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Cyflwyniad
Mae Pwysau Iach: Cymru Iach yn cyflwyno ein cynlluniau uchelgeisiol, dros 
gyfnod o ddeng mlynedd, i drawsnewid sut rydym yn gwneud penderfyniadau 
yn ein bywydau bob dydd sy’n effeithio ar ein pwysau a’n llesiant. Mae’r 
Strategaeth yn seiliedig ar ein pedair thema: Amgylcheddau Iach, Lleoliadau 
Iach, Pobl Iach ac Arweinyddiaeth a Galluogi Newid. 

Mae angen i ni ddatblygu dull gweithredu hirdymor gyda phartneriaid 
amrywiol ledled Cymru er mwyn sicrhau’r newid mewn ymddygiad sydd ei 
angen i wireddu’r uchelgeisiau hyn. Yn y tymor byr, mae’n bwysig ein bod 
yn sefydlu’r sylfeini cywir i helpu i gyflwyno’r strategaeth genedlaethol ac yn 
manteisio ar yr adnoddau a’r cyfleoedd priodol ar yr adeg iawn. Bydd hyn yn 
ein helpu i gyflawni ein nodau hirdymor a blaenoriaethu meysydd y mae angen 
canolbwyntio arnynt ar hyn o bryd.  

Cynllun cyflawni 2020-22 yw’r cyntaf mewn cyfres o bump, ac mae’n nodi sut 
y byddwn yn galluogi newid. Mae’r camau gweithredu hyn yn adlewyrchu’r 
meysydd a fydd yn ganolbwynt i’n hadnoddau a’n hymdrechion cychwynnol. 
Mae angen gwneud llawer mwy o hyd. Wrth i ni ddatblygu cynlluniau cyflawni 
yn y dyfodol, byddwn yn darparu gwybodaeth am gamau gweithredu eraill. 

Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar wyth maes blaenoriaeth cenedlaethol y mae 
angen gweithredu arnynt o’r dechrau. Trwy gynlluniau cyflawni yn y dyfodol, 
byddwn yn darparu asesiad agored a thryloyw o’r cynnydd sydd wedi’i wneud, 
yn nodi beth rydym wedi’i gyflawni a’r hyn sydd angen ei wneud yn y dyfodol.

Datblygu Darpariaeth
Mae tystiolaeth ryngwladol o ddulliau llwyddiannus o fynd i’r afael â gordewdra 
ymysg plant wedi amlygu’r angen am ddulliau cyfathrebu cadarn a’r angen 
am arweinyddiaeth glir ar bob lefel. Dyluniwyd Pwysau Iach: Cymru Iach ar sail 
egwyddorion Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a’r pum ffordd o weithio. Byddwn 
yn defnyddio dull gweithredu sy’n canolbwyntio ar gydweithio a chyfranogiad.

https://llyw.cymru/strategaeth-pwysau-iach


Bwrdd Gweithredu Cenedlaethol
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Cyfathrebu
Amlygir cyfathrebu a gwybodaeth dda gydol y broses gyflawni, a bydd dulliau 
amrywiol yn cael eu hystyried i sicrhau hyn. Bydd y dulliau gweithredu yn seiliedig ar 
ddealltwriaeth glir o’r newid rydym am ei sicrhau, a byddwn yn dylunio negeseuon a 
gwybodaeth sy’n berthnasol ac yn grymuso newid cadarnhaol. 

Bydd angen tri math o ddull cyfathrebu: 
1. Dull Cyfathrebu’r Strategaeth – i amlygu camau allweddol a darpariaeth trwy’r 

strategaeth genedlaethol. 
2. Dull Cyfathrebu’r System – i ddatblygu negeseuon a dulliau gweithredu lleol ar 

gyfer partneriaid a chymunedau allweddol.
3. Gwybodaeth am Ymddygiad a Newid – i sicrhau arweiniad seicolegol a rhoi camau 

ac ymgyrchoedd ar waith sy’n canolbwyntio ar brofiadau byw. 

Bydd y dulliau hyn yn sicrhau ymgysylltiad, gwybodaeth a chyfranogiad ynglŷn â 
phenderfyniadau sy’n effeithio ar gymunedau a rhanddeiliaid ledled Cymru. Bydd 
camau bach yn arwain at newidiadau mawr ar hyd y daith i Gymru iachach, i ni ac i 
genedlaethau’r dyfodol.

Gwerthuso, Ymchwil a Monitro 
Byddwn yn gwerthuso’r gwaith cyffredinol o gyflwyno Pwysau Iach: Cymru Iach trwy 
sylfaen dystiolaeth sy’n monitro ac yn olrhain canlyniadau gan ddefnyddio’r holl ddata 
sydd ar gael. 

Byddwn yn gwneud y canlynol:
 ● Sefydlu ac olrhain Fframwaith Canlyniadau, Model Rhesymeg a Dangosyddion 
Perfformiad.

 ● Datblygu data a gwyliadwriaeth, gan gynnwys datblygu set ddata genedlaethol. 
 ● Datblygu dull o werthuso Pwysau Iach: Cymru Iach sy’n cynnwys gwelliant 
parhaus a data dynamig yn y ddarpariaeth.

 ● Datblygu ystod o gynigion ymchwil i’w cyflwyno, gan gynnwys cynigion i lywio 
syniadau ar gyfer Cynllun Cyflawni 2022-24. 

Bydd y cynllun cyflawni hwn yn cael ei oruchwylio gan Fwrdd 
Gweithredu Cenedlaethol a fydd yn atebol i Weinidogion Cymru 
trwy ddarparu asesiad o gynnydd.   

Mae aelodau’r Bwrdd yn cynnwys:
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Cadeirydd)
Prif Swyddog Meddygol Llywodraeth Cymru
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cynrychiolwyr Cymru Ysgolion Iach
Cynghrair Gordewdra Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru
Chwaraeon Cymru
Trafnidiaeth Cymru
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd
Pwyllgor Cynghorol Therapïau Cymru
Cyfarwyddwyr Meddygol
Consortiwm Manwerthu Cymru
Bwrdd y Diwydiant Bwyd a Diod Cymru
Cymru Iach: Hyrwyddwyr Cymru Iach

Dyma Gylch Gwaith y Bwrdd Gweithredu Cenedlaethol:
1. Goruchwylio a monitro’r broses o gyflwyno Cynllun Cyflawni  2020-

22 ar gyfer Strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach.
2. Darparu cyngor ac argymhellion clir ar sail tystiolaeth er mwyn 

llywio’r broses o weithredu’r cynllun, gan gefnogi strwythur eglur a 
cherrig milltir priodol.

3. Bod yn atebol am weithredu’r camau yn y cynllun cyflawni. 
4. Helpu i osod y sylfeini ar gyfer cynlluniau cyflawni’r dyfodol gan 

ddefnyddio’r gwersi a ddysgwyd o’r cam cychwynnol. 



Bydd dwy flynedd gyntaf y cynllun cyflawni yn rhoi pwyslais mawr ar 
y blynyddoedd cynnar, plant a theuluoedd er mwyn dylanwadu ar 
ddewisiadau iachach. Dros y ddwy flynedd nesaf byddwn yn dechrau 
datblygu polisi a deddfwriaeth, gan gyflwyno cyllid newydd i gyflawni’r wyth 
maes blaenoriaeth cenedlaethol. Hefyd, bydd hyn yn cynnwys defnyddio a 
manteisio ar adnoddau, polisïau a rhaglenni presennol er mwyn sicrhau dull 
gweithredu integredig. Byddwn yn canolbwyntio mwy ar atal ac ymyrraeth 
gynnar ledled y system. Mae’n bwysig bod ein buddsoddiad cychwynnol yn 
blaenoriaethu helpu pobl i gyflawni pwysau iach.

