	gofal	cymdeithasol,	neu	efallai	ddim.	Y	naill	ffordd	neu’r	llall,	y	nod	yw	
bod unrhyw elw yn cael ei fuddsoddi yn y sefydliad ei hun i hybu iechyd, llesiant a gwydnwch 
unigolion a chymunedau. 

Mae’r sector annibynnol yn cael ei alw’n annibynnol oherwydd nid yw’r llywodraeth na 
rhoddion elusennol yn ariannu’r sector yn uniongyrchol. Yn hytrach, mae unigolion yn 
darparu	gwasanaethau	yn	annibynnol.	Mae	rhai	diffiniadau	o’r	sector	annibynnol	yn	cynnwys	
sefydliadau	 preifat	 a	masnachol	 yn	 unig,	 ond	mae	 diffiniadau	 eraill	 yn	 cynnwys	 y	 trydydd	
sector a mentrau cymdeithasol. 

Mae sefydliadau preifat a masnachol yn darparu gwasanaethau yn y gymuned ar draws 
meysydd	amrywiol	 fel	 cartrefi	 gofal,	 gofal	 yn	 y	 cartref,	meithrinfeydd	blynyddoedd	 cynnar,	
a	gwasanaethau	preswyl	i	bobl	sydd	â	chyflyrau	iechyd	meddwl.	Rhaid	i	sefydliadau	preifat	a	
masnachol fodloni yr un disgwyliadau – hynny yw, gweithio i sicrhau bod eu gwasanaethau’n 
atal canlyniadau gwael ac yn hybu iechyd, llesiant a gwydnwch. 

Yn achos rhai rhaglenni sy’n hybu iechyd, llesiant a gwydnwch, bydd pobl sydd â rolau 
swyddi	gwahanol,	wedi’u	cyflogi	gan	sefydliadau	gwahanol,	yn	cydweithio	er	mwyn	darparu	
gwasanaethau	di-dor.	 Er	 enghraifft,	mae	gwasanaethau	 fel	Dechrau’n	Deg	a	Chanolfannau	
Plant yn dibynnu ar gymorth arbenigwyr fel ymwelwyr iechyd a seicotherapyddion plant wedi’u 
cyflogi	gan	fyrddau	iechyd	lleol,	gweithwyr	cymdeithasol	wedi’u	cyflogi	gan	awdurdodau	lleol,	
a	 gweithwyr	 plant/ieuenctid	 sydd	 o	 bosibl	wedi’u	 cyflogi	 gan	 y	 trydydd	 sector	 neu’r	 sector	
annibynnol. Mae’r rhaglenni hyn yn amlygu’r amrywiaeth eang o sefydliadau sy’n cyfrannu at 
hybu iechyd, llesiant a gwydnwch y bobl sy’n byw yng Nghymru.
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Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch grynodeb o rôl Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

1. Disgrifiwch	bwrpas	Byrddau	Gwasanaethau	Cyhoeddus.

2. Rhowch	un	enghraifft	o	sefydliad	y	trydydd	sector.

GWEITHGAREDD

Ar wefan Arolygiaeth Gofal Cymru (www.arolygiaethgofal.cymru), cliciwch ar y 
tab ‘Dod o hyd i wasanaeth gofal’ a phorwch drwy’r cyfeiriadur o wasanaethau 
gofal cofrestredig.

Mae’r cyfeiriadur yn cynnwys dros 5000 o sefydliadau sy’n darparu 
gwasanaethau gofal a chymorth, er mwyn hybu iechyd, llesiant a gwydnwch 
yng Nghymru. Porwch drwy’r tudalennau i ddarllen am y mathau gwahanol 
o sefydliadau sy’n darparu gofal a chymorth, ac sy’n gorfod cael eu cofrestru 
gydag	Arolygiaeth	Gofal	Cymru.	Dyma	rai	enghreifftiau:

• gwasanaethau mae cymdeithasau tai yn eu darparu

• gwasanaethau cymorth yn y cartref

• cartrefi	gofal

• meithrinfeydd

• byw â chefnogaeth

• clybiau ar ôl yr ysgol.

Y cyd-destun y mae pobl mewn rolau hybu iechyd yn gweithredu ynddo, a manteision a chyfyngiadau’r rolau

Adran 3 | Pennod 11
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Rolau ymarferwyr: manteision a chyfyngiadau

Mae	sefydliadau	gwahanol	yn	cyflogi	ymarferwyr	iechyd	a	gofal	cymdeithasol,	a	gofal	plant.	
Yn aml, bydd partneriaethau’n datblygu rhwng unigolion ac ymarferwyr er mwyn hybu iechyd, 
llesiant a gwydnwch.  

Ar y tudalennau canlynol, mae cyfres o grynodebau o rolau ymarferwyr amrywiol wrth hybu 
iechyd, llesiant a gwydnwch, gan gynnwys rhai o’r manteision a’r cyfyngiadau. 

Mae rhagor o wybodaeth am y rolau hyn ar y gwefannau canlynol.

• Gyrfa Cymru: www.gyrfacymru.llyw.cymru

• GIG Cymru: www.wales.nhs.uk/cym

• NHS UK: www.nhs.uk

• Prospects: www.prospects.ac.uk

• Gofal Cymdeithasol Cymru: www.gofalcymdeithasol.cymru

Arbenigwyr addysg iechyd/hybu iechyd
Crynodeb o’r rôl:

• Mae arbenigwyr addysg iechyd/hybu iechyd yn gweithio er mwyn galluogi 
unigolion i wella a chael mwy o reolaeth dros eu hiechyd, eu llesiant a’u 
gwydnwch drwy atal ac ymyrryd yn gynnar.

• Maen	nhw’n	canolbwyntio	ar	ymddygiad	neu	ffordd	o	fyw	penodol	fel	
camddefnyddio sylweddau, ysmygu, alcohol, bwyta’n iach, iechyd rhywiol, a 
llesiant emosiynol a meddyliol.

Mantais bosibl:

Datblygu a rhannu 
arbenigedd/gwybodaeth er 
lles unigolion.

