
Ein dyheadau cenedlaethol i atal a lleihau gordewdra 
yng Nghymru: y materion allweddol a sut allwch chi ddweud 
eich dweud 



Pwysau Iach: Cymru Iach Ein gweledigaeth

Dylai pobl Cymru gael bywydau hirach, 
iachach a hapusach, a gallu parhau 
i aros yn heini ac annibynnol,  
yn eu cartrefi eu hunain, am gyhyd  
â phosibl.

Mae’r hyn sy’n achosi gordewdra yn 
gymhleth ac nid oes ateb cyflym. Mae 
bwyd cyfleus cymharol rad, llawn 
egni sydd ar gael yn eang a’r dirywiad 
yn yr angen neu ddyhead i wneud 
gweithgarwch corfforol wedi cyfrannu at 
lefelau cynyddol o bobl dros eu pwysau 
neu ordew yng Nghymru. Yn ogystal, 
mae rhwystrau sy’n atal pobl rhag gallu 
cyrraedd a chynnal pwysau iach sy’n 
gallu amrywio yn ôl ethnigrwydd, tlodi 
ac oedran. 

Er bod yna bethau y gall pawb ohonom eu 
gwneud i fynd i’r afael â gordewdra, megis 
gwneud dewisiadau bwyd iachach a bod 
yn fwy heini, mae yna bethau hefyd y gellir 
eu gwneud ar lefel genedlaethol. Bydd 
hyn yn golygu dylanwadu ar y broses o 
gynhyrchu bwyd wedi ei brosesu i gyfyngu 
ar ei gynnwys siwgr a halen, cyfyngu ar 
hyrwyddo dewisiadau bwyd nad ydynt yn 
iach, yn enwedig i blant, a gwneud yn si  ̂wr 
bod dewisiadau iach ar gael yn eang ac yn 
rhesymol i ddefnyddwyr. 

O ystyried cymhlethdod y mater, rydym angen cymryd ymagwedd gydgysylltiedig, 
hirdymor er mwyn atal, ac yn y pen draw gwyrdroi tueddiadau cyfredol. Bydd hyn 
yn golygu grymuso a galluogi pobl i feddwl am eu hiechyd eu hunain ac iechyd 
eu teulu i gefnogi cadw pwysau iach. Byddwn yn cyfuno hyn â darparu cymorth 
yn y gymuned a gwasanaethau rheoli pwysau arbenigol ar gyfer y rhai hynny 
sydd eisoes yn ordew i gefnogi anghenion emosiynol a llesiant. 

Mae gordewdra 
yn debygol o gostio 

£465M 
y flwyddyn i GIG 

Cymru dros y 30 
mlynedd nesaf

Gall gordewdra 
arwain at les meddyliol 
gwael a lleihau 
hunanhyder ymhlith 
plant 

Gordewdra yw’r achos pennaf pam fod pobl yn 
dioddef o iechyd gwael ac un o achosion pennaf 
marwolaeth cyn pryd y gellir ei osgoi

Gordewdra yw un  
o achosion pennaf  
canser y gellir ei osgoi  
ar ôl ysmygu

Mae dros chwarter  
o blant 4-5 mlwydd 
oed yng Nghymru  
dros eu pwysau  
neu’n ordew 

Mae 
gordewdra  
yn cynyddu’r 
risg o ddatblygu  
pwysedd 
gwaed uchel,  
diabetes 
math 2, 
clefyd y galon  
a strôc

Mae 60%  
(6 ym mhob 10) o 
oedolion yng Nghymru  
dros eu pwysau  
neu’n ordew

  



Ein pedwar thema 

Mae ein cynigion yn seiliedig ar gyfres o fesurau cenedlaethol wedi eu coladu  
i bedwar prif thema: 

Annog gwell arweinyddiaeth i sicrhau 
Pwysau Iach: Cymru Iach drwy Fyrddau 
Iechyd Lleol, Awdurdodau Lleol a’u 
partneriaid.  

Creu amgylchedd sy’n helpu pawb i 
wneud dewisiadau bwyd iachach a 
chreu cyfleoedd ym mywyd pob dydd i 
bobl fod yn heini. 

Sicrhau bod ein cyfleusterau addysg, 
gwaith a hamdden yn hybu a darparu 
cyfleoedd i bobl yng Nghymru gael 
gafael ar brydau, byrbrydau a diodydd 
iach a bod yn heini. 

Darparu’r cyfleoedd ac ysbrydoli pobl 
a chymunedau i gyflawni a chynnal 
pwysau corff iach.  

Dweud eich dweud 
Rydym eisiau clywed eich meddyliau ar ein cynigion i fynd i’r afael â gorbwysau  
a gordewdra ac unrhyw syniadau eraill a all fod gennych. I wneud hynny, gallwch 
ymweld â gwefan yr ymgynghoriad yn https://beta.llyw.cymru/pwysau-iach-
cymru-iach lle gallwch ddarllen y ddogfen ymgynghori Pwysau Iach: Cymru Iach  
a chwblhau’r holiadur ar-lein. 

Fel arall, gallwch anfon eich ymateb ysgrifenedig i’r ymgynghoriad atom drwy e-bost, 
llythyr neu drwy gwblhau’r holiadur ar ddiwedd y ddogfen ymgynghori argraffedig. 
I ofyn am gopi caled o’r ddogfen ymgynghori, cysylltwch â ni ar 03000 258516  
neu e-bostiwch  HealthyWeightHealthyWales@gov.wales. 

Amgylcheddau  
Iach 

Pobl 
Iach 

Arweinyddiaeth  
a Galluogi Newid 

Lleoliadau  
Iach 

Dylid dychwelyd ymatebion ysgrifenedig i’r ymgynghoriad at: 

Llywodraeth Cymru, Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol,  
Y Gangen Byw’n Iach ac Egnïol, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ


