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Asesu Cydraddoldeb a’r Effaith ar Iechyd ar gyfer 

Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda Caerdydd a Bro Morgannwg 

Dogfen gryno  

 

Mae’r ddogfen gryno yma yn amlygu prif ganfyddiadau Asesu Cydraddoldeb a’r Effaith ar Iechyd a gynhaliwyd ar gyfer cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda 
Move-more-eat-well-plan_Jan-2020_FINAL2-3.pdf (movemoreeatwell.co.uk) 

Mae’r ddogfen dechnegol lawn ar gael ar gais trwy gysylltu â movemoreeatwell@wales.nhs.uk 

Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda  

Gweledigaeth Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda yw y bydd pobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn symud mwy ac yn bwyta’n dda. 

Pwy fydd yn cael eu heffeithio gan y Cynllun 
• Gweledigaeth Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda yw: Bydd pobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn symud mwy ac yn bwyta’n dda. 

• Cyflwynir y cynllun mewn partneriaeth ac ar draws Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg.  

• Mae gan y Cynllun y potensial i effeithio ar y boblogaeth gyfan am y bydd camau’n cael eu datblygu gan unigolion, o fewn sefydliadau cyhoeddus a phreifat yn ogystal ag o 
fewn lleoliadau fel ysgolion a gweithleoedd. 

 

Prif dystiolaeth a’r wybodaeth gefndir sydd yn cael eu hystyried 

• Diben Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda yw i bobl Caerdydd a’r Fro gael a chynnal pwysau iach.  

• Wrth ddatblygu Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda, cymerwyd tystiolaeth o strategaeth Pwysau Iach, Cymru Iach (Llywodraeth Cymru, 2019), a’r ymagwedd system gyfan 
tuag at ordewdra (Public Health England, 2019).  

• Cymerwyd syniadau a chysyniadau arloesol o ddau weithdy a gynhaliwyd ym Mawrth 2019, gan ystod eang o randdeiliaid.  

• Yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg: 
o Mae 9.3% o blant oed dosbarth derbyn (4-5 oed) yn ordew (Rhaglen Mesur Plant Cymru (CMP), 2017/18) 
o Mae 56 y cant o oedolion naill ai dros bwysau neu’n ordew (Ystadegau Cymru, Llywodraeth Cymru, 2020 - yn seiliedig ar ddata Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017/10 – 2018/19) 
o Mae 31 y cant o oedolion Caerdydd a’r Fro yn bwyta pum darn neu fwy o ffrwythau a llysiau y dydd (Ystadegau Cymru, Llywodraeth Cymru, 2020 - yn seiliedig ar ddata Arolwg 

Cenedlaethol Cymru 2017/10 – 2018/19) 
o Roedd 57 y cant yn egnïol am o leiaf 150 o funudau yn yr wythnos flaenorol (Ystadegau Cymru, Llywodraeth Cymru, 2020 - yn seiliedig ar ddata Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017/10 – 

2018/19) 
 

https://movemoreeatwell.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/Move-more-eat-well-plan_Jan-2020_FINAL2-3.pdf
mailto:movemoreeatwell@wales.nhs.uk
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• Mae uchafbwyntiau o’r dystiolaeth a arolygwyd a’i hystyried fel rhan o’r ymagwedd asesu cydraddoldeb a’r effaith ar iechyd wedi eu cynnwys yn y tablau isod.  Mae’r 
dystiolaeth wedi cael ei harolygu gan ystyried sut bydd y cynllun yn effeithio ar bobl, iechyd a llesiant poblogaeth Caerdydd a’r Fro yn ogystal ag anghydraddoldebau. 
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Sut bydd y Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda yn effeithio ar bobl?  Mae cwestiynau yn yr adran hon yn ymwneud â’r effaith ar bobl ar sail eu ‘nodweddion 

gwarchodedig’ – agweddau ar hunaniaeth person sydd yn golygu mai nhw ydyn nhw.   

Sut bydd y cynllun yn 

effeithio ar:- 

Effeithiau cadarnhaol a/neu negyddol 

posibl  

Argymhellion ar gyfer 

gwella/lleddfu 

Camau a gymerwyd  

Oed • Mae Mynegai Màs y Corff (BMI) uchel 

yn ystod plentyndod yn agos 

gysylltiedig â gordewdra ymysg 

oedolion 

• Mabwysiadu ymagwedd cwrs 

bywyd  

• Mae’r cynllun yn ymgorffori gweithredu ar draws cwrs bywyd. 