Bydd yr wyth maes blaenoriaeth cenedlaethol yn ymwneud â’r pedair 
thema genedlaethol. Dros y ddwy flynedd nesaf byddwn yn blaenoriaethu’r 
canlynol: 

1. Newid yr amgylchedd bwyd a diod tuag at ddewisiadau iachach 
2. Creu amgylcheddau a mannau egnïol i’n galluogi i symud mwy 
3. Datgloi’r potensial oddi mewn i’n hamgylchedd naturiol
4. Datblygu ein hamgylcheddau dysgu i fod yn iach, yn egnïol ac i 
hyrwyddo llesiant emosiynol
5. Sicrhau bod ein plant yn cael y cychwyn gorau mewn bywyd a bod 
eu pwysau’n iach wrth ddechrau yn yr ysgol
6. Mynd i’r afael â rhwystrau i wneud dewisiadau iach, a lleihau 
anghydraddoldebau iechyd 
7. Darparu gwasanaethau cymorth teg i helpu pobl i gyflawni neu 
gynnal pwysau iach 

8. Datblygu system atal sy’n galluogi arweinyddiaeth ar bob lefel.
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Er y byddwn yn canolbwyntio’n bennaf ar y meysydd hyn am y ddwy flynedd 
gyntaf, dros amser byddwn yn cwmpasu blaenoriaethau eraill ar gyfer ein dull 
tymor canolig a hirdymor o gyflwyno’r strategaeth genedlaethol. Byddwn yn 
gweithredu mewn ffordd hyblyg gan geisio pwyso a mesur ein llwyddiant mewn 
nifer o feysydd amrywiol. Byddwn yn cydweithio â phartneriaid amrywiol er 
mwyn cyrraedd y nod. 

Pa gynnydd y dylem ei wneud?
Bydd y canlynol ar waith erbyn 2022: 

 ● dull gweithredu cydgysylltiedig ym maes yr amgylchedd a fydd yn dechrau 
amlygu newidiadau gweladwy gan ddylanwadu ar ein pwysau;

 ● sylfeini system sy’n cyflwyno rhaglenni diriaethol ac yn sicrhau bod cymorth 
ar gael i bobl; 

 ● hunaniaeth Gymreig gadarn ar gyfer polisïau a deddfwriaeth y dyfodol a fydd 
yn arwain at newid yn y tymor canolig a’r hirdymor. 

 

Amgylcheddau 
Iach

Pobl
Iach

Lleoliadau 
Iach

  

Arweinyddiaeth 
a Galluogi 

Newid

Wyth Maes Blaenoriaeth Cenedlaethol 



Maes Blaenoriaeth Cenedlaethol 1
Newid yr amgylchedd bwyd a diod tuag at ddewisiadau iachach

Byddwn yn gwneud y canlynol erbyn 2022:
 ● Ymgynghori ar becyn o ddeddfwriaeth i newid y cydbwysedd yn yr amgylchedd bwyd tuag 
at ddewisiadau iachach. Erbyn haf 2020 byddwn yn ymgynghori ar sicrhau cydbwysedd 
o’r newydd mewn arferion hyrwyddo eitemau a lleihau prisiau, labelu calorïau a chyfyngu 
ar werthiant diodydd egni. Yn 2021 byddwn yn cyflwyno argymhellion sy’n seiliedig ar yr 
ymgynghoriad. 

 ● Gweithio gyda rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol i gyfyngu ar hysbysebu cynhyrchion 
sy’n cynnwys llawer o fraster, siwgr a halen (HFSS). Unioni’r anghydbwysedd wrth 
hysbysebu bwydydd iachach a llai iach mewn mannau cyhoeddus, gan ddechrau gyda’n 
rhwydweithiau trafnidiaeth erbyn 2022. Byddwn hefyd yn gweithio gyda TfW i gynyddu 
mynediad at ddewisiadau iachach o fwyd a diod ar bob gwasanaeth rheilffordd, a 
datblygu safonau manwerthu ar gyfer gorsafoedd yng Nghymru.

 ● Ymgynghori mewn partneriaeth â Llywodraeth y DU a’r gwledydd datganoledig eraill ar 
labelu ar flaen pecynnau erbyn dechrau 2020, gan ystyried y camau nesaf. 

 ● Gweithio gyda Llywodraeth y DU i gasglu safbwyntiau ar sut y gallwn wella marchnata a 
labelu bwyd a diod i fabanod. 

 ● Cefnogi busnesau bwyd yng Nghymru. Byddwn yn cynyddu’r cyfle i fusnesau ail-
fformiwleiddio cynnyrch trwy Ganolfannau Arloesi Bwyd Cymru erbyn haf 2020. Hefyd, 
byddwn yn datblygu gwaith trwy Brosiect Ecosystem Bwyd Iach Ardal yr Iwerydd er mwyn 
gwella cystadleurwydd byd-eang ein busnesau yng nghadwyn gwerth bwyd a ffordd o fyw 
iach.

 ● Gwella mynediad at fwyd a diod iach ar Safleoedd y GIG erbyn hydref 2021. Byddwn yn 
ymgynghori ar ganllawiau statudol cyffredinol newydd ar fwyd a diod, gan ymweld â 
ffreuturau staff ac ymwelwyr a pheiriannau gwerthu a datblygu safon fanwerthu newydd. 

 ● Sicrhau mai Cymru yw ‘Cenedl Ail-lenwi’ gyntaf y byd. Byddwn yn cynyddu mynediad 
rheolaidd at ddŵr yfed yn ein cymunedau ac yn cynyddu’r 1600 o fannau ail-lenwi dŵr sy’n 
bodoli eisoes.
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Pa newidiadau fydd yn deillio o hyn?
Byddwn yn dechrau datblygu model Cymreig integredig ar gyfer yr amgylchedd bwyd a fydd yn helpu i newid sut 
rydym yn prynu bwyd a diod, gan symud tuag at ddewisiadau iachach. Bydd y cyfnod hwn yn ein galluogi i ymgynghori 
ar gynigion amrywiol er mwyn cyflwyno camau deddfwriaethol, a byddwn yn parhau i ddatblygu a gwella data, 
gwybodaeth a gwaith ymchwil yn ymwneud â’r amgylchedd bwyd. Hefyd, byddwn yn parhau i gynnal sgyrsiau 
cadarnhaol â Llywodraeth y DU a’r gwledydd datganoledig eraill er mwyn hyrwyddo cysondeb mewn unrhyw gynigion 
deddfwriaethol yn y dyfodol, os oes modd.

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn defnyddio ein pwerau mewn mannau cyhoeddus i leihau hysbysebion ar gyfer 
nwyddau â lefelau uchel o fraster, siwgr a halen, gan ddechrau gyda’r rhwydwaith trafnidiaeth. Byddwn yn dechrau 
cwmpasu digwyddiadau chwaraeon, atyniadau i deuluoedd a chanolfannau hamdden er mwyn ystyried camau 
gweithredu o 2022 ymlaen. Hefyd, byddwn yn cefnogi gwaith Llywodraeth y DU i gyfyngu ar hysbysebion nwyddau â 
lefelau uchel o fraster, siwgr a halen yn y cyfryngau darlledu ac ar-lein er mwyn lleihau cysylltiad plant â hysbysebion o’r 
fath.

