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CRYNODEB GWEITHREDOL
Mae ein planed yn cael ei rhannu gan dros saith biliwn o bobl. Er bod nifer fach o bobl yn
defnyddio'r rhan fwyaf o'r adnoddau ac yn mwynhau mynediad dilyffethair at wasanaethau
cyhoeddus, mae gormod yn wynebu heriau arbennig wrth geisio meithrin bywydau urddasol,
heb wynebu tlodi, diffyg grym ac ofn, lle dylen nhw gael mynediad at wasanaethau hanfodol gan
gynnwys addysg, gofal iechyd a dŵr glân.
Mae'r byd yn wynebu dwy her: cyflawni safon weddus o fyw i bawb, gan fyw o fewn ein terfynau
amgylcheddol yr un pryd. Mae model Toesen Oxfam yn dod â’r deinameg hwn at ei gilydd i
ddangos bod amddifadedd dynol annerbyniol dan y lloriau cymdeithasol, yn union fel y ceir
straen amgylcheddol annerbyniol y tu hwnt i'r nenfwd amgylcheddol.
Mae'r adroddiad ymchwil hwn yn amlinellu cysyniad y model Toesen ac yn cyflwyno'r
canlyniadau a gynhyrchir wrth gymhwyso'r cysyniad i Gymru. Mae'r model yn darlunio gofod
rhwng ffiniau planedol a'r llawr cymdeithasol lle mae'n ddiogel yn amgylcheddol ac yn
gymdeithasol gyfiawn i ddynoliaeth fodoli; mae'n tynnu sylw at y prif faterion cymdeithasol ac
amgylcheddol sy'n ein hwynebu heddiw, a lle bo'n bosibl, mae’n dangos sut mae Cymru’n
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perfformio mewn perthynas â'r rhain.
Y gobaith yw y gall yr adroddiad hwn gyfrannu at ddadleuon polisi parhaus a helpu i sbarduno
dadleuon newydd. Cenhedloedd cyfoethog y byd yw’r enillwyr yn ein model economaiddgymdeithasol presennol; tra bod y bobl dlotaf, yn fyd-eang ac mewn gwledydd cyfoethog, yn
talu'r pris. Drwy ddod ag ystyriaethau cymdeithasol ac amgylcheddol at ei gilydd, gellir dechrau
ar ddeialog ehangach rhwng y rhai sy'n gweithio dros gyfiawnder cymdeithasol a'r rhai sy'n
gweithio dros gyfiawnder amgylcheddol – dau faes rhyng-gysylltiedig o bolisi ac arfer.
Mae elfennau amgylcheddol y Doesen yn llifo i raddau helaeth o waith tîm o wyddonwyr system
Daear blaenllaw, gan gynnwys Johan Rockström, Will Steffen, Canolfan Hydwythedd
Stockholm (SRC), a Sefydliad Amgylcheddol Stockholm (SEI).
Yn 2009, cyhoeddodd Rockström ac eraill bapur dan y teitl Planetary Boundaries: Exploring the
