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Llwybr Gordewdra 

 

Cyflwyniad 
 
Yng Nghymru, fel mewn llawer o wledydd eraill, mae cyfran yr oedolion a’r plant nad ydynt yn cadw 
pwysau eu cyrff yn iach yn cynyddu. Mae’r data diweddaraf o Arolwg Iechyd Cymru (2008) yn dangos 
bod mwy na hanner dynion (62%) a menywod (53%) yn dod o dan y dosbarthiadau gordrwm neu 
ordew, a bod y cyfrannau’n codi i 72% a 62% ymysg pobl 45-64 oed.  
 
Mae’r tueddiadau ymysg plant yn peri hyd yn oed mwy o bryder. Canfu Arolwg Carfan y Mileniwm fod 
22% o blant tair oed yng Nghymru’n ordrwm a bod ychydig dros 5% yn ordew. Dangosodd yr 
Astudiaeth Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol (2005-6) fod gan Gymru lefelau 
gorbwysedd a gordewdra ymysg yr uchaf yn y gwledydd yn Ewrop a Gogledd America a gymerodd 
ran, sef 21% i fechgyn 15 oed a 18% i ferched 15 oed.  
 
 

 
Lefelau gordewdra ymhlith pobl ifanc 15 oed 2005-2006 (ffynhonnell: arolwg Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran 
Ysgol) 

 
Mae’r adroddiad Rhagolwg gan Swyddfa Llywodraeth y Deyrnas Unedig dros Wyddoniaeth wedi 
awgrymu y bydd 9 o bob 10 oedolyn a dau draean o blant yn y Deyrnas Unedig yn ordrwm neu’n 
ordew erbyn 2050. Mae dadansoddiad o ddata mwy diweddar o Loegr gan Fforwm Cenedlaethol y 
Galon yn awgrymu bod y tueddiadau cyfredol yn cynnig darlun mwy cadarnhaol a’i bod yn bosibl bod 
lefelau gordewdra ymysg plant yn gwastatáu. Ers 2007, mae data Arolwg Iechyd Cymru yn dangos 
mai ychydig fu’r newid yn niferoedd y plant sy’n pwyso gormod neu sy’n ordew yng Nghymru. Fodd 
bynnag, mae nifer yr achosion a’r tueddiadau cyfredol o ran gormod o bwysau’n dal yn annerbyniol o 
uchel ac ni ddylid ystyried y data newydd hwn yn ddadl dros laesu dwylo. Mae angen i ni gynnal y 
momentwm er mwyn atal miliynau o oedolion a phlant rhag wynebu iechyd sy’n dirywio ac ansawdd 
bywyd is, a llywodraethau rhag wynebu costau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n codi o hyd. 
Mae lefelau cynyddol o orbwysedd a gordewdra’n gysylltiedig â lefelau cynyddol o ddiabetes Math 2, 
ac mae’r cyflwr hwn yn dechrau ymhlith plant a phobl ifanc iau nag o’r blaen. Mae ymyriadau o ran 
ffyrdd o fyw yn America a’r Ffindir, gan hybu colli pwysau cymedrol ynghyd â mwy o weithgarwch 
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corfforol, wedi arwain at leihau mynychder diabetes math 2 50-58% ymysg unigolion oedd mewn 
perygl o’i gael (Tuomilehto et al 2001; Knowler et al 2002) 
 
Mae gorbwysedd a gordewdra hefyd yn ffactorau risg ar gyfer cyflyrau cronig fel clefyd 
cardiofasgwlaidd a rhai mathau o ganser. Mae unrhyw gynnydd yn lefelau afiechydon o’r fath nid yn 
unig yn effeithio ar yr unigolion dan sylw a’u teuluoedd, ond hefyd yn rhoi pwysau ar y GIG a’r 
gymdeithas yn fwy cyffredinol. Dywedir ein bod yn wynebu problem o ran iechyd y cyhoedd y gellir ei 
chymharu â’r newid yn yr hinsawdd o ran ei maint a’i chymhlethdod.  
 
 

Crynodeb o’r dystiolaeth allweddol 
 
Mae’r adroddiad Rhagolwg Tackling Obesities: Future Choices a Chanllawiau’r Sefydliad 
Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol ar ordewdra wedi darparu dealltwriaeth well o natur 
yr her, ac o’r ymyriadau y mae eu hangen i gael effaith. Mae’n glir o’r adroddiadau cynhwysfawr hyn, 
sydd wedi’u seilio ar dystiolaeth, y dylai’r strategaethau a’r ymyriadau: 

 fod yn hirdymor; 

 ganolbwyntio ar bwysau iach, nid ar ordewdra’n unig; 

 gynnwys pob unigolyn, gan ganolbwyntio ar blant, yn arbennig yn gynnar yn natblygiad plentyn;  

 ddefnyddio dull cymdeithasol a mynd i’r afael â gordewdra ar lefelau lluosog: yr unigolyn, y teulu, 
y gymuned ac yn genedlaethol; 

 fynd i’r afael â’r effaith y gall yr amgylchedd ei chael ar allu pobl i fod yn egnïol a bwyta diet iach; 

 gymhwyso damcaniaethau ar newid ymddygiad sydd wedi’u seilio ar dystiolaeth, ochr yn ochr â 
chanllawiau addysg iechyd traddodiadol; 

 gynnwys gweithio mewn partneriaeth ar draws Llywodraethau a gyda phartneriaid mewn 
llywodraeth leol, byrddau iechyd lleol, ysgolion, sefydliadau anllywodraethol, byd diwydiant a’r 
gymdeithas ehangach. 

 
Mae mwy o fanylion am y sylfaen dystiolaeth ar gael yn: 
http://www.foresight.gov.uk/OurWork/ActiveProjects/Obesity/Obesity.asp  
http://www.nice.org.uk/CG043 
 
Cydnabyddir, er mwyn ategu newid ymddygiad, fod yn rhaid gweithredu ar amrywiaeth o lefelau ac 
mewn gwahanol leoliadau, gan fynd i’r afael â’r ffactorau ehangach sy’n effeithio ar iechyd, fel y 
mae’r diagram isod yn ei ddisgrifio. 

 
Barton, H. a Grant, M. (2006) Map iechyd ar gyfer y cynefin dynol lleol. Cyfnodolyn y Gymdeithas Frenhinol er Hybu 
Iechyd, 126(6), t 252-253.  