Mae effaith yr Ardoll ar y Diwydiant Diodydd Meddal wedi arwain at newid cadarnhaol, ac rydym yn parhau i gefnogi 
gwaith Llywodraeth y DU i leihau siwgr, halen a chalorïau. Hefyd, rydym yn croesawu ymrwymiad i wella cynnwys 
a labelu maethol bwyd a diod i fabanod sydd ar gael yn fasnachol. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl gweld cynnydd 
cyflymach gan y diwydiant, a byddwn yn gwella ein gwybodaeth a’n gwaelodlinau data er mwyn monitro newidiadau. 
Bydd hyn yn cynnwys ystyried defnyddio pwerau trethu Cymru yn y dyfodol os ydym yn credu bod y diwydiant yn 
gweithredu’n anghyson o safbwynt cyflymder a graddfa’r newidiadau. Byddwn yn helpu busnesau o Gymru i wneud 
cyfraniad ac yn ceisio hyrwyddo cyfleoedd newydd yn y farchnad bwyd iachach, gan gysylltu ag ‘Ein huchelgais i 
ddatblygu’r sector bwyd a diod yng Nghymru ymhellach’. 

Ar draws ein cymunedau, byddwn yn dechrau cefnogi newidiadau i’r amgylchedd lleol. Byddwn yn gwella arferion ym 
maes caffael ac yn datblygu safleoedd y GIG sy’n darparu cyfran uwch o ddewisiadau bwyd a diod iach. Hefyd, byddwn 
yn cynyddu mynediad at ddŵr yfed.

Byddwn yn cefnogi mentrau cenedlaethol fel Pŵer Llysiau a’r Bwrdd Pys Plîs. Mae hyn yn cynnwys prosiect a ariennir 
gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru trwy Synnwyr Bwyd Cymru er mwyn cynorthwyo busnesau 
ac awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys arlwywyr, lleoliadau a chwmnïau yng Nghymru, i gynyddu lefel y ffrwythau a 
llysiau yn eu cynnig bwyd. 

Partneriaid arweiniol
Llywodraeth Cymru, y Diwydiant Bwyd, Canolfannau Arloesi Bwyd Cymru, Sefydliadau’r Sector Cyhoeddus, Synnwyr 
Bwyd Cymru ac Arlwywyr.  



Maes Blaenoriaeth 
Cenedlaethol 2
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Creu amgylcheddau a mannau egnïol i’n galluogi i symud mwy 

Byddwn yn gwneud y canlynol erbyn 2022:
 ● Buddsoddi mewn Teithio Llesol. Byddwn yn buddsoddi £30 miliwn yn 2020-
21 er mwyn galluogi awdurdodau lleol i ddatblygu cynlluniau teithio llesol a 
darparu rhwydweithiau llwybrau cerdded a seiclo integredig. Hefyd, byddwn 
yn buddsoddi mewn cynlluniau eraill i hyrwyddo cerdded a seiclo trwy Grant 
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau gwerth £5 miliwn a Grant  Diogelwch ar y 
Ffyrdd gwerth £4 miliwn. 

 ● Rhoi camau ar waith i gyflwyno terfyn cyflymder diofyn 20mya mewn ardaloedd 
preswyl ac annog syniadau i hyrwyddo mannau ar gyfer teithio neu chwarae.

 ● Datblygu adnodd “Amgylcheddau Iach” a fydd yn cynorthwyo cynllunwyr, 
timau iechyd y cyhoedd a phartneriaid i wneud mwy a gweithredu’n gynt er 
mwyn llywio amgylcheddau pwysau iach lleol. 

 ● Buddsoddi mewn seilwaith amrywiol a’i gydgysylltu. Bydd hyn yn cynnwys:
• Gweithio gyda Trafnidiaeth Cymru i wella cysylltiadau a chyfleoedd teithio 

llesol yn y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus.
• Adolygu’r defnydd o gytundebau Adran 106 i hyrwyddo darpariaeth mannau 

diogel a hygyrch mewn datblygiadau tai newydd. 
• Buddsoddi £5 miliwn hyd at 2021 trwy Chwaraeon Cymru er mwyn gwella a 

buddsoddi mewn cyfleusterau mewn cymunedau lleol. 
• Cyflwyno grant cyfalaf Hybiau Cymunedol a Chanolfannau Dysgu Cymunedol 

gwerth £15 miliwn hyd at 2021 er mwyn cyflwyno cynlluniau peilot trwy 
Ysgolion Bro sy’n darparu mynediad at gyfleusterau at ddibenion cymunedol.  

 ● Cefnogi awdurdodau lleol a phartneriaid trwy’r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae er mwyn sicrhau cyfleoedd chwarae sy’n diwallu anghenion 
teuluoedd yn lleol. 



Pa newidiadau fydd yn deillio o hyn?
Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ein rhaglen teithio llesol a’i datblygu er mwyn 
sicrhau mai cerdded a seiclo yw’r dulliau sy’n cael eu dewis gan bobl Cymru o 
deithio dros bellteroedd byr. Yn ogystal â buddsoddi, byddwn yn parhau i hyrwyddo 
arweinyddiaeth a chydgysylltu gwaith ymgynghori ac ymgysylltu effeithiol er mwyn 
sicrhau bod y broses o ddatblygu cynlluniau’r rhwydwaith, dewisiadau ar gyfer 
llwybrau a dylunio cynlluniau yn adlewyrchu anghenion cymunedol. Trwy ddefnyddio 
pwerau i bennu terfyn cyflymder o 20mya yng Nghymru, byddwn yn creu mannau 
mwy diogel mewn cymunedau ac yn hyrwyddo gweithgarwch corfforol a fydd yn 
cysylltu ag ymyraethau ymddygiad er mwyn sicrhau effeithiolrwydd. 

Byddwn yn gweithio i helpu i wella iechyd a llesiant y boblogaeth trwy’r system 
cynllunio defnydd tir yng Nghymru. Bydd hyn yn cefnogi blaenoriaethau strategol 
allweddol i integreiddio iechyd a llesiant mewn prosesau cynllunio. Bydd yn sicrhau 
bod amgylcheddau a datblygiadau cynaliadwy ac iach yn cael eu creu ar yr un pryd 
â chynlluniau a pholisïau eraill. Byddwn yn datblygu offer ac adnoddau y gellir eu 
haddasu ar lefel leol i ymateb i gyd-destun ac anghenion y gymuned. Wedyn byddwn 
yn gweithio gydag ardaloedd lleol i brofi dulliau gweithredu a rhannu’r hyn a ddysgir.  
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Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i archwilio cyfleoedd trwy 
ein buddsoddiad mewn seilwaith ac yn ceisio cryfhau’r defnydd o 
gynlluniau lleol i ganolbwyntio ar amgylcheddau pwysau iach. Bydd hyn 
yn gymorth i ni hyrwyddo’r broses o integreiddio llwybrau sy’n cysylltu 
â chyfleusterau cymunedol, hybiau trafnidiaeth a lleoliadau lleol er 
mwyn canolbwyntio ar hyrwyddo iechyd da a llesiant. Hefyd, byddwn 
yn datblygu Strategaeth Drafnidiaeth Cymru newydd a fydd yn cyflwyno 
ein polisïau strategol ar gyfer hyrwyddo cyfleusterau a gwasanaethau 
trafnidiaeth diogel, integredig, cynaliadwy, effeithlon ac economaidd. 

Partneriaid arweiniol
Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 
Cymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref, Chwaraeon Cymru, Chwarae 
Cymru,  Ysgolion a Thrafnidiaeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru.
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Maes Blaenoriaeth Cenedlaethol 3
Datgloi’r potensial oddi mewn i’n hamgylchedd naturiol

iechyd cymunedol lleol.
 ● Sicrhau bod ein buddsoddiad mewn 
digwyddiadau mawr yn arwain at fanteision 
cymdeithasol ehangach. Byddwn yn ceisio 
defnyddio digwyddiadau mawr fel platfform i 
hyrwyddo defnydd cymunedau o amgylchedd 
a thirwedd naturiol Cymru er mwyn mwynhau’r 
awyr agored a hybu iechyd a llesiant da.