Pobl ag anabledd fel y 

diffinnir yn Neddf 

Cydraddoldeb 2010 

• Gall hygyrchedd cyfleoedd i wneud 

gweithgaredd corfforol fod yn 

broblem i’r rheiny â namau corfforol 

neu gyflyrau hirdymor.  

• Mae pobl gordew 3–4 gwaith yn fwy 

tebygol o fod yn isel na phobl nad 

ydynt yn ordew. 

• Mae perthynas gref rhwng gordewdra 

a diabetes math 2  

• Dylai gwasanaethau pwysau 

iach fod yn aml-gydran yn 

cynnwys deiet, gweithgaredd 

corfforol a chymorth 

ymddygiad.  

• Dylai gwasanaethau rheoli 

pwysau ystyried anghenion 

pobl ag anabledd 

• Dylid ystyried hygyrchedd 

cyfleoedd ar gyfer pobl â 

namau corfforol neu gyflyrau 

hirdymor. 

• Bydd gwasanaethau rheoli pwysau plant ac oedolion yn cynnwys cydrannau 

seicolegol. 

• Mae gwasanaethau rheoli pwysau yn mabwysiadu ymagwedd sydd yn 

canolbwyntio ar y person ac mae anghenion unigolion yn cael eu hystyried. 

• Mae gwasanaethau wedi eu dylunio i’w gwneud yn hygyrch i bawb trwy 

ddefnyddio lleoliadau hygyrch ac apwyntiadau rhithiol.  Lle bo angen, gall y 

defnydd o drafnidiaeth ysbyty/ymweliadau â’r cartref fod ar gael os oes angen 

(gwasanaeth lefel 3) 

• Mae datblygu rhaglen cyn diabetes a chynyddu gweithgaredd corfforol ymysg 

pobl hŷn yn gamau a nodir yn y cynllun 

• Mae’r Cynllun yn rhan o weithredu ehangach a gyflwynir trwy’r gronfa 

Ataliaeth a’r Blynyddoedd Cynnar, yn cynnwys gwella’r Cynllun Atgyfeirio 

Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) yn lleol.  Fel rhan o’r broses atgyfeirio 

ar gyfer NERS, mae cyflyrau hirdymor yn cael eu nodi. 

Pobl o rywiau 

gwahanol: 

• Mae gordewdra yn ystod plentyndod 

yn aml yn arwain at lefel uwch o 

drallod seicolegol i mewn i’r glasoed 

ac i oedolion, gyda merched yn cael eu 

heffeithio’n fwy na bechgyn.  

• Mae magu pwysau yn sgîl-effaith sydd 

wedi ei gofnodi ymysg y boblogaeth 

draws ymysg y rheiny sydd yn cael 

therapi hormonau 

• Sicrhau bod dyluniad 

ymyriadau a gwasanaethau 

rheoli pwysau yn ystyried 

anghenion pobl o rywiau 

gwahanol. 

 

  

• Mae angen ystyried a defnyddio cyfleoedd lleol presennol a newydd i gael 

cipolwg ar y ffactorau sydd yn effeithio ar allu pobl o rywiau gwahanol i 

symud mwy a bwyta’n dda, a’u defnyddio i lunio ymagweddau 

dylunio/cyfathrebu ymyrraeth. 

• Mae gwasanaethau rheoli pwysau trwy’r broses archebu yn mabwysiadu 

ymagwedd sydd yn canolbwyntio ar y person ac mae anghenion unigolion yn 

cael eu hystyried. 
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Pobl sydd wedi priodi 

neu sydd â phartner 

sifil. 

• Nid oes unrhyw setiau data ar 

ordewdra a phriodas/partneriaeth sifil 

ar gael  

• Gall rôl partneriaid yn rhoi cymorth ar 

gyfer newid ymddygiad fod yn 

gadarnhaol 

• Ystyried sut gellir cynyddu 

cymorth cymdeithasol fel rhan 

o ddyluniad yr ymyrraeth 

• Bydd partneriaid cymunedol lleol yn cael eu cynorthwyo a’u dylanwadu i 

ymgorffori ‘cymorth cymdeithasol’ fel techneg newid ymddygiad (BCT) 

gymaradwy i ddyluniad eu hymyrraeth.   