Safe Operating Space for Humanity, a oedd yn tynnu sylw at y risg o groesi trothwyon critigol
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ym mhrosesau bioffisegol y Ddaear (Ffigur 1). Fe wnaethon nhw geisio adnabod ffiniau
planedol - pwyntiau tyngedfennol amgylcheddol - o fewn y prosesau hyn, y byddai systemau
hanfodol y Ddaear yn dod yn anrhagweladwy a / neu’n anniogel y tu hwnt i hynny. Er bod
ambell un wedi beirniadu’r dull ffin planedol, y mae wedi cael ei ddefnyddio gan y Cenhedloedd
Unedig a'r Comisiwn Ewropeaidd, a nifer o sefydliadau cymdeithas sifil. Yn 2013, ceisiodd SRC
a SEI ddatblygu methodoleg i gymhwyso’r dull hwn ar lefel genedlaethol, gan ddefnyddio
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Sweden fel enghraifft. Yn 2015 diweddarwyd y Ffiniau Planedau gan Will Steffen et al.
Mae newidiadau o fewn y prosesau hyn, sy’n cael eu gyrru gan weithgarwch dynol, eisoes yn
cael effeithiau andwyol difrifol ar systemau tywydd yn ogystal â'n gallu i gynhyrchu bwyd ac
argaeledd dŵr croyw. Mae ffiniau colli bioamrywiaeth Planedau a'r cylch nitrogen eisoes wedi
cael eu torri, tra bod y ffin newid yn yr hinsawdd yn beryglus o agos at gael ei dorri. Mae'r
adroddiad wedi'i ddiweddaru gan Steffen et al yn dangos bod y terfyn diogel hefyd wedi cael ei
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dorri o ran y cylch ffosfforws erbyn hyn.
Yn 2012 cyhoeddodd Oxfam bapur trafod, a oedd yn ceisio cyfuno’r nenfwd amgylcheddol hwn
lle gallai systemau’r Ddaear ddod yn ddifrifol ansefydlog o’i groesi, yn seiliedig ar y dull ffin
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blanedol, gyda sylfaen gymdeithasol islaw y byddai’n anghyfiawn i bobl ostwng oddi tani. Mae'r
sefydliad cymdeithasol (yr ydym yn ei alw’n 'llawr cymdeithasol' yn yr adroddiad hwn) yn
cynnwys parthau sy'n ymwneud â mynediad at fwyd, incwm, ynni a diogelwch. Mae'r cyfuniad
hwn o nenfwd amgylcheddol (cylch allanol) a'r llawr cymdeithasol (cylch mewnol) yn cael ei
gyflwyno yn yr hyn a elwir erbyn hyn yn fodel Toesen Oxfam (Ffigur 2). Mae'r lle rhwng y
cylchoedd allanol a mewnol, felly, yn cynrychioli lle diogel a chyfiawn i fodoli.
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Ffigur 1: Ffiniau SRC y Blaned