 ● Cyflwyno un ar ddeg o Byrth Darganfod trwy Barc 
Rhanbarthol y Cymoedd. Erbyn 2021 byddwn yn 
darparu cronfa  £7 miliwn a fydd yn defnyddio 
treftadaeth ddiwylliannol a diwydiannol 
gyfoethog i annog pobl i fod yn fwy egnïol ac 
archwilio tirweddau’r Cymoedd. 

 ● Datblygu cyfres o gynigion i wella cyfleoedd 
ar gyfer hamdden awyr agored. Byddwn yn 
datblygu cyfleoedd trwy ein rhwydwaith hawliau 
tramwy a thir mynediad agored helaeth trwy 
ein rhaglen diwygio mynediad. Bydd y cynigion 
hyn yn cynyddu cyfleoedd i bobl fwynhau’r awyr 
agored yn yr ardal leol.

 ● Datblygu a hyrwyddo nifer o’r llwybrau hamdden 
awyr agored mwyaf poblogaidd yng Nghymru 
gan gynnwys Llwybr Arfordir Cymru a Llwybrau 
Cenedlaethol. Yn 2020-21, bydd rhaglen gyfalaf 
£8 miliwn Tirweddau Cynaliadwy Lleoedd 
Cynaliadwy yn ariannu gwelliannau i’n Parciau 
Cenedlaethol, Ardaloedd o Harddwch Naturiol 

Byddwn yn gwneud y canlynol erbyn 2022:
 ● Buddsoddi  £14 miliwn trwy’r Grant Galluogi Adnoddau 
Naturiol a Llesiant er mwyn gwella ansawdd yr 
amgylchedd lleol, creu rhwydweithiau ecolegol cydnerth 
ac ehangu mynediad at seilwaith gwyrdd cynaliadwy 
trwy 38 prosiect a fydd yn darparu gweithgareddau hyd at 
2022. Mae cylchoedd cyllido eraill wedi’u cynllunio ar gyfer 
y dyfodol.

 ● Cefnogi’r grant Cyfalaf Seilwaith Gwyrdd sy’n cyfrannu 
ar hyn o bryd at brosiectau yng Nghymru a gefnogir trwy 
gynlluniau EULIFE a Chronfa Dreftadaeth y Loteri hyd at 
2021. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo £6,076,500 
tuag at gost pedwar prosiect EULIFE yng Nghymru, fel 
rhan o brosiectau sy’n costio cyfanswm o £22,561,563 
(buddsoddiad o 27% gan Lywodraeth Cymru sy’n denu 
buddsoddiad o 73% gan EU LIFE ac eraill). Ar gyfer 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri, mae Llywodraeth Cymru wedi 
buddsoddi £750,000 fel rhan o becyn cyllido sy’n cefnogi 
prosiect gwerth dros £7 miliwn.

 ● Cefnogi cyllid ar gyfer Cynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi, sydd wedi arwain at 60 o 
brosiectau lleol yn derbyn cyllid gwerth £2.1 miliwn hyd 
yn hyn trwy ei dri chylch cyllido cyntaf. Bydd cylchoedd 
cyllido’r dyfodol yn agor yn y gwanwyn a’r hydref ar gyfer y 
blynyddoedd nesaf.

 ● Gweithredu Blwyddyn Awyr Agored fel rhan o’n gwaith ym 
maes twristiaeth. Yn 2020 byddwn yn cyflwyno ymgyrch 
amlgyfrwng fawr i hyrwyddo gweithgareddau awyr 
agored ledled Cymru, gan gynnig cyllid gwerth £6 miliwn 
i dargedu seilwaith twristiaeth ar raddfa fach a fydd yn 
rhoi blaenoriaeth i brosiectau sy’n fanteisiol i welliannau 



Eithriadol a’r rhwydwaith hawliau tramwy. 
Pa newidiadau fydd yn deillio o hyn?
Byddwn yn buddsoddi mewn cynlluniau a rhaglenni sy’n golygu bod modd 
defnyddio adnoddau naturiol i hyrwyddo a chynyddu gweithgareddau hamdden, 
chwarae neu deithio llesol. Bydd hyn yn ceisio manteisio ar y cyfleoedd sylweddol 
oddi mewn i’r dirwedd naturiol ac annog pobl leol i archwilio’r ardaloedd cyfagos. 
Bydd hyn yn cynnwys datblygu rhwydwaith cynyddol o lwybrau a mynediad i 
hamdden sy’n cysylltu llwybrau teithio llesol ac yn creu cyfleoedd cerdded neu 
seiclo newydd.

Nod y cynllun twristiaeth newydd - Croeso i Gymru: blaenoriaethau i’r economi 
ymwelwyr 2020 i 2025 yw tyfu twristiaeth er budd Cymru, gyda nodau sy’n 
cynnwys sicrhau buddion amgylcheddol ac iechyd ehangach. Mae’n seiliedig ar yr 
egwyddor bod yr hyn sy’n dda i ymwelwyr hefyd yn dda i bobl yng Nghymru. Bydd 
y cynllun yn parhau i hyrwyddo cynnig craidd ‘Cymru’, gan gynnwys tirweddau 
ac asedau naturiol, diwylliant a threftadaeth, a chyfleoedd ar gyfer antur. Mae’r 
blaenoriaethau newydd yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer seilwaith sylfaenol 
a fydd yn galluogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr 
agored, cefnogi cynhyrchion arbenigol fel beicio a beicio mynydd, a’n llwybrau 
cenedlaethol ynghyd â pharhau i hyrwyddo’r cynnig craidd trwy ymgyrchoedd fel 
Blwyddyn y Awyr Agored.

Byddwn yn datblygu dulliau gweithredu penodedig gyda chymunedau er mwyn 
helpu i annog a chymell pobl i symud mwy. Rydym yn awyddus i archwilio 
sut i annog teuluoedd, plant a phobl mewn ardaloedd o amddifadedd uchel i 
ddefnyddio tirweddau ar gyfer chwarae a gweithgareddau hamdden egnïol. Gall 
mynediad at amgylchedd o ansawdd da gael effaith fawr ar iechyd a llesiant ein 
cymunedau. Byddwn yn gweithio gyda Gwobr y Faner Werdd i gysylltu pobl â’r 
parciau a’r mannau gwyrdd gorau. Hefyd, yn y cyfnod hwn byddwn yn parhau 
i ddatblygu cysylltiadau â dulliau presgripsiynu cymdeithasol a phrosiectau 
cymunedol sy’n hyrwyddo iechyd corfforol ac iechyd meddwl da. 

Partneriaid arweiniol
Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 
Chwaraeon Cymru, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (gan gynnwys 
awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol), y Sector Twristiaeth, y Trydydd 
Sector a sefydliadau cymunedol. 
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Maes Blaenoriaeth Cenedlaethol 4
Datblygu ein hamgylcheddau dysgu i fod yn iach, yn egnïol ac i hyrwyddo llesiant emosiynol

Byddwn yn gwneud y canlynol erbyn 2022:
 ● Datblygu adnoddau a gwybodaeth amrywiol sy’n 
gysylltiedig â’r cwricwlwm newydd. Bydd hyn yn 
hwyluso dysgu proffesiynol ac yn darparu llawer o 
ddewisiadau i ysgolion gefnogi Maes Iechyd a Lles y 
cwricwlwm. Bydd yn cynnwys:

• Coginio, bwyd, maeth a hydradu er mwyn galluogi 
disgyblion i asesu effeithiau penderfyniadau a 
dewisiadau iach mewn ffordd feirniadol. 

• Alinio Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith 
Cymru, y rhaglen Eco-sgolion a Chwaraeon mewn 
Ysgolion i gefnogi gweithgarwch corfforol. 

