
TOESEN CYMRU 2020 
Fframwaith ar gyfer cynaliadwyedd amgylchedd 
a chyfiawnder cymdeithasol 

Lizzie Swaffield 

Yr Athro David Egan 
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 ddau bryder hyn sy’n cydblethu at ei gilydd i ddangos yn weledol bod 
amddifadedd dynol annerbyniol dan y llawr cymdeithasol, yn union fel y ceir straen amgylcheddol y tu hwnt i’r nenfwd 
amgylcheddol. 

Mae'r adroddiad ymchwil diwygiedig a diweddaredig hwn yn cyflwyno’r canlyniadau a gynhyrchwyd wrth gymhwyso’r 
cysyniad i Gymru. Mae’r adroddiad yn adnewyddu’r Model Toesen ar gyfer 2020, gan ddiwygio adroddiad Toesen 
Cymru 2015 gan Malcolm Sayers o Cambium Advocacy. Mae’n rhoi cipolwg o statws Cymru ar hyn o bryd drwy asesu 
ei sefyllfa gyfredol yn erbyn y set awgrymedig o feysydd a dangosyddion bum mlynedd wedi’r adroddiad gwreiddiol. 
Mae’r adroddiad yn cyflwyno darlun llwm o Gymru; mae’n adrodd stori o anghydraddoldeb aruthrol ac o gymdeithas 
sy’n gorddefnyddio ei chyfran o adnoddau’r byd. 

Mae clymblaid gwrth-dlodi Cymru yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i fynd i’r afael â’r 
argyfyngau tlodi ac amgylcheddol trwy: 

1. Gynhyrchu strategaeth trechu tlodi sy'n darparu safon byw weddus i bawb a’u galluogi i fyw 
o fewn ein terfynau amgylcheddol

2. Adolygu effeithiolrwydd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i sicrhau bod gan bawb yng 
Nghymru safon byw weddus a’u galluogi i fyw o fewn ein terfynau amgylcheddol. Mae hyn yn 
cynnwys Sgwrs Genedlaethol gyda'r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol.

3. Canolbwyntio polisïau economaidd ar economeg llesiant i fynd i'r afael â'n hargyfwng tlodi ac 
amgylcheddol



2 

CYDNABYDDIAETH 
Hoffai'r awduron gydnabod gwaith Malcolm Sayers o Cambium Advocacy a ysgrifennodd  adroddiad Toesen Cymru 
2015 y seiliwyd yr adroddiad diwygiedig a diweddaredig hwn arno. 

Hoffai'r awduron gydnabod cefnogaeth y bobl ganlynol y mae eu cymorth wedi'i werthfawrogi'n fawr. Nodwn hefyd mai 
barn yr awduron yw unrhyw safbwyntiau a fynegir ac mai bai'r awduron yn llwyr yw unrhyw wallau neu hepgoriadau 

Claire Cunliffe, Oxfam Cymru  Rachel Cable, Oxfam Cymru 

Hayley Richards, Oxfam Cymru  Karen Whitfield, Cyswllt Amgylchedd Cymru 

 
Aelodau'r glymblaid gwrth-dlodi: 

Achub y Plant      Sefydliad Bevan 
Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru    Ymddiriedolaeth Trussell 
Cymdeithas y Plant     Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant 
Samariaid Cymru     Pobl a Gwaith 
Chwarae Teg      Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol 
Cymdeithas Cludiant Cymunedol   Big Issue 
Synnwyr Bwyd Cymru 

 
Aelod o Gyswllt Amgylchedd Cymru: 

Jess McQuade (WWF)     Dr Stephen Marsh-Smith (Afonydd Cymru) 
Gill Bell (Y Gymdeithas Cadwraeth Forol)  Tabea Wilkes (RSPB Cymru) 
Jemma Bere (Cadwch Gymru'n Daclus) 
 

Mae'r awduron yn cydnabod cefnogaeth y bobl ganlynol hefyd ar gyfer adroddiad Toesen Cymru 2015. 