Cyfyngiad posibl:

Methu rheoli 
penderfynyddion 

cymdeithasol ac 
economaidd iechyd.DRAFFT
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Meddyg teulu
Crynodeb o’r rôl:

• Bydd meddygon teulu yn aml yn gweithio gydag unigolion sy’n dod atyn nhw 
fel	y	pwynt	cyswllt	cyntaf	pan	fyddan	nhw’n	profi	iechyd,	llesiant	a	gwydnwch	
gwael.

• Maen nhw’n defnyddio sgiliau cyfathrebu ac arsylwi i ddadansoddi pryderon 
cleifion	ac	i	ddweud	sut	maen	nhw	eisiau	mynd	i’r	afael	â	nhw.

• Maen nhw’n asesu symptomau, yn gwneud diagnosis ac yn adnabod triniaethau 
a chamau gweithredu i hybu iechyd, llesiant a gwydnwch.

Mantais bosibl:

Efallai bydd y claf yn gweld 
bod angen newid os bydd 
yr ymddygiad newydd 
hwn yn lliniaru ei broblem 
iechyd.

Cyfyngiad posibl:
Mae meddygon teulu a 

chleifion	yn	fwy	cyfarwydd	
â dull ‘datrys y broblem’ 

yn hytrach na dull ataliol – 
mae	angen	newid	ffordd	o	

feddwl.

Nyrs
Crynodeb o’r rôl:

• Mae nyrsys yn gofalu am unigolion ar draws pedwar prif faes: gofal i oedolion, 
iechyd meddwl, anableddau dysgu a phlant.

• Dyma rai o gyfrifoldebau nyrsys sy’n gweithio mewn meddygfa: rhoi 
imiwneiddiadau,	gwneud	profion	iechyd,	rhoi	meddyginiaethau,	monitro	
pwysedd gwaed a chyfraddau curiad y galon, glanhau a thrin briwiau, rhoi 
gwybodaeth	a	chyngor,	a	gweithio	gyda	meddygon	teulu	i	archwilio	cleifion.

Mantais bosibl:

Mae cyswllt rheolaidd 
yn galluogi nyrs i ddeall 
cefndir unigolyn, ei 
anghenion a’i rwystrau.

Cyfyngiad posibl:

Mae’n anodd canolbwyntio 
ar atal a newid oherwydd 

bod cyfrifoldebau nyrs mor.

Y cyd-destun y mae pobl mewn rolau hybu iechyd yn gweithredu ynddo, a manteision a chyfyngiadau’r rolau

Adran 3 | Pennod 11
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Deintydd
Crynodeb o’r rôl:

• Mae deintyddion yn gweithio gydag unigolion i hybu ymwybyddiaeth o 
bwysigrwydd iechyd y geg ac i atal pydredd dannedd.

• Maen nhw’n gwneud diagnosis, yn trin ac yn atal pydredd dannedd ac 
afiechydon	y	deintgig.

• Mae	angen	sicrhau	bod	cleifion	yn	cael	archwiliadau	cyson	o’u	dannedd	ac	
iechyd eu ceg, a bydd deintyddion yn ymateb yn ôl y galw.

Mantais bosibl:

Cyfleoedd	i	hybu,	e.e.	
arferion da wrth frwsio 
dannedd phwysigrwydd 
hylendid y geg. 

Cyfyngiad posibl:

Mae plant yn dibynnu ar eu 
rhieni i drefnu ac i fynychu 

apwyntiadau. Nid yw pob 
rhiant yn gwneud hyn.

Gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd
Crynodeb o’r rôl:

• Mae	nifer	o	weithwyr	proffesiynol	perthynol	i	iechyd	–	er	enghraifft,	
therapyddion celf, drama neu gerddoriaeth; ciropodyddion/podiatregwyr; 
deietegwyr; therapyddion galwedigaethol; ymarferwyr adrannau 
llawdriniaethau;	orthoptwyr;	osteopathiaid,	parafeddygon;	ffisiotherapyddion;	
prosthetyddion	ac	orthotyddion;	radiograffwyr;	therapyddion	lleferydd	ac	iaith.	
Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y GIG.

Mantais bosibl:

Mae rhai rolau, e.e. 
ffisiotherapyddion,	yn	
gallu arwain yn naturiol at 
sgyrsiau am gynnal pwysau 
iach i leihau’r pwysau ar 
esgyrn/cymalau.

Cyfyngiad posibl:

Mae’n rhaid i rai rolau, e.e. 
therapyddion cerddoriaeth, 

weithio’n galetach i ddod 
o hyd i’r adeg gywir i gael 

sgwrs.DRAFFT
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Bydwraig
Crynodeb o’r rôl:

• Bydd bydwraig yn gofalu am fenywod beichiog a’u babanod cyn, yn ystod ac ar 
ôl yr enedigaeth.

• Maen	nhw’n	gyfrifol	am	roi	archwiliadau	corfforol	i’r	fam	a’r	baban	drwy	gydol	
y beichiogrwydd i wirio eu bod nhw’n iach, ac os nad ydyn nhw, maen nhw’n 
gwneud atgyfeiriad at y meddyg teulu neu wasanaeth/ymarferwr arall. 

Mantais bosibl:

Mae meithrin 
ymddiriedaeth yn gallu bod 
o gymorth i gael sgyrsiau 
sy’n arwain at newid.

Cyfyngiad posibl:

Mae gofynion y 
gwasanaeth yn golygu nad 

yw menywod beichiog yn 
cael yr un fydwraig bob tro, 
sy’n	golygu	nad	oes	cyfle	i	

feithrin ymddiriedaeth.

Ymwelydd iechyd
Crynodeb o’r rôl:

• Mae ymwelwyr iechyd yn gweithio gyda rhieni a theuluoedd o gefndiroedd 
amrywiol i gynnig cymorth o gyfnod beichiogrwydd hyd nes y bydd plentyn yn 5 
oed.

• Byddan	nhw’n	monitro	datblygiad	y	plentyn	ac	yn	adnabod	ffyrdd	o	gefnogi’r	
datblygiad hwn.

• Maen nhw’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni er mwyn sicrhau bod 
plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd.

Mantais bosibl:

Rhieni yn cael cymorth i 
fabwysiadu ymddygiad a 
ffordd	o	fyw	sy’n	iach	a	fydd	
yn	cael	effaith	gadarnhaol	
ar fywyd eu plant.

Cyfyngiad posibl:

Mae ymwelwyr iechyd yn 
gallu atgyfeirio teuluoedd 

i gael cymorth ychwanegol 
ond mae’n bosibl y bydd 

rhestr aros hir i dderbyn y 
cymorth hwnnw.

Y cyd-destun y mae pobl mewn rolau hybu iechyd yn gweithredu ynddo, a manteision a chyfyngiadau’r rolau
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Paediatregydd
Crynodeb o’r rôl:

• Meddygon sy’n arbenigo ym maes gofal plant a phobl ifanc hyd at 16 oed yw 
paediatregwyr. Maen nhw’n rhoi cymorth ar amrywiaeth o faterion fel diabetes, 
asthma, gordewdra, acne a hybu iechyd, llesiant a gwydnwch.

• Mae paediatregwyr yn gweithio mewn pedwar prif faes: paediatreg 
gyffredinol,	paediatreg	plant	newydd-anedig	(trin	babanod	newydd-anedig	
a gofalu amdanyn nhw), paediatreg gymunedol a chardioleg (astudio a thrin 
anhwylderau’r galon).

Mantais bosibl:

Mae sgiliau cyfathrebu 
ac empathi â phlant a 
phobl ifanc yn gallu arwain 
at sgyrsiau sy’n hybu 
canlyniadau da.

Cyfyngiad posibl:

Dim ond hyn a hyn o 
adnoddau sydd ar gael, 

felly nid yw’n bosibl 
ymyrryd yn gynnar, sy’n 

arwain at ymddygiad 
niweidiol yn gwaethygu.

Seicotherapydd plant
Crynodeb o’r rôl:

• Mae seicotherapydd plant yn cynnig ac yn rhoi triniaeth seicdreiddio i blant 
sydd ag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol. Ystyr triniaeth seicdreiddio yw 
therapi siarad cynhwysfawr er mwyn datgelu sut mae’r meddwl anymwybodol 
yn dylanwadu ar emosiynau ac ymddygiad, e.e. meddyliau sydd ddim yn amlwg 
yn syth.

• Maen	nhw’n	cynnig	cefnogaeth	gyda	materion	fel	ffobiâu,	ymddygiad	ymosodol,	
anhwylderau bwyta, iselder, hunan-niwed, gorbryder a delio â chanlyniadau 
cam-drin plant.

Mantais bosibl:

Mae cymorth ac ymyriad 
arbenigol yn gallu sicrhau 
nad	yw	profiadau	niweidiol	
yn ystod plentyndod 
yn	parhau	i	effeithio	ar	
blentyn wrth iddo droi’n 
oedolyn.

Cyfyngiad posibl:

Mae rhestri aros hir ac 
adnoddau cyfyngedig yn 

golygu nad oes modd 
ymyrryd yn gynnar ym 

mhob achos. DRAFFT
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Cwnselydd
Crynodeb o’r rôl:

• Fel arfer bydd cwnselydd yn gweithio un i un gydag unigolyn. Bydd yn cynnig 
cymorth drwy wrando, dangos empathi, caredigrwydd a dealltwriaeth, ac yn 
grymuso’r	unigolyn	i	wneud	penderfyniadau	ynglŷn	â’r	ffordd	mae’n	teimlo	
am fater penodol a beth, os o gwbl, mae eisiau ei wneud i ymdrin â’r mater, er 
mwyn gwella iechyd, llesiant a gwydnwch.

• Mae’r cwnsela’n digwydd mewn lleoliadau gwahanol fel y gweithle, 
amgylcheddau addysgol ac ysbytai.

Mantais bosibl:

Wrth gynyddu 
hunanymwybyddiaeth 
unigolyn, mae’n bosibl 
ei helpu i fabwysiadu 
ymddygiad	a	ffordd	o	fyw	
sy’n iach, nawr ac yn y 
tymor hir.

Cyfyngiad posibl:

Hyd yn oed os yw unigolyn 
yn sylweddoli beth dylai ei 
wneud, dydy hyn ddim yn 

sicrhau y bydd yn gwneud y 
peth hwnnw. 

Gweithiwr cymorth i deuluoedd
Crynodeb o’r rôl:

• Mae	gweithwyr	cymorth	i	deuluoedd	yn	aml	wedi’u	cyflogi	gan	sefydliadau	
trydydd sector a gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. Maen nhw’n 
cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol.

• Eu rôl yw grymuso teuluoedd drwy roi gwybodaeth a chyngor, a thrwy eu 
cyfeirio a’u hatgyfeirio at wasanaethau sy’n rhoi cymorth ar faterion fel 
problemau ariannol, problemau tai, llesiant meddyliol ac emosiynol gwael, 
camddefnyddio	alcohol	a	sylweddau,	diffyg	cefnogaeth	deuluol	ehangach	a	help	
gyda gofal plant.

Mantais bosibl:

Mae partneriaethau 
agos â theuluoedd sy’n 
seiliedig ar ymddiriedaeth 
yn gallu helpu i gael 
sgyrsiau cynhwysfawr am 
ymddygiad	a	ffordd	o	fyw	
sy’n iach. 

Cyfyngiad posibl:

Mae gofynion y rôl a rheoli 
argyfyngau yn gallu golygu 

bod gwaith ataliol yn 
anodd.

Y cyd-destun y mae pobl mewn rolau hybu iechyd yn gweithredu ynddo, a manteision a chyfyngiadau’r rolau
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Gweithiwr cymunedol
Crynodeb o’r rôl:

• Mae egwyddor cydgynhyrchu yn bwysig, a bydd gweithwyr cymunedol yn 
gweithio i rymuso grwpiau ac unigolion i wella eu cymunedau, fel arfer mewn 
ardaloedd difreintiedig.

• Mae gweithwyr cymunedol yn cynnig gwybodaeth, a chyngor, ac yn cyfeirio 
ac atgyfeirio unigolion at amrywiaeth eang o ymarferwyr a sefydliadau sy’n 
cyfrannu at leihau anghydraddoldebau.

