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Ein gweledigaeth yw y bydd 
pobl yng Nghaerdydd a Bro 
Morgannwg yn symud mwy a 
bwyta’n dda.

Cyd-destun ar gyfer cyflwyno’r Cynllun yn 20/21 
Mae blwyddyn gyntaf ei gyflwyno wedi digwydd yng nghyd-destun pandemig COVID-19. Yn hyn o beth, mae’n anochel bod adleoli staff ar draws 
sefydliadau sydd yn hanfodol i gyflwyno gweithredoedd o fewn y Cynllun, oedi o ran recriwtio staff yn ogystal ag effaith mesurau coronafeirws ar 
ddyluniad a chyflwyno ymyriadau, wedi effeithio ar y cynnydd cyffredinol. Bydd hyn yn dal yn her i rai partneriaid wrth i ni symud i mewn i ail flwyddyn y 
Cynllun. 

Fodd bynnag, er gwaethaf yr amgylchiadau dros y flwyddyn ddiwethaf, mae ymagweddau arloesol i gyflwyno, gweithio mewn partneriaeth a phrosiectau 
lleol wedi galluogi pobl Caerdydd a Bro Morgannwg i symud bwy a bwyta’n dda.

Cyflwyniad 
Mae’r adroddiad cynnydd cryno hwn yn 
amlygu’r gwaith a wnaed ar draws Caerdydd 
a Bro Morgannwg rhwng Ebrill 2020 a 
Mawrth 2021 i ddatblygu’r Cynllun Symud 
Mwy, Bwyta’n Dda (2020-2023). 

Cefndir  
Datblygwyd y Cynllun Symud Mwy, 
Bwyta’n Dda mewn partneriaeth gan 
Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) 
Bro Morgannwg, Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus (BGC) Caerdydd a’r Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) (Caerdydd 
a’r Fro) ac mae’n nodi 10 maes blaenoriaeth 
ar gyfer gweithredu. Mae’r Cynllun yn 
cyfrannu at gyflwyno nifer o flaenoriaethau 
a gytunwyd gan bob un o’r tri bwrdd 
partneriaeth fel y nodir yn y Cynllun Ardal 
ar gyfer Cynlluniau Llesiant Caerdydd a Bro 
Morgannwg. 

Cafodd y Cynllun ei lansio’n dawel ar 
27 Gorffennaf 2020. Trwy gyfrif twitter 
Symud Mwy, Bwyta’n Dda, cafodd cyfres 
o drydariadau trwy lens penodol COVID-19 
ac yn canolbwyntio ar y prif feysydd 
blaenoriaeth yn ymwneud â theithio llesol, 
iechyd yn y gweithle a chymunedau, eu 
hyrwyddo. Cafodd dolenni i wefan neilltuol 

Symud Mwy, Bwyta’n Dda, gyda mwy 
o wybodaeth sydd yn berthnasol i’r prif 
feysydd blaenoriaeth a chysylltiadau lleol, eu 
rhannu hefyd. 

Bu oedi o ran recriwtio’r tîm Symud Mwy, 
Bwyta’n Dda oherwydd COVID, ond erbyn 
Mawrth 2021, recriwtiwyd ar gyfer pob 
swydd yn llwyddiannus. Roedd y tîm yn rhan 
o Dîm Lleol Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r 
Fro ac yn gweithio’n agos gydag aelodau 
o’r tîm yn cefnogi agendâu bwyta’n iach a 
gweithgaredd corfforol. Gellir cysylltu â’r tîm 
trwy movemoreeatwell@wales.nhs.uk
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Y	cynnydd	yr	ydym	wedi	ei	wneud	
Y	ffordd	ymlaen	ar	gyfer	2021-2022	

Gweithredu	allweddol	 Canlyniadau	allweddol	

Gweithredu	a	chynllunio	cydweithredol	
• Wedi dechrau gwaith gyda phartneriaid yn Ionawr 2021 

i nodi cynnydd 20/21, cwmpasu a datblygu’r meysydd 
gweithredu ymhellach ar gyfer 21/22. 

• Cysylltiadau rhwng sefydliadau partner wedi eu gwneud, a 
chyfleoedd i sefydliadau gydweithio i gyflwyno gweithgaredd 
lleol yn ymwneud â bwyta’n iach a gweithgaredd corfforol 
sydd yn cyd-fynd â’r Cynllun sydd yn cael ei ddwyn ymlaen. 

• Ceisio cyfleoedd i sicrhau bod y Cynllun yn cyd-fynd â 
datblygiadau strategol lleol a chenedlaethol. 

• Adnabod ac ymgysylltu sefydliadau partner ychwanegol 
ar draws y system sydd yn gallu cyfrannu at ddatblygu’r 
Cynllun a gweithio’n gydweithredol. 

• Parhau i gysylltu gweithredoedd ar draws y Cynllun a 
chyfuno ymdrechion sefydliadau gwahanol. 

• Cynnydd yn nifer y cyfleoedd strategol a gymerir i 
ddatblygu gweithredu’n ymwneud â Symud Mwy, Bwyta’n 
Dda. 

• Cynnydd yn nifer y partneriaid sydd yn ymgysylltu â’r 
Cynllun. 

Cyfathrebu	ac	ymgysylltu	
• Gwefan neilltuol Symud Mwy, Bwyta’n Dda wedi ei datblygu 

yn Gymraeg a Saesneg sydd yn rhoi llwyfan allweddol 
ar gyfer rhoi unigolion a sefydliadau mewn cysylltiad 
ag adnoddau, partneriaid cyflenwi yn ogystal â rhannu 
enghreifftiau o arfer da. 

• Presenoldeb Symud Mwy, Bwyta’n Dda wedi ei sefydlu ar 
y cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn wedi cynyddu’n gyson. 
Erbyn diwedd Mawrth 2021, roedd gan y cyfrif twitter 
gyfanswm o 242 o ddilynwyr ar y llwyfan, gyda 318 sylw 
gan broffiliau Twitter eraill a 398 wedi hoffi yn sgîl rhannu 
postiadau. 

• Dechrau datblygu strategaeth gyfathrebu ac ymgysylltu 
Symud Mwy, Bwyta’n Dda. 

• Wedi cynnal asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer y 
Cynllun wnaeth amlygu rhai grwpiau penodol o’r boblogaeth 
lle gallai gwaith pellach i sicrhau ymgysylltu a chymorth 
digonol i fodloni anghenion fod yn angenrheidiol. 

• Datblygu strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu Symud 
Mwy, Bwyta’n Dda ymhellach trwy sefydlu ymagwedd 
gwyddor ymddygiad tuag at gyfathrebu ac ymgysylltu 
parhaus. 

• Datblygu presenoldeb Symud Mwy, Bwyta’n Dda ar y 
cyfryngau cymdeithasol a datblygu’r wefan ymhellach i 
arddangos gweithgaredd lleol trwy ddull ‘rhannu eich stori’ 

• Casglu mewnwelediad yn ymwneud â grwpiau penodol 
o’r boblogaeth wedi ei amlygu trwy asesu’r effaith ar 
gydraddoldeb a defnyddio canfyddiadau i lywio dyluniad 
ymgysylltu/ymyrraeth barhaus. 

• Dull ‘Rhannu eich stori’ Symud Mwy, Bwyta’n Dda wedi ei 
sefydlu ac arfer da wedi ei rannu. 

• Cynnydd o ran dilynwyr Symud Mwy, Bwyta’n Dda ar y 
cyfryngau cymdeithasol. 

• Cynnydd yn y rhyngweithio ar y cyfryngau cymdeithasol. 
• Cynnydd mewn ymweliadau â’r wefan. 
• Mewnwelediad yn ymwneud â grwpiau penodol o’r 

boblogaeth i lywio’r gweithredu a gasglwyd. 

Monitro	ac	adrodd
• Wedi dechrau gwaith i nodi mesurau proses a chanlyniad 

perthnasol fydd o gymorth i olrhain y gweithgaredd a 
chynnydd meysydd blaenoriaeth a gweithredu yn ystod 
blwyddyn dau a thri o’r Cynllun. 

• Dechrau adrodd yn erbyn y mesurau proses a chanlyniad 
ar draws y Cynllun, wrth i systemau casglu a monitro gael 
eu sefydlu yn ystod blwyddyn dau. 

• Parhau i ymgysylltu a chefnogi partneriaid i gyfrannu at 
fonitro ac adrodd eu gweithgaredd er mwyn sicrhau bod 
effaith, fel ymdrech ar y cyd, yn gallu cael ei fonitro. 

• Adrodd yn rheolaidd ar draws y partneriaethau. 

• Diweddariadau cynnydd yn cael eu darparu bob 6 mis o 
leiaf i BGC Caerdydd, BGC y Fro a’r BPRh. 

• Proffil Symud Mwy, Bwyta’n Dda wedi gwella ar draws y 
partneriaethau a’r ymagwedd wedi ei hardystio’n strategol. 

Cynnydd trosfwaol y rhaglen
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Cyfleoedd i’r dyfodol ar draws y system 
Ar lefel genedlaethol a lleol, bydd alinio’r Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda ymhellach i’r datblygiadau strategol yn ymwneud â phwysau iach, bwyd a 
gweithgaredd corfforol yn allweddol i symud y Cynllun ymlaen a chyflawni newid ar lefel system. Mae’r cysylltiad sydd yn dod i’r amlwg rhwng pwysau 
gormodol fel ffactor risg ar gyfer COVID-19 yn rhoi mwy o bwyslais ar bwysigrwydd rhanddeiliaid allweddol yn gweithio mewn cydweithrediad tuag at y 
weledigaeth a amlinellir yn y Cynllun.  

Cynllun Symud Mwy Bwyta’n Dda: gweithredu ar sail system

Canlyniadau	trosfwaol	–	anelu	at	
welliant	parhaus:	

• Canran y plant 4/5 oed sydd â 
phwysau iach 

• Canran yr oedolion sydd â phwysau 
iach 

• Canran yr oedolion sydd yn bwyta 
pump y dydd (ffrwythau a llysiau) 

• Canran yr oedolion sydd yn egnïol 
am o leiaf 150 o funudau yr wythnos 

• 

Cynlluniau	
ardal	BPRh	

Cynlluniau	llesiant	
BGC	Caerdydd	a	
Bro	Morgannwg	

Cynlluniau	
adferiad	
COVID

BIP	Caerdydd	
a’r	Fro	yn	Ffurfio	
ein	Strategaeth	

Lesiant	i’r	Dyfodol

Strategaeth	
Bwyd	

Caerdydd

Strategaeth	
Hamdden	Bro	
Morgannwg

Strategaeth	
gweithgaredd	
corfforol	a	
chwaraeon	
Caerdydd

Trydydd	sector

Partneriaethau	
BGC

Gofal	
sylfaenol

Sector	tai

Busnesau

Lleoliadau	
addysgol

Pwysau	Iach:	
Cymru	Iach

Partneriaeth	
Bwyd	y	Fro

Partneriaeth	
a	strategaeth	

Bwyd	
Caerdydd	

Pobl	sydd	yn	byw	
ac	yn	gweithio	yng	
Nghaerdydd	a	Bro	

Morgannwg

Gweithleoedd	
y	sector	

cyhoeddus	a’r	
sector	preifat

Ein gweledigaeth yw y bydd pobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn symud mwy ac yn bwyta’n dda.
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Cynnydd yn erbyn y canlyniadau trosfwaol 
Yn erbyn y canlyniadau trosfwaol, cyflwynir y data a gyhoeddwyd yn ystod blwyddyn gyntaf y Cynllun isod. Oherwydd oedi cyn adrodd, mae’r ffigurau 
a gyflwynir yn ymwneud â data a gipiwyd cyn lansio’r Cynllun ac fe’u cymerir fel mesurau llinell sylfaen. Gyda’r nod o weld gwelliant parhaus, bydd 
diweddariad ar y cynnydd ar y cyd a wnaed yn erbyn y mesurau hyn yn cael ei fonitro a’i adrodd yn flynyddol ac yn unol â data fydd yn cael ei gyhoeddi. 