 ● Datblygu cynnig gweithgarwch corfforol allgwricwlar 
yng Nghymru a fydd yn cynyddu nifer y lleoliadau gofal 
plant ac ysgolion sy’n cymryd rhan mewn mentrau 
gweithgarwch corfforol bob dydd. Bydd hyn yn 
gwella’r diwrnod ysgol ac yn darparu cyfleoedd i blant 
a phobl ifanc fod yn weithgar o safbwynt corfforol a 
diwylliannol. Byddwn yn gweithio gyda Phartneriaeth 
Gweithgarwch Corfforol Cymru i ddatblygu cyfres 
o ddulliau dysgu proffesiynol y gellir eu teilwra’n 
llwybrau dysgu proffesiynol pwrpasol er mwyn cefnogi’r 
cwricwlwm newydd i Gymru. 

 ● Ystyried cyfyngu ar fwydydd poeth parod a hysbysebu 
mewn amgylcheddau stryd ar ôl yr ysgol. Erbyn 
haf 2021 byddwn yn cynnal ymgynghoriad sy’n 
canolbwyntio ar fannau cyhoeddus sy’n denu plant a 
phobl ifanc yn rheolaidd. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn 
ystyried rôl cyfleoedd cynllunio a thrwyddedu wrth greu 
amgylcheddau iachach. 

 ● Dechrau gwaith i lywio’r broses o ddiwygio Rheoliadau 
Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) 
(Cymru) 2013. Trwy’r gwaith hwn byddwn yn ymgorffori 
argymhellion dietegol diweddaraf y llywodraeth. Byddwn 
yn ymgysylltu â dysgwyr a’u teuluoedd er mwyn casglu eu 
safbwyntiau ar y bwyd sy’n cael ei ddarparu mewn ysgolion. 

 ● Monitro effaith canllawiau arferion gorau Bwyd a Maeth 
ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant. Byddwn yn datblygu 
enghreifftiau o arferion da, yn cefnogi lleoliadau trwy 
ddarparu hyfforddiant, yn gweithio gydag Arolygiaeth Gofal 
Cymru, ac yn hyrwyddo gwelliant parhaus. 

 ● Hyrwyddo teithio llesol i’r ysgol. Byddwn yn darparu £5 
miliwn y flwyddyn trwy raglen gyfalaf Llwybrau Diogel 
mewn Cymunedau er mwyn cefnogi llwybrau llesol i’r ysgol. 
Byddwn yn lansio rhaglen ddiwygiedig Hyrwyddo Teithio 
Llesol mewn Ysgolion ac yn cyflwyno arolwg “Dwylo i fyny” 
a fydd yn gwrando ar safbwyntiau disgyblion ar deithio 
llesol. 

 ● Darparu canllawiau wedi’u diweddaru ar amgylcheddau 
iach ac egnïol. Byddwn yn adolygu ac yn cryfhau meini 
prawf a darpariaeth y Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy 
a chynllun Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru yn ymwneud 
â bwyd, chwarae ac amgylcheddau gweithgarwch corfforol. 
Byddwn yn datblygu arferion gorau er mwyn rhannu a 
hyrwyddo mwy o newid.  

 ● Cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r Cynnig Gofal Plant i 
Gymru. Byddwn yn buddsoddi dros £80 miliwn o gyllid 
cyfalaf hyd at 2021 i ehangu’r seilwaith, gan gynnwys 
cynyddu mynediad at fannau sy’n hyrwyddo chwarae a 
gweithgarwch corfforol. 
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Pa newidiadau fydd yn deillio o hyn?
Un o bedwar diben y cwricwlwm newydd yw bod 
dysgwyr yn datblygu fel unigolion iach, hyderus. Un 
o nodweddion allweddol y diben hwn fydd cefnogi 
dysgwyr i ddefnyddio gwybodaeth am effaith deiet ac 
ymarfer corff ar iechyd corfforol ac iechyd meddwl yn 
eu bywydau bob dydd. Bydd y cwricwlwm newydd, 
trwy’r dull Deilliannau Cyflawniad, yn galluogi ysgolion 
i ymgynghori â dysgwyr ar yr ystod o ddewisiadau sydd 
ar gael iddynt. Byddwn yn gweithio i sicrhau bod gan 
ysgolion fynediad at gynnig integredig sy’n darparu 
cymorth a chefnogaeth iddynt. 

Rydym yn awyddus i greu amgylcheddau y tu mewn 
a’r tu allan i ysgolion sy’n cefnogi ac yn atgyfnerthu 
negeseuon iechyd cadarnhaol. Byddwn yn archwilio’r 
defnydd o bwerau cynllunio a thrwyddedu er mwyn 
sicrhau nad yw plant a phobl ifanc yn dod i gysylltiad 
â hysbysebion ar gyfer bwyd sydd â lefelau uchel o 
fraster, halen neu siwgr. Hefyd, byddwn yn gweithio 
mewn ysgolion i ddatblygu amgylcheddau sy’n cefnogi 
dewisiadau da o safbwynt bwyd a gweithgarwch 
corfforol. Bydd hyn yn cynnwys annog teuluoedd i 
ymgysylltu â’u hamgylcheddau cymunedol.

Partneriaid arweiniol
Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Chwaraeon Cymru, 
Awdurdodau Lleol, Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod 
Sylfaen, Consortia Ysgolion, Lleoliadau Gofal Plant a’r 
Blynyddoedd Cynnar, Ysgolion ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru. 
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Maes Blaenoriaeth Cenedlaethol 5
Sicrhau bod ein plant yn cael y cychwyn gorau mewn bywyd a bod eu pwysau’n iach 
wrth ddechrau yn yr ysgol

Byddwn yn gwneud y canlynol erbyn 2022:
 ● Buddsoddi yn y rhaglen 10 cam ar gyfer pwysau iach ledled Cymru, gan gyflwyno ymyraethau a 
chamau amrywiol gyda’r nod o gefnogi teuluoedd â phlant ifanc. Bydd ymyraethau wedi’u teilwra 
i grwpiau penodol, wedi’u llywio gan wyddoniaeth ymddygiad ac yn ceisio hyrwyddo newidiadau 
cadarnhaol bach. 

• Datblygu cynnig digidol gwell a fydd yn darparu gwybodaeth a chyngor cyson, awdurdodol a 
pherthnasol ar gyfer rhieni, gofalwyr a theuluoedd. Bydd hyn yn cynnwys adolygu a diweddaru’r 
adnodd Naw Mis a Mwy.  

• Darparu cyngor a chymorth hygyrch a chryno sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer gweithwyr 
proffesiynol yn ymwneud â phwysau iach er mwyn helpu i sicrhau bod negeseuon a chyngor i 
rieni yn gyson. 

• Datblygu sgiliau a hyder gweithwyr proffesiynol wrth gyflwyno ymyraethau pwysau iach cryno 
trwy ddarparu hyfforddiant fesul tipyn ar gyfer Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif a darparu rhagor o 
hyfforddiant i’r rhai sy’n gwneud gwaith mwy arbenigol. 

• Cynorthwyo lleoliadau’r blynyddoedd cynnar i fabwysiadu dull gweithredu seiliedig ar 
dystiolaeth ar gyfer llythrennedd corfforol a symudiad sylfaenol.  

 ● Gweithredu ym mhob un o’r saith Bwrdd Iechyd Lleol er mwyn cynorthwyo mamau i gyflawni a 
chynnal pwysau iachach yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl genedigaeth eu plentyn.

 ● Adolygu’r Cynllun Cychwyn Iach yng Nghymru. Rydym eisiau ystyried a yw’r cynllun yn addas 
i helpu teuluoedd incwm isel â phlant ifanc i gael mynediad at ddeiet iach. Byddwn yn casglu 
tystiolaeth i weld sut y gallem gryfhau’r ddarpariaeth. Byddwn yn parhau i weithio gyda 
Llywodraeth y DU i gynyddu nifer y bobl sy’n manteisio ar y cynllun, gan gynnwys trwy ddigideiddio.