Ffynhonnell: Atgynhyrchwyd o SRC (2013)

Ffigur 2: Model Toesen Oxfam

Ffynhonnell: K. Raworth (2012)
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Mae'r model Toesen yn dangos perfformiad yn erbyn amrywiaeth eang o ddangosyddion
cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae hyn yn caniatáu dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o effeithiau
ein dulliau datblygu economaidd-gymdeithasol ac yn amlygu'r meysydd lle'r ydym yn methu
cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.
Mae'r cysyniad wedi cael sylw rhyngwladol wrth i nifer cynyddol o academyddion, llywodraethau
a chyrff anllywodraethol ddatblygu eu dadansoddiadau cenedlaethol eu hunain, tra bod y
Cenhedloedd Unedig wedi dangos diddordeb mewn defnyddio'r fframwaith i fwydo i mewn i'r
Nodau Datblygu Cynaliadwy. Mae Oxfam yn cynnal astudiaethau tebyg yn Ne Affrica a Brasil,
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ac mae wedi cwblhau rhai ar wahân ar gyfer yr Alban a'r Deyrnas Unedig.

ADRODDIAD TOESEN CYMRU
Mae Toesen Cymru yn rhoi ciplun o'r sefyllfa gyfredol drwy asesu perfformiad ar draws
amrywiaeth eang o ddangosyddion. Er bod y model Toesen gwreiddiol, a ddatblygwyd gan yr
economegydd Kate Raworth tra’r oedd hi’n ymchwilydd gyda Oxfam, wedi awgrymu parthau a
dangosyddion llawr cymdeithasol posibl, cydnabuwyd y byddai angen addasu'r rhain ar gyfer
cyd-destunau cenedlaethol gwahanol. Felly, rydym wedi dewis parthau sy'n cyd-fynd â chyddestun Cymru; fodd bynnag, mae’r dewisiadau hyn yn parhau i fod yn agored i drafodaeth ac
adolygiad.
Mae'r parthau rydym yn eu hawgrymu fel rhai sy'n gyfystyr â llawr cymdeithasol yn cael eu seilio
ar ymchwil sy'n bodoli’n barod o ran yr hyn y mae pobl yn y Deyrnas Unedig yn ei ystyried yn
ganlyniadau pwysig yn y gymdeithas heddiw. Mae amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys
llawer o syniadau sy'n seiliedig ar gonsensws adrodd ar safonau gofynnol, ynghyd â
thrafodaethau gydag arbenigwyr pwnc, wedi cael eu defnyddio i adnabod y parthau a ganlyn:
cysylltedd, trosedd, addysg, ynni, bwyd, llywodraethu, iechyd, tai, incwm, amgylchedd lleol,
ymdeimlad o gefnogaeth, a gwaith.
O ran y nenfwd amgylcheddol, mae'r papur yn nodi'r ffiniau planedol a gyflwynwyd gan Johan
Rockström a'r SRC/SEI sy'n ddefnyddiol ar gyfer ymgorffori’r patrwm mewn dadansoddiad
cenedlaethol yn y Deyrnas Unedig. Yn dilyn asesiad i benderfynu a ellid eu mesur yn ystyrlon ar
lefel genedlaethol, dewiswyd ansawdd aer, colli bioamrywiaeth, llygredd cemegol, newid yn yr
hinsawdd, newid defnydd tir, cylchred nitrogen, iechyd cefnforoedd, disbyddu osôn, a'r cylch
ffosfforws. Mae'r fethodoleg a ddefnyddiwyd hefyd yn gwyro’n drwm ar waith yr SRC ar israddio
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ffiniau planedol byd-eang i fod yn gymwys ar lefel genedlaethol i Sweden.
Dylid nodi bod y canlyniadau'n rhoi disgrifiad o ble mae Cymru nawr, ac nid ydyn nhw’n
cynnwys datblygiadau hanesyddol na chyfeiriad teithio pob parth.
Mae'r darlun a baentiwyd gan Doesen Cymru yn un llwm. Mae Cymru yn fwy na'r ffiniau
arfaethedig yn sylweddol ym mron pob un o'r meysydd amgylcheddol a nodwyd •

55 y cant o ran colli bioamrywiaeth (a fesurir trwy ddirywiad mewn adar tir amaeth)

•

64 y cant o ran iechyd y cefnforoedd (wedi'i fesur drwy gyfrwng y ganran o bysgod sy’n cael
eu cynaeafu’n gynaliadwy yn y Deyrnas Unedig)

•

250% o ran newid defnydd tir

•

410% o ran newid yn yr hinsawdd (a fesurir gan allyriadau o MtCO 2/y flwyddyn)