• Mae staff deieteg sydd yn cyflwyno gwasanaethau rheoli pwysau yn 

defnyddio ymagwedd sydd yn canolbwyntio ar y person a sgiliau cyfweld 

ysgogiadol i archwilio’r rhwydwaith cymorth sydd ar gael ar gyfer defnyddwyr 

y gwasanaeth fel rhan o gynllunio strategaeth ymadael.  

Menywod sydd yn 

disgwyl babi, sydd ar 

saib o’r gwaith ar ôl cael 

babi, neu sydd yn 

bwydo ar y fron.   

• Mae ymyriadau deiet a gweithgaredd 

corfforol yn ystod beichiogrwydd yn 

lleihau magu pwysau yn ystod 

beichiogrwydd. 

• Mae beichiogrwydd yn ysgogiad 

pwerus ar gyfer newidiadau 

cadarnhaol, yn arbennig dewisiadau 

bwyd 

• Dylai ymyriadau ffordd o fyw 

iach geisio cynnal newidiadau 

cadarnhaol y tu hwnt i 

feichiogrwydd  

• Bydd cyfathrebu’r prosiectau a’r rhaglenni sydd ar gael i fenywod beichiog a’r 

rheiny â phlant ifanc yn cael eu hyrwyddo’n eang. 

• Bydd partneriaid sydd yn cyflwyno ymyriadau wedi eu hanelu at fenywod 

beichiog yn cael eu hannog i sicrhau bod cyfranogwyr yn ymwybodol o 

gyfleoedd lleol pellach i gynorthwyo newid ymddygiad parhaus y tu hwnt i 

feichiogrwydd. 

• Mae cyllid pwysau iach wedi cefnogi cyflwyno hyfforddiant cyfweld 

ysgogiadol/hyfforddiant COMPACT ar gyfer bydwragedd i gynorthwyo eu 

sgyrsiau newid ymddygiad gyda menywod beichiog.  Mae sgiliau bwyd a 

maeth lefel 2 wedi eu haddasu wedi gwella gwybodaeth, ymwybyddiaeth a 

dealltwriaeth ymysg bydwragedd hefyd 

• Bydd staff deieteg fydd yn cyflwyno gwasanaethau rheoli pwysau ar gyfer 

menywod beichiog yn defnyddio ymagwedd sydd yn canolbwyntio ar y person 

a sgiliau cyfweld ysgogiadol i archwilio’r rhwydwaith cymorth sydd ar gael i 

fenywod fel rhan o gynllunio strategaeth ymadael. 

Pobl o hil, 
cenedligrwydd, lliw, 
diwylliant neu darddiad 
ethnig gwahanol yn 
cynnwys y rheiny nad 
ydynt yn siarad Saesneg, 
sipsiwn/teithwyr, 
gweithwyr mudol 
 

• Mae gwahaniaethau yn lefelau 

gordewdra cymunedau lleiafrifoedd 

ethnig yn amlwg mor gynnar â’r 

blynyddoedd cyn ysgol.  

• Mae angen ystyried llawer o 

ffactorau wrth ddylunio 

ymyriadau 

 

• Mae angen ystyried a defnyddio cyfleoedd lleol presennol a newydd i gael 

cipolwg ar y ffactorau sydd yn effeithio ar allu pobl o hil, cenedligrwydd, lliw, 

diwylliant neu darddiad ethnig gwahanol i symud mwy a bwyta’n dda, i lunio 

dyluniad ymyrraeth/ymagweddau cyfathrebu. 

• Mae gwasanaethau rheoli pwysau trwy’r broses archebu yn mabwysiadu 

ymagwedd sydd yn canolbwyntio ar y person ac mae anghenion unigolion yn 

cael eu hystyried.  Nod gwasanaethau yw bodloni anghenion ieithyddol a 

diwylliannol defnyddwyr y gwasanaeth.   
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Pobl â chrefydd neu 
gred neu heb grefydd 
neu gred.    