Mantais bosibl:

Mae’r rôl yn gallu bod yn 
gysylltiad hanfodol rhwng y 
gymuned a gwasanaethau 
eraill fel iechyd a gofal 
cymdeithasol.

Cyfyngiad posibl:

Mae rhaglenni cymunedol 
yn aml yn dibynnu ar gyllid 

tymor byr, felly mae’n 
anodd sicrhau parhad 

mentrau	sy’n	hybu	ffordd	
iach o fyw yn y tymor hir.

Gweithiwr gofal
Crynodeb o’r rôl:

• Mae gweithwyr gofal yn cynorthwyo unigolion gyda phob agwedd ar fywyd pob 
dydd, gan gynnwys gofal personol, amserau prydau bwyd, a gweithgareddau 
sy’n	cynorthwyo	llesiant	corfforol,	meddyliol,	emosiynol	a	chymdeithasol.

• Maen nhw’n gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau fel cartref unigolyn, 
canolfannau	dydd,	cartrefi	gofal,	lleoliadau	byw	â	chefnogaeth,	ysgolion	a	
sefydliadau addysgol eraill sy’n addysgu plant ac oedolion ag anghenion dysgu 
ychwanegol.

Mantais bosibl:

Potensial i drafod 
penderfyniadau fel 
dewisiadau bwyd sy’n iach.

Cyfyngiad posibl:

Mae llwyth gwaith 
gweithwyr gofal yn aml yn 

drwm, ac nid oes llawer 
o amser ganddyn nhw, 

felly mae’n anodd gwneud 
gwaith ataliol.DRAFFT
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Athro/cynorthwyydd dosbarth/cynorthwyydd dysgu
Crynodeb o’r rôl:

• Mae athrawon, cynorthwywyr dosbarth a chynorthwywyr dysgu yn gweithio 
mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac ysgolion i blant ag anghenion 
dysgu ychwanegol.

• Mae dysgwyr yn cael cymorth i weithio drwy’r cwricwlwm, ac yn ystod y cyfnod 
hwn, maen nhw’n datblygu amrywiaeth o sgiliau – e.e. darllen ac ysgrifennu; 
celf; cerddoriaeth; drama; sgiliau ymarferol fel arlwyo; mynegi emosiynau, 
syniadau	a	barn	mewn	ffyrdd	priodol;	datblygu’r	gallu	i	weithio	ar	eu	pen	eu	
hunain	ac	yn	rhan	o	grŵp.	

Mantais bosibl:

Mae’n rhaid i ddysgwyr 
fynd i’r ysgol, ac felly mae’n 
rhaid iddyn nhw wrando ar 
staff	addysgu.	Mae	hyn	yn	
cynnig	cyfleoedd	i	drafod	
ymddygiad iach yng nghyd-
destun pynciau gwahanol.

Cyfyngiad posibl:

Dydy ysgolion ddim yn 
gallu rheoli bywydau 
cartref dysgwyr na’r 

ffactorau	cymdeithasol	
sy’n dylanwadu arnyn 
nhw, ac efallai bydd y 

ddau beth hyn yn gwrth-
ddweud y negeseuon sy’n 
cael eu hybu yn yr ystafell 

ddosbarth.

Gweithiwr plant/ieuenctid
Crynodeb o’r rôl:

• Mae gweithwyr plant/ieuenctid yn cynorthwyo plant a phobl ifanc mewn 
amrywiaeth o leoliadau fel canolfannau cymunedol, canolfannau crefyddol, 
gwaith allgymorth ar y strydoedd ac yn y gymuned, canolfannau plant a 
chlybiau ar ôl yr ysgol.

• Efallai bydd gweithwyr plant/ieuenctid yn gweithio ar themâu penodol fel 
anghydraddoldeb,	parch,	hunan-barch,	ymddygiadau	a	ffyrdd	o	fyw	sy’n	iach,	a	
diogelu er mwyn hybu iechyd, llesiant a gwydnwch.

Mantais bosibl:

Maen nhw’n gallu dod 
i adnabod unigolyn ac 
ymateb i’w anghenion 
cyfathrebu, sy’n gryfder 
wrth wneud gwaith ataliol.

Cyfyngiad posibl:

Mae dylanwadau eraill 
yn gallu tanseilio neu fod 
yn gryfach na diddordeb 
plentyn neu berson ifanc 

mewn gwneud newidiadau 
cadarnhaol.

Adran 3 | Pennod 11
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GWEITHGAREDD

1. Ar ôl darllen drwy’r crynodebau o rolau ymarferwyr, gwnewch restr 
o fanteision a chyfyngiadau’r rolau hyn wrth hybu iechyd, llesiant a 
gwydnwch. Bydd hyn yn rhoi syniad i chi o’r gwobrau a’r heriau mae 
unigolion ac ymarferwyr yn eu hwynebu bob dydd.

Mae’r	 crynodebau	 uchod	 o	 rolau	 ymarferwyr,	 gan	 gynnwys	 enghreifftiau	 o’r	 manteision	
a’r	 cyfyngiadau,	 wedi’u	 gosod	 yn	 y	 cyd-destun	 gwleidyddol,	 demograffig,	 amgylcheddol	 a	
chymdeithasol. Drwy hyn, gallwn weld bod angen i sefydliadau ac ymarferwyr barhau i hybu 
iechyd, llesiant a gwydnwch pobl yng Nghymru.

CRYNODEB O’R DYSGU
Y CYD-DESTUN Y MAE POBL MEWN ROLAU HYBU IECHYD YN 
GWEITHREDU YNDDO, A MANTEISION A CHYFYNGIADAU’R ROLAU

Yn y bennod hon, rydych chi wedi:

• Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r cyd-destunau y mae sefydliadau 
ac ymarferwyr yn hybu iechyd, llesiant a gwydnwch ynddo.

• Datblygu ymwybyddiaeth o rolau a chyfrifoldebau sefydliadau.

• Adnabod rolau ymarferwyr wrth hybu iechyd, llesiant a gwydnwch, gan 
gynnwys y manteision a’r cyfyngiadau.