Nick Bailey     Dr Philomena Cullen 
Prifysgol Glasgow    Oxfam 

John Dickie     Yr Athro Mark Huxham 
Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant   Prifysgol Napier 

Peter Kelly     Dr Mark Livingston 
Y Gynghrair Dlodi     Prifysgol Glasgow 

Sarah Madden     Jonathan Mazliah 
Ymgynghorydd     Oxfam 

Yr Athro Susan McVie    Rachael Orr 
Prifysgol Caeredin    Oxfam 

Dr Hayley Richards    Jamie Livingstone 
Oxfam      Oxfam 

 
 

 

 

 



3 

CYNNWYS 
Cydnabyddiaethau 

Rhestr Byrfoddau .......................................................................................................................... 7 

Rhestr Ffigurau 

Rhestr Siartiau 

Rhestr Tablau 

Crynodeb Gweithredol 

1 Cyflwyniad ............................................................................................................................ 12 

2 Y Model Toesen: Lle gweithredu ‘diogel’ a ‘chyfiawn’ i ddynoliaeth .............................. 15 

3 Methodoleg ar gyfer datblygu llawr cymdeithasol ........................................................... 17 

4 Canlyniadau llawr cymdeithasol ........................................................................................ 21 

5 Sail resymegol ar gyfer canlyniadau llawr cymdeithasol ................................................ 23 

6 Methodoleg ar gyfer datblygu nenfwd amgylcheddol ...................................................... 46 

7 Canlyniadau’r nenfwd amgylcheddol ................................................................................ 48 

8 Y sail resymegol dros ddethol data amgylcheddol .......................................................... 50 

9 Crynodeb, Ymyriadau Polisi a Galwadau i Weithredu ..................................................... 62 

Atodiad: Adroddiad toesen Cymru 2015: Adolygiad llenyddiaeth ar 
gyfer llawr cymdeithasol ............................................................................................................. 66 

Nodiadau ...................................................................................................................................... 72 

  



4 

RHESTR FFIGURAU 
Ffigur 1: Model Ffiniau Planedol 

Ffigur 2: Model Toesen Oxfam 

Ffigur 3: Toesen Cymru – Llawr Cymdeithasol (Cymru 2014)  

Ffigur 4: Lefel y cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio, yn ôl statws cyflogaeth, 2018 

Ffigur 5: Dosbarthiad cartrefi sy’n dlawd o ran tanwydd a phob cartref, yn ôl math o gartref, Cymru, 2018 

Ffigur 6: Canran y bobl sy’n teimlo y gallant ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar ardal leol,  
2012-13 – 2018-19 

Ffigur 7: Disgwyliad oes iach dynion adeg geni a blynyddoedd yn byw mewn cyflwr iechyd gwaelach: 2015  
i 2017: yn ôl degraddau amddifadedd cenedlaethol, Cymru, 2015 i 2017 

Ffigur 8: Disgwyliad oes iach menywod adeg geni a blynyddoedd yn byw mewn cyflwr iechyd gwaelach: 2015  
i 2017: yn ôl degraddau amddifadedd cenedlaethol, Cymru, 2015 i 2017 

Ffigur 9: Canran y bobl a oedd yn fodlon ar yr ardal leol yn ôl grŵp oedran, yn 2018-19 

Ffigur 10: Canran y bobl sy’n unig 

Ffigur 11: Canran y plant ysgol uwchradd sy’n teimlo’n unig yn ystod gwyliau’r haf, 2017 

Ffigur 12: Nenfwd Amgylcheddol (Cymru 2014)  

Ffigur 13: Adar ffermdir sy’n nythu yn y DU,1970 – 2017 

Ffigur 14: Ôl-troed carbon Cymru yn ôl thema defnyddio 

Ffigur 15: Allyriadau carbon (gwledydd dethol 2008)  

Ffigur 16: Canran y stociau pysgod môr (cwota) o ddidordeb i’r DU a gynaeafwyd yn gynaliadwy, 1990 i 2017 

Ffigur 17: Toesen Cymru (Cymru 2014) 

 



5 

RHESTR SIARTIAU 
Siart 1: Defnydd personol o’r rhyngrwyd, yn ôl blwyddyn a grŵp oedran 

Siart 2: Lefel cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio, 2008-2018 

Siart 3: Canran yr oedolion oedran gweithio sy’n treulio mwy na thraean o’u hincwm ar dai (Y DU) 