 

http://www.foresight.gov.uk/OurWork/ActiveProjects/Obesity/Obesity.asp
http://www.nice.org.uk/CG043
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Rôl y Llwybr 
 
Offeryn ar gyfer Byrddau Iechyd yw’r Llwybr Gordewdra, sy’n gweithio ar y cyd ag Awdurdodau Lleol 
a rhanddeiliaid allweddol i fapio polisïau, gwasanaethau a gweithgarwch aml-asiantaethol traws-
adrannol lleol ar gyfer plant ac oedolion mewn perthynas â’r pedair haen ac yna nodi bylchau. 
Gofynnir i Fyrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol wedyn nodi sut maent yn bwriadu gweithredu a 
rheoli gweithgarwch mewn perthynas â’r amrywiaeth o ffactorau sy’n achosi gordewdra ac sy’n 
gwneud i bobl bwyso gormod. Dylid ystyried hyn fel rhan o’r Asesiad o Anghenion Iechyd a fydd yn 
llywio sut mae Cynlluniau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles yn cael eu gweithredu a’u gwerthuso. 
Dylai’r Llwybr ddylanwadu hefyd ar Gynlluniau Plant a Phobl Ifanc, Cynlluniau Cymunedol a 
Chynlluniau Datblygu Lleol. Dylai’r Llwybr lywio pa wasanaethau ddylai fod ar gael i ategu’r gwaith o 
reoli gordewdra, ond ni fwriedir iddo lywio cynlluniau ar gyfer triniaethau clinigol unigol. 
 
Mae angen i Fyrddau Iechyd, Awdurdodau Lleol a’u partneriaid yn y trydydd sector a’r sector preifat 
gydweithio’n agos drwy drefniadau partneriaeth leol i benderfynu sut byddant yn cyfrannu i fynd i’r 
afael â her lefelau cynyddol o bobl sy’n pwyso gormod a gordewdra yn unol â’r Llwybr hwn. Yr 
allwedd i fynd i’r afael â gordewdra yw gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill. Mae angen cynnwys 
amrywiaeth eang o broffesiynau. Mae’n bosibl nad ydynt i gyd yn ystyried bod gwella iechyd yn rhan 
o’u rôl. Er enghraifft, gall cynllunwyr trefi a thrafnidiaeth a phenseiri ddylanwadu’n aruthrol ar wneud 
yr amgylchedd adeiledig yn addas ar gyfer gweithgarwch corfforol. 
 
Efallai y bydd angen gwasanaethau/cynllunio ychwanegol ar grwpiau targed penodol, fel pobl ag 
anableddau dysgu neu gorfforol, pobl o leiafrifoedd du ac ethnig a grwpiau cymdeithasol-economaidd 
isel a dylid ystyried y rhain wrth weithredu’r llwybr. 
 
Mae’r gofynion gwasanaeth gofynnol ym mhob haen o’r Llwybr yn adlewyrchu tystiolaeth ymchwil o 
wahanol fathau, gan gynnwys hap-dreialon a reolir ac ymchwil ansoddol, ond mae’r rhan fwyaf o’r 
dystiolaeth wedi’i chyflwyno mewn adolygiadau systemataidd. Bydd y blaenoriaethau a ddewiswch 
o’r meysydd gweithredu, ac a nodir yn y tablau ar gyfer pob haen o’r Llwybr, yn dibynnu ar y bylchau 
a nodir drwy’r ymarfer mapio. 
 
Mae polisïau, rhaglenni a gwasanaethau cenedlaethol wedi’u mapio mewn perthynas â phob un o’r 
lefelau yn Atodiad 1 i’w gwneud yn bosibl i Fyrddau Iechyd, Awdurdodau Lleol ac eraill wneud yn siwr 
bod ganddynt yr amrywiaeth lawnaf o ymyriadau effeithiol sydd ar gael. 
 
Cysylltiadau â Pholisi Cenedlaethol a Dulliau Cynllunio 
 
Mae cyfrifoldeb ar y Byrddau Iechyd newydd ar draws y pedair haen y mae’r Llwybr hwn yn ymwneud 
â hwy ac maent yn datblygu cynlluniau 5 mlynedd sy’n nodi sut byddant yn achub ar y cyfle i 
integreiddio gwasanaethau. Mae yna ddisgwyliad y byddant yn ceisio dod o hyd i gydbwysedd 
newydd o ran y gwasanaethau er mwyn cryfhau ymyriadau effeithiol cynnar sy’n lleihau’r angen am 
driniaethau drutach yn nes ymlaen. 
 
Dwy o’r ddeg blaenoriaeth yn Ein Dyfodol Iach, sy’n ceisio gwella ansawdd a hyd bywyd a sicrhau 
bod pawb yng Nghymru yn cael cyfle teg i fyw bywyd iach, yw lleihau bwyta afiach a chynyddu 
niferoedd y bobl sy’n cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol. Bydd datblygu Strategaethau 
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles a Chynlluniau Plant a Phobl Ifanc yn gyfle i Fyrddau Iechyd ac 
Awdurdodau Lleol gydweithio’n agos i greu dull cynhwysfawr ledled y gymuned o reoli’r materion hyn, 
gan atal problemau a sicrhau triniaeth i’r sawl sydd ei hangen. 
 
Mae Bwyd a Ffitrwydd – Hybu Bwyta’n Iach a Gweithgarwch Corfforol i Blant a Phobl Ifanc yng 
Nghymru – Cynllun Gweithredu 5 mlynedd (2006) yn nodi rhai o’r ffyrdd y mae Llywodraeth y 
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Cynulliad yn helpu i gefnogi rhieni, plant a phobl ifanc yn eu hymdrechion i fwyta’n dda, bod yn egnïol 
a sicrhau’r safon iechyd uchaf bosibl. Mae’n cydnabod y ffaith bod deiet a gweithgarwch corfforol yn 
effeithio ar iechyd, yn benodol mewn perthynas â gordewdra, a’r angen i integreiddio polisi a 
rhaglenni bwyta’n iach a gweithgarwch corfforol. Nod Cynllun Gweithredu Strategol Creu Cymru 
Egnïol (2010) yw helpu i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn gordewdra ynghyd â chymryd camau i wella 
arferion bwyta’n iach. 
 
Mae’r gwaith hwn yn hanfodol gysylltiedig hefyd â rhaglen genedlaethol Rheoli Cyflyrau Cronig a’r 
manylion yn y Model, y Fframwaith a’r Cynllun Gwella Gwasanaethau. Mae’n gysylltiedig hefyd â 
meysydd fel hunan-ofal a datblygiadau ehangach yn y gwasanaeth iechyd sylfaenol a chymunedol. 
 
Adnoddau 
 
Yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni, mae’n hanfodol craffu’n ofalus ar wariant cyhoeddus i sicrhau 
gwerth gorau. Y Llwybr hwn yw’r offeryn i’w gwneud yn bosibl i hynny ddigwydd mewn perthynas â 
gwario ar atal a thrin gordewdra o fewn yr adnoddau sy’n bodoli. 
 