Canlyniad trosfwaol LLINELL SYLFAEN 

Data Rhaglen Mesur Plant *  
Data’n ymwneud â mesuriadau a gymerwyd yn ystod blwyddyn ysgol 2018/2019*

1. Canran y plant 4/5 oed 
sydd â phwysau iach* 

BIP Caerdydd a’r Fro 76.7%
Caerdydd 75.6%
Bro Morgannwg 80.1%
Cymru 72.4%

Canlyniad trosfwaol Data Arolwg Cenedlaethol Cymru** 
Ffigurau’n seiliedig ar ddata cyfunol 2018 -2019 a 2019-20 

2. Canran yr oedolion sydd â 
phwysau iach 

BIP Caerdydd a’r Fro 42%
Caerdydd 43%
Bro Morgannwg 36%
Cymru 38%

3. Canran yr oedolion sydd 
yn bwyta pump y dydd 
(ffrwythau a llysiau) 

BIP Caerdydd a’r Fro 32%
Caerdydd 34%
Bro Morgannwg 26%
Cymru 24%

4. Canran yr oedolion sydd 
yn egnïol am o leiaf 150 o 
funudau’r wythnos 

BIP Caerdydd a’r Fro 57%
Caerdydd 57%
Bro Morgannwg 55%
Cymru 53%

* Roedd oedi cyn rhyddhau data Rhaglen Mesur Plant Blynyddol 2020 oherwydd COVID (Data wedi ei gyhoeddi Mawrth 2021). Mae’r data sydd yn cael ei adrodd 
yn ymwneud â mesuriadau a gymerwyd yn ystod y flwyddyn ysgol 2018/2019 a bydd yn cael ei ddiweddaru unwaith bydd ffigurau mwy diweddar ar gael.
**Diweddariad data Arolwg Cenedlaethol Cymru a gyhoeddwyd Gorffennaf 2020. Mae’r ffigurau’n seiliedig ar ddata cyfunol 2018-19 a 2019-20
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Cynnydd yn erbyn meysydd blaenoriaeth 
Yn gyffredinol, mae’r cynnydd yn erbyn meysydd blaenoriaeth y Cynllun wedi cael ei effeithio gan y pandemig. Fodd bynnag, mae rhai partneriaid wedi 
parhau i addasu eu darpariaeth i fodloni anghenion eu cynulleidfa a chyfyngiadau mesurau coronafeirws. Mae hyn wedi arwain at ddysgu a phrofiadau 
gwerthfawr fydd yn llywio cwmpasu a chynllunio cydweithredol parhaus ar gyfer 21/22. 
Mae’r canlynol yn amlinellu yn erbyn y 10 maes blaenoriaeth; cyflawniadau	allweddol	yn	ystod	20/21 yn ogystal â gweithredoedd a chanlyniadau		 	
	 	 	 	 	 allweddol	ar	gyfer	21/22	

Rhai o’r cyflawniadau allweddol:
• Cynllun Ysgolion Iach Caerdydd wedi lansio eu pecyn cymorth ‘Bocsys Bwyd Iach i Chi’ ar gyfer ysgolion cynradd.
• Rhestrau dwyieithog o gyfleoedd hyfforddiant ac adnoddau wedi eu dosbarthu i bob lleoliad cyn-ysgol ar draws Bro Morgannwg.
• 12 prosiect ychwanegol i gefnogi symud mwy a bwyta’n iach yn cael eu sefydlu mewn lleoliadau trwy gynllun grant Cynllun Cyn-ysgol Iach a 

Chynaliadwy Bro Morgannwg
• 9 lleoliad gofal plant yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg wedi cael cymorth dros y ffôn gan Dîm Deietegwyr Iechyd y Cyhoedd fel rhan o Wobr 

Byrbrydau Aur.
• Un ysgol ym Mro Morgannwg wedi cyflawni Gwobr Ysgolion Iach cyfnod 6 sydd yn cydnabod eu hymagwedd ysgol gyfan tuag at fwyd a ffitrwydd.
• Teuluoedd wedi cael cymorth i barhau’n egnïol trwy gydol y cyfnod clo gan Dîm Byw’n Iach y Fro trwy; 32 o becynnau benthyg cyfarpar yn cael 

eu dosbarthu ymysg lleoliadau Dechrau’n Deg a sesiynau ‘Iach, Egnïol ac yn yr Awyr Agored’ yn galluogi 64 o blant o ardal ddifreintiedig wedi ei 
thargedu i fod yn fwy egnïol.

• 17 o ysgolion wedi dechrau rhaglen hyfforddiant ‘AddGorff Gwirioneddol’ gyda Chwaraeon Caerdydd.
• Dros 6,000 o gyfranogwyr wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o heriau trwy gydol y flwyddyn trwy ddull rhithiol Tîm Byw’n Iach y Fro o gyflwyno eu 

gwyliau a’u cystadlaethau blynyddol.

1
Lleoliadau
addysgol

Addewid blaenoriaeth: Byddwn yn gwella’r bwyd a’r gweithgaredd corfforol sydd yn cael 
ei gynnig mewn lleoliadau addysgol yn systematig 

Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22	 Canlyniadau	allweddol	ar	gyfer	21/22	

• Sicrhau bod gweithredu’n ymwneud â maes blaenoriaeth y lleoliad 
addysgol yn cyd-fynd â chyfleoedd a datblygiadau strategol lleol a 
chenedlaethol. 

• Ymgysylltu lleoliadau cyn-ysgol ac ysgol mewn arolwg llinell sylfaen Symud 
Mwy, Bwyta’n Dda fydd o gymorth i lywio gweithredu ar y cyd parhaus. 

• Galluogi mwy o ysgolion a disgyblion i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
gwyliau yn ystod haf 2021 trwy gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer rhaglenni 
cyfoethogi gwyliau haf (SHEP) ar draws y ddau awdurdod lleol. 

• Mesurau llinell sylfaen ar draws lleoliadau cyn-ysgol ac ysgol wedi eu 
sefydlu. 

• Cynnydd yn nifer y lleoliadau sydd yn gwella eu hymagwedd ysgol gyfan 
tuag at fwyd a ffitrwydd. 

• Cynnydd yn nifer yr ysgolion sydd â chynllun teithio llesol. 
• Cynnydd yn nifer y plant sy’n defnyddio SHEP ar draws Caerdydd a’r Fro.
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Carfan Haf Caerdydd 
Cyflwynodd Carfan Haf Caerdydd 
sesiynau ymarferol gwneud bwyd yn 
ystod haf 2020; pan gafodd sesiynau eu 
haddasu i fodloni cyfyngiadau presennol 
COVID-19 ar gyfer yr ysgolion. Nod y 
prosiect hwn oedd: 
• Cefnogi plant agored i niwed yn 

ystod gwyliau’r haf 
• Cynnig gweithgareddau cyfoethogi 

a chyfleoedd ar gyfer gweithgaredd 
corfforol 

• Dysgu fel rhan o sesiynau bwyd a 
maeth tra’n ailymgysylltu ag addysg. 

Cynhaliwyd y cynllun gan Wasanaeth 
Maeth a Deieteg Caerdydd a’r Fro mewn 
partneriaeth â Chyngor Caerdydd. 
Darparwyd deg sesiwn ar gyfer wyth 
allan o un ar ddeg o ysgolion gan Garfan 
Haf Caerdydd gan gyrraedd dros gant 
tri deg o blant rhwng y dosbarth Derbyn 
a Blwyddyn 10. Roedd y sesiynau 
ymarferol gwneud bwyd yn cynnwys 
gwneud parseli bara, pryd yn seiliedig 
ar nwdls a photiau brecwast. Anogwyd 
y plant hefyd i fynd â phrydau gartref i 
ddangos i’w teuluoedd yr hyn yr oeddent 
wedi ei wneud yn ystod y dydd. 

Rhoddwyd cardiau ryseitiau a 
thystysgrifau hefyd i gynorthwyo gwneud 
newidiadau cadarnhaol i brydau a 

byrbrydau trwy ddewis opsiynau iachach 
ar ôl Carfan Haf Caerdydd. Roedd hyn 
hefyd yn cydnabod cyflawniadau’r plant. 

Fe wnaeth yr holl staff oedd wedi cael eu 
hyfforddi’n flaenorol gan BIP Caerdydd 
a’r Fro fel rhan o raglen Sgiliau Maeth am 
Oes™ sefydlu a chyflwyno sesiynau maeth 

yn eu hysgolion 
hefyd. Cwblhaodd 
dros 70% o’r plant 
werthusiad gydag 
84% yn graddio’r 
sesiynau fel rhai 
‘da’ ac roedd 
74% wedi canfod 
bod y sesiynau’n 

‘ddefnyddiol’. Nododd y rhan fwyaf o’r 
plant oedd yn gysylltiedig y byddent 
yn rhannu’r ryseitiau gyda ffrindiau a 
theulu gartref. Amlygodd arsylwadau 
gan staff deieteg fod y plant yn rhoi 
cynnig ar fwydydd newydd ac yn 
mwynhau elfennau ymarferol y sesiynau.  
Roedd y plant yn falch hefyd eu bod 
yn mynd â rhywbeth gartref i ddangos 
i’w teuluoedd. Roedd y plant yn gallu 
cymryd rhan yn gwneud a blasu bwydydd 
newydd yn ogystal ag ymgysylltu 
mewn gweithgareddau cyfoethogi, 
gweithgaredd corfforol a dysgu fel sgiliau 
maeth a phrydau iach. 

Pafiliwn Chwarae y Fro
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Cydweithiodd ysgol Gynradd Oak Field i 
gyflawni gwobr Ysgolion Iach a gweithredu 
Ymagwedd Ysgol Gyfan hefyd tuag at 
Fwyd a Ffitrwydd. Nod y prosiect hwn oedd 
gwella’r bwyd a’r gweithgaredd corfforol 
oedd yn cael ei gynnig yn yr ysgol trwy:

• Gyflawni gwobr Ysgolion Iach Cyfnod 6. 

• Datblygu a chynnal asesiad o 
Ymagwedd Ysgol Gyfan tuag at Fwyd 
a Ffitrwydd gan ddefnyddio’r Cynllun 
Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru a 
dangosyddion Bwyd a Ffitrwydd y Wobr 
Ansawdd Genedlaethol. 

Cynorthwywyd yr ysgol gynradd gan Gynllun 
Ysgolion Iach Bro Morgannwg i archwilio eu 
hymagwedd tuag at Fwyd a Ffitrwydd gan 
ddefnyddio dangosyddion y Wobr Ansawdd 
Genedlaethol yn ystod Tymor yr Hydref 
2020. Yn ogystal â’r cymorth gan y Tîm 
Ysgolion Iach a’r Cydlynwyr Ysgolion Iach yn 
yr ysgol, roedd y disgyblion hefyd yn rhan o’r 
broses baratoi ac asesu. 

Galluogodd cynnal y cynllun gweithredu a 
nodi bylchau mewn darpariaeth, yn ogystal 
â newidiadau i’r ddarpariaeth o ganlyniad i 
gyfnodau agor mewn argyfwng yr ysgol yn 
ystod COVID-19, i’r ysgol gael ei hasesu’n 

rhithiol ar gyfer gwobr Cyfnod 6 ym mis 
Chwefror 2020. 

Archwiliodd yr asesiad rai o’r mentrau i 
hybu bwyta’n iach a chanfu fod gan yr 
holl ddosbarthiadau ardal cegin lle gall 
y disgyblion ddysgu paratoi a choginio 
bwyd. Roedd y disgyblion ieuengaf yn gallu 

gwneud eu byrbryd eu hunain bob dydd 
a’u cinio unwaith y mis. Mae’r disgyblion 
hefyd yn tyfu llysiau, rhai ohonynt yn cael 
eu defnyddio wedyn ar gyfer coginio.  
Sefydlodd yr ysgol hefyd ‘Y Bocs Bwyd 
Mawr’, cynllun sydd yn rhoi dewisiadau 
bwyd iach i deuluoedd lleol. Cyflwynwyd yr 
ysgol fel enghraifft dda i Gydlynydd Bwyd 
y Fro, gyda’r disgyblion a’r ysgol wedyn yn 
ymddangos fel rhan o’u fideo hybu Bwyd y 
Fro. 

Ymagwedd ysgol gyfan tuag at fwyd a ffitrwydd
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Cynhaliodd Ysgol Gynradd Adamsdown yng 
Nghaerdydd gystadleuaeth wythnos cinio 
iach rhithiol. Nod y fenter oedd:

• Cynyddu ymwybyddiaeth o fwyta’n iach 
ar draws cymuned yr ysgol gyfan. 

• Hybu arfer da trwy wneud dewisiadau 
iach a chytbwys. 

• Ysgogi disgyblion a rhieni i fwyta 
dewisiadau iachach. 

• Rhannu ryseitiau cinio iach ac 
awgrymiadau o ffynonellau gwahanol. 

• Amlygu disgwyliadau’r ysgol o’r hyn y 
mae cinio iachach yn ei olygu i rieni, 
staff a disgyblion. 

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19, 
cyflwynodd yr ysgol y gystadleuaeth hon 
yn rhithiol ym mis Ionawr 2021 ond roedd 
teimlad cryf o hyd eu bod i gyd yn hybu’r 
neges bwyta’n iach fel ysgol gyfan. 

Cymerodd y disgyblion a’r staff o’r dosbarth 
Meithrin i Flwyddyn 6 ran, ynghyd â rhieni 
a’r gymuned ehangach, rhannwyd eu cinio 
iach a’u lluniau yn ddyddiol ar gyfrifon 
Twitter y dosbarth a’r ysgol neu lwyfannau 
rhyngweithiol disgyblion. 

Roedd awgrymiadau am frecwast a 
byrbrydau iach yn cael eu rhannu hefyd.  
Cyhoeddwyd y ceisiadau buddugol yn ystod 
gwasanaeth ar-lein. Roedd y disgyblion a’r 
staff yn cael tystysgrif bersonol oedd yn 
dangos eu cinio iach buddugol. 

Cafodd yr ysgol ymateb ysgubol trwy 
gydol yr wythnos ysgol ac ers dychwelyd 
i’r ysgol ym mis Chwefror 2021, gwelwyd 
gwahaniaeth nodedig yng nghynnwys 
bocsys bwyd y disgyblion. Mae teuluoedd 
wedi bod yn gefnogol gyda negeseuon 
bwyta’n iach ac mae byrbrydau’r bore 
a’r cinio wedi gwella’n sylweddol. Roedd 
y gystadleuaeth yn ffordd dda o rannu 
syniadau iach, ond fe wnaeth hefyd annog 
eraill i roi cynnig ar amrywiaeth o fwydydd 
iach. 