 ● Cyflwyno ein Cynllun Gweithredu Pum Mlynedd Cymru Gyfan ar Fwydo ar y Fron. Byddwn yn annog 
ac yn cefnogi mwy o famau i fwydo ar y fron, ac yn lleihau anghydraddoldebau mewn cyfraddau 
bwydo ar y fron. 

 ● Treialu’r cynllun ‘Bwndel Babi’ o eitemau hanfodol ar gyfer babanod newydd anedig. Bydd hyn yn 
ceisio darparu cymorth ac arweiniad ar gyfer rhieni a’u babanod. Cyflwynir y cynllun peilot yn 2020.
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Pa newidiadau fydd yn deillio o hyn?
Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf byddwn yn 
canolbwyntio ar ddatblygu dulliau gweithredu sy’n 
cefnogi gwaith atal ac ymyrryd yn gynnar. Rydym eisiau 
gwrthdroi lefelau gordewdra ymysg plant, gan sicrhau 
bod pwysau plant yn iach wrth iddynt ddechrau yn yr 
ysgol. Dyna pam mae’n hanfodol canolbwyntio ar y 
blynyddoedd cynnar pwysig, yn enwedig am ei bod yn 
hysbys bod ymddygiad cadarnhaol yn ystod y cyfnod 
hwn yn gallu parhau gydol oes.  

Rydym eisiau sicrhau bod gan rieni fynediad at y 
wybodaeth a’r cymorth gorau yn unol â’n cynllun ‘Gofal 
Mamolaeth yng Nghymru: Gweledigaeth Bum Mlynedd 
ar gyfer y Dyfodol’ (2019-2024). Byddwn yn cyflwyno’r 
rhaglen 10 Cam i Bwysau Iach yn raddol er mwyn 
sicrhau bod rhieni yn derbyn cymorth sy’n addas i’w 
hanghenion ac yn berthnasol i’w bywydau. 

Rydym am sicrhau bod gweithwyr iechyd a gofal 
proffesiynol yn teimlo’n hyderus ac yn gymwys i 
gefnogi teuluoedd trwy’r 1000 o ddiwrnodau cyntaf. 
Rydym eisiau sicrhau eu bod yn manteisio ar eu cyfle 
i ddatblygu sylfaen iach fel bod eu babanod yn gallu 
tyfu a datblygu. Rydym am i leoliadau’r blynyddoedd 
cynnar fodelu ymarfer da a chreu amgylchedd lle mae 
ymddygiad iach yn arfer cyffredin.

Partneriaid arweiniol
Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Leol, Byrddau 
Iechyd Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Chwaraeon 
Cymru, bydwragedd, ymwelwyr iechyd, nyrsys, 
meddygon teulu, gweithwyr y blynyddoedd cynnar a 
Dechrau’n Deg.
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Byddwn yn gwneud y canlynol erbyn 2022:
 ● Cyflwyno Rhaglen Plant a Theuluoedd er mwyn profi 
model ymyrraeth mewn tair ardal benodol o Gymru. 
Ar ôl gwanwyn 2020, byddwn yn buddsoddi dros 
£600,000 y flwyddyn i ddatblygu dulliau o weithio gyda 
theuluoedd. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â 
rhaglenni ymyrraeth gynnar sydd eisoes wedi’u sefydlu, 
fel Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, a sefydliadau a 
rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu ystod o syniadau, 
ymyraethau ac atebion.

 ● Ariannu Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau’r Ysgol (SHEP). 
Mae cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21 yn 
cynnwys £2.7miliwn ar gyfer SHEP, a fydd yn galluogi’r 
rhaglen i gyrraedd 7,600 o blant o bosibl. Mae SHEP 
yn cefnogi plant yn ystod gwyliau’r haf trwy gynnal 
sesiynau gweithgareddau a darparu dau bryd bwyd 
maethlon y dydd. 

 ● Byddwn yn mynd i’r afael â newyn gwyliau trwy 
ddarparu prydau a byrbrydau iach yn ystod gwyliau’r 
ysgol i blant mewn ardaloedd o amddifadedd uchel 
trwy leoliadau gwaith chwarae presennol. Rydym 
wedi derbyn cyllid gwerth £1 miliwn ar gyfer 2020-21 
a byddwn yn dyrannu’r cyllid hwn i leoliadau chwarae 
trwy Awdurdodau Lleol a sefydliadau ymbarél eraill. 
Byddwn yn darparu lwfans ychwanegol ar gyfer 
disgyblion blwyddyn 7 sy’n derbyn prydau ysgol am 
ddim o fis Medi 2020 ymlaen.

 ● Defnyddio’r Grant Datblygu Disgyblion i gynyddu 
cymorth ar gyfer teuluoedd sydd ag incymau is. Byddwn 
yn darparu Mynediad at Grantiau Datblygu er mwyn 
cynorthwyo rhieni i dalu rhai o gostau’r diwrnod ysgol, 
gan gynnwys mynediad at weithgareddau chwaraeon. 
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 ● Cyflymu ymdrechion i gynyddu lefelau gweithgarwch 
corfforol yng Nghymru. Byddwn yn gweithio gyda 
Phartneriaeth Gweithgarwch Corfforol Cymru (WPAP) 
i wneud y canlynol:

• Sefydlu Partneriaethau Chwaraeon ledled 
Cymru er mwyn datblygu dull systemau cyfan 
o ddarparu gweithgarwch corfforol, a fydd 
yn archwilio materion ac atebion penodol yn 
ymwneud ag anghydraddoldebau iechyd.  

• Helpu i ddarparu Cronfa Iach ac Egnïol £5.4 
miliwn a fydd yn canolbwyntio ar sicrhau bod 
mwy o bobl yn symud, gan ddefnyddio asedau a 
chryfderau lleol.

• Buddsoddi £100,000 gyda Chyrff Llywodraethu 
Chwaraeon Cenedlaethol er mwyn datblygu 
cynlluniau peilot trwy gynllun cyflawni 
cydweithredol sy’n profi dulliau arloesol o 
ehangu cyfleoedd gweithgarwch corfforol.

• Gweithio gyda’r Ganolfan Newid Hinsawdd a 
Thrawsnewidiadau Cymdeithasol ym Mhrifysgol 
Caerdydd i ddatblygu rhaglen newid ymddygiad 
sy’n cynyddu lefelau gweithgarwch corfforol 
ledled Cymru.

 ● Buddsoddi £500,000 y flwyddyn mewn cynnig 
hamdden cenedlaethol ar gyfer pobl dros 60 oed 
a fydd yn hyrwyddo gweithgarwch corfforol a 
dewisiadau ffordd o fyw iach. Byddwn yn sicrhau 
mai dull gweithredu wedi’i dargedu yw hwn er mwyn 
lleihau anghydraddoldebau iechyd, a byddwn yn 
ceisio lleihau ynysu cymdeithasol. 

Maes Blaenoriaeth Cenedlaethol 6
Mynd i’r afael â rhwystrau i wneud dewisiadau iach, a lleihau anghydraddoldebau iechyd



gwyliau, allgau cymdeithasol ac anniogelwch bwyd. 
Mae’n darparu cyfleoedd i blant fod yn fwy egnïol, 
bwyta’n iach a datblygu cyfeillgarwch ag eraill, yn 
ogystal â manteisio ar gyfleusterau’r ysgol leol. Hefyd, 
mae tystiolaeth yn dangos bod mwy o bobl ifanc yn 
defnyddio eu lwfans prydau ysgol am ddim i brynu 
bwyd amser brecwast neu yn ystod egwyl y bore 
oherwydd bod angen bwyd arnynt wrth gyrraedd yr 
ysgol am nad ydynt wedi bwyta brecwast priodol. 
Trwy ddarparu lwfans ychwanegol i’r rhai sy’n derbyn 
prydau ysgol am ddim, byddwn yn ceisio lleihau 
cyfran y myfyrwyr hyn.

