
 

Hybu a Chynnal Iechyd a Llesiant  
Asiantaethau hybu iechyd  

 
Mae amrywiaeth eang o asiantaethau sy'n ceisio hybu 
iechyd yng Nghymru. Bydd yr asiantaethau hyn yn 
canolbwyntio ar feysydd iechyd gwahanol a gallan nhw gael 
eu rhedeg gan y llywodraeth neu fudiadau gwirfoddol, fel 
elusennau. Mae’r rhain yn cynnwys: 
 
 
• Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) 
• Iechyd Cyhoeddus Cymru 
• Awdurdodau Lleol, gan gynnwys ysgolion 
• Mudiadau elusennol a gwirfoddol cenedlaethol a lleol, fel y 
Gymdeithas Cynllunio Teulu, Sefydliad y Galon Prydain, Sefydliad 
Maetheg Prydain  
 

 
 
Y GIG 
Mae'r GIG yn gwasanaethu’r Deyrnas Unedig i gyd 
ac mae'n chwarae rhan fawr i hybu iechyd y 
boblogaeth. Mae'r GIG yn darparu gwasanaethau 
diagnostig a thriniaethau ar gyfer gwahanol 
gyflyrau iechyd. Os bydd unigolyn yn cael 
diagnosis o gyflwr byddai cyngor a thriniaeth 
briodol yn cael eu cynnig er mwyn ceisio cynnal 
iechyd a llesiant yr unigolyn. Mae'r GIG hefyd yn 
cynnig gwasanaeth hybu iechyd (Iechyd Cyhoeddus Cymru) a chyngor i geisio annog 
unigolion i wneud dewisiadau iach ac atal afiechyd. Gall hyn gynnwys cyngor a 
gwasanaethau am faterion fel: 

• Iechyd meddwl a llesiant  
• Bwyta'n iach  
• Iechyd rhywiol 
• Alcohol a chyffuriau 
• Iechyd y geg  

 

Gweithgaredd 1 
Defnyddiwch daflen gweithgaredd 1 Enwch rhai mathau o gyngor a gwasanaethau 
sy'n cael eu cynnig gan wasanaeth hybu iechyd y GIG. 
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Awdurdodau lleol  
Mae cynghorau wedi cael rôl flaenllaw i leihau 
anghydraddoldebau iechyd a marwolaethau 
cynamserol, a gwella iechyd a llesiant.  

Mae'n ofynnol iddyn nhw fynd i'r afael ag achos 
afiechyd, lleihau anghydraddoldebau iechyd a 
chomisiynu gwasanaethau sy'n rhoi sylw i 
anghenion y boblogaeth leol;  yn benodol 
anghenion iechyd grwpiau dan anfantais a rhai 
sy'n agored i niwed, yn ogystal ag ystyried 

materion yn ymwneud â chydraddoldeb.  

Y nod cyffredinol yw gwella iechyd pob unigolyn, a gwella iechyd y tlotaf.  

 

Gweithgaredd 2 
Defnyddiwch daflen gweithgaredd 2. Penderfynwch pa ymgyrch iechyd fyddech chi'n 
ei rhedeg ac esboniwch pa adnoddau fyddech chi'n eu benthyg a sut rydych chi'n 
credu y byddan nhw o gymorth 

 

Ysgolion  
Mae ysgolion yn hybu iechyd drwy ddarparu 
addysg iechyd fel rhan o’r cwricwlwm ffurfiol yn 
ystod gwersi a hefyd drwy'r cwricwlwm anffurfiol, 
yn ystod gwasanaethau. Fel rhan o’r cwricwlwm 
ffurfiol, gallai testunau a drafodir yn yr ystafell 
ddosbarth gynnwys:  bwyta'n iach, iechyd 
meddwl a llesiant ac iechyd rhywiol. Fel rhan o’r 
cwricwlwm anffurfiol gellid rhoi sylw i destunau fel 

diogelwch ffyrdd, er enghraifft drwy gynnal gwasanaeth ar ddiogelwch ffyrdd neu atal 
bwlio. 

Gall athrawon a darlithwyr annog agweddau cadarnhaol a byw'n iach a rhoi cyngor ar 
lesiant cyffredinol. Gallan nhw gynnal gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth i hybu 
iechyd, fel projectau ar ddeiet a hwyluso addysg gorfforol. 

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn credu gall addysgu a dysgu helpu unigolyn i feithrin y 
wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arno i dyfu yn unigolyn iach drwy’r dulliau 
canlynol: 

 



 

• Gwybodaeth – cyflwyno ffeithiau sylfaenol (e.e. sut mae'r corff dynol yn gweithio; 
y GIG a gwasanaethau eraill: dylanwadau ehangach ar iechyd a llesiant) 

• Gwybodaeth – ar destun neu thema benodol (effaith ysmygu ar y corff; maeth) 

• Sgiliau – trawsbynciol (pendantrwydd; datrys anghydfod; asesu a rheoli risg) 

• Sgiliau – ar destun neu thema benodol (sgiliau corfforol neu sgiliau ymarferol 
paratoi bwyd) 

Julie Bishop – Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 
 

Gweithgaredd 3 
Defnyddiwch daflen gweithgaredd 3. Nodwch pa osodiad sy'n gymwys i chi 

 
Mudiadau elusennol  
Mae elusennau yn gweithio ar lefel leol a chenedlaethol. Mae elusennau cenedlaethol 
yn gweithio ar draws y Deyrnas Unedig. Mae elusennau hybu iechyd yn codi 
ymwybyddiaeth am gyflyrau sy'n gysylltiedig ag iechyd ac yn rhoi cymorth a chyngor i'r 
rhai sy'n cael eu heffeithio. Mae elusennau cenedlaethol sy'n hybu iechyd yn cynnwys:  