Cystadleuaeth wythnos cinio iach rhithiol
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Mae’r plant yn gallu dewis cymryd rhan yn 
eu hoff weithgaredd ac mae hyn yn newid 
bob hanner tymor gyda gweithgareddau 
fel paffio, codi hwyl, cylchedau, pêl-
droed, gemau maes chwarae a ioga. Gyda 
cherddoriaeth yn chwarae yn y cefndir, a 
theimlad o hwyl yn yr aer, mae’r plant a’r 
staff yn mwynhau’r dechrau egnïol ac yn 
dysgu bod gweithgaredd corfforol yn brofiad 
pleserus. 

Rhan bwysig o’r fenter hon yw bod y 
plant yn gallu dewis eu gweithgaredd ac 
yn fwy tebygol o ymgysylltu’n gadarnhaol 
â’r gweithgaredd. Roedd y grwpiau 
gweithgaredd gwahanol yn cynnwys plant 
o bob oed, ar draws Cyfnod Allweddol 
2, gyda grwpiau oedran gwahanol yn 
cymysgu ac yn cymryd rhan. Roedd y staff 
yn cefnogi’r fenter ac hefyd yn dewis un 
gweithgaredd i’w oruchwylio bob bore ac 
yn hyn o beth, mae’r diwrnod ysgol wedi ei 
drefnu fel bod pawb yn gallu cael profiad 
egnïol a phleserus. Mae’r staff wedi sylwi 
bod ymddygiad a chanolbwyntio llawer o’r 
disgyblion wedi gwella ers cyflwyno’r ‘Half 
Wower’ ac ar ôl yr ymarferion, mae’r plant yn 
effro, yn canolbwyntio’n well ac yn barod i 
ddysgu. 

“Mae’n dda i’r plant gael awyr 
iach a rhyddhau egni bob bore – 

mae’n eu gwneud yn dawelach 
ac yn gallu canolbwyntio’n well.” 

 Mrs Jefferies, Athrawes Ddosbarth.

“Rydym yn mwyhau Half Wower 
am ein bod yn hoffi bod yn yr 
awyr agored gyda’n ffrindiau y 
peth cyntaf yn y bore.”
Disgybl Blwyddyn 5. 

Hanner Awr Egnïol 

â

Rhoddodd Ysgol Gynradd Gladstone fenter 
dechrau egnïol i’r diwrnod ar waith i annog 
gweithgaredd corfforol ymysg disgyblion.  
Nod y fenter ‘Half Wower’ yw: 

• Ymgysylltu plant mewn hanner awr o 
weithgaredd corfforol ar ddechrau pob 
diwrnod. 

• Helpu plant i deimlo’n effro, yn llawn 
egni ac yn barod i ddysgu. 

Er mwyn cynnig dewis amgen i’r ‘Filltir 
Ddyddiol’ roedd yr ysgol yn teimlo bod 
angen rhywbeth gwahanol arnynt i ysgogi’r 
plant a bodloni eu hanghenion unigol. Aeth 
Pennaeth Gladstone ar ymweliad i Ysgol y 
Deri ym Mhenarth, lle arsylwodd ‘bwt camp’ 
dyddiol yr ysgol a dyma lle daeth y syniad o 
‘Half Wower’ yn ysgol Gladstone. Yn Ionawr 
2019, lansiodd y Cyngor Chwaraeon ac 
Addysg Gorfforol (yn cynnwys plant ar draws 
Cyfnod Allweddol 2) ‘Half Wower’ Gladstone 
ar gyfer plant 7-11 oed. 

Croesawodd y Cyngor Chwaraeon ac 
Addysg Gorfforol yr her ac arolygu’r plant a’r 
staff i ganfod pa weithgareddau fyddai fwyaf 
pleserus. 
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o’u hymrwymiad i ddatblygu chwarae yn 
yr awyr agored ymhellach. Mae tîm y staff 
yn gadarnhaol am ddefnyddio’r gofod awyr 
agored ac yn creu syniadau creadigol ar 
gyfer datblygu defnydd o’r lloches a’r adran 
lysiau a phlanhigion. 

Roedd y plant wrth eu bodd yn gweld eu 
hardal awyr agored ‘ar ei newydd wedd’ ac 
yn awyddus i chwarae y tu allan ym mhob 
tywydd ac yn gofyn i’r staff am chwarae y 
tu allan bob dydd. Canfu’r staff fod plant yn 
ffurfio cyfeillgarwch gwahanol wrth chwarae 
yn yr awyr agored a’i fod, felly, yn datblygu 
eu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol.  
Ar ôl chwarae egnïol yn yr awyr agored, 
mae’r plant wedyn yn barod i eistedd a 
chanolbwyntio ar weithgaredd o dan do. 

Ailddatblygu’r ardal chwarae awyr agored
â

â

â
â

Ailddatblygodd Grwp Chwarae Westend eu 
hardal chwarae awyr agored gyda’r nod o: 

• Annog chwarae egnïol yn yr awyr 
agored, trwy wella’r ardal awyr agored 
bresennol a’i gwneud yn fwy deniadol a 
chyffrous i blant. 

• Helpu plant i ddysgu i dyfu ffrwythau 
a llysiau, sy’n eu hannog i gymryd 
diddordeb mewn bwyd iach yn ifanc a 
dysgu sut i feithrin rhywbeth byw. 

Roedd staff Grwp Chwarae Westend eisiau i 
blant ddefnyddio’r ardal awyr agored yn fwy 
ac yn teimlo byddai’r gofod yn gwella wrth 
gael cyfarpar chwarae awyr agored newydd 
i ychwanegu cyffro a diddordeb. Roedd y 
staff hefyd eisiau annog y plant i ddefnyddio 
eu dychymyg a chydweithio i chwarae rôl, a 
bod yn fwy egnïol o ganlyniad i hynny. Gan 
ddefnyddio grant bach gan Gynllun Cyn-
ysgol Iach a Chynaliadwy Bro Morgannwg, 
prynwyd twnel awyr agored sydd yn 
annog datblygiad sgiliau echddygol bras a 
defnyddiwyd y grant hefyd fel rhandaliad 
ar gyfer lloches i’w ddefnyddio ar gyfer 
gweithgareddau awyr agored pan mae’n 
bwrw glaw neu’n rhy heulog. 

Gweithiodd y grwp chwarae gyda phwyllgor 
rheoli’r Ganolfan Gymunedol a Chyngor Bro 

â

Morgannwg i gael cyngor am gynllunio ar 
gyfer y lloches newydd. 

Mae gan y grwp chwarae bellach ofod awyr 
agored wedi ei gynnal a’i gadw’n dda lle 
mae plant yn tyfu blodau a llysiau. Mae hyn 
yn bwysig am fod y profiadau y mae plant yn 
eu cael yn eu blynyddoedd cynnar yn gallu 
eu dylanwadu am weddill eu bywydau. Wrth 
iddynt ddechrau defnyddio’r awyr agored 
yn fwy, sylwodd y staff fod y plant yn cael 
eu hysgogi i fynd allan yn fwy a’u bod eisiau 
cynyddu’r amrywiaeth o gyfleoedd oedd ar 
gael ar gyfer chwarae egnïol. O ganlyniad, 
aeth Rheolwr a Dirprwy Reolwr y Grwp 
Chwarae ar gwrs hyfforddiant ar gyfer ‘bod 
yn greadigol gyda’r awyr agored’, fel rhan 
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Cyflawniadau allweddol:
• Adolygu ceisiadau polisïau CCLl sydd yn cael eu defnyddio mewn penderfyniadau cynllunio ar gyfer datblygidau tai mawr yng Nghaerdydd. 
• Cynlluniau i gefnogi mannau gwyrdd a gwella cyfleoedd ar gyfer chwarae ffurfiol ac anffurfiol wedi eu gweithredu ym Mro Morgannwg. 
• Mapio amgylchedd bwyd (mynediad at ffrwythau a llysiau) mewn pedair ardal ddifreintiedig yng Nghaerdydd wedi ei gyflawni. 

Addewid blaenoriaeth: 
Byddwn yn sicrhau y bydd cynllunio yn creu amgylcheddau iach 

2
Amgylcheddau

iach

Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22	 Canlyniadau	allweddol	ar	gyfer	21/22	

• Bydd Cyngor Caerdydd yn parhau i adolygu eu CCLl. Fel rhan o’i broses 
adolygu, bydd Cyngor Caerdydd yn cynnal ei Arfarniad Cynaliadwyedd 
Integredig yn 2021, fydd yn cynnwys Asesu’r Effaith ar Iechyd. 

• Bydd Bro Morgannwg yn dechrau adolygiad ffurfiol o’r Cynllun Datblygu 
Lleol Mabwysiedig (2011-2026), fydd yn rhoi cyfle i’r Cyngor weithio gyda 
phartneriaid i ddatblygu polisïau sydd yn sefydlu’r agenda iechyd a llesiant 
o fewn y fframwaith cynllunio defnydd o dir. 

• Dwyn prosiect pontio’r cenedlaethau ymlaen yn ymwneud â dylunio 
cynllunio ac iechyd a llesiant. 

• Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig Caerdydd wedi ei gynnal. 
• Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig yn y Fro wedi dechrau. 

Cyflawniadau allweddol: 
• Cynnydd sylweddol ar ymrwymiadau gweithio ystwyth/o bell fel rhan o Siartrau Teithio Iach Caerdydd a’r Fro. 
• Lansio Siarter Teithio Iach Busnesau. 
• Nextbike wedi ei ymestyn yng Nghaerdydd, wedi ei gyflwyno ym Mro Morgannwg. 
• Cynllun llogi E Feiciau wedi ei sefydlu ym Mhenarth. 
• Ymgynghoriadau map rhwydwaith teithio rhyngweithiol wedi eu lansio yn y ddwy ardal 

Addewid blaenoriaeth: 
Byddwn yn creu amgylchedd a diwylliant sydd yn cefnogi teithio llesol 

3
Teithio’n

Iach

Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22 Canlyniadau	allweddol	ar	gyfer	21/22

• Cefnogi llofnodwyr Siarter i gynyddu nifer yr ymrwymiadau y maent wedi 
eu bodloni erbyn diwedd 21/22, o’i gymharu â llinell sylfaen Ebrill 2021, a 
phennu a oes angen ymestyn cyfnod amser gwreiddiol ar gyfer cwblhau 
erbyn Ebrill 2022, oherwydd COVID-19. 

• Adnewyddu ffocws ar hyrwyddo Siarter Teithio Iach Busnesau a chael mwy 
i lofnodi. 

• Cynnydd yn nifer yr ymrwymiadau a fodlonwyd yn Siarter Caerdydd a’r Fro 
erbyn diwedd 21-22. 

• Cynnydd o ran llofnodi’r siarter busnes.
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Gweithiodd Ysgol Uwchradd Plasmawr 
(Caerdydd) ac Ysgol Gynradd Sain Tathan 
(Y Fro) ar y cyd â Thîm Iechyd y Cyhoedd 
Caerdydd a’r Fro, Cyngor Caerdydd, Cyngor 
Bro Morgannwg a Thîm Dinasoedd sy’n 
Gyfeillgar i Blant i ddatblygu gwybodaeth ac 
ysbrydoli plant a phobl ifanc am gynllunio a 
dylunio cymuned sy’n gyfeillgar i blant. Nod y 
prosiect oedd: 

• Galluogi pobl ifanc i chwarae rhan 
weithredol yn datblygu cynlluniau 
ar gyfer datblygiadau tai, sydd yn 
canolbwyntio ar wella iechyd a llesiant, 
cynaliadwyedd a diogelu’r amgylchedd. 

• Rhoi addysg a mewnwelediad i blant a 
phobl ifanc ar gynllunio a dylunio, a’u 
grymuso i ddylunio datblygiadau tai lleol 
mewn ffordd fyddai o fudd i iechyd a 
llesiant y bobl fyddai’n byw yno. 

Nodwyd dwy safle yng Nghaerdydd a Sain 
Tathan, sydd wedi cael eu clustnodi ar gyfer 
datblygiad tai. Cafodd y dysgyblion ysgol 
gynnig cyfle i weithio gyda’r awdurdodau 
lleol, ymgynghorwyr datblygu a phenseiri i 
gynllunio dyluniad y ddau ddatblygiad tai,     
o safbwynt gwella iechyd a llesiant. 

Gweithiodd disgyblion Ysgol Plasmawr 
gyda Wates Residential a’r Penseiri Powell 
Dobson i gynllunio a dylunio safle yng 
Nghaerdydd, sef lleoliad blaenorol Ysgol 
Uwchradd Eastern. Mynychodd y disgyblion 
bedair sesiwn gyda’r tîm dylunio, yn cynnwys 
ymweliad â’r safle. Roedd yr elfennau 
yr oedd y disgyblion yn eu hystyried a’u 
dylunio yn cynnwys defnyddio ffynonellau 
ynni carbon isel, lleihau lefelau llygredd trwy 
ddarparu mannau gwefru ar gyfer ceir trydan, 
terfynau cyflymder isel, a llygaid cathod 
sydd yn mewnanadlu nwyon llosg, cynnwys 
mannau gwyrdd, gerddi synhwyraidd ac 
ardaloedd chwarae, ystyried datblygiad 
mannau cyfunol fel ‘meinciau cyfeillgar’, 
rhandiroedd a champfeydd awyr agored 
yn ogystal ag ystyried dylunio tai er mwyn 
iddynt fod yn effeithlon ac ymgorffori gofod 
cyfunol. Yn y Fro, defnyddiodd disgyblion 
o Ysgol Gynradd Sain Tathan adnodd 
‘Cynllunio Ein Cymru’ Llywodraeth Cymru i 
ddysgu mwy am y broses gynllunio. 

