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Rhagair
Mae angen i ni i gyd symud mwy a bwyta’n
iach i gadw’n heini ac yn iach ac i fwynhau
bywyd. Rydym wedi addo gweithio gyda’n
gilydd i sicrhau y bydd ein poblogaeth yn
iachach trwy symud mwy a bwyta’n iach ar
draws Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus a
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd
a Bro Morgannwg.
Byddwn yn gweithio ar draws ein
hadrannau a’n sefydliadau sy’n cynnwys:
cynllunio awdurdodau lleol, trafnidiaeth ac
addysg; Prifysgol Caerdydd a’r Fro Bwrdd
Iechyd; Cyfoeth Naturiol Cymru; Heddlu
De Cymru; y trydydd sector; y sector
prifysgolion/colegau a’r sector preifat er
mwyn cyflawni’r nod hwn.

Rydyn ni’n well gyda’n gilydd, a gallwn
ni i gyd chwarae ein rhan fel unigolion,
yn ein cymunedau a’r lleoedd rydyn ni’n
byw ac yn gweithio ynddynt i wneud
gwahaniaeth.
Mae hefyd angen creu amgylcheddau
bwyd a gweithgaredd corfforol iach
a chynaliadwy, er mwyn annog ein
cymunedau i wneud y dewis iach.

Y Cyngh. Huw Thomas
Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Caerdydd ac Arweinydd
Cyngor Caerdydd

Trwy ymgysylltu rydym wedi creu 10 maes
blaenoriaeth ar y cyd ar gyfer Caerdydd
a Bro Morgannwg, lle byddwn yn gweld y
newid hwn dros y tair blynedd nesaf, a thu
hwnt.
Gallwch chi fod yn rhan o hyn, trwy addo
symud mwy a bwyta’n iach drosoch chi
eich hun, eich teulu, ffrindiau a dros eich
cymuned. Gwnewch adduned yn:

Y Cyngh. Neil Moore
Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Bro Morgannwg ac
Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg

#symudmwybwytaniach Gadewch i ni
wneud hyn gyda’n gilydd!

Y Cyngh. Susan Elsmore
Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol Caerdydd a Bro
Morgannwg ac Aelod Cabinet dros
Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant,
Cyngor Caerdydd
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Ein Gweledigaeth
Ein gweledigaeth yw y bydd
pobl yng Nghaerdydd a Bro
Morgannwg yn symud mwy
ac yn bwyta’n iach.
Rydyn ni am i bawb gymryd
rhan ac addo gwneud
rhywbeth yn wahanol.
Mae angen i ni i gyd
weithredu, fel unigolion ac
yna fel sefydliadau sector
cyhoeddus a phreifat
i wneud i hyn ddigwydd.
Trwy gydweithredu, gall
pob un ohonom wneud
gwahaniaeth.

Defnyddiwch wasanaethau lleol

Teithiwch yn llesol

Defnyddio
grisiau

CAFFI
FFERYLLFA

LLYFRGELL

D
AGORE

CANOLFAN CYMUNEDOL

Byddwch yn actif am 150 munud yr wythnos
Eisteddwch llai, Symudwch Mwy

Ceisiwch fwyta 5 neu fwy o
ffrwythau a llysiau'r dydd

20
BUS

Mwynhewch fwy o amser yn yr agored
Canol dref/ddinas

Fiona Kinghorn
Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a’r Fro
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Ein Partneriaethau
Rydym yn gweithio gyda’n gilydd mewn
partneriaeth i gyflawni’r weledigaeth ar
gyfer y Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n
Iach. Rydym yn credu bod gan bawb ran
i’w chwarae.

Wrth gyflawni’r blaenoriaethau yn y
cynllun hwn, byddwn yn cyfrannu at yr
holl Nodau Llesiant cenedlaethol fel y
nodwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol.

Datblygwyd y Cynllun hwn gan Fwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Bro
Morgannwg, Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Caerdydd a’r Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol (Caerdydd
a’r Fro). Bydd y cynllun yn cyfrannu at
gyflawni nifer o flaenoriaethau y cytunwyd
arnynt gan y tri bwrdd partneriaeth fel y
nodwyd yn y Cynllun Ardal a Chynlluniau
Llesiant Caerdydd a Bro Morgannwg.

Mae gweithredu ataliol yn elfen
sylweddol o’r gwaith a wneir gan y
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a’r
ddau Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
a bydd y Cynllun hwn yn elfen allweddol
o’r gweithgarwch hwnnw ac yn gyfle
gwirioneddol i weithredu dull mwy
cydweithredol ac integredig ledled y
rhanbarth.

Mae’r cynllun hwn yn darparu ymateb
rhanbarthol i sut y gallwn annog pobl i
fod yn fwy egnïol ac i gael diet iachach.
Ar draws y tair partneriaeth, mae nifer o
flaenoriaethau y bydd y cynllun hwn yn
cyfrannu atynt gan gynnwys rhoi dechrau
gwell i blant, cydnabod y cyfraniad y
mae’r amgylchedd yn ei wneud i’n llesiant
corfforol a meddyliol a mynd i’r afael ag
anghydraddoldebau.

Mae’r blaenoriaethau y manylir arnynt
yn y cynllun hwn yn berthnasol i bobl o
bob oed. Mae’r cynllun hwn yn tynnu
sylw at y rôl y gall gwahanol sefydliadau
partner ei chwarae i’w gwneud yn haws
i bobl symud mwy a bwyta’n iach. Trwy
weithio mewn partneriaeth, gallwn
annog pobl i wneud dewisiadau teithio
iachach - i gerdded a beicio mwy. Gallwn
annog pobl a sefydliadau i brynu bwyd
gan gynhyrchwyr lleol a gallwn weithio
i gynyddu nifer y bobl sydd â phwysau
iach.
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Ein 10
Blaenoriaeth
Lleoliadau
addysgol

Amgylcheddau
iach
Gweithleoedd
iach

Teithio
iach
Gweithlu a
phoblogaeth
wybodus

Gwasanaethau
pwysau iach

Hysbysebu
a marchnata
iach

Caffael bwyd
iach a
chynaliadwy
Cymunedau
iach
Rhanbarth
ail-lenwi
YSBYTY

YSGOL
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Beth rydyn ni eisoes wedi’i gyflawni?
Bob blwyddyn, mae plant ysgol blwyddyn
derbyn yn cael eu pwyso a’u mesur fel rhan
o’r rhaglen mesur plant genedlaethol.

Mae hyfforddiant Gwneud i Bob Cyswllt
Gy-frif wedi cael ei roi i dros 2,200 o bobl
ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Yn ystod 2017/18, roedd 77.4 y cant o’r
plant hyn (rhwng 4 a 5 oed) â phwysau iach,
sef y gorau yng Nghymru.

Bu Caerdydd a Bro Morgannwg yn
gyn-nar wrth fabwysiadu’r arolwg teithio
ysgol Hands Up. Mae llawer o ysgolion
hefyd yn cymryd rhan yn y Daily Mile neu
debyg.

Nid ydym yn cychwyn y rhaglen waith hon
o’r dechrau, gan fod cymaint eisoes ar y
gweill. Yng Nghaerdydd, mae’r Canllawiau
Cynllunio Iechyd Atodol eisoes wedi’u
mabwysiadu, ac mae’n sicrhau bod yr
amgylcheddau lle’r ydym yn byw ac yn
gweithio yn iach yn ardal Caerdydd.

Lansiwyd Siarter Teithio Iach yng
Nghaerdydd ym mis Ebrill ac ym Mro
Morgannwg ym mis Hydref 2019. Mae hyn
yn golygu y bydd cyflogwyr yn eich cefnogi
chi i deithio i’r gwaith ac yn ôl mewn ffordd
iach. Mae siarteri ar gyfer y busnes a’r
trydydd sector hefyd yn cael eu datblygu.

Yn ystod gwyliau haf yr ysgol, mae’r
Rha-glen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol yn
rhedeg yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg,
ac yn sicrhau bod plant yn derbyn bwyd
maethlon ac yn gwneud gweithgareddau
corfforol yn ystod y cyfnod hwn.
Fodd bynnag, erys llawer i’w wneud.

Rydym yn gwerthu o leiaf 75% o fwyd sy’n
iach i’n staff a’n hymwelwyr yn ein dau brif
ysbyty. Mae campfeydd awyr agored ar y
ddau safle hefyd.
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Ein proses ymgysylltu
Rydym wedi ymgysylltu â llawer o bobl ar
y Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach, ond
dim ond y dechrau yw hyn.
Ar 12 a 13 Mawrth 2019 cynhaliom ddau
ddigwyddiad ymgysylltu yng Nghaerdydd
a Bro Morgannwg yn y drefn honno.
Roedd dros 120 o bobl yn bresennol
dros y ddau ddiwrnod. Yn ystod y
digwyddiadau gwnaethom ofyn i bobl
beth allen nhw ei wneud, beth allai pobl
eraill ei wneud, a beth allen ni ei wneud
gyda’n gilydd i symud mwy ac i fwyta’n
iach.
Cynhalion ni weithdy Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd
a Bro Morgannwg ar y cyd ar 22 Mai
2019, gyda’r bwriad o flaenoriaethu
ein gweithredoedd gyda’n gilydd.
Gwnaethom greu 10 maes blaenoriaeth y
byddwn ni’n eu cyflawni dros amser.
Rydym wedi ymgysylltu â llawer o
sefydliadau ar weithredoedd y cynllun
hwn a’r hyn sy’n bwysig iddynt. Rydym
yn ymrwymo i ymgysylltu’n ystyrlon â
phobl trwy gydol parhad y cynllun hwn, a
byddwn yn datblygu cynllun cyfathrebu ac
ymgysylltu at y diben hwn.
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Beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’n gilydd?
Canlyniadau trosfwaol - anelu at welliant parhaus:
•
•
•
•
MAES BLAENORIAETH

1

Lleoliadau
addysgol

10
Gwasanaethau
pwysau iach

Canran y plant 4/5 oed sydd â phwysau iach
Canran yr oedolion sydd â phwysau iach
Canran yr oedolion sy’n bwyta pump y dydd (ffrwythau a llysiau)
Canran yr oedolion sy’n egnïol am o leiaf 150 munud yr wythnos

ADDUNED Â BLAENORIAETH

MEYSYDD GWEITHREDU Â BLAENORIAETH

MESUR LLWYDDIANT

PARTNERIAID

Byddwn yn gwella’r
bwyd a’r gweithgarwch
corfforol rydym yn eu
cynnig mewn ysgolion
mewn ffordd systematig

1.1 Gwella dull ysgol gyfan o fwyd
iach trwy gydol y diwrnod ysgol

Canran yr ysgolion sydd â Pholisi
Bwyd a Ffitrwydd Ysgol Gyfan

Awdurdodau lleol Caerdydd a Bro
Morgannwg (adrannau penodol gan
gynnwys: Addysg; Hamdden; Timau/
gwasanaethau chwarae; Trafnidiaeth)