Er bod rhywfaint o newyddion da o ran cael gwared yn raddol â sylweddau sy'n disbyddu osôn,
mae effaith Cymru ar ffiniau planedol yn sylweddol y tu hwnt i'r hyn y gall maint ei phoblogaeth
ei gyfiawnhau. Rydym yn cydnabod y gwahanol gamau a gymerwyd i wneud Cymru'n fwy
cynaliadwy, ac yn edrych ymlaen yn benodol at ddatblygu a gweithredu Bil Llesiant
9
Cenedlaethau’r Dyfodol. Fodd bynnag, erys y ffaith bod Cymru yn fwy na'r ffiniau arfaethedig
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ym mron pob un o'r meysydd amgylcheddol a nodwyd (Ffigur 4, Tabl 2). Ar yr un pryd, mae
anghydraddoldebau o ran dosbarthiad cyfoeth Cymru yn achosi amddifadedd ar draws nifer o
ddangosyddion wrth i bobl ddod yn ddi-waith, methu fforddio cynhesu eu cartrefi a chael eu
gorfodi i ymweld â banciau bwyd neu fynd heb ddigon o fwyd (Ffigur 3, Tabl 1).
Mae Toesen Cymru yn dangos bod ein model economaidd presennol, mewn sawl ffordd, yn
amgylcheddol anniogel ac yn anghyfiawn yn gymdeithasol. Dengys yr adroddiad fod 26 y cant
o'r boblogaeth sy'n oedolion yn brin o unrhyw gymhwyster ffurfiol; mae 40 y cant o gartrefi
mewn tlodi tanwydd; dros hanner (51 y cant) y bobl yn teimlo nad oes ganddyn nhw unrhyw lais
yn yr hyn mae'r llywodraeth yn ei wneud; ac 16 y cant o bobl yn cael mynediad at yr
amgylchedd naturiol lai nag unwaith yr wythnos. Mae'r adroddiad yn rhoi cynrychiolaeth weledol
o berfformiad Cymru, gan gadarnhau'r angen am newid sylweddol yn y ffordd rydym yn
cynhyrchu, defnyddio a dosbarthu adnoddau os ydym am ddatblygu lle diogel yn amgylcheddol
ac yn gymdeithasol, ac nid dim ond lle i fodoli.
Nid yw'r realiti amgylcheddol a chymdeithasol a amlinellir yn y Doesen yn ddigyfnewid. Gellir
gwneud dewisiadau er mwyn datblygu dyfodol mwy cynaliadwy’n amgylcheddol. Mae dadleuon
o amgylch atebion posibl yn barhaus ac yn canolbwyntio ar newidiadau i gynhyrchu diwydiannol
ac amaethyddol, patrymau defnyddio a mecanweithiau ehangach i fynd i'r afael â’r galw am
adnoddau. Yn awr, rydym angen yr ewyllys gwleidyddol i weithredu polisïau cynllunio i lunio
penderfyniadau o'r fath a mynd i'r afael â'r effeithiau andwyol a grëwyd gan ein patrymau
cynhyrchu a defnyddio ein hunain.
Ac nid yw'r methiannau cymdeithasol a ddisgrifir yn anochel. Maen nhw’n ganlyniad o’r ffordd
rydym yn trefnu ein cymdeithas ar hyn o bryd. Maen nhw’n ganlyniad dewisiadau polisi
llywodraethau olynol ar sut rydym yn defnyddio'r system dreth a gwariant cyhoeddus, yn ogystal
â sut rydym yn rheoleiddio ac yn darparu gwasanaethau ac yn darparu cymorth i’n dinasyddion.
Gallai dosbarthiad mwy cyfartal o'r cyfoeth greu llawr cymdeithasol lle byddai pob dinesydd yn
mwynhau’r hyn rydym yn ei ddiffinio fel safonau derbyniol lleiaf ar gyfer pawb.
Nid yw’r adroddiad wedi hawlio ei fod wedi dod o hyd i le diffiniol diogel, nid dim ond lle
gweithredu ar gyfer y gymdeithas. Fodd bynnag, mae'r model Toesen yn darparu set o nodau
neu amcanion, a fyddai - os cânt eu cyflwyno - yn gwneud cymdeithas llawer mwy cynaliadwy,
wedi ei threfnu mewn ffordd sy'n darparu ansawdd bywyd da i bawb, heb amharu ar allu pobl
eraill naill ai yma neu dramor, yn awr neu yn y dyfodol, i gyrraedd ansawdd bywyd derbyniol.
Tabl 1: Canlyniadau llawr cymdeithasol (Cymru 2014)
Maes

Is-faes

Dangosydd

Canlyniad

Cysylltedd

Mynediad at
y rhyngrwyd

Pobl sydd â dim cysylltiad
rhyngrwyd oherwydd rhwystrau
fel fforddiadwyedd a
chymhlethdodau.

8% o gartrefi â diffyg
cysylltiad rhyngrwyd
oherwydd rhwystrau (Cymru
2013-2014).