 

 

• Dylai gwasanaethau rheoli 

pwysau ystyried anghenion 

pobl â chrefydd neu gred neu 

heb grefydd neu gred 

• Mae gwasanaethau rheoli pwysau trwy’r broses archebu yn mabwysiadu 

ymagwedd sydd yn canolbwyntio ar y person ac mae anghenion unigolion yn 

cael eu hystyried.  Mae staff deieteg yn cael eu hyfforddi i ystyried 

arferion/defodau deietegol gwahanol a sefydlu hyn yn eu hymarfer trwy 

ymgynghoriadau wedi eu mabwysiadu i fodloni anghenion crefyddol a 

diwylliannol unigolion. 

Pobl sydd wedi eu denu 
at bobl: 

• o’r rhyw arall 
(heterorywiol); 

• o’r un rhyw 
(lesbiaidd neu 
hoyw); 

• o’r ddau ryw 
(deurywiol) 

• Mae astudiaethau yn dangos bod 

benywod o’r rhywiau lleiafrifol yn fwy 

tebygol o fod yn ordew na’u 

cyfoedion.  

 

• Dylai dyluniad ymyrraeth 

geisio bodloni anghenion 

benywod o’r rhywiau 

lleiafrifol.   

• Mae angen ystyried cyfleoedd lleol presennol a newydd i gael cipolwg ar y 

ffactorau sydd yn effeithio ar allu benywod o’r rhywiau lleiafrifol i symud mwy 

a bwyta’n dda, a’u defnyddio i lunio dyluniad ymyriadau/ymagweddau 

cyfathrebu. 

Pobl sydd yn cyfathrebu 
gan ddefnyddio’r 
Gymraeg o ran 
gohebiaeth, taflenni 
gwybodaeth, neu 
gynlluniau a dyluniad 
gwasanaeth 

• Cydnabyddir bod amrywiad yn 

argaeledd a safon gwasanaethau’r 

Gymraeg mewn iechyd a gofal 

cymdeithasol.  

• Dylai dyluniad ymyrraeth 

ystyried iaith cyfranogwyr fel 

rhan o gynllunio.   

• Bydd holl gyfathrebiadau MMEW yn ddwyieithog yn cynnwys y wefan a 

phresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol. 

• Bydd gweithdrefnau monitro yn cael eu sefydlu i fonitro ymweliadau â’r 

wefan/metrigau y cyfryngau cymdeithasol 

Pobl yn ôl eu grŵp 
incwm:  
Ystyried pobl ar incwm 
isel, sydd yn anweithgar 
yn economaidd, yn ddi-
waith/heb waith, pobl 
sydd yn methu gweithio 
oherwydd salwch 
 

• Mae’r rheiny sydd yn byw mewn 

ardaloedd mwy difreintiedig yn fwy 

tebygol o fod yn ordew o’u cymharu 

â’r rheiny sydd yn byw yn yr ardaloedd 

lleiaf difreintiedig.  

• Mae cysylltiad rhwng straen yn gynnar 

mewn bywyd a bod dros 

bwysau/gordewdra ymysg oedolion  

• Dylai’r gweithredu gydbwyso 

anghenion a lefel anfantais ar 

draws cymunedau  

• Dylai’r gweithredu gael ei 

gyflwyno ar draws cwrs bywyd 

gyda ffocws ar y 1,000 o 

ddiwrnodau cyntaf  

• Mae cynllun MMEW yn ymgorffori gweithredu cyffredinol yn ogystal â 

gweithredu wedi ei dargedu mewn ardaloedd o amddifadedd.   

• Mae prosiectau a rhaglenni partner sydd yn cyd-fynd â chynllun MMEW yn 

cynnig cymorth i famau, eu partneriaid, teuluoedd a’u plant yn y 1,000 o 

ddiwrnodau cyntaf.   

• Bydd maes blaenoriaeth 10 ‘Gwasanaethau pwysau iach’ yn cynnwys y 

gwasanaeth gordewdra ymysg mamau. 

• Ariennir MMEW trwy’r gronfa Ataliaeth a’r Blynyddoedd Cynnar ac mae 

felly’n rhan o weithredu ehangach sydd yn canolbwyntio ar wella iechyd yn y 

blynyddoedd cynnar. 
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Pobl yn ôl ble maent yn 
byw: 

• Mae data’r Rhaglen Mesur Plant yn 

dangos bod lefelau gordewdra yn 

uwch mewn ardaloedd o 

amddifadedd.   