1.2 Sicrhau bod pob lleoliad
Nifer y lleoliadau cyn-ysgol sy’n
cyn-ysgol yn gweithredu
gweithredu’r canllawiau
Canllawiau ‘Bwyd a Maeth
2
mewn Lleoliadau Gofal Plant’
Amgylcheddau
Llywodraeth Cymru.
4
iach
1.3 Sicrhau bod egwyliau cinio ysgol Canran yr ysgolion sydd â’r
Gweithleoedd
yn para o leiaf 45 munud
lleiafswm amser cinio o 45 munud y’i
iach
argymhellir
3
1.4 Cynyddu gweithgarwch corfforol Canran yr ysgolion sy’nTeithio’n
sicrhau
Iach
ym mhob lleoliad addysgol
y cwblheir 2 awr o weithgarwch
yn ystod amser y cwricwlwm
corfforol yn ystod y cwricwlwm bob
trwy ddysgu awyr agored,
wythnos
chwarae, chwaraeon, neu
Nifer y lleoliadau cyn-ysgol sydd ag
fentrau fel Milltir y Dydd neu
o leiaf 1 sesiwn o chwarae yn yr awyr
ddewis arall addas
agored (neu ddewis arall addas dan
5
do) bob hanner diwrnod’
Hysbysebu
a
marchnata
1.5 Sicrhau bod gan ysgolion
Canran yr ysgolion sydd â
iach
gynlluniau Teithio Llesol i’r Ysgol Chynlluniau Teithio Llesol i’r Ysgol

7
Gweithlu a
phoblogaeth
wybodus

1.6 Cynyddu cyfleoedd bwyd a
gweithgarwch corfforol y tu allan
i oriau ar draws lleoliadau
addysgol

Canran yr ysgolion sy’n cyflenwi Bwyd
a Hwyl yng Nghaerdydd a’r Fro.
Canran y plant sy’n cymryd rhan
mewn gweithgarwch corfforol
allgyrsiol yn yr ysgol

Tîm Iechyd y Cyhoedd Caerdydd
a’r Fro, Cyngor Trydydd Sector
Caerdydd (C3SC)
Dieteteg
Grwpiau Llywio Bwyd a Hwyl
Partneriaeth Bwyd Caerdydd
Partneriaeth Bwyd y Fro
Gwasanaeth Gwirfoddol Morgannwg
Cynlluniau Cyn-ysgolion Iach a
Chynaliadwy
Byw’n Iach a Pherfformiad
Tîm (Cyngor Bro Morgannwg)
Timau Ysgolion Iach
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyn-ysgolion
Nyrsys Ysgol
Ysgolion
Chwaraeon Caerdydd
Lleoliadau addysgol ehangach
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Beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’n gilydd?
MAES BLAENORIAETH

ADDUNED Â BLAENORIAETH

MEYSYDD GWEITHREDU Â BLAENORIAETH

MESUR LLWYDDIANT

PARTNERIAID

Byddwn yn sicrhau y
bydd cynllunio yn creu
amgylcheddau iach

2.1 Polisi cynllunio yn sicrhau
bod amgylcheddau iach ar gael
ar ddatblygiadau newydd mawr

Mae gan ganran y datblygiadau
mawr yn y Fro ddatganiad llesiant
(yn unol â’r Cynllunio ar gyfer
Canllawiau Cynllunio Iechyd Atodol)
ac maent yn ymgorffori mesurau
sy’n hyrwyddo amgylcheddau egnïol
ac iach.

Awdurdodau lleol Caerdydd a Bro
Morgannwg (adrannau penodol yn
cynnwys: Cynllunio; Trwyddedu;
Addysg)

2
Amgylcheddau
iach

Mae canran y datblygiadau
newydd yng Nghaerdydd yn cynnig
amgylcheddau iach

3
Teithio’n
Iach

5
Hysbysebu
a marchnata
iach

6
Rhanbarth
ail-lenwi

2.2 Dyluniad datblygiadau cyfredol
ac yn y dyfodol yn cynnwys
mannau glas a gwyrdd hygyrch
a lleoedd ffurfiol ar gyfer
chwarae a hamdden yn yr awyr
agored

Mae dyluniad datblygiadau cyfredol
ac yn y dyfodol yn cynnwys mannau
glas a gwyrdd hygyrch a lleoedd
ffurfiol ar gyfer chwarae a hamdden
yn yr awyr agored

2.3 Sicrhau bod dyluniad lleoliadau
addysgol yn galluogi pobl i fod
yn iach ac yn egnïol

Mae canran yr ysgolion 21ain ganrif
yn ymgorffori cyfleoedd iach ac
egnïol yn eu dyluniad