Cafodd y disgyblion wers gyda chynllunydd 
o Gyngor Bro Morgannwg oedd yn cynnwys 
beth yw cynllunio, trafod syniadau am 
ddylunio eco-gyfeillgar a diben y cynlluniau 
ar gyfer y tir gerllaw eu hysgol. 

Cynllunio a dylunio cymuned sy’n gyfeillgar i blant
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Mae BIP Caerdydd a’r Fro wedi bod yn 
annog staff i ddefnyddio teithio llesol trwy 
hwyluso aelodaeth staff Nextbike. Nod y 
fenter hon yw: 

• Cefnogi staff ac ymwelwyr i gerdded, 
beicio a defnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus wrth ddefnyddio safleoedd 
BIP Caerdydd a’r Fro. 

• Cynyddu a hyrwyddo mynediad at feicio 
yn y gwaith, trwy gynlluniau llogi beiciau 
cyhoeddus fel Nextbike trwy aelodaeth 
gorfforaethol. 

Cyflwynodd Adroddiad 2017 Cyfarwyddwr 
Iechyd y Cyhoedd, ‘Symud Ymlaen: 
Teithio Llesol i bawb yng Nghaerdydd a 
Bro Morgannwg’ yr achos dros newid y 
ffordd y mae pobl yn teithio. Mae lleihau 
dibyniaeth cymdeithas ar y car yn cael 
amrywiaeth o effeithiau cadarnhaol yn 
cynnwys effaith ar ymddygiad eisteddog, 
clefyd cardiofasgwlaidd, canser, llesiant 
cyflogeion, ynysu cymdeithasol, ansawdd 
aer ac allyriadau carbon (gan nodi hefyd y 
datganiadau diweddar o argyfwng hinsawdd 
gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, a 
Chyngor Bro Morgannwg). 

Ymunodd BIP Caerdydd a’r Fro â Siarter 
Teithio Llesol Caerdydd yn Ebrill 2019, gan 
ymrwymo i bedwar gweithred ar ddeg dros 
y tair blynedd nesaf i gynorthwyo staff ac 
ymwelwyr i gerdded, beicio a defnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus wrth ddefnyddio 
ein safleoedd a gwneud gwaith.  Mae un 
o’r ymrwymiadau yn ymwneud â chynyddu 
mynediad at feiciau yn y gwaith, sydd wedi 
cael ei drin yn rhannol trwy hyrwyddo a 
chefnogi cynlluniau llogi beiciau cyhoeddus 
fel Nextbike trwy aelodaeth gorfforaethol. 

Cafodd pwysigrwydd cadw’n egnïol ar 
gyfer lles corfforol a meddyliol yn ystod y 
deuddeg mis diwethaf, ac yn arbennig yn 
ystod cyfnodau clo COVID-19, ei gyfathrebu 
i breswylwyr a staff a chyhoeddwyd 
canllawiau ar gyfer defnyddio Nextbikes yn 
ystod y pandemig. Parhaodd yr aelodaeth 
gorfforaethol dros y deuddeg mis diwethaf, 
gyda’r beiciau’n parhau’n gwbl weithredol 
i gwsmeriaid, oedd yn gallu defnyddio’r 
beiciau i gael eu hymarfer corff dyddiol ac 
ar gyfer teithiau hanfodol. Roedd y beiciau’n 
cael eu cynnal a’u cadw a’u glanhau’n 
rheolaidd gan eu tîm gwasanaeth. 

Aelodaeth staff Nextbike  

â

â

âDaeth yr wyl fwyd gyntaf â mynychwyr 
rhithiol ynghyd ar draws y Fro i ddathlu 
cynhyrchwyr a busnesau bwyd lleol, tra’n 
amlygu tri nod allweddol Bwyd y Fro i 

1.	sicrhau	pryd	da	i	bawb	bob	dydd	

2.	cynorthwyo	busnesau	bwyd	i	ffynnu	

3.	cysylltu	cyfleoedd	bwyd	lleol	a	byd-
eang.	

Roedd y gweithgareddau’n cynnwys coginio 
ar fideo, helfeydd sborion, ymgyrchoedd 
Twitter, teithiau gardd rhithiol, a sesiynau 
trafod ar-lein. Trwy’r gweithgareddau hyn, 
roedd yr wyl yn amlygu cyfleoedd ar gyfer 
gwella’r system fwyd leol ar ôl COVID- 19. 

Crëwyd tair ffilm newydd i ddangos rhai 
o’r straeon bwyd lleol mwyaf cynaliadwy 
ac ysbrydoledig yn yr ardal leol a’u rhannu 
ar sianeli Bwyd y Fro ar y cyfryngau 
cymdeithasol trwy gydol cyfnod yr wyl.  
Gwelwyd y fideos dros 5,000 o weithiau.  
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Cyflawniadau allweddol:
• Pecyn cymorth gweithredu safonau bwyd iach ac adnoddau cyfathrebu yn cynnwys deunydd arwyddion bwyd a diod wedi eu datblygu. 
• Egwyddorion gweithleoedd iach wedi eu datblygu a thri ffeithlun wedi eu hanelu at gyflogwyr a chyflogeion wedi eu cynhyrchu. Cafodd y ffeithluniau 

Cymraeg a Saesneg eu rhannu trwy gyfrif twitter Symud Mwy, Bwyta’n Iach. Arweiniodd cyfanswm o 4 postiad at 28 trydariad a 37 person yn hoffi. 

Addewid blaenoriaeth: 
Byddwn yn hyrwyddo’r bwyd a’r gweithgaredd corfforol sydd yn cael ei gynnig mewn gweithleoedd

4
Gweithleoedd

iach

Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22	 Canlyniadau	allweddol	ar	gyfer	21/22	
• Lansio’r pecyn cymorth safonau bwyd 

iach i gefnogi partneriaid BGC sydd wedi 
ymrwymo i gynnig bwyd iachach yn eu 
safleoedd. 

• Defnyddio ‘egwyddorion gweithleoedd iach’ 
fel fframwaith ar gyfer datblygu gweithredu 
gan BGC ar lefel sefydliadol ar draws y 
Cynllun Symud Mwy Bwyta’n Iach, gan 
flaenoriaethu gweithredoedd sydd fwyaf 
priodol i bob partner BGC, ac i gefnogi eu 
hymagwedd tuag at iechyd yn y gweithle. 

• Sicrhau bod cynnydd, yr hyn a ddysgwyd ac 
ymarfer sefydliadau BGC yn cael ei rannu. 

• Ehangu nifer y sefydliadau BGC sydd wedi 
llofnodi’r safonau bwyd iach. 

• Cynnydd yn nifer y sefydliadau BGC sydd yn 
gweithio tuag at Egwyddorion Gweithleoedd 
Iach.
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Cyflawniadau allweddol: 
• Asedau dwyieithog Bwytewch y Llysiau i’w Llethu Pwer Llysiau wedi eu hanfon i 50 o ysgolion (Caerdydd) a 25 o ysgolion (Bro Morgannwg). 
• Gwefan Bwyd y Fro wedi ei datblygu a Gwyl Bwyd y Fro wedi ei chynnal. 
• Cwmpasu bwyd iachach wedi ei hysbysebu ar draws safleoedd BIP Caerdydd a’r Fro wedi dechrau. 
• Digideiddio hyfforddiant a chyflwyno gweithgaredd corfforol yn ddigidol i helpu pobl i symud mwy wedi ei ddwyn ymlaen. 
• Datblygiad ymgyrch marchnata cymdeithasol cydweithredu i rymuso cymunedau ‘i symud’ wedi ei arwain gan Chwaraeon Caerdydd ac mewn 

partneriaeth â Rhanbarth Canolbarth y De ar y gweill. 

Addewid blaenoriaeth: 
Byddwn yn sicrhau bod hysbysebu a marchnata yn iach

5
Hysbysebu

a marchnata
iach

Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22	 Canlyniadau	allweddol	ar	gyfer	21/22	
• Recriwtio ysgolion ar gyfer cyflwyno ymgyrch Bwytewch y Llysiau i’w Llethu 

yn ystod Mehefin 21. 

• Bwyd y Fro i gynnal digwyddiadau a gwyliau lleol sydd yn cyd-fynd â 
themâu’r siarter a sefydlu system siarter/addewid Bwyd y Fro. 

• Datblygu’r cwmpasu cychwynnol a gynhaliwyd ar draws safleoedd Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i ddatblygu hysbysebu bwyd iachach. 

• Defnyddio’r ymrwymiad i gyfyngu ar hysbysebu bwyd sothach o fewn 
Strategaeth Bwyd Caerdydd fel cyfle i ysgogi’r maes blaenoriaeth yng 
Nghaerdydd ac archwilio cyfleoedd i alinio a datblygu yn y Fro. 

• Cynllun ar gyfer ‘digwyddiad hysbysebu bwyd iachach’ sydd yn dod â 
phartneriaeth BGC ynghyd i gyd-greu egwyddorion cyffredin ar gyfer 
ymagwedd sector cyhoeddus ehangach tuag at hysbysebu bwyd iachach. 

• Ehangu’r ymgyrch cydweithredol i rymuso cymunedau i ‘symud mwy’ trwy 
sianeli cyfathrebu Symud Mwy, Bwyta’n Dda. 

• Cynydd yn nifer y digwyddiadau ymgysylltu a’r gwyliau a gynhelir gan Bwyd 
y Fro. 

• Cyfleoedd ar gyfer hysbysebu bwyd iachach ar draws safleoedd BIP 
Caerdydd a’r Fro, Caerdydd a Bro Morgannwg yn cael eu nodi a’u dwyn 
ymlaen. 

• Ymrwymiad BGC i gyd-ddatblygu’r ymagwedd ar draws y rhanbarth tuag 
at hysbysebu bwyd iachach wedi ei sicrhau. 

• Ymgyrch marchnata cymdeithasol cydweithredol wedi ei gyflwyno. 
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Cyflawniadau allweddol:
• Pecyn cymorth gweithle ail-lenwi wedi ei ddatblygu yn cynnwys gwybodaeth, asedau’r cyfryngau cymdeithasol, posteri a siart yfed i gefnogi sefydliadau. 
• Canllawiau cyngor hylendid wedi eu creu gan Ail-lenwi Cymru a’u rhannu’n lleol. 
• Tair Gorsaf Ail-lenwi wedi eu gosod ar safleoedd BIP Caerdydd a’r Fro, dwy yn Ysbyty Dewi Sant ac un yn Ysbyty’r Barri, gyda’r prosiect wedi ei reoli 

gan Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro. 

Addewid blaenoriaeth: 
Byddwn yn creu ardal ail-lenwi dwr i hybu hydradu iach

6
Rhanbarth
ail-lenwi 

Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22	 Canlyniadau	allweddol	ar	gyfer	21/22	
• Gweithio mewn partneriaeth ag Ail-lenwi Cymru i gynyddu argaeledd 

gorsafoedd ail-lenwi dwr a dwr ar draws safleoedd. 
• Lansio’r Pecyn Cymorth Gweithleoedd Ail-lenwi

• Ymestyn nifer y gorsafoedd Ail-lenwi Dwr. 
• Cynnydd yn nifer y sefydliadau sy’n defnyddio’r pecyn cymorth 

Gweithleoedd Ail-lenwi. 

Cyflawniadau allweddol: 
• 205 o staff a 37 o aelodau cymunedol wedi cymryd rhan mewn cyrsiau Sgiliau Maeth am Oes™ (NS4L™). 
• 9 aelod o staff gofal iechyd wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant MECC (Lefel 2) a 120 o fyfyrwyr fferylliaeth mewn hyfforddiant MECC (Lefel 1). 
• Datblygiad cyfres o gyfleoedd hyfforddiant er mwyn cynyddu gallu ac uwchsgilio darparwyr gweithgaredd corfforol cymunedol ar y gweill yng Nghaerdydd. 
• Trwy’r prosiect Creu Hyfforddwyr Hyderus ym Mro Morgannwg, 15 o gyrsiau wedi eu cyflwyno i dros 100 o gyfranogwyr o 30 o glybiau/sefydliadau 

gwahanol. 

Addewid blaenoriaeth: 
Byddwn yn creu gweithlu a phoblogaeth wybodus

7
Gweithlu a

phoblogaeth
wybodus

Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22 Canlyniadau	allweddol	ar	gyfer	21/22
• Cyflwyno NS4L™ yn rhithiol.
• Cefnogi a pharhau i weithio gydag asiantaethau partner o sefydliadau 

cyhoeddus a’r trydydd sector i sefydlu model hyfforddiant NS4L™  Cymru 
gyfan i’w cynlluniau gwaith. 