DRAFFT
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Ymatebion 
enghreifftiol
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Pennod 7:  Ffactorau r isg y gel l i r 
eu haddasu o ran iechyd,  l les iant a 
gwydnwch

Ffactorau risg y gellir eu haddasu

Profi eich gwybodaeth: 

1. Does dim modd gwella yn llwyr o glefyd sy’n cyfyngu ar fywyd ac mae’n amhosibl cael 
gwared arno ar ôl cael diagnosis ohono. 

2. Mae clefyd etifeddol amlffactoraidd yn datblygu’n rhannol oherwydd ffactorau genetig, 
ond mae hefyd yn dod dan ddylanwad ffactorau eraill fel ffactorau amgylcheddol a 
dewisiadau ffordd o fyw. 

Gweithgaredd:  

1. Dyma rai rhesymau pam mae gordewdra wedi cynyddu yng Nghymru:

• mae pobl wedi mynd yn llai 
gweithgar yn gorfforol

• mae bwydydd sy’n cynnwys lefelau 
uchel o siwgr, braster a halen yn aml 
yn rhatach na bwydydd mwy iach

• mae pobl wedi dod i arfer â phrydau 
bwyd mwy o faint

• mae bwydydd o fwytai bwyd cyflym 
– sydd â lefelau uchel o fraster, halen 
a siwgr ac sy’n rhad – wedi dod yn 
boblogaidd iawn.

Astudiaeth achos:

1. Dyma rai ffactorau nad yw Rhys yn gallu eu rheoli sy’n gallu cynyddu ei risg o glefyd y 
galon:

• colesterol uchel yn gyffredin yn ei 
deulu

• lefelau uchel o lygredd aer.

Adran 2: Deall safbwyntiau iechyd, llesiant a 
gwydnwch 
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Adran 3

2. Dyma rai ffactorau y gall Rhys eu rheoli sy’n gallu lleihau ei risg o glefyd y galon:

• bwyta bwyd iach (deiet da)

• bod yn weithgar

• cynnal pwysau iach.

Pennod 8:  Mesurau atal io l :  a 
gefnogir  gan ddewisiadau f fordd 
o fyw a strategaethau l leol/
cenedlaethol

Atal a hybu 

Profi eich gwybodaeth: 

1. Ystyr atal yw bod unigolion yn cymryd cyfrifoldeb personol dros wneud dewisiadau 
ffordd o fyw sy’n iach er mwyn atal iechyd, llesiant a gwydnwch gwael rhag digwydd yn y 
lle cyntaf. Mae hyn yn cynnwys deall pam mae problemau’n codi er mwyn gallu ymdrin 
â’r ffactorau sy’n eu hachosi. Mae atal hefyd yn cynnwys ymyrryd yn gynnar i sicrhau 
nad yw iechyd, llesiant a gwydnwch yn dirywio neu’n cyrraedd cyflwr argyfwng. 

2. Ystyr hybu yw’r broses lle mae strategaethau llywodraethau leol a chenedlaethol, 
gwybodaeth, ymgyrchoedd a rolau ymarferwyr yn galluogi pobl i fod â mwy o reolaeth 
dros eu hiechyd, eu llesiant a’u gwydnwch er mwyn eu gwella nhw. 

Mesurau ataliol

Profi eich gwybodaeth: 

1. Dyma rai enghreifftiau o atal a’r risgiau sy’n cael eu hatal:

• Maeth digonol – atal clefydau; atal y 
risg o fod o dan bwysau neu’n ordew.

• Hydradu digonol – atal rhai heintiau, 
rhwymedd  a doluriau gwasgu; atal 
system imiwnedd gwael.

• Brechlyn blynyddol rhag y ffliw – atal 
cymhlethdodau iechyd fel niwmonia.

• Imiwneiddio plant – atal clefydau 
rhag lledaenu; atal niwed mae 
clefydau’n ei achosi.  
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Rhaglenni sgrinio yng Nghymru 

Profi eich gwybodaeth: 

1. Mae rhaglenni sgrinio yn rhoi cyfle i bobl gael eu harchwilio neu eu sgrinio am unrhyw 
arwyddion o risgiau posibl i’w hiechyd, eu llesiant a’u gwydnwch. Mae sgrinio’n gallu 
canfod arwyddion posibl o glefyd hyd yn oed os yw rhywun yn teimlo’n iach, gan olygu 
bod cyfle i ymyrryd a thrin yn gynnar.

Rheoli straen

Profi eich gwybodaeth: 

1. Straen yw pan fydd person yn teimlo wedi’i lethu neu’n methu ymdopi o ganlyniad i 
bwysau sy’n teimlo’n amhosibl ei reoli. 

2. Ystyr rheoli straen yw cymryd camau gweithredu neu ymyrryd i leihau effaith straen ac i 
ymdrin â’r ffactorau sy’n eich achosi.

3. Dyma rai enghreifftiau o iechyd meddwl gwael wedi’i achosi gan straen sy’n gysylltiedig 
â gwaith:

• iselder • gorbryder.

Cymorth arbenigol

Astudiaeth achos: 

1. Dyma rai rhesymau pam gallai Betsan fod wedi bod yn amharod i ddefnyddio 
gwasanaeth sgrinio coluddion:

• doedd hi ddim yn siŵr beth roedd angen iddi ei wneud, ar y dechrau

• ofn

• embaras

• dydy hi ddim yn hoffi trin neu edrych ar ysgarthion.
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Adran 3

2. Dyma rai o’r ffyrdd y defnyddiodd Elin y daflen hawdd ei darllen i roi cymorth arbenigol i 
Betsan:

• defnyddiodd Elin yr iaith oedd ar y daflen hawdd ei darllen i gyfathrebu negeseuon 
allweddol i Betsan fel rhywun sydd ag anabledd dysgu

• gan fod Elin wedi defnyddio’r daflen, roedd Betsan ac Elin yn gallu mynd drwy’r 
wybodaeth ar gyflymder Betsan

• drwy ddefnyddio’r daflen, roedd Elin yn gallu cynorthwyo Betsan i ddod i 
benderfyniad ynglŷn â chael ei sgrinio.