2.4 Cyfyngu ar roi caniatâd ar gyfer
siopau cludfwyd poeth

Canllawiau cynllunio a ddatblygwyd
ar gyfer Caerdydd a’r Fro ynghylch
siopau cludfwyd poeth

2.5 Defnyddio gorchmynion
rheoleiddio traffig i greu
amgylcheddau cefnogol a diogel

Nifer y strydoedd sy’n gweithredu
cynlluniau chwarae stryd

Tîm Iechyd y Cyhoedd Caerdydd
a’r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a’r Fro
Cyngor Trydydd sector Caerdydd
(C3SC) Partneriaeth Bwyd Caerdydd
Partneriaeth Bwyd y Fro
Gwasanaethau Gwirfoddol
Morgannwg, Cyfoeth Naturiol Cymru

8
Caffael bwyd yn
iach ac yn
gynaliadwy
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Beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’n gilydd?
MAES BLAENORIAETH

eddau

3
Teithio’n
Iach

ADDUNED Â BLAENORIAETH

MEYSYDD GWEITHREDU Â BLAENORIAETH

MESUR LLWYDDIANT

PARTNERIAID

Byddwn yn creu
amgylchedd a diwylliant
sy’n cefnogi teithio iach

3.1 Datblygu a gweithredu Siarteri
Teithio Iach ar draws y sector
cyhoeddus, y sector preifat a’r
trydydd sector

Nifer y sefydliadau sydd wedi
ymrwymo i’r siarteri perthnasol

Awdurdodau lleol Caerdydd a Bro
Morgannwg (adrannau penodol yn
cynnwys: Cynllunio, Trafnidiaeth)

3.2 Cyflwyno ac ehangu cynlluniau
llogi beiciau cyhoeddus, gan
gynnwys e-feiciau

Nifer y gorsafoedd llogi beiciau ar
draws Caerdydd a’r Fro

Gwasanaethau Gwirfoddol
Morgannwg

Nifer y bobl sy’n defnyddio
cynlluniau llogi beiciau cyhoeddus

Busnesau Sector Preifat

3.3 Datblygu a chynnal ymhellach
seilwaith beicio a cherdded a
pharcio ar gyfer beiciau

Nifer y llwybrau beicio newydd a
agorwyd

3.4 Datblygu system drafnidiaeth
gyhoeddus integredig

Cwblhau a gweithredu Cynllun Aer
Glân

Nifer yr ymrwymiadau sy’n cael
eu gweithredu ar gyfer siarteri
perthnasol ym mhob blwyddyn

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd
(C3SC)

Sefydliadau Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus

8
Caffael bwyd yn
iach ac yn
gynaliadwy
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Beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’n gilydd?
MAES BLAENORIAETH

4
leoedd
ch

ADDUNED Â BLAENORIAETH

MEYSYDD GWEITHREDU Â BLAENORIAETH

Byddwn yn hyrwyddo’r
4.1 Mae’r holl fwytai/ffreuturiau i staff
bwyd a’r gweithgarwch
yn sefydliadau’r Bwrdd
corfforol a gynigir
Gwasanaethau Cyhoeddus yn
2
mewn gweithleoedd
ymrwymo i safonau bwyd iach
Amgylcheddau
4
iach 4.2 Mae holl sefydliadau’r Bwrdd
Gweithleoedd
Gwasanaethau Cyhoeddus yn
cynnig llwybrau cerdded a beicio
iach
2
i/o’u safleoedd a chynlluniau
3
Amgylcheddau
Teithio’n
teithio llesol
iach
Iach
4.3 Mae holl sefydliadau’r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus yn
cymryd rhan mewn egwyddorion
3
Teithio’ngweithle iach
Iach
Byddwn yn sicrhau bod
5.1 Datblygu a gweithredu polisi
5
hysbysebu a marchnata
sector cyhoeddus i gyfyngu ar
Hysbysebu
hysbysebu bwyd sothach ar
yn iach a marchnata
draws Caerdydd a’r Fro
iach