• Hyrwyddo pecyn e-ddysgu Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (MECC) fel rhan 
o’r gwaith gyda sefydliadau’r sector cyhoeddus a dwyn ‘egwyddorion 
gweithleoedd iach’ ymlaen. 

• Datblygu pecynnau hyfforddiant pwrpasol ymhellach i gefnogi’r gweithlu 
cymunedol ar draws y ddwy ardal. 

• Cynnydd yn nifer y staff sydd wedi cael hyfforddiant Sgiliau Bwyd a Maeth 
Cymunedol Lefel 2 sy’n cyflwyno rhaglenni achrededig Lefel 1. 

• Cynnydd yn nifer y dysgwyr sydd yn cwblhau hyfforddiant MECC. 
• Cynnydd yn nifer y gweithlu cymunedol sydd yn cwblhau cyfleoedd 

hyfforddiant gweithgaredd corfforol
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Ardal Ail-lenwi

“Mae gosod yr orsaf ail-
lenwi yn Ysbyty’r Barri wedi 
bod mor boblogaidd gyda 
staff ac ymwelwyr â’r safle, 
ac rydym wedi cael adborth 
gwych a cheisiadau am 
beiriannau dwr tebyg ar 
draws y Bwrdd Iechyd.”

â

â

âMae’r orsaf ail-lenwi dwr a osodwyd yn 
Ysbyty’r Barri ym Mehefin 2020 hyd yma 
wedi ail-lenwi bron pedair mil o boteli, hyd yn 
oed yn ystod y pandemig pan oedd llawer llai 
o bobl yn yr ysbyty.

â

Fodd bynnag, oherwydd y cyfyngiadau 
presennol ar y cyhoedd yn defnyddio’r 
safleoedd, nid ydym wedi gweld effaith lawn 
y gorsafoedd dwr hyn eto. Mewn amser, 
byddant yn cyfrannu at wneud pethau’n 
haws i bobl hydradu tra’u bod ar safleoedd 
ysbytai Caerdydd a’r Fro ac yn lleihau’r 
gwastraff plastig. 

Mae mwy o orsafoedd wedi eu cynllunio ar 
gyfer y dyfodol agos ar gyfer safleoedd eraill 
ar draws y Bwrdd Iechyd. 

Dywedodd yr Hyrwyddwr Lleol Sue Dickson-
Davies o Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, 
sydd wedi bod yn arwain y prosiect hwn yn 
Ysbyty Dewi Sant a’r Barri: 

â

Mae BIP Caerdydd a’r Fro wedi bod yn 
cynyddu eu Gorsafoedd Ail-lenwi er mwyn i 
gleifion, ymwelwyr a staff eu defnyddio. Nod y 
fenter hon yw:

•	 Cynyddu	mynediad	at	ddwr	yfed	am	
ddim	ar	gyfer	cleifion,	ymwelwyr	a	staff.	

•	 Lleihau’r	gwastraff	plastig	o	boteli	
defnydd	untro.	

Ariannwyd tair gorsaf ddwr gan Elusen 
Iechyd Caerdydd a’r Fro a’u gosod ar 
safleoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro.  Agorodd un yn Ysbyty’r Barri a 
dwy yn Ysbyty Dewi Sant er mwyn darparu 
dwr am ddim. Bydd y lleoliadau hyn yn cael 
eu hychwanegu at yr ap Ail-lenwi y mae’r 
cyhoedd yn gallu ei chwilio i ddod o hyd i 
fannau Ail-lenwi unwaith y bydd cyfyngiadau 
presennol COVID-19 yn cael eu codi. 

Mae ymchwil wedi dangos bod oedolyn 
cyffredin yn prynu dros dair potel blastig o 
ddwr bob wythnos – cant saith deg pump o 
boteli y person bob blwyddyn. I gyd, mae tua 
7.7 biliwn o boteli plastig yn cael eu prynu ar 
draws y DU bob blwyddyn, sydd yn arwain at 
wastraff plastig sylweddol yn mynd i mewn i’r 
cefnforoedd.
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Cynhaliodd Coginio Da’n Gilydd Cymru a 
Thîm Ysgolion a Chyn-Ysgol Iach Caerdydd 
sesiynau hyfforddiant rhithiol ‘Cogyddion 
Bach’ i roi gwybodaeth a hyder i staff 
gyflwyno ystod o weithgareddau coginio’n 
iach ac yn ymwneud â bwyd yn y lleoliad.  
Nod y sesiynau oedd: 

• Trafod pwysigrwydd gweithgareddau 
coginio a bwyd iach a sut maent yn 
gallu cyd-fynd â chynllunio’r cwricwlwm 
o ddydd i ddydd.

• Trafod syniadau ar gyfer 
gweithgareddau coginio yn ystod 
cyfyngiadau COVID-19.

• Darparu syniadau ynghylch sut i 
hyrwyddo bocsys bwyd a dathliadau 
iachach gyda disgyblion a rhieni.

• Codi ymwybyddiaeth o ystod o 
adnoddau ar-lein i hybu bwyta a ffordd o 
fyw iach.

• Trafod sut mae gweithgareddau bwyd 
yn gallu cael eu cyflwyno’n ddiogel ac 
yn lân.

• Dangos detholiad o ryseitiau’r 
Cogyddion Bach a thrafod amrywiaeth o 
weithgareddau bwyd.

• Cynnal ‘sesiwn goginio’ rithiol

Addasodd y Tîm Ysgolion a Chyn-Ysgol 
Iach hyfforddiant diwrnod llawn ‘Cogyddion 
Bach’ i’w gynnal yn rhithiol gan ddefnyddio 
Microsoft Teams. Gyda chymorth Coginio 
Da’n Gilydd Cymru, dyfeisiwyd sesiwn naw 
deg munud i gynnwys prif agweddau’r cwrs. 
Roedd yr holl ddogfennau a’r adnoddau 
oedd yn gysylltiedig â’r sesiwn ar gael i 
gyfranogwyr gan ddefnyddio dolen i’r wefan. 
Cynhaliwyd cyfanswm o dair sesiwn yn ystod 
Mawrth 2021 ar gyfer safleoedd cyn-ysgol 
ac ysgolion cynradd gyda staff ar draws pob 
ysgol gynradd a lleoliad cyn-ysgol sydd yn 
rhan o CHaSPS (Cynllun Cyn-Ysgol Iach a 
Chynaliadwy Caerdydd) yn cael gwahoddiad 
i gymryd rhan. Anfonwyd ‘cyllell ci’ i’w 
defnyddio mewn sesiynau ymarferol.

Mynychwyd y sesiynau gan ddau ar bymtheg 
o staff ysgol gynradd o naw ysgol wahanol 
a thri deg tri o staff cyn-ysgol o bedwar ar 
ddeg lleoliad gwahanol. Roedd y cyfranogwyr 
yn llawn brwdfrydedd gyda syniadau i fynd 
yn ôl i’w lleoliadau a gofynnwyd iddynt 
gofnodi unrhyw weithgareddau yr oeddent yn 
eu trefnu ar gyfer eu portffolios. Ymatebodd 
y cyfranogwyr yn dda i’r sesiwn rithiol gyda 
gwybodaeth ategol yn cael ei darparu ar y 
wefan i hwyluso’r sesiwn. 

Datgelodd yr holiaduron a ddychwelwyd ar 
ôl yr hyfforddiant fod y cyfranogwyr i gyd 
o’r farn bod yr hyfforddiant yn dda iawn 
a byddent yn ei argymell i gydweithwyr 
yn ogystal â chynyddu hyder yn cynnal 
gweithgareddau coginio ymarferol gyda’r 
disgyblion. 

Dywedodd	y	cyfranogwyr:	

“Fe wnes i fwynhau’r hyfforddiant yn fawr 
iawn, llawer o syniadau ac adnoddau i’w 
hystyried!” 

“Y sgiliau a ddarperir i addysgu’r plant a’r 
cysylltiadau â phob Profiad Maes Dysgu.”

“Roedd yn fy atgoffa gymaint o hwyl yw 
coginio gyda phlant yn yr ysgol a’r asesiad 
risg gyda diweddariad COVID.”

Cogyddion Bach
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Cyflawniadau allweddol: 
• Pecyn cymorth ymarferol Caffaeliad Bwyd Cynaliadwy yn cael ei ddatblygu. 
• Grwp caffaeliad traws-sector yn cael ei sefydlu i gynnwys cynrychiolaeth gan Bwyd Caerdydd, Bwyd y Fro, Cyngor Caerdydd (arlwyo a chaffaeliad), 

Prifysgol Caerdydd, Met Caerdydd, cyflenwr Castell Howell, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Gwasanaethau a Rennir GIG a Chydweithfa 
Bwytai Annibynnol Cymru i oruchwylio’r gwaith hwn i’r dyfodol. 

Addewid blaenoriaeth: 
Byddwn yn creu systemau caffael bwyd iach a chynaliadwy

8
Caffael bwyd yn

iach ac yn
gynaliadwy

Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22	 Canlyniadau	allweddol	ar	gyfer	21/22	
• Trwy waith y grwp caffaeliad traws-sector, terfynu a lledaenu’r Pecyn 

Cymorth Caffaeliad Bwyd Cynaliadwy fel rhan o weithio tuag at sefydlu 
egwyddorion caffaeliad bwyd iach ar draws cyrff y sector cyhoeddus. 

• Cynnydd yn nifer sefydliadau’r sector cyhoeddus sydd yn ymgysylltu mewn 
datblygu polisïau caffaeliad bwyd cynaliadwy. 

Cyflawniadau allweddol: 
• Cyrhaeddodd hyfforddiant rhaeadru buddion bwyd (lefel 2) gynrychiolwyr o 3 sefydliad. 
• Dros 1,000 o daflenni cynlluniau buddion bwyd wedi eu dosbarthu trwy bartneriaid a thrwy fanciau bwyd/canolfannau dosbarthu parseli. 
• Ymgyrch Cynllun Cenedlaethol Dechrau Iach ar y cyfryngau cymdeithasol wedi ei gynnal a’i ehangu’n lleol. 
• 38 o Sesiynau Bwyd am Oes wedi eu cynnal ers Mehefin 2019. 
• 3 dosbarth rhithiol byw wedi eu datblygu yn y cynllun peilot Cynllun Hamdden 60+ gyda 42 o aelodau cymunedol yn cymryd rhan ar draws Bro 

Morgannwg. 
• Recriwtio Tîm Byw’n Iach Bro Morgannwg a Chwaraeon Caerdydd wedi dechrau ar gyfer swyddi fydd yn dwyn gweithredu ymlaen yn erbyn 

cyflwyno’r Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda. 
• Lansiad tawel Hapi Cymru (Caerdydd a’r Fro) gyda 4 postiad Facebook wedi eu targedu, gan arwain at 75 o drigolion newydd Caerdydd a’r Fro yn 

hoffi’r dudalen. 

Addewid blaenoriaeth: 
Byddwn yn cynorthwyo cymunedau i fod yn iachach

9
Cymunedau

iach

Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22	 Canlyniadau	allweddol	ar	gyfer	21/22	
• Creu adnoddau digidol i gael cyrhaeddiad pellach gyda negeseuon 

cyhoeddus a chyflwyno hyfforddiant buddion bwyd. 
• Sefydlu a datblygu rhaglen ‘Fy Nghymuned Fwyd’ ar gyfer hyrwyddwyr 

bwyd da yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.  

• Cynnydd yn nifer y staff sydd yn cael eu hyfforddi ar lefel 2 a sefydliadau 
sydd yn cyflwyno’r model rhaeadru buddion bwyd. 

• Cynnydd yn nifer y sefydliadau a gefnogir i gynnal Sesiynau yng 
Nghaerdydd a Bro Morgannwg.
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Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22	 Canlyniadau	allweddol	ar	gyfer	21/22	
• Defnyddio’r cyfle a gyflwynwyd trwy Dimau Byw’n Iach Bro Morgannwg 

a Chwaraeon Cymru yn cyflwyno’r Cynllun Hamdden 60+, i dargedu 
darpariaeth cyfleoedd gweithgaredd corfforol i’r rheiny nad ydynt yn actif 
neu’r bobl lleiaf actif ar hyn o bryd. 

• Lansio ‘Hapi Cymru’ yng Nghaerdydd a’r Fro ac ym Mro Morgannwg; 
targedu cymorth a gweithgaredd prosiect, wedi ei gyflwyno mewn 
partneriaeth â’r cymunedau mwyaf difreintiedig. 

• Cynnydd yn nifer y bobl hyn sydd yn ymgysylltu mewn prosiectau 
gweithgaredd corfforol. 

• Cynnydd yn nifer y bobl sydd yn ymgysylltu mewn gweithgareddau 
cymunedol a gyflwynir gan Hapi Cymru ar ôl atgyfeirio. 