• Mae rhai astudiaethau wedi nodi 

gwahaniaethau yn lefel y plant sydd 

dros bwysau neu’n ordew rhwng y 

rheiny sydd yn byw mewn ardaloedd 

gwledig a’r rheiny sydd yn byw mewn 

ardaloedd trefol. 

• Dylai’r gweithredu gydbwyso 

anghenion a lefel anfantais ar 

draws cymunedau  

• Dylid ystyried anghenion 

gwahanol y rheiny sydd yn 

byw mewn ardaloedd gwledig 

a threfol.   

 

• Mae cynllun MMEW yn ymgorffori gweithredu cyffredinol yn ogystal â 

gweithredu wedi ei dargedu mewn ardaloedd o amddifadedd.   

• Mae angen ystyried cyfleoedd lleol presennol a newydd i gael cipolwg ar y 

ffactorau sydd yn effeithio ar allu pobl sydd yn byw mewn ardaloedd gwledig 

a threfol i symud mwy a bwyta’n dda, a’u defnyddio i lunio dyluniad 

ymyrraeth/ymagweddau cyfathrebu. 

• Mae darpariaeth gwasanaeth pwysau iach wedi ei gynllunio i gynyddu 

mynediad i bawb ac ar draws pob lleoliad, gyda rhywfaint o dargedu 

gwasanaethau i fwa deheuol Caerdydd a’r Fro yn benodol.  Mae ymweliadau 

â’r cartref ar gael i ddefnyddwyr y gwasanaeth sydd yn gaeth i’r tŷ ac yn 

ogystal, mae’r dewis presennol o apwyntiad rhithiol ar gael hefyd. 

 

Sut bydd y cynllun yn effeithio ar iechyd a llesiant ein poblogaeth ac yn helpu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau mewn iechyd? 

Sut bydd y 
cynllun yn 
effeithio ar:- 

Effeithiau cadarnhaol a/neu negyddol posibl ac unrhyw 
grwpiau penodol sydd wedi eu heffeithio 

Argymhellion ar gyfer gwella / lleddfu Camau a gymerwyd  
 

Pobl yn gallu cael 
mynediad at y 
gwasanaeth sydd 
yn cael ei gynnig:  

• Mae cymdogaethau difreintiedig yn tueddu i fod â’r nifer 

uchaf o siopau bwyd brys a’r nifer isaf o gyfleoedd ar gyfer 

gwneud gweithgaredd corfforol.  

• Dylai gweithredu sydd yn ystyried creu 

amgylcheddau iach fod yn hanfodol i 

ddyluniad polisi cynllunio  

• Nod maes blaenoriaeth 2 o gynllun MMEW yw 

sicrhau bod cynllunio yn creu amgylcheddau iach  

Pobl yn gallu 
gwella / cynnal 
ffordd o fyw iach: 

• Nod cynllun MMEW yw cynorthwyo’r rheiny sydd yn byw 

yng Nghaerdydd a’r Fro i gael pwysau iach.  Wedi ei 

ddatblygu mewn partneriaeth, mae’r cynllun yn cydnabod 

rôl unigolion, lleoliadau, sefydliadau preifat a chyhoeddus 

yn atal gordewdra 

• Mae gweithredu eang ar draws y system yn 

angenrheidiol i gynorthwyo pobl ar y cyd ar 

draws Caerdydd a’r Fro i symud mwy a 

bwyta’n dda.   

• Bydd gallu neilltuol MMEW yn helpu i ddwyn y 

cynllun ymlaen trwy ymagwedd arweinyddiaeth 

systemau fydd yn cynorthwyo, hwyluso a galluogi 

gweithredu ar y cyd fel partneriaeth.   

Pobl o ran eu 
hincwm a’u 
statws cyflogaeth 

• Mae’r gallu i weithio, ac felly statws incwm a chyflogaeth 

yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gysylltiedig â chael 

pwysau iach  

• Gall ffactorau fel patrymau gwaith yn y gweithle effeithio 

ar lefelau gordewdra.   