7
Gweithlu a
5
phoblogaeth
Hysbysebu
wybodus
a marchnata
iach

MESUR LLWYDDIANT

PARTNERIAID

Nifer sefydliadau’r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n
gweithredu safonau bwyd iach

Awdurdodau lleol Caerdydd a Bro
Morgannwg, yr adrannau Trafnidiaeth
yn benodol

Nifer sefydliadau’r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus sydd
â llwybrau cerdded a beicio i/o’u
safleoedd a chynlluniau teithio llesol
Nifer sefydliadau’r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus sydd
wedi ymrwymo i egwyddorion
gweithle iach

6
Rhanbarth
ail-lenwi
6
Rhanbarth
ail-lenwi

Partneriaeth Bwyd y Fro
Gwasanaethau Gwirfoddol
Morgannwg
Adran Maeth a Dieteteg Bwrdd
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Canran y gostyngiad mewn
hysbysebu bwyd sothach

Awdurdodau lleol Caerdydd a Bro
Morgannwg (adrannau penodol yn
cynnwys: Timau Dysgu Oedolion yn
y Gymuned; Cynllunio; Trwyddedu)

5.2 Hyrwyddo bwydydd iach mewn
ymgyrchoedd marchnata

Nifer yr ymgyrchoedd marchnata
bwyd iach a gyflawnwyd

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd
(C3SC) Cymunedau Digidol Cymru

5.3 Hyrwyddo defnyddio technoleg
fel bod pobl yn symud mwy

Nifer y prosiectau sy’n defnyddio
technoleg i gynyddu lefelau
gweithgarwch corfforol

Partneriaeth Bwyd Caerdydd,
Partneriaeth Bwyd y Fro

Nifer y cyfranogwyr

9
Cymunedau
iach

Tîm Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r
Fro, Cyngor Trydydd Sector
Caerdydd (C3SC) Partneriaeth
Bwyd Caerdydd

Gwasanaethau Gwirfoddol
Morgannwg, Sefydliadau Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus

8
Caffael bwyd yn
iach ac yn
gynaliadwy

8
Caffael bwyd yn
iach ac yn
gynaliadwy
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5
Hysbysebu
a marchnata
iach

Beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’n gilydd?
MAES BLAENORIAETH

1

Lleoliadau
addysgol

ADDUNED Â BLAENORIAETH

MEYSYDD GWEITHREDU Â BLAENORIAETH

MESUR LLWYDDIANT

PARTNERIAID

Byddwn yn creu
rhanbarth ail-lenwi dŵr i
hyrwyddo hydradiad iach

6.1 Cynyddu nifer y gorsafoedd ail
lenwi dŵr cyhoeddus

Nifer y gorsafoedd ail-lenwi dŵr
cyhoeddus

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd
(C3SC)

Nifer y gorsafoedd ail-lenwi mewn
sefydliadau sector cyhoeddus

Gwasanaethau Gwirfoddol
Morgannwg

Nifer y sefydliadau sy’n defnyddio
Pecyn Cymorth Ail-lenwi

Adran Maeth a Dieteteg Bwrdd
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

6
Rhanbarth
4
ail-lenwi
Gweithleoedd
iach

6.2 Sicrhau bod dŵr ar gael am
8 ddim mewn cyn-ysgolion;
ysgolion;
gweithleoedd a
Caffael bwyd
yn
iach ac yn
2
sefydliadau’r
sector cyhoeddus
gynaliadwy
Amgylcheddau
iach

Cyn-ysgolion

3
Teithio’n
Iach

Sefydliadau Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus
Gweithleoedd sector cyhoeddus a
phreifat
Ysgolion
Lleoliadau addysgol ehangach