• British Heart Foundation Cymru 
• Dementia UK 
• MIND Cymru 
• Diabetes U.K. Cymru 
• Marie Curie  
• Mental Health Foundation Wales 

 

Mae elusennau lleol yn gweithio ar raddfa lai o lawer ac yn gyffredinol mae eu gwaith 
yn canolbwyntio ar dref, dinas, sir neu wlad yn y Deyrnas Unedig. Mae ganddyn nhw lai 
o arian fel arfer o'u cymharu ag elusen genedlaethol.  Mae elusennau sy'n gweithio ar 
lefel leol yng Nghymru yn cynnwys:  

• WaMH in PC – Rhwydwaith Iechyd Meddwl mewn Gofal a Gwasanaethau yng Nghymru  
• Gofal 
• Hafal 
• Latch Elusen Canser Plant Cymru  
• Calonnau Cymru 

 
 

Gweithgaredd 4 
Defnyddiwch daflen gweithgaredd 4. Torrwch y cardiau a phenderfynwch a yw'r 
elusennau cenedlaethol hyn yn rhoi cymorth iechyd corfforol neu iechyd meddwl. 

 



 

Gweithgaredd 1 
 

Enwch rai o’r gwasanaethau a chyngor sy'n cael eu cynnig gan raglenni hybu iechyd y 
GIG. 

 

  
 



 

Gweithgaredd 2 
 

Defnyddiwch yr adnoddau sydd ar gael i'w benthyg wrth redeg ymgyrchoedd byw'n 
iach ar lefel awdurdod lleol. 

Gallwch fenthyg pedwar adnodd ar y tro yn unig. 

https://bit.ly/2PzT92Z 

Gan feddwl am y materion yn eich awdurdod lleol, penderfynwch pa ymgyrch iechyd 
fyddech chi'n ei rhedeg ac esboniwch pa adnoddau fyddech chi'n eu benthyg a sut 
rydych chi'n credu y byddan nhw o gymorth. 

  
 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2PzT92Z


 

Gweithgaredd 3 
 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi nodi’r gosodiadau canlynol fel rhai sy'n cael eu 
priodoli i unigolion iach a hyderus. 

Ar gyfer pob gosodiad nodwch pa rai sy'n gymwys i chi. 

 

• Rwy'n deall sut mae fy nghorff yn gweithio a sut i'w gadw'n iach. 

• Rwy'n gallu creu a chynnal perthnasoedd iach gyda phobl eraill. 

• Rwy'n deall sut gall fy ymddygiad a dewisiadau effeithio ar fy iechyd a llesiant yn 
awr ac yn y dyfodol hefyd. 

• Rwy'n gallu adnabod a mynegi fy nheimladau. 

• Rwy'n gallu adnabod risg ac ystyried beth fydd canlyniadau fy newisiadau yn 
awr ac yn y dyfodol. 

• Rwy'n gallu dod o hyd i wybodaeth a'i gwerthuso er mwyn fy helpu i wneud 
dewisiadau ynglŷn â'm hiechyd a llesiant. 

• Rwy'n gallu adnabod y gwerthoedd/normau unigol, sefydliadol, cymdeithasol a 
diwylliannol sy'n gallu dylanwadu ar fy mhenderfyniadau.  

• Rwy'n gallu datrys anghydfod gydag eraill ac rwyf yn cydnabod lle gall 
ymddygiad eraill fod yn arwydd o'u hanhapusrwydd neu drallod. 

• Mae gennyf y sgiliau i edrych ar ôl fy hun a'r bobl o'm cwmpas. 

• Rwy'n cydnabod sut mae penderfyniadau llywodraethau a phenderfyniadau 
byd-eang yn dylanwadu ar iechyd pobl. 

• Rwy'n deall pryd ac ymhle gallaf ddod o hyd i gymorth. 

• Mae gennyf yr hyder a'r sgiliau i fynegi fy marn a gwneud fy newisiadau fy hun. 

 

Yn achos y gosodiadau hynny y gwnaethoch nodi nad ydyn nhw'n berthnasol i chi, sut 
ydych chi'n meddwl gallai'r ysgol eich helpu i ddatblygu'r sgiliau hynny? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gweithgaredd 4 
Torrwch y cardiau a'u trefnu yn ddau bentwr. Penderfynwch a yw'r elusennau 
cenedlaethol hyn yn cynnig cymorth iechyd corfforol neu iechyd meddwl. 

Asthma UK 
 

Diabetes UK 
 

Marie Curie 
 

British Heart 
Foundation 
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Crohn’s and 
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Macmillan Combat Stress 
 

MIND 
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Foundation 
Wales 
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Young Minds 
 

Anxiety UK 
 

 

  



 

Atebion 
Gweithgaredd 1 
Iechyd meddwl a llesiant  

Bwyta'n iach  

Iechyd rhywiol 

Alcohol a chyffuriau 

Iechyd y geg  

 
Gweithgaredd 2 
Corfforol  
Asthma UK 

Diabetes UK 

Marie Curie 

British Heart Foundation 

Y Groes Goch 

Ymchwil Canser y DU 

Crohn’s and Colitis UK 

Macmillan 

Meddwl 
Combat Stress 

MIND 

Mental Health Foundation Wales 

Together 

PANDAS Foundation 

Young Minds 

Anxiety UK 
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