 

• Dylai’r gweithredu gydbwyso anghenion a 

lefel anfantais ar draws cymunedau, gan 

ganolbwyntio’r gweithredu ar ardaloedd lle 

mae lefelau incwm yn debygol o fod yn 

isel, diweithdra’n uchel, a diogelwch 

swyddi yn wael.   

• Mae cynllun MMEW yn ymgorffori gweithredu 

cyffredinol yn ogytal â gweithredu wedi ei 

dargedu mewn ardaloedd o amddifadedd.   

• Wrth ddwyn maes blaenoriaeth 4 ymlaen, bydd 

cyflogwyr yn cael eu hannog i ystyried anghenion 

penodol ei weithlu wrth ddylunio a chynllunio 

ymyriadau yn y gweithle.   
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Sut bydd y cynllun yn effeithio ar iechyd a llesiant ein poblogaeth ac yn helpu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau mewn iechyd? 

Sut bydd y 
cynllun yn 
effeithio ar:- 

Effeithiau cadarnhaol a/neu negyddol posibl ac unrhyw 
grwpiau penodol sydd wedi eu heffeithio 

Argymhellion ar gyfer gwella / lleddfu Camau a gymerwyd  
 

• Dylai ymyriadau yn y gweithle ystyried 

anghenion penodol aelodau o’r gweithlu 

allai fod â’r perygl mwyaf.   

Pobl o ran eu 
defnydd o’r 
amgylchedd 
ffisegol: 

• Gall gostyngiadau mewn prisiau a chymorthdaliadau ar 

fwyd a diod iach gynyddu defnydd yn y tymor byr, mae’r 

effaith hirdymor yn llai eglur. 

• Ystyrir mai cynorthwyo cerdded a beicio yw’r ‘ffyrdd 

gorau’ o gynyddu gweithgaredd corfforol.  Gall lonydd 

beiciau fod yn effeithiol yn hybu beicio ond mae’r effaith 

yn fwy ar gyfer y rheiny sydd yn byw’n agos.   

• Dylai ymyriadau sydd yn cynnwys 

cymorthdaliadau bwyd a diod iach ystyried 

beth arall sydd angen ei sefydlu i 

gynorthwyo newid ymddygiad iach tymor 

hwy. 

• Dylai seilwaith beicio a cherdded gael ei 

ddatblygu a’i gynnal yn barhaus.  

• Lle mae gweithredu gan MMEW i greu 

‘cymunedau iach’ yn cynnwys materion 

cynaliadwyedd bwyd a diod iach, bydd materion 

cynaliadwyedd yn cael eu hystyried. 

• Mae maes blaenoriaeth 2 ‘Cynllunio iach’ yn 

canolbwyntio ar weithredu tymor hwy i greu 

amgylcheddau iach lle mae dewisiadau iach yn 

cael eu troi’n ddewisiadau haws 

• Mae maes blaenoriaeth 3 o’r cynllun MMEW yn 

canolbwyntio ar deithio llesol ac ar greu 

amgylchedd a diwylliant sydd yn cynorthwyo 

teithio iach  

Pobl o ran 
dylanwadau 
cymdeithasol a 
chymunedol ar 
eu hiechyd: 

• Mae diogelwch a diogeledd yn ffactorau allweddol sydd yn 

dylanwadu ar ddefnydd y cyhoedd o fannau awyr agored.  

Mae mynediad cyfyngedig at fannau gwyrdd a lefelau 

mynediad uchel at siopau manwerthu bwyd afiach yn 

gysylltiedig â bod dros bwysau a gordewdra, yn arbennig 

ar gyfer y rheiny sydd yn byw mewn ardaloedd 

difreintiedig.  

• Gallai lefelau gweithgaredd corfforol fod yn is ymysg y 

rheiny sydd wedi eu hynysu yn gymdeithasol.  Gall ynysu 

cymdeithasol ddigwydd ar unrhyw oed gyda gofalwyr 

mewn perygl penodol. 

• Ceir rhywfaint o dystiolaeth bod negeswyr allweddol fel 

rheolwyr parciau yn chwarae rhan bwysig yn hybu ac 

annog gweithgaredd corfforol 

• Dylai diogelwch a diogeledd, cynyddu 

mannau gwyrdd ynghyd â chyfyngu siopau 

manwerthu bwyd a diod afiach fod yn 

ystyriaethau allweddol ar gyfer cynllunio, 

yn arbennig mewn ardaloedd difreintiedig.  