Rydym yn gwybod bod llawer o deuluoedd yn wynebu 
rhwystrau i gymryd rhan mewn gweithgarwch 
corfforol, yn enwedig mewn ardaloedd â lefelau uwch 
o amddifadedd. Mae angen i ni ddeall y rhwystrau 
hyn a deall yr hyn a fyddai’n gwneud gweithgarwch 
corfforol yn haws ac yn fwy deniadol. Wedyn, gallwn 
fynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau strwythurol a sicrhau 
bod cynnig mwy amrywiol yn cael ei ddarparu ar 
gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd er mwyn cadw 
pobl yn egnïol ar hyd eu hoes. Rydym eisiau lleihau 
cost mynediad ac annog pobl ledled Cymru i symud 
mwy ar hyd eu hoes. Bydd hyn yn cynnwys cyflwyno’r 
Gronfa Iach ac Egnϊol a datblygu dulliau o newid 
ymddygiad sy’n cyd-fynd â Chanllawiau Gweithgarwch 
Corfforol y Prif Swyddog Meddygol. 

Partneriaid arweiniol
Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru, Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd Lleol, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, Chwaraeon Cymru, 
Cyfoeth Naturiol Cymru, Dechrau’n Deg a Teuluoedd 
yn Gyntaf, Hyb Cymorth ACE, Chwarae Cymru.

Pa newidiadau fydd yn deillio o hyn?
Rydym yn gwybod ei bod yn anodd i lawer o 
deuluoedd wneud dewisiadau iach oherwydd eu bod 
yn wynebu nifer o rwystrau. Rydym eisiau archwilio 
sut y gallwn gefnogi a galluogi dewisiadau cadarnhaol 
a lleihau rhwystrau. Byddwn yn ehangu gwaith 
presennol y Ganolfan Profiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod sy’n codi ymwybyddiaeth o’r berthynas 
rhwng profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, bwyd 
a gordewdra. 

Byddwn yn manteisio ar sylfaen dystiolaeth ac 
ar gryfderau ac asedau tair ardal leol er mwyn 
cydweithio ar ymyrraeth bwysau iach gymunedol ar 
gyfer teuluoedd.  Byddwn yn dysgu o ardaloedd sy’n 
gwneud cynnydd, gan brofi, dysgu a datblygu dull 
gweithredu sy’n gweithio yn ein cyd-destun.

Mae cynllun Cychwyn Iach yn cael ei gyflwyno gan 
Lywodraeth y DU, ac mae’n darparu talebau i brynu 
bwyd maethlon a mynediad at fitaminau di-dâl ar gyfer 
mamau a’u teuluoedd sy’n derbyn budd-daliadau 
penodol. Rydym eisiau adolygu effeithiolrwydd y 
cynllun yng Nghymru, a gallem ystyried gofyn am 
bwerau datganoledig os yw’n ymddangos y gallai 
dull cymorth arall arwain at fanteision maethol gwell. 
Hefyd, rydym yn awyddus i ddatblygu llwyddiant 
arwyddocaol ein rhaglenni bwyd yn ystod gwyliau 
ysgol a chynyddu mynediad atynt ledled Cymru.  

Mae sicrhau bod gan blant fynediad at brydau iach 
a maethlon yn helpu i feithrin arferion iach y gall 
plant eu rhannu â’u teuluoedd a’u trosglwyddo i’w 
bywydau fel oedolion. Mae’r rhaglen SHEP yn mynd 
i’r afael â materion fel colli cysondeb dysgu yn ystod y 
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Maes Blaenoriaeth Cenedlaethol 7
Darparu gwasanaethau cymorth teg i helpu pobl i gyflawni neu gynnal 
pwysau iach

Byddwn yn gwneud y canlynol erbyn 2022:
 ● Buddsoddi £2.9 miliwn yn ychwanegol bob blwyddyn fel bod Byrddau Iechyd Lleol a 
phartneriaid yn gallu cyflwyno Llwybrau Gordewdra Cymru Gyfan ar eu newydd wedd – 
un ar gyfer oedolion ac un ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd. Byddwn yn gweithio 
gyda Byrddau Iechyd Lleol a phartneriaid i ddatblygu cynlluniau sy’n canolbwyntio ar 
ganlyniadau ar sail anghenion lleol. Bydd hyn yn cynnwys:

• Gwasanaethau wedi’u datblygu’n lleol yn ystod y cam atal ac ymyrraeth gynnar  
(lefelau 1 a 2), sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Byddwn yn datblygu dewislen o 
ddewisiadau er mwyn llywio penderfyniadau lleol a chynyddu mynediad at gymorth 
gwerthuso i helpu i wella canlyniadau.

• Bydd gwasanaethau lefel 3 arbenigol ar gael ledled Cymru erbyn gaeaf 2020 ar gyfer 
oedolion a phlant, pobl ifanc a theuluoedd. 

• Gwella’r llwybr mynediad ar gyfer pobl y mae angen llawdriniaeth fariatrig arnynt.
• Defnydd systematig o wybodaeth a data i ganolbwyntio ar ganlyniadau a helpu i wella 

gwasanaethau. 
 ● Cyflwyno rhaglenni cenedlaethol a fydd yn helpu i weithredu Llwybrau Gordewdra Cymru 
Gyfan. Bydd hyn yn cynnwys:

• Cyflwyno rhaglen genedlaethol Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif ar gyfer gweithwyr iechyd 
a gofal proffesiynol, er mwyn cynyddu hyfforddiant a hyder i gynnal sgyrsiau sensitif â 
chleifion, gan ystyried stigma.  

• Gweithio gyda byrddau iechyd i gyflwyno dulliau y cytunir arnynt yn genedlaethol 
o fynd i’r afael â gwasanaethau cyn gwneud diagnosis o ddiabetes a gwasanaethau 
atchweliad diabetes er mwyn lleihau’r cynnydd yn nifer y bobl sydd â diabetes math 2.

• Sicrhau bod y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn 
darparu cymorth wedi’i dargedu ar gyfer pobl sydd eisoes â chyflyrau cronig, gan 
gynnwys darparu cyngor ar ffordd o fyw a deiet.  
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Pa newidiadau fydd yn deillio o hyn?
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol 
amrywiol yng Nghymru i ddatblygu safonau ar gyfer llwybrau gordewdra 
diwygiedig sydd i’w lansio yn gynnar yn 2020. Bydd y safonau newydd yn 
hwyluso dull gweithredu cyson a theg sy’n seiliedig ar dystiolaeth ledled 
gwasanaethau rheoli pwysau yng Nghymru er mwyn sicrhau bod pobl yn derbyn 
gofal tebyg ble bynnag y maent yn byw.

Defnyddir set ddata graidd newydd i fonitro canlyniadau ac ysgogi gwelliant 
parhaus mewn gwasanaethau. Byddwn yn sefydlu targedau trwy Fframweithiau 
Cynllunio’r GIG o 2020 ymlaen, ac yn monitro cynnydd o safbwynt cyflwyno 
gwasanaethau. Bydd y buddsoddiad ychwanegol yn helpu i gefnogi Byrddau 
Iechyd Lleol a phartneriaid. Fodd bynnag, mae’r gwaith hwn yn rhan o ddull atal 
ehangach sy’n cael ei gymeradwyo trwy ‘Cymru Iachach’, ein cynllun iechyd a 
gofal cymdeithasol 10 mlynedd. 