Cyflawniadau allweddol:
• Cwmpasu a mapio cyfleoedd presgripsiynu cymdeithasol yn ymwneud â bwyd a gweithgaredd corfforol ar y gweill. 
• Llwybr Iechyd ar gyfer gweithgaredd corfforol wedi ei ddatblygu. 
• Rhaglen faeth Maeth ar Gyfer eich Un Bach (NYLO) ar gyfer teuluoedd wedi ei lansio gyda gwefan, adnoddau digidol ac asedau’r cyfryngau 

cymdeithasol wedi eu datblygu. 
• Cynllun peilot grwp rhithiol NYLO wedi ei gynnal gyda 6 theulu a chlinig NYLO rhithiol wythnosol wedi ei sefydlu. 
• Ap i gynorthwyo menywod yn ystod beichiogrwydd i fwyta’n iach a hybu magu pwysau iach yn cael ei ddatblygu. 
• Cyflwyno cyfres o weithdai cyfweld ysgogiadol yn targedu staff gofal iechyd i’w cynorthwyo i godi’r mater o bwysau iach a sut i gael sgwrs 

gadarnhaol yn ymwneud â rheoli pwysau ar y gweill. 
• Recriwtio ar y gweill a model gwasanaeth ar gyfer gwasanaethau rheoli pwysau yn cael ei ddatblygu. 
• Cofnod clinigol electronig ar gyfer gwasanaeth rheoli pwysau arbenigol i oedolion yn cael ei ddatblygu. 
• Partneriaeth gyda darparwyr gwasanaethau hamdden wedi ei sefydlu ar draws y ddwy ardal i alluogi pobl sydd angen cymorth i reoli pwysau iach i 

gael mynediad at wasanaethau hamdden. 
• Llwybr cyn-diabetes AWDIG (Grwp Gweithredu Diabetes Cymru Gyfan) ar gyfer Cymru wedi ei sefydlu, gyda chyflwyniad rhannol cychwynnol gyda 

gwerthusiad ar draws Cymru wedi ei gynllunio

Addewid blaenoriaeth: 
Byddwn yn cynorthwyo pobl i gyrraedd pwysau iach

10
Gwasanaethau

pwysau iach

Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22	 Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22	
• Mapio darpariaeth bresennol gweithgareddau’n ymwneud â bwyd gan 

y clwstwr gofal sylfaenol ar draws meysydd allweddol yn ymwneud â; 
mynediad at fwyd, bwyta’n iach a thyfu bwyd. 

• Datblygu a chynnal peilot o ymagweddau presgripsiynu cymdeithasol ar 
gyfer bwyd a gweithgaredd corfforol. 

• Darparu gweithgareddau yn ymwneud â bwyd wedi eu mapio a’u rhannu 
gyda Chlystyrau Gofal Sylfaenol. 

• Cynnal peilot o ymagweddau presgripsiynu cymdeithasol ar gyfer bwyd a 
gweithgaredd corfforol. 

• Cynnydd yn nifer y cyrsiau Doeth am Fwyd yn ystod beichiogrwydd a 
rhaglenni teuluol sydd yn cael eu cyflwyno.  

• Rhoi BIP Caerdydd a’r Fro ymlaen i fod yn rhan o’r peilot.
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Gweithredoedd	allweddol	ar	gyfer	21/22	 Canlyniadau	allweddol	ar	gyfer	21/22	
• Hyrwyddo’n eang y LlwybrIechyd corfforol ymysg gofal sylfaenol, a 

lledaenu padiau presgripsiwn gweithgaredd corfforol. 

• Trwy raglen NYLO, parhau i gynorthwyo teuluoedd i ddatblygu 
gwybodaeth, sgiliau a hyder yn bwyta’n dda, gan sicrhau bod staff 
yn teimlo’n hyderus yn cyflwyno negeseuon bwyd a maeth parhaus i 
deuluoedd ac ymestyn grwpiau NYLO rhithiol i ddwywaith yr wythnos, gan 
alluogi mwy o deuluoedd i gymryd rhan. 

• Dechrau cyflwyno gwasanaeth rheoli pwysau plant ac oedolion. 

• Defnyddio cyfleoedd a gyflwynir trwy gynnwys llwybr cyn-diabetes ar gyfer 
Cymru yn y cynllun cyflawni Pwysau Iach: Cymru Iach (2021 i 2022) a 
chyflwyno cychwynnol rhannol gyda gwerthusiad ar draws Cymru wedi 
ei arwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, i roi Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro ymlaen i fod yn rhan o’r peilot.
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Mewn ymateb i COVID-19, addasodd Dod 
Ynghyd ar gyfer Bwyd am Oes eu cynnig 
grantiau bach i roi grantiau o £1,000 i alluogi 
cymunedau i ymateb yn gyflym i gefnogi 
pobl â mynediad at fwyd ar draws y ddinas a 
chyflwynwyd y prosiect hwn yn gydweithredol 
gyda phartneriaid eraill fel ‘Caerdydd yn Tyfu 
Gyda’n Gilydd.’ 

Yng Nghaerdydd, gwnaeth pedwar sefydliad 
gais i ddarparu pecynnau tyfu a chynnig 
awgrymiadau i bobl mewn rhannau gwahanol 
o’r ddinas. 

Nododd tîm Dod Ynghyd ar gyfer Bwyd am 
Oes y potensial ar gyfer uno’r prosiectau 
hyn a’r ffordd y gallai tîm Bwyd Caerdydd 
gynorthwyo gyda chydweithrediad y prosiect 
hwn. O drafodaethau cychwynnol gyda’r 
Cydlynydd Dinas Bwyd Cynaliadwy ar gyfer 
Bwyd Caerdydd, nodwyd bod sefydliadau 
eraill hefyd yn cynllunio gweithgareddau 
tebyg, rhai wedi derbyn cyllid gan sefydliadau 
eraill. Cydweithiodd y bartneriaeth hon ar 
ddichonoldeb – pa fath o blanhigion, sut 
byddent yn cael eu dosbarthu, rhannu arfer 
gorau a logisteg. 

Trwy ymuno, roedd y pedwar sefydliad oedd 
yn datblygu a dderbyniodd grant COVID-19 
yn gallu cyrraedd pedwar cant a hanner 

yn fwy o aelwydydd nag y bwriadwyd.  
Galluogodd y cydweithrediad rhwng Dod 
Ynghyd ar gyfer Bwyd am Oes a Bwyd 
Caerdydd nhw i gael darlun o’r hyn oedd yn 
digwydd ar draws y ddinas er mwyn iddynt 
allu helpu gydag unrhyw faterion a rhannu 
cyngor ac arfer gorau. O ganlyniad, cafodd 
bron pedair mil ar ddeg o blanhigion, hadau 
a phecynnau tyfu eu dosbarthu i deuluoedd 
ar draws Caerdydd yn ystod y cyfnod clo i 
annog pobl i dyfu eu ffrwythau a’u llysiau eu 
hunain gartref.

Daeth y tîm o saith deg o wirfoddolwyr o un 
grwp cymunedol ar bymtheg ynghyd i helpu i 
dyfu a dosbarthu planhigion a hadau i fwy na 
thair mil o aelwydydd, cartrefi gofal a banciau 
bwyd. 

Yn ogystal, dysgodd y gwirfoddolwyr bobl 
i gynnal a gofalu am y bwyd yr oeddent 
yn tyfu eu hunain gyda thri deg un o 
ddosbarthiadau gwahanol ar-lein. Roedd 
rhai o’r gweithgareddau yn cynnwys sut i 
goginio gyda bwyd oedd wedi cael ei dyfu, 

Caerdydd yn Tyfu Gyda’n Gilydd
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â

yn cynnwys pedair wythnos o dyfu salad yn 
arwain at greu pryd o fwyd gan ddefnyddio’r 
cynnyrch. Nid oedd dros 75% o’r bobl a 
gymerodd ran yn y prosiect erioed wedi tyfu 
eu bwyd eu hunain o’r blaen. Nid oedd gan 
lawer ohonynt ardd ac roeddent yn gallu tyfu 
bwyd ar siliau ffenestri, balconïau ac mewn 
ardaloedd cyfunol.

Yn ogystal, roedd gwyl yr Hydref yn cynnwys 
pymtheg o ddigwyddiadau rhithiol, deg ar 
hugain o weithgareddau mewn person gydag 
o leiaf dwy fil dau gant saith deg chwech o 
bobl yn cymryd rhan, pum mil o blanhigion 
llysiau’n cael eu dosbarthu, a mil tri chant o 
brydau’n cael eu rhannu. 

Arweiniodd Caerdydd yn Tyfu Gyda’n 
Gilydd at gynnydd mewn llesiant yn ystod 
y cyfnod clo a chynorthwywyd pobl i 

â

ddysgu sgiliau newydd tra’n cynyddu faint o 
gynnyrch ffres oedd ar gael gan bobl.  Mae’r 
cyfranogwyr wedi parhau i ymgysylltu â’r 
sefydliadau cysylltiedig, gydag un sefydliad 
yn cynorthwyo cant o deuluoedd ar grwp 
WhatsApp trwy rannu awgrymiadau tyfu.  
Arweiniodd y prosiect hefyd at blanhigfeydd 
Parc Bute yn cael eu defnyddio’n fwy gan 
amrywiaeth o grwpiau, a chefnogi rhan o gais 
am gyllid Caerdydd Fwytadwy, sydd wedi 
bod yn llwyddiannus.

Fel rhan o ‘Caerdydd yn Tyfu Gyda’n Gilydd’, 
gweithiodd Tyfu Caerdydd mewn partneriaeth 
â Chanolfan Datblygu Cymunedol De Glan yr 
Afon (SRCDC), yn cynnig llysiau a phlanhigion 
i breswylwyr lleol yng Nglan yr Afon, 
Caerdydd, fel rhan o’i waith paratoadol ar 
gyfer eu prosiect Symud Mwy, Bwyta’n Dda. 

â

Roedd diddordeb mawr ym mhob sesiwn, 
gan ddenu tua 70 o bobl leol, wnaeth fynd â 
salad, llysiau a pherlysiau gyda nhw i’w tyfu 
gartref. Roedd rhai preswylwyr Glan yr Afon 
yn ffermwyr yn eu mamwlad, ac roeddent yn 
awyddus i rannu eu sgiliau tyfu a choginio 
gyda’r tîm. 

Bydd cynlluniau sydd ar y gweill ar gyfer 
Gwyl Fwytadwy’r Gwanwyn hefyd yn arwain 
at bobl ar draws Caerdydd yn cael cyfle i 
gymryd rhan mewn cyfres o ddigwyddiadau 
fel rhan o; ddiwrnodau agored gerddi, rhoi 
hadau ac egin-blanhigion i ffwrdd, i gyd â’r 
bwriad o ysbrydoli a helpu pobl i dyfu ble 
bynnag y maent yn byw.
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Er mwyn sicrhau bod pawb yng Nghaerdydd 
yn gallu fforddio a chael mynediad at fwyd 
maethlon yn ystod y pandemig, cynhaliodd 
Bwyd Caerdydd brosiect ymateb i COVID-19 
i fynd i’r afael â’r heriau canlynol yr oedd y 
pandemig yn eu cyflwyno: 

• Pobl yn methu fforddio bwyd mewn 
argyfwng.

• Pobl yn methu cael mynediad at fwyd 
(hunanynysu, gwasanaethau’n cau ac ati).

• Busnesau bwyd lleol yn methu agor (cael 
sgîl-effaith ar gyflenwad bwyd, incwm 
gweithwyr ac ati).

Trwy arolwg Holi Caerdydd 2020, roedd Bwyd 
Caerdydd yn gallu nodi lefelau ansicrwydd bwyd 
yng Nghaerdydd (yn unol â safon ryngwladol), 
gyda mwy na thair mil o bobl yn ymateb i’r 
arolwg rhwng Hydref a Thachwedd 2020. 
Dangosodd y canlyniad bod 1 mewn 10 o 
ymatebwyr wedi nodi eu bod wedi bwyta prydau 
llai, neu wedi methu prydau yn gyfan gwbl am 
nad oeddent yn gallu fforddio bwyd. Yn ogystal, 
dangosodd yr arolwg mai’r ymatebwyr a nododd 
eu bod yn anabl, y rheiny o dan 35 oed, a’r 
rheiny sydd yn byw yn ardal ddeheuol Caerdydd 
oedd fwyaf tebygol o nodi nad oeddent wedi 
gallu fforddio neu gael mynediad at fwyd. 
Mae ymateb llawn Ymateb Bwyd COVID-19 
Caerdydd, yn cynnwys nifer y parseli bwyd a 

o’r pethau cadarnhaol sydd yn digwydd o 
amgylch y pandemig (e.e. lleihau gwastraff 
bwyd, siopa’n lleol) ac i hybu ymateb bwyd 
COVID-19 ar draws Caerdydd

Roedd dros bedwar deg naw o sefydliadau 
hefyd yn gysylltiedig â dosbarthu neu 
ddarparu cymorth bwyd yn y ddinas 
gyda’r Tasglu Ymateb Bwyd yn cynnwys 
adrannau Cyngor Caerdydd, Cyngor 3ydd 
Sector Caerdydd, Fareshare Cymru, Banc 
Bwyd Caerdydd, Ysgol Fusnes Caerdydd 
a BIP Caerdydd a’r Fro, wnaeth, gyda’i 
gilydd, gydlynu ymateb ar draws y ddinas 
i gynorthwyo’r bobl fwyaf agored i niwed 
yn ein cymunedau. Galluogodd y seilwaith 
partneriaeth fwyd presennol (Bwyd 
Caerdydd) y Tasglu Ymateb Bwyd a’r Model 
Sefydliadau Angori, wnaeth leihau dyblygu 
a chynyddu effaith, a’r ymagwedd holistaidd 
ac ymatebol gan Gyngor Caerdydd, 
breswylwyr Caerdydd i allu fforddio a chael 
mynediad at fwyd da.  Newidiodd llawer 
o sefydliadau’r trydydd sector brosiectau 
presennol neu gyflymu eu datblygiad er 
mwyn canolbwyntio ar anghenion bwyd 
uniongyrchol cymunedau a chafodd grwpiau 
llawr gwlad newydd fel y rhwydwaith 
o grwpiau Cymorth Cydfuddiannol, eu 
sefydlu’n gyflym ac yn organig.