Siart 4: Oedolion oedran gweithio sy’n gwario mwy na thraean o’u hincwm ar dai yn ôl deiliadaeth 

Siart 5: Canran y bobl ym mhob gwlad a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 
cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol 

Siart 6: Canran o bob grŵp yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 
cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol 

Siart 7: Defnydd gwrtaith cyffredinol (kg/ha) ar unrhyw gnydau a phorfa, Prydain 1983-2018 



6 

RHESTR TABLAU 
Table 1: Social floor results (Wales 2019)  

Table 2: Proportion of adults who were victims of all CSEW crime, excluding fraud and computer misuse, 
year ending March 2019 

Table 3: Environmental ceiling results (Wales 2014)  

 

 



7 

RHESTR BYRFODDAU  
AURN   Automatic Urban and Rural Network (UK) 

BCS  British Crime Survey 

BME  Black and minority ethnic 

BOD  Biochemical oxygen demand 

BSAS  British Social Attitudes Survey  

CFC  Chlorofluorocarbon 

CSE  Centre for Sustainable Energy  

CSEW  Crime Survey for England and Wales 

DEFRA  Department for Environment, Food and Rural Affairs 

EHRC  Equality and Human Rights Commission  

GDP  Gross domestic product 

GHG  Greenhouse gas 

GQA  General Quality Assessment 

HBAI (AHC) Households below average income (after housing costs) 

HKI  Humankind Index for Scotland, Oxfam 

HLE  Healthy life expectancy  

ILO  International Labour Organization  

JNCC  Joint Nature Conservation Committee  

JRF  Joseph Rowntree Foundation 

MDGs  Millennium Development Goals  

MIS  Minimum income standard 

NGO  Non governmental organisation 

NPI  New Policy Institute  

OCPS  Organochlorine pesticides 

ODS  Ozone-depleting substances 

ONS  Office for National Statistics 

PBDE  Polybrominated diphenyl ethers 

PCB  Polychlorinated biphenyls 

PHW  Public Health Wales 



8 

POP  Persistent organic pollutants 

PSE:UK Poverty and Social Exclusion:UK 

SDGs  Sustainable Development Goals  

SEI  Stockholm Environmental Institute 

SRC  Stockholm Resilience Centre 

TUC  Trades Union Congress 

UKLHS  UK Longitudinal Household Survey 

UKTAG  UK Technical Advisory Group  

UNEP  United Nations Environment Programme 

WEL  Wales Environment Link 

WEMWBS Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Scale 

WERS  Workplace Employment Relations Study  

WFD  Water Framework Directive 

WHO  World Health Organization 

WIMD  Welsh Index of Multiple Deprivation  

WORS  Welsh Outdoors Recreation Survey 



9 

CRYNODEB GWEITHREDOL 
Mae ein planed yn cael ei rhannu gan dros saith biliwn o bobl. Er bod nifer fach o bobl yn defnyddio mwyafrif yr 
adnoddau ac yn mwynhau mynediad dilyffethair at wasanaethau cyhoeddus, mae gormod yn wynebu heriau eithriadol 
wrth geisio creu bywydau urddasol, yn rhydd o dlodi, diffyg grym ac ofn, lle gallant fanteisio ar wasanaethau hanfodol 
gan gynnwys addysg, gofal iechyd a dŵr glân. Mae ein planed fregus dan straen cynyddol hefyd i'r graddau ein bod yn 
croesi nifer o ffiniau planedol.1  

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 Tosen Oxfam yn dod â’r deinameg hon at ei gilydd yn weledol i ddangos bod amddifadedd dynol 
annerbyniol dan y llawr cymdeithasol, yn union fel y ceir straen amgylcheddol y tu hwnt i’r nenfwd amgylcheddol. 

Mae'r adroddiad ymchwil diwygiedig a diweddaredig 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 broblemau cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n ein hwynebu heddiw, a lle bo'n bosibl, mae'n dangos sut 
mae Cymru'n perfformio mewn perthynas â'r rhain.2  

Mae apêl y fath ddelweddu yn gryf: anaml y mae cenhedloedd yn dwyn ynghyd wybodaeth mor amrywiol am eu 
heffeithiau amgylcheddol a'u hamodau economaidd-gymdeithasol mewn ffordd mor integredig a gweledol. Yng 
Nghymru, mae gwneud hynny wedi helpu i amlygu cwestiynau fel:  

• Beth fu effaith model economaidd Cymru o ran mynd i’r afael â thlodi? 