Mae angen i Fyrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol asesu faint bydd gordewdra a’r broblem o bwyso 
gormod ynghyd â’r problemau cysylltiedig yn ei gostio dros amser a gwerth buddsoddi egni ac 
adnoddau i leihau hyn. Mae angen iddynt gydnabod na chaiff effaith newid blaenoriaethau wrth fynd 
i’r afael â gordewdra ei gweld ar unwaith. Yn y tymor hir y gwelir y canlyniadau. Ni ddylai hyn atal 
camau rhag cael eu cymryd nawr. Mae’r Llwybr yn nodi’r amrywiaeth eang o ddulliau sy’n ofynnol er 
mwyn gwella cyfleoedd pobl i gael bywyd iach. Mae’n hanfodol bod cyrff lleol, wrth gynllunio 
gwasanaethau a defnyddio adnoddau, yn cymryd safbwynt cytbwys o ran yr ymateb sydd ei angen. 
 
Dylid edrych yn ofalus ar y patrymau buddsoddi sy’n bodoli eisoes. Er enghraifft, efallai nad yw 
cyffuriau gordewdra o gymaint o werth â hyfforddi staff allweddol i gynnal cyrsiau rheoli pwysau. Dylid 
asesu patrwm ac effeithiolrwydd gwahanol ddulliau yn rheolaidd. 



5 

 

Lefel 4 
Gwasanaethau 

meddygol a 
llawfeddygol 

arbenigol 
 

Lefel 3 
 

Gwasanaethau 
rheoli pwysau 

arbenigol gan dîm 
amlddisgyblaethol  

Lefel 2 
 

Gwasanaethau 
rheoli pwysau yn y 
gymuned a gofal 

sylfaenol  

Lefel 1  
 

Atal ac ymyrryd yn 
gynnar (hunan ofal) yn 

y gymuned  
 

Ymyrraeth wedi’i thargedu yn y 

gymuned i bobl ordrwm/ordew   

Cymorth wedi’i dargedu 
gyda diet a 

gweithgarwch corfforol 
 

M
y

n
e
g

a
i m

à
s

 y
 c

o
rff / c

y
lc

h
e
d

d
 y

 c
a

n
o

l        C
y

m
h

le
th

d
o

d
  

 

M
y

n
e
g

a
i 

M
à
s

 y
 C

o
rf

f 
/ 

c
y

lc
h

e
d

d
 y

 c
a

n
o

l 
  

  
  

C
y

d
-f

o
rb

id
rw

y
d

d
  

Lefel 4- Gwasanaethau meddygol a llawfeddygol 
arbenigol (gan gynnwys llawfeddygaeth fariatrig) 
 Rheolaeth arbenigol ddwys ar ordewdra dan arweiniad 

meddyg/llawfeddyg gan dîm amlddisgyblaethol o 
ymarferwyr arbenigol 

 Y gallu i gael asesiad a llawfeddygaeth arbenigol 
mewn canolfan llawfeddygaeth fariatrig sy’n cynnig 
dewis o ymyriadau llawfeddygol 

 Darparu ôl-driniaeth a chymorth hirdymor arbenigol 
gyda meini prawf cytunedig ar gyfer rhyddhau cleifion 
yn ôl i lefelau 1 a 2 

Lefel 3 – Gwasanaethau rheoli pwysau arbenigol 
gan dîm amlddisgyblaethol  
 Gwasanaethau rheoli pwysau arbenigol e.e. clinigau 

rheoli pwysau amlddisgyblaethol yn y gymuned ac 
mewn gofal canolraddol neu eilaidd a rhaglenni rheoli 
pwysau dietetig sy’n cynnwys elfennau gweithgarwch 
corfforol a newid ymddygiad 

 Ymyriadau ffarmacolegol a ddechreuir gan feddygon, 
gyda chymorth y rhaglenni uchod  

Lefel 2 – Gwasanaethau rheoli pwysau yn y 
gymuned a gofal sylfaenol 
 Canfod pobl sy’n ordrwm/ordew gyda ffactorau risg 

 Gwasanaethau rheoli pwysau gofal sylfaenol 

 Rhaglenni rheoli pwysau yn y gymuned y mae’r sector 
gofal sylfaenol yn atgyfeirio pobl iddynt 

 

Lefel 1 – Atal ac ymyrryd yn gynnar (hunan ofal) 
yn y gymuned  
 Yr holl bolisïau perthnasol i gynnwys yr agenda iechyd 

a chyfrannu at greu amgylchedd sy’n cynnal/hyrwyddo 
pwysau iach 

 Cyngor a gwybodaeth am ffordd o fyw, cyfeirio at 
ymyriadau/gwasanaethau iechyd y cyhoedd 

 Rhaglenni cyfun ar faetheg a gweithgarwch corfforol 
mewn lleoliadau allweddol, gan gynnwys y 
blynyddoedd cynnar ac ysgolion 

 Cyfleoedd ar draws lleoliadau/grwpiau oedran i 
ddatblygu sgiliau/gwybodaeth am fwyta’n iach a 
gweithgarwch corfforol 

 Rhaglenni rheoli pwysau hunan-atgyfeirio ac 
oportiwnistaidd yn y gymuned, sy’n bodloni’r 
canllawiau arferion gorau 

Cymorth un i un 
wedi’i dargedu  

gan dîm 

amlddisgyblaethol  

Ymyrraeth un i un wedi’i thargedu, dan 
arweiniad meddyg, gan dîm 

amlddisgyblaethol gofal canolraddol neu 
eilaidd (os yw ymyriadau lefel 3 wedi cael eu 

disbyddu) 

Ymyrraeth ddietetig a gweithgaredd corfforol 
wedi’i thargedu i reoli pwysau (os yw 

ymyriadau lefel 2 wedi cael eu disbyddu) 

Ymyrraeth wedi’i thargedu yn y gymuned i 
bobl ordrwm/ordew (os yw ymyriadau lefel 1 

wedi cael eu disbyddu) 

 

Gofynion gwasanaeth gofynnol 
(dylai pawb allu cael y rhain) 
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Arferion gorau 
 
Dylid dehongli’r perygl sy’n gysylltiedig â gordewdra a lefel yr ymyrraeth sy’n ofynnol a’i drafod gyda’r 
unigolyn a dylid ystyried mynegai màs y corff, cylchedd y canol ac unrhyw gyd-forbidrwyddau (gweler 
Atodiad 2). 
 
Lefel 1  
Atal ac ymyrryd yn gynnar (hunan ofal) yn y gymuned  
 
Nod y lefel hon yw sicrhau bod amrywiaeth o gyfleoedd i gynorthwyo plant, pobl ifanc ac oedolion i 
gyrraedd a chynnal pwysau corff iach yn cael eu darparu a’u hyrwyddo i’r cyhoedd heb yr angen i 
ddefnyddio gwasanaethau iechyd penodol, gydag amgylchedd cefnogol yn cael ei ddarparu i gefnogi 
hynny. 
 