• Mae angen ystyried anghenion y rheiny 

sydd wedi eu hynysu’n gymdeithasol, yn 

arbennig gofalwyr a dylai cyfleoedd ar 

gyfer cymorth cymdeithasol gael eu 

cynnwys wrth ddylunio ymyriadau. 

• Ystyried rôl ‘negeswyr allweddol’ yn hybu 

ac yn annog ymddygiad cadarnhaol o ran 

iechyd  

• Mae maes blaenoriaeth 2 o gynllun MMEW yn 

canolbwyntio ar ‘amgylcheddau iach’ a gweithredu 

fydd, trwy’r broses gynllunio, yn ymgorffori 

mesurau i hybu amgylcheddau egnïol ac iach. 

• Mae angen ystyried cyfleoedd lleol presennol a 

newydd i gael cipolwg ar y ffactorau sydd yn 

effeithio ar allu pobl sydd wedi eu hynysu’n 

gymdeithasol i symud mwy a bwyta’n dda, a’u 

defnyddio i lunio dyluniad 

ymyrraeth/ymagweddau cyfathrebu. 

• Rhoddir ystyriaeth i adnabod ‘negeswyr allweddol’ 

sydd fwyaf perthnasol i bobl Caerdydd a’r Fro.     
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Sut bydd y cynllun yn effeithio ar iechyd a llesiant ein poblogaeth ac yn helpu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau mewn iechyd? 

Sut bydd y 
cynllun yn 
effeithio ar:- 

Effeithiau cadarnhaol a/neu negyddol posibl ac unrhyw 
grwpiau penodol sydd wedi eu heffeithio 

Argymhellion ar gyfer gwella / lleddfu Camau a gymerwyd  
 

Pobl o ran 
ffactorau macro-
economaidd, 
amgylcheddol a 
chynaliadwyedd: 

• Gallai newid polisi diweddar y Llywodraeth mewn ymateb i 

bandemig COVID 19 fod wedi cael effaith niweidiol ar 

ymddygiad iechyd yn arbennig defnydd o fwyd a diod sydd 

yn uchel mewn braster, siwgr a halen. 

• Gallai gwahaniaethau yn lefelau gweithgaredd corfforol yn 

ystod y cyfyngiadau diweddar fodoli rhwng ardaloedd mwy 

cefnog a difreintiedig  

• Mae tystiolaeth sydd yn dod i’r amlwg yn amlygu’r risg i 

oedolion hŷn a rhai grwpiau lleiafrifoedd ethnig o ran 

pwysau gormodol a risg o COVID 19 

• Gallai pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 

hyfforddiant (NEET) fod wedi cael eu heffeithio’n andwyol 

gan bolisi cyhoeddus presennol ac mewn perygl o 

ymddygiad gwael o ran ffordd o fyw. 

• Er mwyn gwireddu’r buddion ar y cyd y gall deiet 

cynaliadwy eu creu, mae angen cael y cydbwysedd cywir 

rhwng anghenion iechyd dynol ac amgylcheddol.  Mae 

angen gweithredu hefyd i sicrhau nad yw’n anfantais 

anfwriadol i aelwydydd incwm isel.   

• Dylai dyluniad ymyriadau ystyried yr effaith 

y mae newid polisi wedi ei chael ar 

ymddygiad iechyd (yn uniongyrchol ac yn 

anuniongyrchol) 

• Dylai dyluniad ymyriadau geisio sefydlu’r 

cydbwysedd cywir rhwng iechyd dynol ac 

amgylcheddol a pheidio bod o anfantais 

anfwriadol i aelwydydd incwm isel. 

 

 

 

 

 

 

• Bydd effaith newid polisi (o ganlyniad i bandemig 

COVID-19) ar ymddygiad iechyd pobl sydd yn byw 

ac yn gweithio ar draws Caerdydd a’r Fro yn cael ei 

ystyried, gan achub ar gyfleoedd trwy weithredu’r 

cynllun i gyfeirio cymorth lle mae effaith negyddol 

wedi bod a rhannu’r hyn a ddysgwyd lle mae’r 

effaith wedi bod yn gadarnhaol 

• Mae angen ystyried cyfleoedd lleol presennol a 

newydd i gael cipolwg ar y ffactorau sydd yn 

effeithio ar allu pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, 

cyflogaeth neu hyfforddiant i symud mwy a 

bwyta’n dda, a’u defnyddio i lunio dyluniad 

ymyrraeth/ymagweddau cyfathrebu. 