7
Gweithlu a
phoblogaeth
wybodus

9
Cymunedau
iach

Byddwn yn sicrhau
7.1 Cyflwyno Sgiliau Maeth am Oes
gweithlu a phoblogaeth
5 mewn ardaloedd sydd ag
anghenion mawr e.e. Cyrsiau
wybodus
Hysbysebu
‘Get Cooking’
a marchnata
iach
7.2 Cynyddu cyfleoedd am
hyfforddiant gweithgarwch
corfforol i aelodau’r gymuned

Nifer y dysgwyr sy’n derbyn
hyfforddiant

Nifer y dysgwyr sy’n derbyn
hyfforddiant

7.3 Cyflwyno e-Ddysgu Gwneud i
Bob Cyswllt Gyfrif yn ehangach

Nifer y dysgwyr sy’n cwblhau
e-Ddysgu Gwneud i Bob Cyswllt
Gyfrif

7.4 Creu’r dull Hyfforddi’r
Hyfforddwr ar gyfer Gwneud i
Bob Cyswllt Gyfrif

Nifer yr hyfforddwyr Gwneud i Bob
Cyswllt Gyfrif sydd wedi’u hyfforddi

6
Rhanbarth
ail-lenwi

BIP Caerdydd a’r Fro
Cyngor Trydydd Sector Caerdydd,
Gwasanaethau Gwirfoddol
Morgannwg
Tîm Byw’n Iach a Pherfformiad
(Cyngor Bro Morgannwg)
Cyfoeth Naturiol Cymru
Adran Maeth a Dieteteg Bwrdd
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Chwaraeon Caerdydd

8
Caffael bwyd yn
iach ac yn
gynaliadwy

12

thau
ach

Teithio’n
Iach

1

Lleoliadau
addysgol

4
Gweithleoedd
iach

Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach
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2
Amgylcheddau
iach

Beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’n gilydd?
MAES BLAENORIAETH

3
Teithio’n
Iach

ADDUNED Â BLAENORIAETH

MEYSYDD GWEITHREDU Â BLAENORIAETH

MESUR LLWYDDIANT

PARTNERIAID

Byddwn yn creu
systemau caffael bwyd
iach a chynaliadwy

8.1 Ymgorffori egwyddorion caffael
bwyd iach ar draws cyrff y sector
cyhoeddus
5
Hysbysebu
8.2
Cysylltu â’r Wobr Safon Iechyd
a marchnata
Corfforaethol i gynorthwyo pob
iach
cyflogwr i ymgorffori caffael
bwyd iach

Nifer y sefydliadau sector
cyhoeddus sydd â pholisïau caffael
bwyd iach a chynaliadwy neu
safonau cyfatebol.

Awdurdodau lleol Caerdydd a Bro
Morgannwg

8 7
Gweithlu
Caffael
bwyd yna
phoblogaeth
iach
ac yn
wybodus
gynaliadwy

Nifer y cyflogwyr a gefnogir

BIP Caerdydd a’r Fro
Cyngor Trydydd sector Caerdydd,
Bwyd Caerdydd
Bwyd y Fro
Gwasanaethau Gwirfoddol
Morgannwg
Adrannau Caffael y sector
cyhoeddus

Byddwn yn cefnogi
cymunedau i fod yn
iachach

9
Cymunedau
iach

9.1 Lansio Rhaglen Dewch at eich
Gilydd Bwyd am Oes
9.2 Cyflwyno hyfforddiant am y
buddion sy’n gysylltiedig â
6
bwyd
Rhanbarth
ail-lenwi
9.3 Cynyddu gweithgarwch
corfforol ymhlith pobl hŷn yn
y cymunedau sydd â’r
anghenion mwyaf
9.4 Cefnogi’r cymunedau sydd â’r
anghenion mwyaf i wneud
rhagor o weithgarwch corfforol
ac i fwyta’n iach