Trafnidiaeth

Ni welwyd dangosydd

Trosedd

Perygl o erledigaeth

Roedd 16% o oedolion yn
ddioddefwyr troseddau yn
ystod y 12 mis diwethaf
(Cymru 2013-14).

Addysg

Oedolion heb lawer o
gymwysterau ffurfiol

26% o oedolion heb lawer o
gymwysterau ffurfiol
(Merched 28 y cant, dynion
= 24 y cant) (Cymru 2011).
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Ynni

Tlodi tanwydd – angen gwario
10% o incwm neu ragor ar bob
ynni

Mae 40% o gartrefi mewn
tlodi tanwydd (Cymru 2013)

Bwyd

Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol:
y Deyrnas Unedig – diffinio diet
digonol

Ni all 7% fforddio diet
digonol (y Deyrnas Unedig
2012). *

Llywodraethu

Ymdeimlad o effeithiolrwydd
gwleidyddol personol

Mae 51% o bobl yn teimlo
nad oes ganddynt ddim llais
yn yr hyn mae’r llywodraeth
yn ei wneud (Cymru 2012)

Corfforol

Disgwyliad oes iach (HLE)

Mae merched yn ardaloedd
mwyaf difreintiedig Cymru â
13% yn llai o ddisgwyliad
oes iach (Dynion = 14%)
(Cymru 2009).

Meddyliol

Gorbryder neu iselder

Profodd 21% o oedolion
lefel uchel o orbryder
(Cymru 2014)

Gorlenwi

Mae 3% o gartrefi â gormod
o bobl yn byw ynddyn nhw
(Cymru 2011).

Iechyd

Tai

Incwm
Cartrefi sydd dan 60% o incwm
cyfartalog ar ôl costau tai
(HBAI-AHC)

24% o gartrefi yn byw
mewn tlodi cymharol
(Cymru 2013).

Amgylchedd
lleol

Mynediad at yr amgylchedd
lleol unwaith yr wythnos

Mae 16% o bobl yn cael
mynediad at yr amgylchedd
naturiol llai nag unwaith yr
wythnos (Merched = 17%,
Dynion = 15%) (Cymru
2011).**

Ymdeimlad o
gefnogaeth

Cefnogaeth gan deulu,
ffrindiau ac eraill

Nid oes gan 10% o bobl
lawer neu ddim cefnogaeth
mewn cyfnodau o angen (y
Deyrnas Unedig 2012).*

Gwaith

Pobl â diffyg gwaith sy’n eu
bodloni

Nid oes gan 19% (0.28m) o
bobl waith sy’n eu bodloni
(Cymru 2014).

* Ar gyfer y meysydd hyn nid oedd digon o setiau data yng Nghymru ar gael ac fe’m gorfodwyd i ddibynnu
ar ganlyniadau’r Deyrnas Unedig. Gweler yr adrannau penodol am fanylion.
** Nid yw’r canlyniad hwn yn cymharu’n uniongyrchol â chanlyniadau y Deyrnas Unedig a’r Alban. Gweler
yr adrannau penodol am fanylion.
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Ffigur 3: Llawr cymdeithasol – Cymru 2014
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Tabl 2: Canlyniadau nenfwd amgylcheddol (Cymru 2014)
Maes

Dangosydd

Ffin

Canlyniad

Ansawdd aer

Crynodiad
gronynnol
(PM10)

Mae Sefydliad Iechyd y Byd
(WHO) yn argymell terfyn
3
uchaf o 20gm o fodd
blynyddol

Modd blynyddol yw 18gm

Colled
Fioamrywiaeth

Mynegai Adar
Tir Fferm

Mynegai gwaelodlin 1970

Mae 55% o rywogaethau
adar tir fferm wedi lleihau
ers 970 (y Deyrnas Unedig
2013).*

Llygredd
cemegol

Ansawdd
gemegol
afonydd Cymru.

