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Ganwyd yng 
Nghymru: 
Cylchlythyr 1 

Mae ganwyd yng Nghymru yn astudiaeth 
carfan genedigaethau sy'n gweithio 
gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Plant 
yng Nghymru, ysgolion ac eraill i helpu i 

wella iechyd, addysg a lles holl blant 
Cymru. 

 
Rydym ni eisiau gwella dealltwriaeth o'r 
ffordd orau o gefnogi teuluoedd i roi'r 
dechrau gorau mewn bywyd i blant ac mae 
hynny'n cychwyn gyda phwysau geni da a 
bod yn barod i chwarae, dysgu, cael hwyl a 
gwneud ffrindiau wrth ddechrau yn yr ysgol. 
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Bod yn fach i oedran ar adeg geni 

Yr hyn yr ydym yn ei wybod eisoes 

Mae babanod yn fwy tebygol o gael eu geni'n llai nag y dylen nhw fod os: 

 Ydyn nhw wedi bod yn agored i sylweddau gwenwynig fel mwg sigaréts neu gyffuriau. 

 Nad ydyn nhw wedi cael digon o faeth ac mae eu mam dan bwysau neu'n ifanc iawn ei 

hun, neu mae ganddi lefelau haearn isel yn ei gwaed neu glefyd y deintgig. 

 Yw eu mam wedi cael babi lai na 5 mis yn ôl. 
 

Beth ellir ei wneud? 

Mae llawer y gellir ei wneud i helpu i sicrhau bod babanod yn pwyso'n iawn am eu hoedran. 

Mae hyn yn cynnwys rhaglenni i helpu caethiwed a chefnogi menywod i roi'r gorau i smygu 

neu ddefnyddio cyffuriau, rhaglenni ar gyfer rhieni yn eu harddegau a chymorth i wella deiet 

merched beichiog a'r teulu cyfan. Fodd bynnag, dim ond mewn rhai ardaloedd yng 

Nghymru y mae'r rhaglenni hyn ar gael – felly ni all pob teulu elwa arnynt. Sut y gallwn ni 

gyrraedd ac ymgysylltu â'r teuluoedd niferus sydd ar eu colled neu nad ydyn nhw’n 

ymgysylltu â'r cymorth hwn? 

Rydym ni hefyd yn gwybod bod pethau eraill sy'n effeithio ar y baban yn ystod beichiogrwydd 

ond mae angen mwy o wybodaeth i'w deall yn iawn. Er enghraifft, pa effaith y mae straen neu 

bryder yn ei chael? (e.e. ynghylch COVID a straen swyddi), pa gymorth sydd ei angen ar 

deuluoedd os yw un rhiant, neu'r ddau yn byw â chyflwr cronig? 
 

Bod yn barod ar gyfer yr ysgol 
Yr hyn yr ydym yn ei wybod eisoes 

Mae plant sy'n barod ar gyfer yr ysgol yn gwneud yn well yn yr ysgol. Maen nhw'n mwynhau'r 
ysgol, mae ganddyn nhw ffrindiau ac yn dysgu'n well felly'n gwneud yn well drwy'r ysgol gyfan. 

 

Mae’r plant sy'n fwy tebygol o fod yn barod ar gyfer yr ysgol: 

 yn byw mewn ardal sydd â darpariaeth gofal plant dda 

 wedi’u bwydo ar y fron 

 mae gan eu rhieni iechyd meddwl a chorfforol da ac roedd eu pwysau geni yn iach 

 mae gan eu rhieni dull meithringar o fagu plant.  
 

Fodd bynnag, mae llawer o'r pethau hyn yn dechrau o enedigaeth, gall swydd â gwaith sifft 
olygu na all mam fwydo ei baban ar y fron, neu os ydy rhiant yn gweithio i ffwrdd mae llai o 
oedolion ar yr aelwyd i chwarae a siarad â'r baban. Pa gymorth sydd ei angen i helpu 
teuluoedd i allu helpu eu plant i ddysgu a datblygu ym mlynyddoedd cynnar eu bywyd? 
Beth yw'r ffordd orau o gefnogi plant i dyfu’n hyderus, mwynhau bywyd a bod yn hapus yn 
eu dyfodol?