• Sut fydd Cymru yn rheoli ei hadnoddau naturiol a'i thwf economaidd cenedlaethol yn deg wrth ystyried ffiniau 
planedol?  

• Beth yw 'cyllideb adnoddau naturiol' Cymru ac a ydym yn byw y tu hwnt iddi?  

• Sut all Cymru sicrhau bwyd, dŵr, ynni a swyddi i bawb yn y dyfodol heb ddiraddio'r adnoddau y mae ein lles byd-
eang a chenedlaethol yn dibynnu arnynt?  

Mae'r model Toesen yn gynrychiolaeth ddefnyddiol o'r hyn a allai fod yn ddatblygu cyfiawn a chynaliadwy. Mae'n 
cyflwyno un fframwaith cysyniadol, pryderon cynaliadwyedd amgylcheddol a chyfiawnder cymdeithasol, sy'n cael eu 
portreadu'n rhy aml fel nodau sy'n cystadlu yn hytrach na rhai cydgysylltiedig. Yn gryno, mae'n gweithredu fel 
baromedr, gan fesur cynaliadwyedd ein datblygiad.    

Mae'r dystiolaeth sydd wedi’i dwyn ynghyd yn yr adroddiad hwn yn cyflwyno darlun llwm. Mae bron chwarter cartrefi 
Cymru yn byw mewn tlodi cymharol, cysylltiedig ag incwm, sy’n gysylltiedig hefyd â lefelau is o ddisgwyliad oes a 
chyflawniad addysgol, a chyfran uwch o incwm gwario yn cael ei wario ar gostau tai. Er nad yw dangosyddion eraill a 
ystyrir yn yr adroddiad hwn yn caniatáu dadgyfuno yn ôl statws economaidd-gymdeithasol, mae'n anochel y bydd y 
rhannau o boblogaeth Cymru â’r amddifadedd mwyaf yn profi lefelau uwch o gysylltedd gwael, bod yn ddioddefwyr 
troseddau, tlodi tanwydd, unigrwydd, newyn, amgylchedd lleol gwael ac ymddieithriad dinesig. Mae cysylltiad agos 
rhwng y methiannau hyn mewn cymdeithas a phroblem anghydraddoldeb systemig hirdymor – maent yn ei greu, ei 
gynnal ac yn deillio ohono. 

Nid yn unig y mae'r Doesen yn dangos bod profiadau bywyd pobl yn cael eu diraddio, mae’n taflu goleuni ar ddiraddio 
ecosystemau lleol a byd-eang hefyd. Rydym yn byw ar blaned fregus sydd dan straen cynyddol i'r graddau ein bod yn 
croesi nifer o ffiniau planedol – yn amlwg, ni all hyn barhau. Er bod data ar wahân i’w gael ar lefel Cymru ar gyfer rhai 
o'r dangosyddion amgylcheddol a ystyrir yn yr adroddiad hwn, nid yw hyn yn wir am yr holl ddangosyddion.  Er bod 
rhai gwelliannau calonogol wedi bod yn lefel gyffredinol ansawdd aer ledled Cymru (er bod y rhain yn debygol o 
barhau i fod uwchlaw'r terfyn uchaf a argymhellir mewn rhai ardaloedd trefol yng Nghymru) ac o ran teneuo’r osôn, 
mae'r darlun ymhell o fod yn gadarnhaol mewn meysydd amgylcheddol eraill. 