Methu â chyrraedd safon
ddosbarth da o ansawdd
gemegol.

Mae 1% o afonydd yn
methu â chyrraedd
ansawdd gemegol dda
(Cymru 2009).

Newid yn yr
hinsawdd

Y defnydd o CO2
(MtCO2)

Ffin y Deyrnas Unedig yn
seiliedig ar SRC:
127.4 MtCO2/y flwyddyn

650 MtCO2/y flwyddyn
Wedi mynd y tu hwnt i’r ffin
o 410% (y Deyrnas Unedig
2011).*

Dŵr ffres yn
fyd-eang

Dim data

Newid mewn
defnydd tir

Newid mewn
defnydd tir
(hectarau fesul y
pen)

Rhaglen Amgylchedd y
Cenhedloedd Unedig
(UNEP) – yn seiliedig ar ffin
y Deyrnas Unedig y pen:
0.2 ha/y pen

0.7 ha/y pen

Y gylchred
Nitrogen

Mewnforion o
nitrogen a
gynhyrchwyd
(MtN)

Ffin y Deyrnas Unedig yn
seiliedig ar SRC:
0.3185 MtN/y flwyddyn

1 MtN/y flwyddyn
Wedi mynd y tu hwnt i’r ffin
o 214 % (y Deyrnas Unedig
2012).*

Iechyd y
Cefnforoedd

%o
gyflenwadau o
bysgod a
gynaeafwyd yn
gynaliadwy gan
longau’r Deyrnas
Unedig

100% o bysgota a nodwyd
fel cynaeafu cynaliadwy

64% o bysgod y Deyrnas
Unedig wedi’u cynaeafu
mewn modd nad yw’n
gynaliadwy (y Deyrnas
Unedig 2012).*

Lleihad Osôn

Deunyddiau
lleihau osôn
(ODS)

Defnydd o ODS

Allyriadau o ODS yn Sero
Ni aethpwyd y tu hwnt i’r ffin

Y gylchred
ffosfforws

Llwythau
ffosfforws mewn
afonydd yng
Nghymru

Llwythau gwael o ffosfforws
mewn afonydd.

Mae gan 3% o safleoedd
profi afonydd Cymru
lwythau gwael o ffosfforws
(Cymru 2013).

Mae lefelau PM10
blynyddol cyfartalog ar
safleoedd profi ar ymyl y
ffordd yn 10% yn is na
therfyn uchaf y WHO
(Cymru 2014).
Ni aethpwyd y tu hwnt i’r ffin

Wedi mynd y tu hwnt i’r ffin
o 250% (y Deyrnas Unedig
2007).*

* Ar gyfer y meysydd hyn nid oedd digon o setiau data Cymreig ar gael a chawsom ein gorfodi i ddibynnu
ar ganlyniadau’r Deyrnas Unedig. Gweler y rhannau penodol am fanylion.
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Ffigur 4: Nenfwd amgylcheddol – Cymru 2014
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CASGLIADAU
Mae'r dystiolaeth a gaiff ei dwyn ynghyd yn yr adroddiad hwn yn rhoi darlun llwm. Mae bron
chwarter aelwydydd Cymru yn byw mewn tlodi cymharol, gyda 40 y cant o aelwydydd ddim yn
gallu gwresogi eu cartrefi yn ddigonol. Mae gormod o bobl yn mynd heb fwyd, yn byw mewn tai
gorlawn, yn profi iechyd gwael a phryder, a heb fawr o fynediad at rwydweithiau cefnogaeth
gymdeithasol. Mae pob un o'r methiannau cymdeithasol hyn yn gysylltiedig â'r tymor hir mewn
ffordd gywrain ac â mater systemig anghydraddoldeb - y methiannau hynny sy’n creu, cynnal ac
yn llifo o’r anghydraddoldeb hwnnw.
Mae'r doesen nid yn unig yn tynnu sylw at ddirywiad ym mhrofiadau bywyd pobl, y mae hefyd
yn bwrw goleuni ar ddirywiad ein hecosystemau lleol a byd-eang. Rydym yn byw ar blaned
fregus sydd dan straen gynyddol, i'r graddau ein bod yn torri drwy nifer o ffiniau planedol.
Fodd bynnag, mae'r data amgylcheddol sydd ar gael ar gyfer Cymru yn gyfyngedig. Yn achos
rhai elfennau e.e. newid defnydd tir a defnydd dŵr croyw, mae hyn yn ddealladwy, efallai, gan
fod setiau data yn gyfyngedig yn gyffredinol a methodolegau’n ansicr. Mae'n ymddangos, er
hynny, y dylai canfod a chyhoeddi setiau data ar ôl troed carbon, defnydd o nitrogen a
physgodfeydd cynaliadwy fod yn un o swyddogaethau canolog Llywodraeth Cymru. Mae'r rhain
ar gael ar lefel y Deyrnas Unedig a’r Alban, a byddai'n ddefnyddiol er mwyn mesur yr effeithiau
a’r cynnydd cymharol.
Ym mhob un ond dau o'r dangosyddion amgylcheddol a ddefnyddiwyd, mae Cymru a / neu'r
Deyrnas Unedig yn methu cadw o fewn terfynau diogel. Yn y tair ffin blanedol y gellir eu graddio
i lawr i lefel y Deyrnas Unedig neu Gymru - newid yn yr hinsawdd, defnyddio nitrogen a newid
defnydd tir - rydym nid yn unig yn methu, ond yn methu’n drawiadol. Er bod allyriadau carbon
wedi bod yn symud i'r cyfeiriad iawn, rydym yn dal i weld y terfynau diogel sy’n cael eu
hargymell yn cael eu torri gymaint â 400 y cant dros y trothwy, a newid defnydd tir a chylchoedd
nitrogen y Deyrnas Unedig yn cael eu torri gymaint â 200 y cant, tra bod ymhell dros hanner
stociau pysgod y Deyrnas Unedig yn cael eu cynaeafu mewn ffordd anghynaliadwy. Dim ond o
ran y defnydd o Sylweddau sy'n Disbyddu Osôn ac Ansawdd Aer y mae Cymru'n aros o fewn y
terfynau a gynigir yn y papur hwn.
Nid yw'r adroddiad hwn yn mynd ar ôl y rhesymau sydd y tu ôl i’r methiannau hyn. Fodd
bynnag, mae'n tynnu sylw at yr anghydraddoldebau enfawr a brofir gan ein dinasyddion ar
draws yr holl feysydd cymdeithasol. Ar ben hynny, nid yw’r adran amgylcheddol yn adrodd stori
am brinder, ond am gymdeithas sy’n gorddefnyddio ei chyfran o adnoddau'r byd. Gan hynny,
mae amgylchedd Cymru yn cael ei ddiraddio gan ein dulliau a’n patrymau cynhyrchu a’n
defnydd. Mae ein gweithgareddau’n diraddio’r amgylchedd yn fyd-eang, wrth i systemau
newidiol y Ddaear danseilio bio-gynhyrchiant ecosystemau, gan greu straen yn fyd-eang o ran
bwyd a dŵr.
Mae'r datganiadau o ffaith a gyflwynir yn Nhoesen Cymru yn fan cychwyn i ymgysylltu ag
arbenigwyr a gweithredwyr o feysydd cynhenid gysylltiedig, ond sy’n aml ar wahân, er mwyn
codi ymwybyddiaeth o'r materion ymysg cynulleidfa ehangach a chanolbwyntio meddyliau ar
greu safbwyntiau newydd a thrafodaethau polisi mwy radical wedi eu hanelu at gyflawni model
economaidd gwirioneddol gynaliadwy.
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Ffigur 5: Toesen Cymru Oxfam (Cymru 2014)
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