 

Ymateb Bwyd Caerdydd i COVID-19

â

ddosbarthwyd ar draws y ddinas, ar gael 
yma. 

Trefnodd Bwyd Caerdydd Dasglu Ymateb 
Bwyd COVID-19 gyda phartneriaid 
allweddol i gydlynu ymateb ar draws y 
ddinas i gynorthwyo’r bobl fwyaf agored 
i niwed yn ein cymunedau. Sefydlodd y 
grwp hwn rwydwaith o sefydliadau angori 
a phartneriaid ymateb bwyd i gefnogi’r 
ymateb: 

• Cydlynodd Sefydliadau Angori ymateb 
gwirfoddolwyr mewn ardaloedd 
penodol a gweithredu fel canolbwynt i 
sefydliadau eraill, grwpiau cymunedol neu 
fudiadau llawr gwlad. Lle y bo’n bosibl, 
gweithredodd y Sefydliadau Angori fel 
Partneriaid Ymateb Bwyd hefyd. 

• Cynorthwyodd y Partneriaid Ymateb 
Bwyd gyda dosbarthu bwyd mewn ardal 
e.e. derbyn atgyfeiriadau ar gyfer pobl 
oedd angen bwyd, derbyn a chadw 
bwyd ar gyfer sefydliadau eraill, grwpiau 
cymunedol neu fudiadau llawr gwlad. 

Cafodd Foodcardiff.com ei ail-lansio fel 
hyb gwybodaeth COVID-19 yn cynnwys 
cymorth ar gyfer busnesau, mynediad at 
fwyd, coginio gartref, tyfu gartref a lansiwyd 
ymgyrch #BwydDaCaerdydd i ddathlu rhai 
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Menter Meddwl

â

â

Mae Chwaraeon Caerdydd wedi bod 
yn gweithio gydag ystod o randdeiliaid 
allweddol ar draws addysg, iechyd a’r 
trydydd sector i gefnogi iechyd a lles meddwl 
defnyddwyr gwasanaethau partneriaeth.  
Nod prosiect ‘Menter Meddwl’ yw: 
• Cynorthwyo atgyfeiriadau iechyd 

meddwl cymunedol, trwy leihau’r 
bylchau mewn cyfranogiad, trwy 
gyflwyno gweithgareddau ffisegol a 
digidol. 

• Llywio a sefydlu continwwm chwaraeon 
effeithlon a hygyrch trwy’r grwp 
llywio prosiect a ddatblygwyd sydd yn 
cynnwys arbenigwyr sector. 

• Uwchsgilio ymarferwyr cymunedol, 
hwyluso ymgysylltu â chodi 
ymwybyddiaeth o wasanaethau iechyd 
meddwl sydd ar gael ar hyn o bryd 
trwy’r ddarpariaeth hon. 

Mae Chwaraeon Caerdydd yn defnyddio ei 
bartneriaeth barhaus â gweithwyr allgymorth 
iechyd meddwl Ty-Canna i alluogi ‘prosiect 
Menter Meddwl’ i ohirio cyflwyno trwy 
gymorth ar-lein, sesiynau gweithgaredd 
corfforol gyda defnyddwyr y gwasanaeth yn 
ystod y cyfnod clo ac wrth i’r cyfyngiadau 
ddechrau llacio. 

â

â

Mae’r sesiynau ar gyfer defnyddwyr y 
gwasanaeth yn cynnwys amrywiaeth 
o ymarferion defnyddiol, yn cynnwys 
symudiadau amgen, i alluogi defnyddwyr 
y gwasanaeth i ddewis pa weithgaredd yr 
hoffent ei wneud, yn ystod set o ymarferion 
(cyfnodau o dri deg eiliad ar gyfer sesiwn 
pedwar deg pum munud. Cyflwynir y 
sesiynau hyn mewn partneriaeth â Sport 
Fit ddwywaith yr wythnos ac maent yn 
defnyddio cyfarpar cartref (tuniau, sanau, 
basgedi a rholiau papur ty bach) i greu 
gweithgareddau hwyliog; tra’n ymgorffori 
catalog ategol o ymarferion ymarfer corff 
yn y cartref, a ddarperir gan Met Active.  
Mae Sport Fit yn parhau i gyflwyno ac 
ymgysylltu defnyddwyr y gwasanaeth o 
wasanaeth dydd Ty Canna, gyda sesiynau 
ar-lein yn cael eu cyflwyno’n wythnosol 
ac adnoddau ychwanegol yn cael eu 
darparu (Bingo Ymarfer Corff) i ymestyn 
gweithgaredd corfforol, y tu hwnt i’r sesiynau 
hyn sydd wedi eu trefnu. Ers i’r bartneriaeth 
ddechrau, mae’r sesiynau gweithgaredd 
corfforol digidol wedi cynnwys mwy na thri 
chant o ymgysylltiadau, yn ffisegol ac yn 
ddigidol. Mae cyflwyno’r sesiynau hyn yn 
ystod y pandemig yn ffisegol ac yn ddigidol 
wedi galluogi defnyddwyr y gwasanaeth i 
barhau i wneud gweithgaredd corfforol ac 
ailymgysylltu â gweithgaredd corfforol.

â

â

â

â

Fel rhan o’r prosiect hwn, 
mae Chwaraeon Caerdydd 
wedi datblygu grwp llywio 
aml-ddisgyblaethol ‘Menter 
Meddwl’, a sefydlwyd i 
ddatblygu rhaglen ‘iechyd 

meddwl a chwaraeon’ yn gydweithredol, 
sydd yn briodol ac yn berthnasol i unigolion 
mewn perygl/wedi cael diagnosis o salwch 
meddwl. Mae’r grwp llywio hwn yn cael 
ei lywio gan wasanaethau BIP Caerdydd 
a’r Fro (ymarferwyr iechyd meddwl, 
rhagnodwyr cymdeithasol (ACE a WB4U), 
hyfforddwyr addysgol (PAPYRUS) a 
Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae’r 
grwp hwn wedi archwilio ‘bylchau’ presennol 
mewn darpariaeth ar draws Caerdydd, y 
gellir gweithredu arnynt, gan ddefnyddio 
chwaraeon fel offeryn i gynorthwyo iechyd 
a lles meddwl gwell. Mae’r grwp yn helpu 
i ffurfio a llywio’r ddarpariaeth bresennol a 
darpariaeth i’r dyfodol mewn perthynas â 
chyflwyno, cyfeirio at glybiau chwaraeon lleol 
a hyfforddi/uwchsgilio sefydliadau. 

O ganlyniad, roedd Chwaraeon Caerdydd 
yn gallu ymgysylltu clybiau chwaraeon 
lleol ac ymarferwyr cymunedol â ‘SPEAK’ 
– Hyfforddiant Atal Hunanladdiad oedd 
yn ymgysylltu hyfforddwyr a chyflwynwyr 
chwaraeon lleol.
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Dechreuodd prosiect Symud Mwy, Bwyta’n 
Dda i ddechrau trwy gyfarfod yn yr awyr 
agored a theithiau cerdded a ddatblygodd 
wedyn yn weithdai gan alluogi mwy o ffyrdd 
i rieni sengl gysylltu. Cafodd dosbarthiadau 
ymarfer corff, wedi eu harwain gan 
hyfforddwr proffesiynol (hefyd yn rhiant 
sengl) eu cynnig. Roedd y dosbarthiadau yn 
gyfeillgar i blant, wedi eu hanelu at bob gallu 
ac yn gyfle i rieni sengl gysylltu yn ystod yr 
wythnos o amgylch ymarfer corff oedd yn 
cynnwys heriau a thasgau wythnosol. 

Yn ystod COVID-19, symudwyd y 
dosbarthiadau yn llwyddiannus i fod ar-lein 
a datblygwyd heriau tîm fel pedair miliwn o 
gamau. Darparwyd hyfforddiant, canllawiau 
ymgeisio a chymorth ar gyfer y prosiect gan 
Gyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC). 

Llesiant Rhieni Sengl

â

Yn 2017, Sefydlwyd Llesiant Rhieni Sengl 
i leihau ynysu ac unigrwydd i rieni sengl. 
I gefnogi hyn, datblygodd Llesiant Rhieni 
Sengl brosiect Symud Mwy, Bwyta’n Dda.  
Nod y prosiect oedd: 

• Chwalu rhwystrau sydd yn atal rhieni 
sengl rhag mynychu dosbarthiadau 
ymarfer corff. 

• Datblygu cymuned sydd yn 
canolbwyntio ar ymarfer corff fel ffordd 
gadarnhaol o reoli iechyd meddwl. 

Mae Llesiant Rhieni Sengl yn grwp 
wedi ei arwain gan gymheiriaid sydd yn 
canolbwyntio ar iechyd meddwl. Maent 
yn cynnig gweithdai sydd yn defnyddio 
sgiliau ac arbenigedd aelodau yn cynnwys 
hyfforddiant diogelwch ar-lein, cyngor 
ariannol a therapi chwarae. Mae grwpiau 
mewn person a rhithiol ar grefftau, 
clwb llyfrau, clwb celf a digwyddiadau 
cymdeithasol hefyd ar gael. Mae Llesiant 
Rhieni Sengl yn annog aelodau i gysylltu 
trwy’r cyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu 
blogiau, gwneud fideo ar gyfer sianel 
You Tube a darparu gwybodaeth ar gyfer 
tudalen adnoddau Llesiant Rhieni Sengl.  
Maent hefyd yn cynnig llawer o gyfleoedd 
gwirfoddoli yn ogystal â Hyfforddiant 
Ymagwedd wedi ei Arwain gan Gymheiriaid.

â

â

Dywedodd	y	cyfranogwyr:	
“Mae prosiect Symud Mwy, Bwyta’n 
Dda yn achubiaeth i rieni sengl yn ystod 
pandemig COVID-19 – mae mynediad 
hawdd yn y cartref i ffitrwydd gyda 
hyfforddwr ysgogiadol, cyfeillgar sydd 
yn cynnig sesiwn ymarfer corff i gyd-
fynd ag anghenion ystod eang o lefelau 
ffitrwydd tra’n gwneud i blant deimlo eu 
bod yn cael eu cynnwys, yn amhrisiadwy.  
Mae’n rhoi hwb i ddiwrnodau tywyll 
gyda’r cyfranogwyr 
yn cael eu bywiogi 
ac yn teimlo’n fwy 
gobeithiol. Mae’r 
gweithgaredd hwn yn 
gwneud gwahaniaeth 
i fywydau rhieni sengl.  
Diolch o galon i grwp 
Llesiant Rhieni Sengl 
am drefnu’r gweithgaredd hwn.”

“Dyma’r tro cyntaf mewn blynyddoedd yr 
wyf wedi cymryd diddordeb mewn ymarfer 
corff ac wedi sylwi ar y gwahaniaeth yn fy 
nghorff a’m iechyd.  Mae hyn oherwydd y 
grwp hwn, am ei fod yn ysgogi cymaint ac 
rydych yn rhan o gymuned sydd yn gefn 
i chi ac eisiau eich gweld yn gwneud yn 
dda.  Mae’r ffaith fod y dosbarthiadau yn 
gyfeillgar i blant yn elfen ychwanegol fel 
rhiant sengl”
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Ymdopi a bydd opsiynau ar gyfer rhoi 
cymorth ychwanegol gyda’r pontio hwn yn 
cael ei archwilio. 

Daeth y gweithdy i’r casgliad bod y rhan 
fwyaf o’r plant wedi cael profiadau negyddol 
o addysg gorfforol a gweithgaredd corfforol.  
Trwy’r gweithdy hwn, gwnaed gwelliannau 
i’w perthynas gyda gweithgaredd corfforol 
trwy ganolbwyntio ar hwyl a chynhwysiant.  
Gwelwyd gwelliant o ran hyder, ysgogiad a 
gwyboaeth am symudiadau a gweithgaredd 
corfforol ymysg y plant hefyd. Un canlyniad 
sylweddol oedd datblygiad perthynas waith 
gref rhwng Chwaraeon Anabledd Cymru 
a’r Tîm Seicoleg Plant dros y ddwy flynedd 
diwethaf.  Bydd y berthynas hon yn cael ei 
chryfhau ymhellach trwy gyflwyno a lansio 
partneriaeth Iechyd newydd Chwaraeon 
Anabledd Cymru. 

Oherwydd llwyddiant gweithdai Cacennau 
Ymdopi, mae’r Tîm Seicoleg Plant wedi 
datblygu dau weithdy newydd ar gyfer plant 
ag awtistiaeth sydd yn profi gorbryder.  Mae 
Calmer Chameleons wedi ei anelu at blant 
oed ysgol gynradd ac mae Worry Warriors 
wedi ei anelu at blant oed ysgol uwchradd.  
Oherwydd y gwerth a roddwyd i’r sesiynau 
symud a gweithgaredd corfforol, gofynnwyd 
i Chwaraeon Anabledd Cymru gefnogi’r 
gweithdai newydd hyn.