Mewn dwy o'r ffiniau planedol y gellir eu lleihau i lefel y DU neu Gymru – newid yn yr hinsawdd a newid mewn defnydd 
tir – rydym yn methu ac yn methu'n syfrdanol. Yn achos newid yn yr hinsawdd, mae allyriadau ffiniau planedol yng 
Nghymru 455% yn fwy na’r terfynau, ac yn y newid yn y defnydd o dir, mae’r DU% 200% yn fwy na’r terfynau. Rydym 
yn wynebu argyfwng ecolegol hefyd gydag un o bob chwe rhywogaeth yng Nghymru mewn perygl o ddiflannu.3 
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Mae'r adroddiad, felly, yn tynnu sylw at yr anghydraddoldebau aruthrol a brofir gan ein dinasyddion ar draws pob 
maes cymdeithasol. Ar ben hynny, mae'r adran amgylcheddol yn adrodd stori, nid am brinder, ond am gymdeithas 
sy’n gorddefnyddio ei chyfran o adnoddau'r byd. Felly, mae amgylchedd Cymru yn cael ei ddiraddio gan ein dulliau a'n 
patrymau cynhyrchu a defnyddio. Mae ein gweithgareddau’n diraddio'r amgylchedd yn fyd-eang, gan fod newid 
systemau'r ddaear yn tanseilio biogynhyrchiant ecosystemau, gan greu straen bwyd a dŵr byd-eang.  

Y gobaith yw y gall yr adroddiad hwn gyfrannu at drafodaeth barhaus ar bolisi a helpu i sbarduno rhai newydd. 
Gwledydd cyfoethog y byd yw'r enillwyr yn ein model economaidd-gymdeithasol 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 cychwyn deialog ehangach rhwng y rhai sy'n gweithio dros gyfiawnder cymdeithasol a'r rhai sy'n gweithio 
dros gyfiawnder amgylcheddol – dau faes polisi ac ymarfer cydgysylltiedig. 

Gallwn ddewis datblygu dyfodol mwy cynaliadwy. Yr hyn sydd ei angen yw ewyllys (ymhlith llunwyr polisïau, 
busnesau, teuluoedd ac unigolion) i weithredu polisïau sydd â’r nod o lywio penderfyniadau o'r fath a mynd i'r afael â'r 
effaith niweidiol a gaiff ei chreu gan batrymau cynhyrchu a defnyddio presennol. Mae angen symud i economeg 
llesiant, sy'n symud y ffocws i ffwrdd o dwf CMC tuag at sicrhau dosbarthiad teg o gyfoeth, iechyd a llesiant, gan 
amddiffyn adnoddau'r blaned ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a rhywogaethau eraill. Mae’n fodel o economeg sy’n 
gwasanaethu’r bobl a’r blaned.4  

Drwy'r adroddiad hwn, mae clymblaid gwrthdlodi Cymru yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i fynd i'r afael ar frys â'r 
argyfyngau tlodi ac amgylcheddol drwy: 

 
1. Gynhyrchu strategaeth trechu tlodi sy'n cyflawni safon weddus o fyw i bawb gan fyw o fewn ein terfynau 

amgylcheddol yr un pryd 
2. Adolygu effeithiolrwydd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i sicrhau bod gan bawb yng Nghymru 

safon weddus o fyw gan fyw o fewn ein terfynau amgylcheddol yr un p ryd. Mae hyn yn cynnwys sgwrs 
genedlaethol gyda'r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol  

3. Canolbwyntio polisïau economaidd ar economeg llesiant i fynd i'r afael â'n tlodi a'n argyfwng 
amgylcheddol 

 

Gobeithiwn y gall Toesen Cymru ychwanegu at yr heriau i'r naratif economaidd-gymdeithasol sydd â’r effaith fwyaf a 
helpu i ddatblygu'r ewyllys wleidyddol sydd ei hangen i greu llwybrau i gymdeithas fwy cynaliadwy a chyfiawn. 
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Canlyniadau Toesen Economaidd Cymru 2020 
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1 CYFLWYNIAD 
Mae Cymru'n wynebu heriau cymdeithasol lluosog a chydgysylltiedig: anghydraddoldebau dwfn o ran cyfoeth a 
phŵer, lefelau cynyddol o dlodi mewn gwaith a stigma cynyddol at bobl sy'n byw mewn tlodi. Ynghyd â'r rhain mae 
heriau amgylcheddol o sawl cyfeiriad, yn enwedig maint anghymesur cyfraniad y wlad at newid hinsawdd byd-eang. 