 Gwasanaethau ymyrryd yn gynnar

Gwasanaethau cyfeillio

Profi eich gwybodaeth: 

1. Dyma rai rhesymau dros ddefnyddio gwasanaethau ymyrryd yn gynnar:

• ymateb i risgiau o ran iechyd, llesiant a gwydnwch

• sicrhau nad yw iechyd, llesiant a gwydnwch yn dirywio neu’n cyrraedd cyflwr 
argyfwng

• bodloni angen nad yw’n cael sylw

• atal, lleihau neu ohirio’r angen am driniaeth, gofal a chymorth.

2. Mae gwasanaeth cyfeillio yn cynnig cwmni i leihau unigrwydd ac ynysigrwydd 
cymdeithasol.DRAFFT
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Tai addas

Profi eich gwybodaeth: 

1. Dyma’r safonau yn Safon Ansawdd Tai Cymru:

• mewn cyflwr da

• wedi’i wresogi’n ddigonol, yn 
defnyddio tanwydd yn effeithlon ac 
wedi’i insiwleiddio’n dda

• yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd 
ymolchi cyfoes

• wedi’i reoli’n dda (ar gyfer tai rhent)

• wedi’i leoli mewn amgylcheddau 
deniadol a diogel

• yn addas ar gyfer gofynion penodol 
yr aelwyd (e.e. anableddau penodol), 
os yw hynny’n bosibl.

• diogel a saff

2. Dyma’r meini prawf dylunio ar gyfer Cartrefi Gydol Oes:

• lle parcio ceir hygyrch

• mynedfa gymunedol sy’n wastad, 
llydan ac wedi’i goleuo’n dda gyda 
chysgod rhag y tywydd

• cyntedd a drysau mewnol sy’n 
hygyrch

• digon o le i droi cadair olwyn

• lle posibl i roi gwely mewn ystafell ar 
y llawr gwaelod

• lle i osod rheiliau cydio yn y toiled a’r 
ystafell ymolchi yn y dyfodol

• ystafell ymolchi a thoiled hygyrch

• ystafell ymolchi a thoiled hygyrch 
grisiau sydd wedi’u dylunio er mwyn 
gallu gosod cadair/lifft grisiau yn y 
dyfodol

• nenfwd yr ystafell wely a’r ystafell 
ymolchi yn gallu cynnal teclynnau 
codi

• gwydr a dolenni ffenestri mae’n 
bosibl eu cyrraedd, eu hagor a’u cau 
wrth eistedd 

• teclynnau rheoli, fel thermostatau 
gwres canolog, y gall unigolion sy’n 
methu symud nac ymestyn llawer eu 
defnyddio.DRAFFT
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Adran 3

Astudiaeth achos:

1. Dyma’r ffyrdd mae cartref Nisha yn adlewyrchu egwyddorion Cartrefi Gydol Oes:

• digon o le i droi cadair olwyn

• ystafell ymolchi a thoiled hygyrch.

• cyntedd a drysau mewnol sy’n 
hygyrch

2. Dyma rai o’r manteision i iechyd, llesiant a gwydnwch Nisha o ganlyniad i fyw mewn 
cartref o ansawdd da sy’n hygyrch i ffrindiau gwahanol: 

• mae ffrindiau Nisha, sydd ag anghenion gwahanol, yn gallu ymweld â hi – h.y. mae 
un ffrind yn defnyddio cadair wthio ac mae ffrind arall yn defnyddio cadair olwyn

• mae cyfeillgarwch yn atal unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol ac felly mae’n dda 
ar gyfer llesiant meddyliol ac emosiynol

• mae cartref hygyrch ac o ansawdd da yn hybu hunan-barch da

• mae’r cyfeillgarwch newydd â Mali, ei chymydog, yn gwneud i Nisha deimlo’n ddiogel 
ac yn saff

• mae cyfeillgarwch a chwmni yn cefnogi lefelau da o wydnwch. 

Mynediad at wasanaethau band eang a systemau Teleofal

Profi eich gwybodaeth: 

1. Mae system Teleofal yn rheoli risgiau drwy ddefnyddio technoleg gwybodaeth a 
chyfathrebu a synwyryddion yng nghartref person i ganfod problemau posibl fyddai’n 
niweidio’r person ei hun a phobl eraill.

2. Dyma rai enghreifftiau o system Teleofal:

• synhwyrydd drws

• canfodydd amgylcheddol

• dyfais tracio.
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3. Dyma rai o fanteision system Teleofal:

• rheoli’r risg i unigolion

• hybu annibyniaeth

• dull ymyrryd yn gynnar – mae’n bosibl ymateb yn gyflym i broblemau, e.e. os yw 
unigolyn yn disgyn

• atal sefyllfa rhag gwaethygu, e.e. tap dŵr heb ei gau

• nid oes angen i unigolyn symud i gartref preswyl neu gartref arbenigol

• rhoi tawelwch meddwl i’r bobl sy’n agos at unigolyn, e.e. teulu a ffrindiau.

Cynllun Shopmobility a mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus

Profi eich gwybodaeth: 

1. Cynllun yw Shopmobility sy’n llogi cadeiriau olwyn a sgwteri i bobl sydd â phroblemau 
symudedd i’w galluogi i gael mynediad at ardaloedd siopa ac i hybu eu hannibyniaeth.

2. Dyma rai rhwystrau mae trafnidiaeth gyhoeddus yn eu cyflwyno:

• y ffaith bod safleoedd aros yn brin ac 
yn anghysbell

• teimlo’n anniogel

• methu cael mynediad at gyfleusterau 
trafnidiaeth fel toiledau.