Mae’r dystiolaeth yn awgrymu y dylai ymyriadau ar gyfer atal ganolbwyntio ar bedwar ffactor: 

 Penderfynyddion economaidd-gymdeithasol pwysig peidio â bwyta’n iach ac anweithgarwch 
corfforol ar lefel y boblogaeth; 

 Ffactorau amgylcheddol; 

 Cyfuniad o ddulliau gyda’r gymuned (cymdogaeth, gweithle, ysgol) a’r unigolyn; 

 Dulliau gyda’r teulu cyfan.  
 

Gofynion gwasanaeth 
gofynnol 

Blaenoriaethau Enghreifftiau o arferion lleol posibl 

Yr holl bolisïau 
perthnasol i gynnwys yr 
agenda iechyd a 
chyfrannu at greu 
amgylchedd sy’n 
cynnal/hyrwyddo 
pwysau iach 
 

 Gweithredu sy’n 
canolbwyntio ar yr 
amgylchedd ffisegol, gan 
newid yr amgylchedd sy’n 
creu gordewdra er mwyn ei 
gwneud yn rhwydd i bobl allu 
cael bwyd iach a bod yn 
egnïol yn gorfforol. 

 Gweithredu canllawiau/polisi 
bwydydd a diodydd iach a 
gweithgarwch corfforol ar 
draws lleoliadau allweddol 
gan gynnwys y blynyddoedd 
cynnar, ysgolion, addysg 
bellach ac uwch, 
gweithleoedd a lleoliadau 
cymunedol eraill. 

 

 Polisi cynllunio i gynorthwyo â 
gweithgarwch corfforol a 
bwyta’n iach e.e. darparu 
amgylchedd saffach i feicwyr ar 
y ffordd ac oddi arni, llwybrau 
cerdded wedi’u goleuo’n dda, 
datblygu mannau chwarae 
diogel a chyfyngu ar nifer y 
siopau bwyd cyflym. 

 Polisi i hyrwyddo’r gallu i gael 
bwyd iachach e.e. annog 
siopau ac arlwywyr i hyrwyddo 
bwydydd iachach trwy 
arwyddion, hyrwyddiadau 
prisiau ac ati; hyrwyddo 
dewisiadau iachach mewn 
digwyddiadau cyhoeddus; 
darparu bwydydd iach mewn 
canolfannau hamdden. 

 Cynlluniau teithio. 
 Ysgolion yn datblygu a 

gweithredu polisi ar fwyd a 
ffitrwydd. 

Cyngor a gwybodaeth 
am ffordd o fyw, 
cyfeirio at 
ymyriadau/gwasanaeth
au iechyd y cyhoedd 
 

 Defnyddio brandio a 
negeseuon Newid am Oes 
(is-frand i Her Iechyd 
Cymru ar gyfer bwyta’n 
iach a gweithgarwch 
corfforol) wrth farchnata 

 Gwefannau Her Iechyd lleol yn 
rhoi manylion cyfleoedd lleol 
megis grwpiau cerdded, 
cydweithfeydd bwyd, nofio am 
ddim, dosbarthiadau ymarfer 
corff a chadw’n heini a 
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ymyriadau/gwasanaethau 
lleol. 

 Marchnata negeseuon cyson 
a chywir yn effeithiol i’r 
cyhoedd. 

 Marchnata cyfleoedd lleol yn 
effeithiol. 

 

dosbarthiadau coginio, sydd â’r 
brand Newid am Oes. 

 Hyrwyddo cynlluniau 
cenedlaethol yn lleol fel y 
rhaglen Cychwyn Iach. 

 Fferyllwyr cymunedol i roi 
cyngor a gwybodaeth am ffyrdd 
o fyw oportiwnistaidd. 

Rhaglenni cyfun ar 
faetheg a gweithgarwch 
corfforol mewn 
lleoliadau allweddol 
 

 Ymyriadau cyfun ar faetheg a 
gweithgarwch corfforol yn y 
lleoliadau canlynol, gan 
weithredu ar draws lleoliadau: 

Cymuned 
Blynyddoedd Cynnar 
Ysgolion 
Gweithle 
 

 Trwy Gynlluniau Ysgolion Iach - 
Rhwydwaith Cymru, ysgolion i 
gyflwyno amrywiaeth o fentrau 
megis cyfleoedd i chwarae yn 
yr awyr agored, clybiau coginio, 
prosiectau garddio a 
chynlluniau teithio gwyrdd.  

 Ysgolion i fabwysiadu 
argymhellion Blas Am Oes. 

 Cynnwys rhieni mewn 
ymyriadau bwyd a chwarae 
mewn lleoliadau blynyddoedd 
cynnar, e.e. partïon diddyfnu a 
sesiynau chwarae egnïol. 

 Trwy raglenni Cymru Iach ar 
Waith, gan gynnwys y Safon 
Iechyd Gorfforaethol, cefnogi 
gweithwyr i fod yn egnïol a 
bwyta’n iach. 

 Gwaith amlasiantaethol gyda 
gwasanaethau fel ymweld 
iechyd, chwarae, hamdden, 
nyrsio ysgol, gwasanaethau 
ieuenctid. 

Cyfleoedd ar draws 
lleoliadau/grwpiau 
oedran i ddatblygu 
sgiliau/gwybodaeth am 
fwyta’n iach a 
gweithgarwch corfforol 
 

 Darparu cyfleoedd ar draws 
lleoliadau / grwpiau oedran i 
ddatblygu sgiliau a 
gwybodaeth personol am 
fwyta’n iach, gweithgarwch 
corfforol ac ymddygiad. 

 Hybu a chefnogi bwydo ar y 
fron. 

 Hyfforddiant i gefnogi staff y 
rheng flaen i sicrhau bod 
negeseuon cyson a phriodol 
yn cael eu cyfleu. 
 

 Rhaglenni coginio cymunedol. 

 Cynnig a hybu cyfleoedd i 
wneud gweithgarwch corfforol 
fel rhan o fywyd bob dydd, ee 
cerdded a beicio, fel Lets 
Wales Cymru, Bikeability a Bike 
It. 

 Cyrsiau chwaraeon a chadw’n 
heini/ymarfer corff. 

 Grwpiau cymorth cymheiriaid 
gyda bwydo ar y fron. 

 Ymwelwyr iechyd i fonitro twf a 
datblygiad plant ifanc a 
hyrwyddo dulliau iach o fyw. 

 Agored Cymru (RhyCA mewn 
cyrsiau Sgiliau Bwyd a Maeth 
Gymunedol, gynt). 