• Bydd gweithredu perthnasol yn cael ei ddwyn 

ymlaen trwy gam blaenoriaeth 8 MMEW ‘Caffael 

bwyd iach a chynaliadwy’ yn ogystal â thrwy 

brosiectau wedi eu harwain gan y gymuned gyda 

chymorth Partneriaethau Bwyd Caerdydd a Bwyd y 

Fro. 

 

Effeithiau cadarnhaol a/neu negyddol posibl y cynllun  
 

• Trwy weithredu mewn partneriaeth, mae gan gynllun MMEW y potensial i gael effaith gadarnhaol ar allu pobl sydd yn byw ac yn gweithio yng 
Nghaerdydd a’r Fro i gael pwysau iach.  Mae effeithiau cadarnhaol cynllun MMEW yn debygol ar draws y grwpiau canlynol; menywod beichiog, 
plant cyn-ysgol, plant oed ysgol, pobl ifanc, oedolion o oed gweithio ac oedolion hŷn. 

• Trwy broses EHIA, mae nifer o effeithiau negyddol posibl wedi cael eu nodi.  Mae potensial i’r grwpiau canlynol brofi effeithiau negyddol: pobl o 
rywiau gwahanol, pobl o hil, cenedligrwydd, lliw, diwylliant neu darddiad ethnig gwahanol, benywod o leiafrifoedd rhywiol, pobl ifanc nad ydynt 
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mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, unigolion sydd mewn perygl o ynysu cymdeithasol (yn cynnwys gofalwyr) a phobl sydd yn byw mewn 
ardaloedd gwledig a threfol. 

 

Cynllun gweithredu ar gyfer Gwella  

Camau allweddol i gael eu dwyn ymlaen  

• Ar gyfer y grwpiau lle mae potensial ar gyfer effaith negyddol, cydgrynhoi ffynonellau mewnwelediad lleol/dwyn cyfleoedd newydd ymlaen i gael cipolwg er mwyn deall rhai 

o’r rhwystrau a’r hwyluswyr i symud mwy a bwyta’n dda ymhellach. 

• Ystyried rôl ‘negeswyr allweddol’ yn cynyddu cyrhaeddiad cyfathrebiadau a negeseuon allweddol MMEW.   

• Defnyddio data sydd ar gael yn genedlaethol ac yn lleol i gynorthwyo targedu gweithredu. 

• Ystyried effaith newid polisi (o ganlyniad i bandemig COVID-19) ar ymddygiad iechyd pobl Caerdydd a’r Fro.  Mynd â chyfleoedd trwy gynllun MMEW i gyfeirio cymorth lle 

mae effaith negyddol wedi bod, a rhannu’r hyn a ddysgwyd lle mae’r effaith wedi bod yn gadarnhaol.    

• Archwilio dulliau sydd ar gael trwy systemau BILl i lywio ymagwedd tuag at fonitro data demograffig (lle mae ar gael) yn ymwneud ag atgyfeiriadau at, ac ymgymeriad o, 

wasanaethau pwysau iach.   

 

• Llywodraeth Cymru, 2019. Pwysau Iach, Cymru Iach. [Ar-lein]  
Ar gael yn: https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-10/healthy-weight-healthy-wales_0.pdf 
Public Health England, 2019. Whole systems approach to obesity: a guide to support local approaches to supporting a healthy weight. [Ar-lein]  
Ar gael yn: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/820783/Whole_systems_approach_to_obesity_guide.pdf 

• Rhaglen Mesur Plant Cymru (CMP) 2017/18 [Ar-lein].  Ar gael yn: CMP 2017/18 – Iechyd Cyhoeddus Cymru (nhs.wales) 

• Ystadegau Cymru, Llywodraeth Cymru, 2020. Ffordd o fyw oedolion yn ôl awdurdod lleol a bwrdd iechyd. [Ar-lein]  
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