3. Dyma rai rhesymau pam mae trafnidiaeth gymunedol yn bodoli:

• llenwi’r bylchau o ran darpariaeth 
trafnidiaeth gyhoeddus

• cynorthwyo pobl sydd â phroblemau 
symudedd

• atal unigolion rhag teimlo’n unig ac 
wedi’i hynysu’n gymdeithasol

• cynorthwyo pobl sy’n methu 
defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

• cynnig mwy o hyblygrwydd o ran yr 
amser teithio

• er mwyn codi unigolion o’u cartrefi.DRAFFT
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Pennod 9:  Dul l iau gwahanol  o hybu 
iechyd,  l les iant a gwydnwch

Profi eich gwybodaeth: 

1. Nod gweithgareddau atal a hybu sylfaenol yw lleihau risgiau a hybu iechyd, llesiant a 
gwydnwch y boblogaeth gyfan.

2. Mae’r rhaglenni sgrinio cenedlaethol yng Nghymru yn enghraifft o atal a hybu eilaidd. 

3. Nod gweithgareddau atal a hybu trydyddol yw lleihau effaith cyflwr a gwella ansawdd 
bywyd os yw cyflwr yn bodoli’n barod. 

Astudiaeth achos:

1. Dyma rai rhesymau dros ymddygiad Eira a David er gwaetha’r wybodaeth ffeithiol oddi 
wrth y GIG:

• Ofn y rhieni y gallai fod risg i Jac yw’r dylanwad mwyaf ar eu penderfyniadau a’u 
hymddygiad.

• Gan eu bod wedi gweld negeseuon gwahanol gan ‘arbenigwyr’, maen nhw’n 
betrusgar ac yn penderfynu bod yn ofalus, felly dydy Jac ddim yn cael ail ddos o’r 
brechlyn.

• Dylanwad ffrindiau, teulu a barn pobl eraill ar y cyfryngau cymdeithasol wrth ddod i 
benderfyniad.

2. Roedd mwy o risg y gallai Jac ddal clwy’r pennau, y frech goch a rwbela sy’n gallu arwain 
at salwch difrifol. Gallai hyn fod wedi amharu ar ei ddatblygiad pan oedd yn blentyn.
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Pennod 10:  Mentrau ac ymgyrchoedd 
y l lywodraeth sy ’n cyfrannu at 
wel la iechyd,  l les iant a gwydnwch y 
boblogaeth yng Nghymru

Pam a sut mae mentrau ac ymgyrchoedd y 
llywodraeth yn cael eu datblygu

Profi eich gwybodaeth:

1. Mae mentrau ac ymgyrchoedd y llywodraeth yn cael eu datblygu er mwyn rhoi 
gwerthoedd ac ymrwymiadau ar waith – er enghraifft, er mwyn mynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb, a galluogi pobl i wella a bod â mwy o reolaeth dros eu hiechyd, eu 
llesiant a’u gwydnwch.

Enghreifftiau o fentrau ac ymgyrchoedd y llywodraeth

Gweithgaredd:

1. Bwriad mentrau ac ymgyrchoedd y llywodraeth yw gwneud gwelliannau amrywiol i 
iechyd, llesiant a gwydnwch pobl yng Nghymru, mewn ffyrdd gwahanol.

Maes Gwelliant/gwahaniaeth i iechyd, llesiant a gwydnwch 
i’w gyflawni:

Datblygiad y plentyn • Yr iechyd gorau posibl i’r fam ac i’r plentyn. 
• Bod plant yn cyrraedd cerrig milltir datblygiad.
• Atal ac ymyrryd yn gynnar (e.e. iechyd y geg, llesiant 

meddyliol ac emosiynol).
• Darparu gwasanaethau effeithiol i blant drwy sicrhau bod 

sefydliadau yn gweithio mewn partneriaeth â’i gilydd.
• Dileu tlodi plant a’i effeithiau.
• Sicrhau bod plant yn teimlo’n hapus ac yn iach, ac 

yn datblygu a dysgu yn yr ysgol ac mewn lleoliadau 
blynyddoedd cynnar.  DRAFFT
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Maes Gwelliant/gwahaniaeth i iechyd, llesiant a gwydnwch 
i’w gyflawni:

Llesiant corfforol, 
meddyliol ac emosiynol

• Sicrhau bod pobl yn mabwysiadu ymddygiad a ffordd o 
fyw sy’n iach.

• Lleihau neu osgoi’r angen am driniaeth, gofal a chymorth.
• Atal ac ymyrryd yn gynnar i osgoi argyfwng (e.e. 

digartrefedd, y gaeaf, hunanladdiad a hunan-niwed, y ffliw 
a thlodi).

• Lleihau anghydraddoldeb a sicrhau ffyniant i bawb.
• Gwella iechyd, llesiant a gwydnwch pobl.
• Bod unigolion yn profi manteision uchelgais a dysgu gydol 

oes.
• Bod pobl yn teimlo eu bod yn perthyn yng Nghymru gan 

ei bod yn wlad unedig a chysylltiedig.    

Dylanwadu ar ddarparu 
gwasanaethau

• Bod sefydliadau yn effeithiol wrth gyflawni eu 
cyfrifoldebau i wella iechyd, llesiant a gwydnwch drwy 
ddilyn dull cyfannol a darparu gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol di-dor.

• Ymdrin â’r ffactorau sy’n achosi iechyd, llesiant a 
gwydnwch gwael er mwyn hybu canlyniadau cadarnhaol i 
unigolion yn y tymor hir.

• Bod unigolion yn cael eu grymuso i wneud newidiadau 
cadarnhaol i’w bywydau. 

• Iechyd, llesiant a gwydnwch gwell i bobl Cymru.
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Pennod 11:  Y cyd-destun y mae 
pobl  mewn rolau hybu iechyd yn 
gweithredu ynddo,  a manteis ion a 
chyfyngiadau’r  rolau

Y cyd-destun y mae sefydliadau ac ymarferwyr yn 
hybu iechyd, llesiant a gwydnwch ynddo yng Nghymru

Profi eich gwybodaeth: 

1. Lleoliadau ‘gofal sylfaenol’ yw’r man cyswllt cyntaf i nifer o unigolion sydd angen gofal a 
chymorth. Mae gofal sylfaenol yn cael ei ddarparu yn y lleoliadau canlynol: meddygfa, 
fferyllfa, siop optegwyr, clinig bydwragedd a nyrsys cymunedol, deintyddfa, clinig 
darparwyr gofal clyw a chlinig cynllunio teulu neu iechyd rhywiol. 