Bydd cynllun y llwybr yn helpu i nodi ble mae angen sgiliau ac arbenigedd 
penodol yn ystod pob cam. Trwy ganolbwyntio ar gymorth atal ac ymyrraeth 
gynnar, bydd modd sicrhau bod pobl yn derbyn cymorth ar y lefel briodol a’r 
adeg gywir. Rydym am sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn teimlo’n hyderus 
wrth gynnal sgyrsiau bob dydd i godi’r mater o bwysau iach, gan sicrhau bod 
cymorth priodol ar waith. Mae hyn yn cynnwys datblygu dulliau amrywiol trwy 

bresgripsiynu cymdeithasol er mwyn ysbrydoli neu annog pobl i gyflawni 
pwysau iach. Bydd cynigion yn cael eu teilwra yn unol â dewisiadau ac 
anghenion yr unigolyn.

Rydym am sicrhau bod clinigwyr amrywiol yn cyfrannu at wasanaethau 
arbenigol amlddisgyblaeth a bod y cymorth a roddir i bobl wedi’i gynllunio i 
ddiwallu eu hanghenion yn hytrach na pherthyn i strwythurau gwasanaethau 
anhyblyg. Trwy godi ymwybyddiaeth o’r cysylltiad rhwng profiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod (ACES) ac ymddygiad sy’n niweidio iechyd 
(fel bwyta emosiynol) ac anghydraddoldebau iechyd, byddwn yn gweithio 
gyda chymunedau ar sail gwybodaeth am drawma. Rydym eisiau datblygu 
gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau a chymuned ymarfer 
ym mhob un o Lwybrau Gordewdra Cymru Gyfan er mwyn rhannu’r hyn a 
ddysgwyd am fodelau gwasanaeth newydd, dulliau o gynnwys defnyddwyr 
gwasanaethau a dulliau arloesol o gynyddu mynediad.  

Partneriaid arweiniol
Llywodraeth Cymru, Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, Byrddau Iechyd Lleol, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, Gofal Sylfaenol (gan gynnwys meddygon teulu), 
Canolfannau Hamdden ac Ymddiriedolaethau, y Trydydd Sector a’r Sectorau 
Cymunedol, a Hyb Cymorth ACE.
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Maes Blaenoriaeth 
Cenedlaethol 8
Datblygu system atal sy’n galluogi arweinyddiaeth ar bob lefel

Byddwn yn gwneud y canlynol erbyn 2022:
 ● Ariannu saith tîm cydgysylltu rhanbarthol i helpu Byrddau Iechyd Lleol, 
Partneriaethau Rhanbarthol a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i hwyluso 
dulliau atal seiliedig ar systemau. Bydd y timau’n barod erbyn haf 2020, a’r nod 
fydd datblygu arweinyddiaeth o’r system ar bob lefel. Bydd hyn yn cynnwys 
datblygu dulliau gweithredu y gellir eu cynyddu a’u cyflwyno ledled Cymru. 

 ● Datblygu tîm cenedlaethol oddi mewn i Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn 
helpu i roi systemau ar waith. Erbyn haf 2020, bydd y tîm hwn yn cefnogi dulliau 
gweithredu lleol, gan gynnwys mynediad at wybodaeth a gwerthusiadau gwell 
er mwyn llywio penderfyniadau lleol. 

 ● Datblygu gwybodaeth well er mwyn llywio penderfyniadau polisi ac ymarfer. 
Bydd hyn yn llywio dulliau gweithredu cenedlaethol a lleol. Byddwn yn gwneud 
y canlynol:

• Gwella setiau data cenedlaethol er mwyn monitro cyfraddau gordewdra 
yn well trwy gyflwyno ail fesur o’r Rhaglen Mesur Plant erbyn hydref 2021 a 
defnyddio data gofal sylfaenol.

• Datblygu dull gwerthuso sy’n cynnwys data a gasglwyd yn lleol er mwyn 
ysgogi gwelliant ac arloesi parhaus sy’n llywio fframwaith canlyniadau 
cenedlaethol.

• Datblygu rhaglen ymchwil genedlaethol i ddatblygu arloesedd ac asesu 
bylchau mewn gwybodaeth a dealltwriaeth. 

 ● Datblygu siarter Pwysau Iach: Cymru Iach. Bydd hyn yn gweithredu fel 
galwad i weithredu ar draws nifer o bartneriaid allweddol er mwyn hyrwyddo 
cydweithrediad ac ysgogi arweinyddiaeth ledled Cymru.

 ● Datblygu dull cyfathrebu systemau sy’n datblygu ar sail ymgysylltu â’r 
gymuned. Bydd hyn yn cynnwys penodi tri Hyrwyddwr Pwysau Iach ar gyfer 
prosiectau ar lawr gwlad. Byddwn yn datblygu storïau ac yn cydgysylltu 
arferion da ymhob rhan o Gymru trwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a 
dulliau cyfathrebu eraill.  
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Pa newidiadau fydd yn deillio o hyn?
Mae Cymru Iachach yn cyflwyno gweledigaeth hirdymor ar gyfer ‘system gyfan iechyd a gofal 
cymdeithasol’ yn y dyfodol sy’n canolbwyntio ar iechyd a llesiant, ac ar atal salwch. Mae’r elfen atal 
o Cymru Iachach, sef Datblygu Cymru Iachach yn darparu modd o weithredu’r elfennau iechyd y 
boblogaeth. 

Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu dull atal sy’n seiliedig ar system 
er mwyn cefnogi anghenion lleol a mabwysiadu agwedd hirdymor, gan ystyried dulliau amgylcheddol 
a newid ymddygiad. Byddwn yn creu capasiti yn y system i ddatblygu cyfrifoldeb ac arweinyddiaeth 
ar y cyd ymysg partneriaid amrywiol. Bydd hyn yn seiliedig ar y pum ffordd o weithio trwy Ddeddf 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Er mwyn cefnogi’r dull gweithio hwn, byddwn yn datblygu data dynamig ac 
yn cynnwys gwerthusiad parhaus er mwyn sicrhau ein bod yn gweithredu ar sail tystiolaeth. 

Er mwyn datblygu gwaith systemau, byddwn yn cyhoeddi pecyn cymorth cenedlaethol ar gyfer 
cyflwyno systemau a fydd yn darparu fframwaith ar gyfer partneriaid lleol a rhanbarthol. Yn gynnar 
yn y broses byddwn yn datblygu digwyddiad thematig cenedlaethol ar gyfer Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, a byddwn yn datblygu rhaglen hyfforddi gyda 
phartneriaid yn ystod haf 2020. Hefyd, rydym yn awyddus i rymuso sefydliadau a chymunedau 
i hyrwyddo arweinyddiaeth trwy ddatblygu siarter pwysau iach. Bydd hyn yn nodi sut y bydd 
cyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd yn cyfrannu at y weledigaeth genedlaethol. 

Byddwn yn sefydlu ail fesur o’r Rhaglen Mesur Plant ac yn casglu data gydol oes er mwyn sicrhau 
bod y wybodaeth orau ar gael. Rydym yn bwriadu archwilio sut mae data ar bwysau cleifion yn gallu 
cael ei gasglu ym maes gofal sylfaenol heb effeithio ar amser ymgynghori cleifion. Bydd hyn yn llywio 
fframwaith canlyniadau a gwerthusiad cenedlaethol, yn ogystal â dulliau gweithredu a darparu lleol.  

Byddwn yn sicrhau bod ein dull gweithredu yn sicrhau gwelliant parhaus, gan wrando ar safbwyntiau 
cymunedau ledled Cymru. I sicrhau bod hyn yn digwydd, byddwn yn datblygu strategaeth gyfathrebu 
a fydd yn defnyddio sianeli’r cyfryngau cymdeithasol, yn rhannu arferion da ac yn sicrhau bod modd i 
ni glywed am brofiadau byw pobl er mwyn dylanwadu ar ddulliau gweithredu.   

Partneriaid arweiniol
Llywodraeth Cymru, Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, Chwaraeon Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, rhanddeiliaid lleol 
amrywiol o bob lefel ac  ym mhob cymuned.
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