Rhaglenni rheoli 
pwysau hunan-
atgyfeirio ac 

 Rhaglenni rheoli pwysau 
masnachol a chymunedol 
hunangymorth sy’n cael eu 

 Gwasanaethau gofal sylfaenol 
ac awdurdodau lleol yn 
argymell rhaglenni rheoli 
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oportiwnistaidd yn y 
gymuned sy’n bodloni’r 
canllawiau arferion 
gorau 
 

rhedeg gan unigolion sydd 
wedi’u hyfforddi’n briodol ac 
sy’n dilyn canllawiau arferion 
gorau (gweler atodiad 3).  

 Darparu trafodaeth a 
gwybodaeth am fagu pwysau i 
bobl ar adegau pan fônt yn 
fwy tebygol o fagu pwysau. 

pwysau masnachol a 
chymunedol hunangymorth i 
gleifion neu’n ystyried eu 
cefnogi dim ond os ydynt yn 
dilyn arferion gorau (gweler 
atodiad 3).  

 Rhaglenni wedi’u targedu i 
gynorthwyo pobl sydd mewn 
perygl o fagu gormod o bwysau 
e.e. yn ystod beichiogrwydd 
neu ddiwedd y mislif neu ar ôl 
rhoi’r gorau i ysmygu. 

Porth targed - Ymyrraeth yn y gymuned i bobl ordrwm/gordew  
 
Os oes angen mwy o gymorth ar unigolion i gyrraedd a chynnal pwysau corff iach nag y mae 
gwasanaethau lefel 1 yn ei gynnig, yna dylai ymyrraeth wedi’i thargedu yn y gymuned fodoli 
er mwyn ceisio atal yr unigolion hyn rhag symud i lefel 2.  
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Lefel 2 
Gwasanaethau rheoli pwysau yn y gymuned a gofal sylfaenol 
 
Nod y lefel hon yw sicrhau y darperir amrywiaeth o wasanaethau i blant, pobl ifanc ac oedolion sydd 
eisiau colli pwysau ac y nodwyd eu bod mewn perygl mwy o fod yn ordew gan aelod o’r tîm gofal 
sylfaenol. Bydd pobl sy’n barod i newid yn cael eu cynorthwyo gan unigolyn hyfforddedig.  
Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod ymagwedd unigol ‘fwyaf addas’ yn fwy buddiol oherwydd y gall 
sicrhau bod yr unigolyn yn fodlon newid a bod y math o ymyriad yn addas i’r unigolyn. 

 

Gofynion 
gwasanaeth 

gofynnol 

Blaenoriaethau Enghreifftiau o arferion lleol 
posibl 

Nodi pobl sy’n 
ordrwm/ordew ac 
sydd â ffactorau risg 
ac asesu eu 
cymhelliant i newid 

 

 Gweithwyr proffesiynol gofal 
iechyd ym mhob lleoliad i 
gynnwys canfod 
gorbwysedd/gordewdra yn eu 
harferion, trwy fesur cylchedd y 
canol a/neu gyfrifo mynegai màs y 
corff: 

  Wrth gynnal adolygiad rheoli 
cyflwr cronig; 

  Pan fo cleifion yn mynd at 
feddyg gyda ffactorau risg ar 
gyfer cyflwr cronig; 

  Pan fo asesiad cyffredinol 
gwrthrychol yn awgrymu bod 
unigolion yn ordrwm.  

 Asesu pa mor barod i newid yw’r 
unigolion gordrwm/gordew hynny 

 Fferyllwyr cymunedol yn 
cynnwys nodi gordewdra fel 
rhan o’u hadolygiadau o 
feddyginiaethau ac yn cyfeirio 
pobl i’r gwasanaethau priodol. 

 Gofal sylfaenol yn cynnwys 
nodi gorbwysedd/gordewdra fel 
rhan o’u harchwiliadau iechyd 
ac yn cyfeirio pobl i’r 
gwasanaethau priodol. 

 Hyfforddiant i nyrsys practis 
mewn ymyriadau byr 

 

Gwasanaethau 
rheoli pwysau gofal 
sylfaenol 
 
 
 
 
 
 

 Y gallu i gael amrywiaeth o 
raglenni rheoli pwysau aml-elfen 
yn y gymuned sy’n cael eu rhedeg 
gan unigolion sydd wedi’u 
hyfforddi’n briodol ac sy’n dilyn 
canllawiau arfer gorau (gweler 
atodiad 3)  

 Rhaglenni sy’n cael eu rhedeg 
gan weithwyr proffesiynol â 
hyfforddiant priodol sy’n 
cynorthwyo â sgrinio 
seicolegol/strategaethau newid 
ymddygiad/gosod nodau; mwy o 
weithgarwch corfforol; bwyta’n 
iach a llai o ymddygiad eisteddog. 

 Cymryd rhan mewn treialu 
rhaglen MEND, y rhaglen 
atgyfeirio i reoli pwysau plant, 
yng Nghymru.  

 Gweithredu rhaglen rheoli 
pwysau oedolion wedi’i seilio ar 
dystiolaeth yn y gymuned neu 
ofal sylfaenol. 

 Rhaglen atgyfeirio cleifion i 
wneud ymarfer corff fel rhan o’r 
cynllun cenedlaethol, gyda 
chysylltiadau ag addysg ar 
faetheg a sesiynau coginio 
ymarferol. 

 Hyfforddi gweithwyr trwy 
raglenni hyfforddi achrededig i 
gyflenwi rhaglenni rheoli 
pwysau strwythuredig, sy’n 
cynnwys gweithgarwch 
corfforol. 

Rhaglenni rheoli 
pwysau yn y 
gymuned y mae’r 
sector gofal 
sylfaenol yn 
atgyfeirio pobl 
iddynt 
 

Porth targed - Ymyrraeth ddietetig a gweithgarwch corfforol i reoli pwysau 
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Os oes angen mwy o gymorth ar unigolion i gyrraedd a chynnal pwysau corff iach nag y mae 
gwasanaethau lefel 2 yn ei gynnig, yna dylai ymyrraeth ddietetig a gweithgaredd corfforol 
wedi’i thargedu i reoli pwysau fodoli er mwyn ceisio atal yr unigolion hyn rhag symud i lefel 3. 
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Lefel 3 
Gwasanaethau rheoli pwysau arbenigol 
 

Nod y lefel hon yw sicrhau y darperir gwasanaethau i blant, pobl ifanc ac oedolion gordew sydd ag un 
neu fwy o gyd-forbidrwyddau ac sydd wedi rhoi cynnig ar nifer o ymyriadau heb lwyddiant neu'r 
rheiny sydd â pherthnasoedd emosiynol cymhleth gyda bwyd. Mae’r gwasanaethau hyn yn darparu 
ymyriadau mwy arbenigol gan gynnwys elfennau dietegol, gweithgarwch corfforol ac ymddygiadol 
na’r ymyriadau blaenorol, y gellir eu darparu drwy ofal sylfaenol ac eilaidd. Maent yn borth i ofal 
eilaidd gan sicrhau y defnyddir gwasanaethau gofal eilaidd yn briodol. Gellir ystyried therapi cyffuriau 
ar lefel 3, ar y cyd gydag ymagweddau ymddygiadol, dietegol a gweithgarwch corfforol, os yw’r rhain 
heb lwyddo o’u defnyddio ar eu pen eu hunain. 
 