 

Chwaraeon Anabledd Cymru: Gweithdy Cacennau Ymdopi

â

â

Yn 2019, cysylltwyd â Chwaraeon Anabledd 
Cymru gan Dîm Seicoleg Plant Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro, oedd wedi 
datblygu gweithdy sgiliau ymdopi newydd 
ar gyfer plant 8 i 14 oed â chyflwr iechyd 
corfforol oedd yn profi gorbryder. Enw’r 
gweithdy oedd ‘Cacennau Ymdopi’. Nod y 
gweithdy oedd: 

• Cyflwyno sesiwn symud hwyliog oedd 
yn ymgysylltu fel un o ddulliau ymdopi â 
gorbryder y plant. 

• Siarad â’r plant a’u teuluoedd am fuddion 
gweithgaredd corfforol o ran eu hiechyd 
a’u llesiant cyffredinol. 

Cynhaliwyd Cacennau Ymdopi mewn 
cyfleusterau Cymunedol ar draws Caerdydd 
a’r Fro oedd yn darparu gofod caeëdig a 
diogel ar gyfer y cyfranogwyr. Gwahoddwyd 
nifer fach o deuluoedd i’r gweithdy er 
mwyn sicrhau lefel uwch o ryngweithio a 
chefnogaeth. Dechreuodd y gweithdy gyda 
chyflwyniad gan aelodau o’r Tîm Seicoleg 
Plant gan gynnwys sgwrs gyda’r grwp gan 
ddefnyddio nifer o gymeriadau Disney Pixar i 
hwyluso trafodaeth am emosiynau. 

Roedd y sesiwn symud yn cynnwys trafodaeth 
ar fuddion gweithgaredd corfforol ac i ganfod 
mwy am brofiadau’r plant o addysg gorfforol, 

chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn 
gyffredinol. Pwysleisiodd y sesiwn fod 
gweithgaredd corfforol yn wahanol i bob 
unigolyn ac yn archwilio eu hoffterau a’u 
galluoedd mewn ffordd gadarnhaol. Roedd 
gweithgareddau corfforol yn cynnwys craig 
papur siswrn, tri golff, a boccia, gafodd 
eu croesawu i gyd.  Roedd gweithdy 
Cacennau Ymdopi hefyd yn cynnwys creu 
bocs synhwyraidd, ioga, disgo distaw 
gyda thechnegau anadlu a gwneud jar 
meddwlgarwch. 

Roedd y sesiwn yn galluogi rhwydweithio 
gyda’r teuluoedd a chyfeirio gwybodaeth i 
glybiau priodol a sesiynau y gallai eu plant 
fwynhau. 

Cafodd y defnydd o logo Chwaraeon 
Anabledd neu atgyfeirio i chwaraeon 
anabledd er mwyn osgoi gorbryder neu 
bryder ymysg y plant ei ystyried, gan nad 
oedd rhai o’r plant o reidrwydd yn ystyried 
eu hunain yn anabl. Gwnaed y penderfyniad 
i ddefnyddio logo ac offer eu sefydliad eu 
hunain ac atgyfeirio at chwaraeon cynhwysol 
yn hytrach na chwaraeon anabledd am y 
teimlwyd ei fod yn fwy priodol yn y grwp 
hwn.  Cafodd cymorth ychwanegol i blant 
ymuno â chyfleoedd gweithgaredd corfforol 
lleol ei gydnabod trwy weithdy Cacennau 
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Adborth gan gyfranogwyr a fynychodd hyfforddiant Budd-dâl Bwyd:

“Y siopau lle gellir eu cyfnewid i 
rai Teuluoedd a’r cynigion sydd 
ar gael sydd yn lleihau pwysau 
ariannol”

“Mae’r plant yn bwyta llawer mwy 
o ffrwythau a llysiau yr wyf ond yn 
talu ceiniogau amdanynt. Ni fyddwn 
yn gallu fforddio’r hyn y maent yn ei 
fwyta heb y talebau”

“Arbed arian a phrynu 
mwy o ffrwythau a llysiau”

Hyfforddiant budd-dâl bwyd

Adborth gan deuluoedd a gefnogir i gael mynediad at gynlluniau 
budd-dâl bwyd gan gyfranogwyr hyfforddiant pan ofynnwyd iddynt - 
sut mae’r talebau yn helpu eich teulu?... 

“Mae esbonio i Deuluoedd yr hyn y 
gallant ei gael yn gyfnewid am y talebau a 
galluogi’r plant i fwyta’n iach yn dechrau 
gyda sgwrs gyda nhw am yr hyn y maent 
yn bwydo eu plant ac mae wedi galluogi 
sgyrsiau yn ymwneud â’r Canllaw Bwyta’n 
Iach a meintiau prydau”

Bydd www.NYLO.co.uk yn fyw ddechrau’r Gwanwyn.

Bydd y wefan yn cynnwys:

• Adran i rieni / gofalwyr yn nodi’r ystod o gyrsiau 
i’r teulu sydd ar gael ynghyd â gwybodaeth ac 
adnoddau defnyddiol.

• Adran ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol yn 
cynnwys amrywiaeth o adnoddau i’w rhannu gyda 
theuluoedd a manylion yr hyfforddiant y gallant ei 
gael.

• Adran fewngofnodi ddiogel ar gyfer rhieni / gofalwyr 
sydd yn mynychu rhaglen NYLO er mwyn iddynt allu 
cael mynediad at adnoddau ychwanegol.

Maeth ar gyfer Eich Rhai Bach 
(NYLO)  

“Mae teuluoedd sydd wedi cael 
mynediad at Dalebau Dechrau Iach 
yn ddiweddar wedi canfod bod y 
cymorth i brynu ffrwythau na fyddent 
fel arfer yn eu prynu wedi rhoi’r hyder 
iddynt gael y plant i roi cynnig ar 
fwydydd / ansawdd gwahanol”

“Ni fyddwn yn gallu rhoi cynnig ar 
ffrwythau newydd heb y talebau”
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Mae bydwragedd BIP Caerdydd a’r Fro wedi 
cymryd rhan mewn hyfforddiant Cyfweld 
Ysgogiadol i ddatblygu sgiliau yn ymdrin 
â phwnc pwysau gyda defnyddwyr eu 
gwasanaeth. Nod yr hyfforddiant hwn oedd: 

• Darparu sgiliau ychwanegol i 
fydwragedd trwy Gyfweld Ysgogiadol. 

• Galluogi bydwragedd i godi’r mater o 
bwysau gyda defnyddwyr y gwasanaeth. 

• Galluogi bydwragedd i gael sgwrs 
gadarnhaol am reoli pwysau gyda 
defnyddwyr y gwasanaeth. 

Mae cyfres o weithdai hyfforddiant Cyfweld 
Ysgogiadol wedi cael eu cyflwyno yn 
ystod 2021 gyda staff gofal iechyd, gyda’r 
hyfforddiant cychwynnol yn cael ei gyflwyno i 
staff bydwreigiaeth.  Roedd yr hyfforddiant yn 
cynnwys sgiliau craidd Cyfweld Ysgogiadol 
oedd yn cynnwys – Cwestiynau agored, 
Cadarnhad, Gwrando adlewyrchol a 
Chrynodebau (OARS). 

Yn ogystal â’r sgiliau craidd, cafodd 
strwythur ac ymagwedd tuag at rannu 
gwybodaeth a chyngor ei gynnwys hefyd, 
cyflwynwyd pob sgil yng nghyd-destun 

ymarfer bydwreigiaeth i’w wneud yn 
berthnasol i’r dysgwyr. 

Mynychodd naw o fydwragedd a chael 
gwybodaeth a sgiliau ar ymagweddau tuag 
at godi’r testun pwysau a sut i ymateb pan 
mae defnyddiwr y gwasanaeth yn mynd 
yn ofidus neu’n ymddieithrio o’r sgwrs.  
Defnyddiwyd fideos ynghyd ag awgrymiadau 
o sgriptiau i roi cyfle i’r cyfranogwyr ymarfer 
eu sgiliau trwy drafodaethau a chwarae rôl.  
Defnyddiwyd map agenda yn y gweithdai 
hyfforddiant oedd yn ddefnyddiol i’r 
bydwragedd godi testunau gyda’r cleientiaid, 
gan ganolbwyntio ar destunau y mae angen 
eu cynnwys ac, yn bwysicach, sydd yn 
galluogi’r cleientiaid i godi testunau sydd yn 
bwysig iddyn nhw. 

Nododd yr holl fydwragedd a fynychodd fod 
defnyddio ymagwedd Cyfweld Ysgogiadol 
yn berthnasol i’w hymarfer; gyda llawer yn 
adrodd eu bod wedi defnyddio cwestiynau 
mwy agored, adlewyrchu gyda defnyddwyr 
y gwasanaeth a defnyddio cadarnhad.  
Nodwyd hefyd buddion hwyluso techneg 
Cyfweld Ysgogiadol ar gyfer cyflwyno sgwrs 
gadarnhaol am bwysau gyda defnyddwyr y 
gwasanaeth. 

Mae’r hyfforddiant yn gwella sgiliau’r 
bydwragedd i alluogi sgyrsiau cymhleth a 
heriol i gael eu cynnal gydag unigolion sydd 
yn cynnwys testun pwysau.

Hyfforddiant Cyfweld Ysgogiadol ar gyfer bydwragedd
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Casgliad 
Ar y cyfan, er bod cynnydd yn erbyn y 
Cynllun wedi cael ei effeithio gan bandemig 
COVID-19 ac i rai meysydd blaenoriaeth 
yn fwy nag eraill, mae cyfleoedd ar gyfer 
cydweithredu, mae dulliau cyflwyno ac 
ymgysylltu newydd wedi dod i’r amlwg 
hefyd.  Wrth i ni symud i mewn i gyfnod 
adferiad y pandemig, dylid chwilio am 
gyfleoedd i alinio a datblygu gweithredu 
ar draws y Cynllun i gynlluniau adferiad 
pob awdurdod lleol, cynlluniau’r tri bwrdd 
partneriaeth i’r dyfodol, cynllunio tymor hwy 
trwy BIPau Caerdydd a’r Fro yn ffurfio ein 
gwaith yn y dyfodol yn ogystal â’r ystod 
o ddatblygiadau strategol cenedlaethol a 
lleol yn ymwneud â phwysau iach, bwyd a 
gweithgaredd corfforol.  Bydd hyn yn helpu 
i sicrhau bod gweithredu ar draws y Cynllun 
yn cael ei ddwyn ymlaen ar draws y system. 

Fel agwedd hanfodol o adferiad COVID-19, 
mae’n hanfodol bwysig bod pobl Caerdydd 
a Bro Morgannwg yn cael eu cynorthwyo 
i symud mwy, bwyta’n dda a chyflawni 
pwysau iach yn arbennig y rheiny mewn 
mwy o berygl.  Mae datblygu dealltwriaeth 
o’r effaith y mae’r pandemig a mesurau 
coronafeirws wedi eu cael ar boblogaeth 
Caerdydd a Bro Morgannwg a’u gallu i 
symud mwy a bwyta’n dda yn allweddol 
felly. 

Bydd hyn yn helpu i sicrhau, o dan fantell 
Symud Mwy, Bwyta’n Dda, bod ffyrdd o 
leddfu effeithiau negyddol yn ogystal â 
manteisio ar yr effeithiau cadarnhaol yn 
cael eu hystyried a’u hymgorffori mewn 
gweithredu cydweithredol parhaus ynghyd â 
chyfathrebu ac ymgysylltu. 

Er mwyn goresgyn y cyfyngiadau a roddwyd 
ar bartneriaid gan fesurau coronafeirws, 
mae llawer o bartneriaid wedi gorfod addasu 
eu prosiectau a’u rhaglenni a datblygu 
ymagweddau newydd tuag at gyflwyno ac 
ymgysylltu.  Er ei fod yn cael ei gydnabod 
bod hyn wedi bod yn heriol ar adegau, mae 
ymagweddau newydd, i rai, wedi cynyddu 
eu gallu i gyflwyno, eu cyrhaeddiad a’u 
gallu i ymgysylltu cynulleidfaoedd newydd 
hefyd.  Mae’n bwysig bod y gwersi a 
ddysgwyd dros y flwyddyn ddiwethaf yn 
cael eu defnyddio i helpu i ffurfio cyflwyno, 
cyfathrebu ac ymgysylltu parhaus.
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#symudmwybwytandda

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm Symud Mwy, Bwyta’n Dda 
Ebostiwch: movemoreeatwell@wales.nhs.uk

Ewch i: www.movemoreeatwell.co.uk
 www.symudmwybwytaniach.co.uk

Twitter: @mmewcav

Diolch	i’r	holl	bartneriaid	sydd	wedi	cyfrannu	at	gynhyrchu’r	adroddiad	cynnydd	hwn	ac	am	eu	gwaith	parhaus	
ar	draws	Caerdydd	a	Bro	Morgannwg	yn	cynorthwyo’r	boblogaeth	i	symud	mwy	a	bwyta’n	dda.