Nifer y digwyddiadau Dewch at eich
Gilydd Bwyd am Oes
8
Nifer yr hyfforddwyr a hyfforddwyd
Caffael bwyd yn
iach
ac ynsy’n manteisio ar
Canran
y rheiny
gynaliadwy
fuddion
sy’n gysylltiedig â bwyd
Nifer y cyfranogwyr sy’n
cymryd rhan mewn prosiectau
gweithgarwch corfforol
Nifer y cyfranogwyr sy’n ymgysylltu
o gymunedau â’r anghenion mwyaf

Awdurdodau lleol Caerdydd a Bro
Morgannwg (adrannau penodol
yn cynnwys: Hamdden; Timau/
gwasanaethau chwarae; Trafnidiaeth)
BIP Caerdydd a’r Fro
Cyngor Trydydd sector Caerdydd
(C3SC) Partneriaeth Bwyd Caerdydd
Partneriaeth Bwyd y Fro, Synnwyr
Bwyd Cymru
Gwasanaethau Gwirfoddol
Morgannwg
Tîm Byw’n Iach a Pherfformiad
(Cyngor Bro Morgannwg)
Adran Maeth a Dieteteg Bwrdd
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Chwaraeon Caerdydd

13

1

Lleoliadau
addysgol

Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach
Caerdydd a Bro Morgannwg
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2
Amgylcheddau
iach

4
Gweithleoedd
iach

Beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’n gilydd?
MAES BLAENORIAETH

ADDUNED Â BLAENORIAETH

3
Teithio’n
Iach

MEYSYDD GWEITHREDU Â BLAENORIAETH

MESUR LLWYDDIANT

Byddwn yn cefnogi
pobl i fod â phwysau
iach

10
Gwasanaethau
pwysau iach

PARTNERIAID

10.1 Cyflwyno rhagnodi cymdeithasol Canran y practisiau meddygon teulu
ar gyfer bwyd a gweithgarwch
sy’n darparu bwyd a gweithgarwch
corfforol ym mhobman
corfforol
ar bresgripsiwn
5
Hysbysebu
Nifer y rhaglenni bwyd a/neu
a marchnata
gorfforol sy’n mynd rhagddynt
iach
7
Llwybr atgyfeirio cyflawn yn ei le
Gweithlu a10.2 Gweithredu llwybr atgyfeirio
phoblogaeth cyflawn ar gyfer plant ac
wybodus
oedolion sydd dros eu pwysau
neu’n ordew
10.3 Cyflwyno rhaglen gofal sylfaenol
i gynorthwyo pobl sydd yn ymylu
ar ddatblygu diabetes i wella eu
hiechyd

9
Cymunedau
iach

BIP Caerdydd a’r Fro (yn benodol:
Gwasanaethau Seicoleg,
Gwasanaethau Iechyd Meddwl;
Adran Maeth a Deieteg)
Gofal Sylfaenol
Gwasanaethau Gwirfoddol
Morgannwg
Cyngor Trydydd Sector Caerdydd
(C3SC)

Nifer y bobl a nodwyd eu bod yn
ymylu ar ddatblygu diabetes a
dderbyniodd gynnig ymyrraeth
Nifer y rheiny sy’n mynychu sesiwn
ymyrraeth

6
Rhanbarth
ail-lenwi

8
Caffael bwyd yn
iach ac yn
gynaliadwy

14

Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach
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Beth all pob un ohonom ei wneud bob wythnos?
1

2

3

Gwnewch 150 munud o ymarfer
corff cymedrol i egnïol yr wythnos.
Mae gwneud rhywfaint yn dda, mae
gwneud mwy yn well. Mae pob
munud yn cyfrif.

Dewch o hyd i ffyrdd o fwyta 5
dogn o ffrwyth a llysiau y dydd.

Teithiwch i’r gwaith/ysgol ac yn
ôl yn iach

15

CwydSymud
Bwyd

Eto!

Symud mwy, bwyta’n iach

#symudmwybwytaniach
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Thîm Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a’r Fro
E-bost: symudmwybwytaniach@wales.nhs.uk
Ffôn: 02921 836503