Gofynion 
gwasanaeth 

gofynnol 

Blaenoriaethau Enghreifftiau o arferion lleol 
posibl 

Gwasanaethau 
rheoli pwysau 
arbenigol e.e. 
clinigau rheoli 
pwysau 
amlddisgyblaethol 
yn y gymuned a 
gofal canolraddol 
neu eilaidd; 
rhaglenni rheoli 
pwysau dietetig sy’n 
cynnwys elfennau 
gweithgarwch 
corfforol a newid 
ymddygiad 

 Dylai clinigau neu grwpiau 
arbenigol ddarparu;  

  Asesiad manwl; 

  Cymorth unigoledig sy’n 
defnyddio ymagwedd newid 
ymddygiad  trwy raglen addysg 
un i un neu grŵp; 

  Y gallu i fynd at aelodau o dîm 
amlddisgyblaethol; 

  Apwyntiadau / cymorth 
mynych; 

  Cymorth seicolegol 

  Gwirio bod pob dewis yn cael 
ei ystyried e.e. ffarmacoleg, 
technegau therapi gwybyddol 
ymddygiadol; 

  Cymorth meddygol a dietetig; 

  Asesiad yn erbyn meini prawf 
atgyfeirio i gael llawdriniaeth 
fariatrig; 

  Rheoli’r cyd-forbidrwyddau. 
 

 Rhaglenni cyfun dietetig, 
newid ymddygiad ac 
atgyfeirio cleifion i wneud 
ymarfer corff, a gynhelir 
mewn partneriaeth rhwng y 
GIG ac awdurdodau lleol. 

 Clinig rheoli pwysau 
amlddisgyblaethol wedi’i 
seilio ar atgyfeirio sy’n 
cynnwys elfennau asesu a 
sgrinio meddygol, nyrsio, 
dietetig, seicolegol a 
gweithgarwch corfforol. 

 Y gallu i weld aelodau unigol 
o’r tîm amlddisgyblaethol ar 
sail atgyfeiriad i gael cymorth 
1.1. 

Ymyriadau 
ffarmacolegol a 
ddechreuir gan 
feddygon, gyda 
chymorth y 
rhaglenni targed  

Porth targed - Ymyrraeth un i un, dan arweiniad meddyg, gan dîm amlddisgyblaethol gofal 
canolraddol neu eilaidd 
 
Os oes angen mwy o gymorth ar unigolion i gyrraedd a chynnal pwysau corff iach nag y gall 
gwasanaethau lefel 3 ei gynnig, yna dylai ymyrraeth un i un wedi’i thargedu, dan arweiniad 
meddyg, gan dîm amlddisgyblaethol gofal canolraddol neu eilaidd fodoli er mwyn ceisio atal 
yr unigolion hyn rhag symud i lefel 4. 
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Lefel 4 
Gwasanaethau meddygol a llawfeddygol arbenigol 
 
Nod y lefel hon yw darparu gwasanaeth meddygol a llawfeddygol (llawdriniaeth fariatrig) arbenigol i’r 
unigolion hynny sydd wedi methu â cholli digon o bwysau neu wedi colli pwysau a’u hadennill, trwy 
ymyriadau eraill ar y llwybr. Nid yw unigolion iau na 18 oed yn cael llawdriniaeth fariatrig fel arfer. 
 
Rhaid i unigolion fodloni holl elfennau’r meini prawf i gael asesiad a thriniaeth. Mae’n bosibl y bydd  
achosion eithriadol nad ydynt yn bodloni’r meini prawf yn cael eu hatgyfeirio i gomisiynydd y 
gwasanaethau hyn er mwyn i’r Panel Comisiynu ar gyfer Cleifion Unigol eu hystyried. Gwelir y meini 
prawf ar gyfer gwasanaethau bariatrig arbenigol isod: 
 
 Mae’r unigolyn yn 18 oed neu’n hŷn. 
 Mae’r unigolyn wedi bod yn cael gwasanaeth dwys i reoli pwysau, gwasanaeth rheoli meddygol, 

mewn clinig gordewdra arbenigol mewn ysbyty neu’r cyfateb yn y gymuned. 
 Mae’r claf a’r clinigwr sy’n ei atgyfeirio’n cytuno ynglŷn â’r atgyfeiriad. 
 Mae gan yr unigolyn fynegai màs y corff o 50kg/m2 neu fwy ac mae cyd-forbidrwydd difrifol y 

bydd triniaeth o bosibl yn delio ag ef os bydd y gordewdra’n cael ei newid trwy wasanaethau 
gordewdra arbenigol. Yn ymarferol mae hyn yn golygu bod gan yr unigolyn: 

o Gorbwysedd difrifol a heb ei reoli. 
o Apnoea (dal anadl wrth gysgu) rhwystrol difrifol a heb ei reoli. 
o Diabetes heb ei reoli er gwaethaf y therapi mwyaf y gellir ei oddef. 

 
Mae’n hanfodol asesu’r claf yn gynhwysfawr cyn y driniaeth er mwyn sicrhau llwyddiant yn y tymor 
hir. Dylai hyn gynnwys unrhyw ffactorau seicolegol neu glinigol a all effeithio ar ddilyn y gofynion o 
ran gofal ar ôl y driniaeth. Dylai llawdriniaeth fariatrig fod yn rhan o ymagwedd integredig, fel therapi 
atodol i newidiadau i’r diet a’r ffordd o fyw. Dylai’r gwasanaeth hwn gael ei ddarparu gan dîm 
amlddisgyblaethol o ymarferwyr arbenigol gan gynnwys meddyg, seicolegydd, dietegydd arbenigol, 
nyrs arbenigol a llawfeddyg sydd â gwybodaeth arbenigol a hyfforddiant ym maes llawfeddygaeth 
fariatrig. Dylai cleifion fod ag amrywiaeth o ddewisiadau llawfeddygol i ddewis o’u plith i gyd-fynd â’u 
ffyrdd o fyw, a dylid penderfynu ar y driniaeth yn derfynol ar ôl asesiad a thrwy drafodaeth rhwng y 
claf a’r llawfeddyg bariatrig. Dylai ôl-driniaeth a chymorth hirdymor arbenigol, rheolaidd gael eu 
darparu gan y tîm amlddisgyblaethol, a ddylai hefyd ddatblygu cysylltiadau gyda Gwasanaethau 
Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Eilaidd gyda meini prawf ar gyfer atgyfeirio’r claf yn ôl i ofal lleol. Dylai 
ymrwymiad y claf i ôl-driniaeth hirdymor gael ei asesu a’i gytuno.  
 