2. Ystyr y cyd-destun gwleidyddol yw’r sefyllfa sy’n dylanwadu ar y ffordd mae Llywodraeth 
Cymru yn profi ac yn ymdrin â materion a chyfrifoldebau allweddol drwy gysylltiadau 
rhwng democratiaeth, y llywodraeth a materion cymdeithasol. 

3. Mae’r cyd-destun demograffig yn cyfeirio at nodweddion y boblogaeth, fel oedran, 
rhywedd, incwm, addysg a chyflogaeth. 

Rolau a chyfrifoldebau sefydliadau

Profi eich gwybodaeth: 

1. Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, fel rhan o’r GIG, rôl benodol i amddiffyn a gwella 
iechyd, llesiant a gwydnwch pobl ac i leihau anghydraddoldebau yng Nghymru.

2. Un o rolau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw cynhyrchu Cynllun Llesiant ar gyfer ei 
ardal, sef poblogaeth yr awdurdod lleol fel arfer. Mae’r Cynllun Llesiant yn nodi sut bydd 
y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio i wella iechyd, llesiant a gwydnwch y 
boblogaeth honno.

3. Dyma rai enghreifftiau o sefydliadau’r trydydd sector:

• Age Cymru

• Mind Cymru

• Y Gymdeithas Alzheimer 

• Anabledd Cymru
DRAFFT
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• Plant yng Nghymru

• Calonnau Cymru

• Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Wrecsam.

Rolau ymarferwyr: manteision a chyfyngiadau

Gweithgaredd: 

1. Mae rolau ymarferwyr yn gallu cynnig cyfleoedd i hybu iechyd, llesiant a gwydnwch. Mae 
manteision a chyfyngiadau wrth gyflawni hyn, er enghraifft:
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Manteision Cyfyngiadau
• Mae arbenigedd/gwybodaeth yn gallu bod o 

fantais i unigolion.
• Mae cyswllt, gofal, empathi a chyfathrebu 

da yn hybu cyfle i drafod opsiynau er mwyn 
gwella, gan gynnwys ymddygiad a ffordd o fyw 
sy’n iach.

• Efallai bydd unigolion yn gweld bod angen 
newid os bydd yr ymddygiad newydd hwn yn 
lliniaru’r broblem.

• Mae cyswllt rheolaidd yn galluogi ymarferwr 
i ddeall cefndir unigolyn, ei anghenion 
ac unrhyw rwystrau mae angen iddo eu 
goresgyn.

• Mae meithrin ymddiriedaeth a pharch rhwng 
unigolyn ac ymarferwr yn gallu bod o gymorth 
i gael sgyrsiau sy’n arwain at newid.

• Bydd y ffaith bod rhieni yn cael cymorth i 
fabwysiadu ymddygiad a ffordd o fyw sy’n iach 
yn cael effaith gadarnhaol ar fywyd eu plant.

• Mae cymorth ac ymyriad arbenigol yn gallu 
sicrhau nad yw profiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod yn parhau i effeithio ar blentyn 
wrth iddo droi’n oedolyn.  

• Mae rolau sy’n cynyddu hunanymwybyddiaeth 
unigolyn yn gallu ei helpu i fabwysiadu 
ymddygiad a ffordd o fyw sy’n iach, nawr ac yn 
y tymor hir.

• Mae ymarferwyr sy’n gweithio yn y gymuned 
yn gallu bod yn gysylltiad hanfodol rhwng y 
gymuned a gwasanaethau eraill fel iechyd a 
gofal cymdeithasol.

• Mae plant yn gorfod gwrando ar gan rai 
ymarferwyr, fel athrawon, ac felly mae 
ganddyn nhw gyfle i drafod ymddygiad a 
ffordd o fyw sy’n iach. 

• Mae gwaith ataliol gyda phlant a phobl ifanc 
yn gallu cael dylanwad cadarnhaol ar eu 
dyfodol.

• Oherwydd bod ymarferwr yn adnabod 
unigolyn yn dda, mae’n gallu ymateb yn 
fwy effeithiol i’w anghenion cyfathrebu, sy’n 
gryfder wrth wneud gwaith ataliol. 

• Dydy ymarferwyr ddim yn gallu rheoli 
penderfynyddion cymdeithasol ac 
economaidd.

• Mae rhai ymarferwyr yn fwy cyfarwydd 
â gwneud gwaith ataliol yn eu rôl nag 
eraill.

• Mae cyfrifoldebau eang a diffyg 
amser ac adnoddau yn golygu bod 
canolbwyntio ar atal a newid yn anodd.

• Os yw claf yn anghofio am apwyntiad, 
mae’r cyfle i gael sgwrs yn diflannu.

• Mae’n rhaid i rai ymarferwyr, fel 
therapyddion cerddoriaeth, weithio’n 
galetach i ddod o hyd i’r adeg gywir i 
gael sgwrs.

• Mae gweld ymarferwr gwahanol bob 
tro (gan fod staff newydd yn cyrraedd 
neu gan fod staff cael eu symud o hyd) 
yn golygu bod nad oes cyfle i feithrin 
ymddiriedaeth. 

• Mae cysylltiadau gwael rhwng unigolyn 
ac ymarferwr yn gallu rhwystro newid.

• Mae ymarferwyr yn gallu atgyfeirio 
unigolyn i gael cefnogaeth, ond gan 
mai dim ond hyn a hyn o adnoddau 
sydd ar gael, nid yw’n bosibl ymyrryd 
yn gynnar, sy’n arwain at broblemau’n 
gwaethygu.

• Hyd yn oed os yw unigolyn yn 
sylweddoli beth dylai ei wneud, dydy 
hyn ddim yn sicrhau y bydd yn gwneud 
y peth hwnnw. 

• Mae gwaith yn y gymuned yn gallu 
bod yn heriol ac yn gymhleth, ac mae’r 
rhaglenni yn aml yn dibynnu ar gyllid 
tymor byr, felly mae’n anodd sicrhau 
parhad mentrau sy’n hybu ffordd iach 
o fyw yn y tymor hir.

• Efallai bydd materion eraill yn tynnu 
sylw unigolion neu’n dylanwadu arnyn 
nhw. DRAFFT