3 

 

 

 

 

Canlyniadau 

cynnar o’r 100 

menyw gyntaf 

COVID 

Dywed 12 o bob 100 menyw eu bod wedi 

cael symptomau COVID (eu prif 

symptomau oedd peswch, blinder, diffyg 

anadl, twymyn). 

 

Lles 

Dywed 6 o bob 10 am gyfnodau o hwyliau isel, gan gynnwys iselder a theimlo'n ddigalon, a 

dywed 45 o bob 100 eu bod yn poeni’n fawr a 5 o bob 10 yn dweud eu bod wedi dioddef 

straen gwael. Mae'r rhesymau dros y straen yn ymwneud â COVID yn bennaf ac yn 

cynnwys problemau ariannol a salwch difrifol rhywun annwyl iawn. 

 
Bwydo ar y fron 

 

Mae 44 o bob 100 menyw yn bwriadu bwydo ar y fron yn unig, mae 14 o bob 100 yn bwriadu 

defnyddio potel yn unig ac mae 34 o bob 100 yn bwriadu defnyddio cyfuniad o ’r botel a'r fron 

(nid yw 4 o bob 100 yn gwybod). 

 
Profiad yn ystod y beichiogrwydd hwn: 

Mae profiad y beichiogrwydd hwn wedi amrywio’n fawr wrth i fwyafrif (7 o bob 10) y menywod 

adrodd am brofiad negyddol yn enwedig teimlo'n 'ynysig', ‘ar fy mhen fy hun’, 'unig', 'pell', ‘heb 

gymorth' a'r mwyafrif yn dymuno i'w partneriaid gael mynd i apwyntiadau, er enghraifft: 

 

"Dryslyd a llawn straen... maen nhw'n siarad yn gyflym iawn a gan eu bod nhw’n gwisgo 

mwgwd alla i ddim darllen eu gwefusau. Rwy'n gofyn iddyn nhw ailadrodd neu esbonio 

pethau o hyd ond wedyn rwy'n teimlo fy mod i’n gwastraffu eu hamser neu'n eu gwylltio. 

Hefyd, mae peidio â chael fy mhartner mewn apwyntiadau wedi achosi gofid mawr". 

 

Er hyn, mae rhai menywod wedi adrodd bod newidiadau yn sgil COVID yn brofiad cadarnhaol: 
 

"Dyma'r amser gorau posibl erioed y gallwn i fod wedi beichiogi gan fy mod i fel arfer yn casáu 
ysbytai, yn casáu torfeydd, ddim yn hoffi pobl yn gyffredinol ac ati, mae’r bydwragedd a’r holl 
gymorth arall wedi bod yn wych". 
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Adnoddau cymorth a chefnogaeth yn ystod beichiogrwydd 

The NHS Pregnancy and baby guide: Ni waeth beth yr hoffech ei wybod am feichiogi, bod 
yn feichiog neu ofalu am eich babi newydd, dylech chi ddod o hyd i’r wybodaeth yma. 
 
Canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru i Fenywod Beichiog a Rhieni Newydd  
 
Tommys: Mae Tommy's yn darparu gwybodaeth iechyd beichiogrwydd achrededig 

dan arweiniad bydwragedd i rieni. 

 
Family Action : Yn darparu cymorth ymarferol, emosiynol ac ariannol i'r rhai sy'n wynebu 
tlodi, anfantais ac ynysigrwydd cymdeithasol ledled y wlad. Rydym yn cryfhau teuluoedd a 
chymunedau, yn meithrin sgiliau a chadernid ac yn gwella cyfleoedd bywyd plant ac oedolion. 

 
MIND: Rydym yn rhoi cyngor a chymorth i rymuso unrhyw un sy'n wynebu problem iechyd 
meddwl. Rydym yn ymgyrchu i wella gwasanaethau, yn codi ymwybyddiaeth ac yn hybu 
dealltwriaeth. 

https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/menywod-beichiog-a-rhieni-newydd/
https://www.tommys.org/pregnancy-information/im-pregnant
https://www.family-action.org.uk/
https://www.mind.org.uk/about-us/
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