Dylai’r holl ganolfannau arbenigol dynodedig gael eu harchwilio a rhaid iddynt gymryd rhan yn y 
Gronfa Ddata Archwilio Genedlaethol ar gyfer Llawfeddygaeth Fariatrig. 
 

Gofynion 
gwasanaeth 

gofynnol 

Blaenoriaethau Enghreifftiau o weithredu posibl 

Rheolaeth arbenigol 
ddwys ar ordewdra 
dan arweiniad 
meddyg gan dîm 
amlddisgyblaethol o 
ymarferwyr 
arbenigol 

 Comisiynu tîm 
amlddisgyblaethol o 
ansawdd da sy’n cynnig 
amrywiaeth lawn o 
driniaethau. 

 

 Gofal amlddisgyblaethol 
arbenigol. 

 Atgyfeiriad i wasanaeth 
llawfeddygol bariatrig trydyddol 
ar gael. 

 Amrywiaeth o driniaethau ar 
gael i hyrwyddo dewis cleifion. 

Y gallu i gael 
asesiad a 
llawdriniaeth 

 Y gallu i gael triniaeth gan 
ganolfan llawfeddygaeth 
fariatrig arbenigol 

 Y gallu i gael gwasanaeth 
gordewdra arbenigol. 

 Llwybr atgyfeirio priodol ac 
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arbenigol mewn 
canolfan 
llawfeddygaeth 
fariatrig sy’n cynnig 
dewis o ymyriadau 
llawfeddygol 
 

ddynodedig sy’n 
cydymffurfio â’r safonau yng 
nghanllawiau Ffederasiwn 
Rhyngwladol 
Llawfeddygaeth Gordewdra 
ac Anhwylderau Metabolig 
(IFSO) ar gyfer Diogelwch, 
Ansawdd a Rhagoriaeth 
mewn Llawfeddygaeth 
Fariatrig, neu sy’n gweithio 
tuag atynt.  

 Ymagwedd at ofal sy’n 
integredig, o ansawdd da, 
ac yn canolbwyntio ar y claf.  

 Atgyfeirio ac asesu 
unigolion sydd â gordewdra 
difrifol mewn ffordd briodol, 
gan ddefnyddio’r meini 
prawf comisiynu a nodir 
uchod. 
 

asesiadau arbenigol i gleifion 
gordew sydd heb lwyddo i golli 
pwysau’n barhaol trwy’r lefelau 
eraill ar y llwybr. 

Darparu ôl-driniaeth 
a chymorth hirdymor 
arbenigol gyda meini 
prawf cytunedig ar 
gyfer rhyddhau 
cleifion yn ôl i lefel 2 
 

 

 Darparu ôl-driniaeth a 
chymorth hirdymor 
arbenigol gyda threfniadau 
ffurfiol ar gyfer rhyddhau 
cleifion yn ôl i wasanaethau 
sylfaenol/cymunedol 
gorbwysedd/gordewdra 
lleol. 

 

 Monitro a chymorth arbenigol 
rheolaidd gan lawfeddyg a 
dietegydd ar ôl y driniaeth ar 
gyfer rhyddhau cleifion yn ôl i 
wasanaethau lleol. 

 Ystyriaeth i gleifion ar ôl 
llawdriniaeth fariatrig gan efallai 
y bydd angen mwy o 
lawdriniaeth arnynt i waredu 
croen sydd dros ben. 
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Polisïau/rhaglenni/gwasanaethau cenedlaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru 
 

 Polisïau/rhaglenni/gwasanaethau cenedlaethol 

Lefel 1  
Atal ac ymyrryd yn 
gynnar (hunan ofal) yn 
y gymuned  
Yr holl bolisïau perthnasol 
i gynnwys yr agenda 
iechyd a chyfrannu at 
greu amgylchedd sy’n 
cefnogi/hyrwyddo pwysau 
iach 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyngor a gwybodaeth am 
ffyrdd o fyw, cyfeirio at 
ymyriadau/gwasanaethau 
iechyd y cyhoedd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhaglenni cyfun ar 
faetheg a gweithgarwch 
corfforol mewn lleoliadau 
allweddol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Buddsoddi mewn Gwell Cychwyn: Hybu Bwydo ar y Fron yng Nghymru 
(2001), Bwyd a Ffitrwydd - Hybu Bwyta'n Iach a Gweithgarwch Corfforol i 
Blant a Phobl Ifanc yng Nghymru - Cynllun Gweithredu 5 Mlynedd 
(2006), Cynllun Cyflawni'r Polisi Chwarae, Chwarae yng Nghymru 
(2006), Blas am Oes (2007), Cynllun Gweithredu Cymru ar Gerdded a 
Beicio (2009), Creu Cymru Egnïol: Cynllun Gweithredu Strategol (2010) 
a Chynllun Gweithredu Strategol Bwyd o Ansawdd i Bawb yng Nghymru, 
sydd ar fin cael ei gyhoeddi. 

Canllawiau Cymru Gyfan ar Fwydo Babanod (2007), Canllawiau Bwyd ac 
Iechyd ar gyfer Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (2009), y 
canllawiau sydd ar fin cael eu cyhoeddi ar Ddewisiadau Bwyd Iach mewn 
Canolfannau Hamdden a Chanolfannau Ieuenctid, y pecyn cymorth ar 
Gynllunio ac Iechyd sydd ar fin cael ei gyhoeddi 
 
Her Iechyd Cymru  
http://wales.gov.uk/hcwsubsite/healthchallenge/?skip=1&lang=cy  
Adnoddau – Bwydo ar y Fron, Bwydydd Cyntaf, Clamp o Broblem, 5 y 
Dydd, Newid am Oes, Camau Bach i Fywyd Iach ac ati.  
http://wales.gov.uk/topics/health/improvement/food/publications/?skip=1&
lang=cy  
Yr Asiantaeth Safonau Bwyd 
http://www.food.gov.uk/ 
Rhwydwaith Gweithgaredd Corfforol a Maeth Cymru 
http://www.physicalactivityandnutritionwales.org.uk/ 
Pecyn Offer Planet Health i gynllunwyr, asiantaethau amgylcheddol, 
gweithwyr iechyd proffesiynol ac ati 
 
 
Plant a Phobl Ifanc 
Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF y DU 
Grwpiau Cymorth Cymheiriaid gyda Bwydo ar y Fron 
Cynllun Croesawu Bwydo ar y Fron 
Rhaglen Cychwyn Iach 
Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru 
Menter Brecwast am Ddim mewn Ysgolion Cynradd 
Prosiectau a ariennir gan grantiau Blas am Oes 
Campau’r Ddraig 
5 x 60 
Menter Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgolion 
Bike It 
Y Boblogaeth Gyffredinol 
Rhaglen Cydweithfeydd Bwyd Cymunedol 
Rhaglen Gwella Bwyd mewn Ysbytai 
Llwybrau Diogel  

http://wales.gov.uk/hcwsubsite/healthchallenge/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/health/improvement/food/publications/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/health/improvement/food/publications/?skip=1&lang=cy
http://www.food.gov.uk/
http://www.physicalactivityandnutritionwales.org.uk/
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Cyfleoedd ar draws 
lleoliadau/grwpiau oedran 
i ddatblygu 
sgiliau/gwybodaeth am 
fwyta’n iach a 
gweithgarwch corfforol 
 
 
 
 
 
 

 
Rhaglenni rheoli pwysau 
hunan-atgyfeirio ac 
oportiwnistaidd yn y 
gymuned sy’n cael eu 
rhedeg gan unigolion 
hyfforddedig ac sy’n 
bodloni’r canllawiau 
arferion gorau 
 

Cynlluniau Teithio Cynaliadwy’r GIG 
Nofio am Ddim 
Dewch i Gerdded Cymru 
Symud yn Amlach 
Cymru Iach ar Waith http://www.cymruiacharwaith.com/ 
Safon Iechyd Gorfforaethol 
 
Plant 
Y Bws Coginio 
Cymru’n Coginio 
Cystadleuaeth Coginio Genedlaethol yr Urdd 
Hyfforddiant Beicio 
Y Boblogaeth Gyffredinol 
Cynllun Grantiau Meithrin Gallu Dietetig 
Sgiliau Bwyd a Maeth yn y Gymuned y Rhwydwaith Coleg Agored 
Cenedlaethol  
Y Rhwydwaith Gweithgarwch Corfforol a Maetheg 
 
 
 
 

Lefel 2 
Gwasanaethau rheoli 
pwysau yn y gymuned a 
gofal sylfaenol  
Nodi pobl sy’n 
ordrwm/ordew ac sydd â 
ffactorau risg  
 
Gwasanaethau rheoli 
pwysau gofal sylfaenol 
 
Rhaglenni rheoli pwysau 
yn y gymuned y mae’r 
sector gofal sylfaenol yn 
atgyfeirio pobl iddynt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEND 
Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff 
Cynllun Grantiau Meithrin Gallu Dietetig 
Sgiliau Bwyd a Maeth yn y Gymuned y Rhwydwaith Coleg Agored 
Cenedlaethol  
 

 
I gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o’r polisïau / rhaglenni / gwasanaethau cenedlaethol uchod 
anfonwch neges e-bost at lifestyles@wales.gsi.gov.uk 
 
 
 
 
 

http://www.cymruiacharwaith.com/
mailto:lifestyles@wales.gsi.gov.uk
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Dylid dehongli’r perygl sy’n gysylltiedig â gordewdra a lefel yr ymyrraeth sy’n ofynnol a’i drafod gyda’r 
unigolyn a dylid ystyried mynegai màs y corff, cylchedd y canol ac unrhyw gyd-forbidrwyddau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorïau 
Mynegai Màs 
y Corff 

Cylchedd y canol Cyd-
forbidrwyddau Isel  

Dynion < 94 cm 
Menywod<80cm 

Uchel 
Dynion 94-102cm 
Menywod 80-88cm 

Uchel iawn  
Dynion >102cm 
Menywod >88cm 

Pwysau iach 
(18.5-24.9) 

    

Gordrwm   
(25-29.9) 

    

Gordew  I  
(30-34.9) 

    

Gordew  II  
(35-39.9) 

    

Gordew  III  
(40 neu’n hŷn) 

    

 Cyngor cyffredinol ar bwysau iach a ffordd iach o fyw Lefel 1          
 

 Deiet a gweithgarwch corfforol Lefel 2 
 

 Deiet a gweithgarwch corfforol; ystyried cyffuriau Lefel 2 a Lefel 3 

 Deiet a gweithgarwch corfforol; ystyried Lefel 3 a Lefel 4 



17 

 
Gwasanaethau rheoli pwysau yn y gymuned  
 
Ni ddylai sefydliadau gofal sylfaenol ac awdurdodau lleol argymell i gleifion, neu ystyried cefnogi, 
rhaglenni rheoli pwysau hunangymorth masnachol a chymunedol ond os ydynt yn dilyn canllawiau 
arferion gorau. 

Dylai’r rhaglenni gynnwys y nodweddion allweddol a nodir isod a dylent hybu colli pwysau yn y tymor 
hir trwy hyrwyddo lleihau’r calorïau sy’n cael eu cymryd i mewn i nifer briodol a diogel (dim llai na 
1300kcal y diwrnod) a chynyddu’r egni sy’n cael ei ddefnyddio trwy fwy o weithgarwch corfforol. Mae 
angen i unigolion ddysgu sut i reoli’r bwyd a diod maent yn ei fwyta a’i yfed ac ail-addysgu eu hunain 
ynglŷn â bwyta’n iach yn hytrach na dibynnu ar atebion tymor byr ac amnewidion.  

Dylai rhaglenni rheoli pwysau: 
 

 helpu pobl i asesu eu pwysau a phenderfynu ar bwysau targed iach a realistig (dylai pobl 
anelu at golli 5–10% o’u pwysau gwreiddiol, fel arfer); 

 gynorthwyo â’r nod o golli 0.5–1 kg yr wythnos ar y mwyaf; 

 ganolbwyntio ar newidiadau hirdymor i’w ffordd o fyw yn hytrach na dull tymor byr, ateb cyflym; 

 fod yn aml-elfen, gan roi sylw i ddiet ac i weithgarwch, a chynnig amrywiaeth o ddulliau; 

 ddefnyddio dull bwyta’n iach, cytbwys, wedi’i seilio ar y model ‘Plât Bwyta'n Iach’; 

 argymell gweithgarwch corfforol rheolaidd (yn arbennig gweithgareddau a all fod yn rhan o 
fywyd pob dydd), a chynnig cyngor ymarferol, diogel ar fod yn fwy egnïol; 

 ganolbwyntio ar yr unigolyn a chynnwys rhai technegau newid ymddygiad, megis cyngor ar sut 
i ymdopi â ‘llithro’, rhwystrau a sefyllfaoedd ‘risg uchel’; 

 argymell a/neu ddarparu cymorth parhaus; 

 feddu ar gwricwlwm strwythuredig; 

 gael eu cyflenwi gan addysgwyr hyfforddedig; 

 gael eu harchwilio a sicrhau eu hansawdd. 
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