Nid yw enillion o dwf yn yr economi wedi’u rhannu’n ddigon cyfartal.5 Mae tua un o bob pedwar o boblogaeth Cymru’n 
byw mewn tlodi incwm cymharol,6 ac mae’r High Pay Centre yn adrodd bod anghydraddoldeb yn y DU yn symud tuag 
at lefelau a welwyd ddiwethaf yn ystod Oes Fictoria.7 Dim ond 12c ym mhob £1 o gynnyrch mewnwladol grynswth 
(GDP) y DU sy’n mynd i gyflogau yn hanner isaf y farchnad lafur.8  

Caiff tlodi ac anghydraddoldebau o'r fath eu creu gan we gymhleth o achosion gwaelodol, gyda newidiadau 
economaidd strwythurol yn sbardun pwysig. Dros y pedwar degawd diwethaf mae newid economaidd wedi gweld 
dirywiad parhaus swyddi medrus a lled-fedrus a thwf cymharol swyddi sgiliau isel yn y sector gwasanaeth, gan arwain 
at waith sy'n gynyddol ansicr.9 Mae newidiadau o'r fath wedi cyfrannu at y gwahaniaethau parhaus neu gynyddol 
mewn meysydd fel addysg, incwm a disgwyliad oes. Ar yr un pryd, mae Cymru'n cyfrannu'n sylweddol at y pwysau a 
roddir ar allu bioffisegol y blaned.  

Mae elfennau amgylcheddol y Model Toesen yn dod yn bennaf o waith tîm o wyddonwyr blaenllaw system y ddaear, 
gan gynnwys Johan Rockström, Will Steffen, y Stockholm Resilience Centre (SRC), a’r Stockholm Environmental 
Institute (SEI). 

Yn 2009, cyhoeddodd Rockström ac eraill bapur o’r enw Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for 
Humanity, a oedd yn tynnu sylw at y risg o groesi trothwyon critigol ym mhrosesau bioffisegol y ddaear.10 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. Cynigiwyd set o naw o 
brosesau planedol hanfodol felly yn 2009 gan J. Rockström et al fel rhai hanfodol ar gyfer gweithrediad diogel parhaus 
ein planed; mae’r rhain yn cynnwys newid yn yr hinsawdd, defnyddio dŵr ffres, asideiddio cefnforoedd a 
bioamrywiaeth (Ffigur 1).11 Er bod rhai wedi beirniadu’r dull ffin blanedol, y mae wedi cael ei ddefnyddio gan y 
Cenhedloedd Unedig a’r Comisiwn Ewropeaidd, a llawer o sefydliadau cymdeithas sifil. Yn 2013, ceisiodd yr SRC a’r SEI 
ddatblygu methodoleg i gymhwyso’r dull hwn ar lefel genedlaethol, gan ddefnyddio Sweden fel enghraifft.12 Yn 2015 
diweddarwyd y Ffiniau Planedol gan Will Steffen et al.13  

Yn yr adroddiad hwn rydym yn defnyddio'r 10 ffin blanedol a gynigiwyd wedi hynny gan Ganolfan cyd-nerthu 
Stockholm (SRC) a Sefydliad Amgylcheddol Stockholm (SEI) wrth leihau’r ffiniau planedol i lefel genedlaethol.14 Mae'r 
adroddiad 2009 cychwynnol gan y tîm o wyddonwyr system y ddaear a arweinir gan Rockström yn cyflwyno ffiniau 
gweithredu diogel – ffiniau planedol – ar gyfer rhai o'r prosesau hyn ac yn dadlau bod dau (colli bioamrywiaeth a 
chylchred nitrogen) eisoes wedi cael eu torri, tra bod pwynt tyngedfennol yn beryglus o agos ar gyfer un arall (newid 
yn yr hinsawdd).15 Canfu adroddiad wedi'i ddiweddaru ar ffiniau planedol yn 2015 fod y ffin arfaethedig ar gyfer y cylch 
ffosfforws hefyd wedi'i thorri erbyn hyn.16 Fel y dangosir isod, mae Cymru yn ychwanegu at sawl pwysau o'r fath ar 
raddfa sydd ymhell y tu hwnt i'r hyn y gallai maint ei phoblogaeth ei gyfiawnhau.   
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Ffigur 1: Ffiniau SRC y Blaned 

  

Ffynhonnell: Atgynhyrchwyd gan SRC (2013) 

 
Mae newidiadau o fewn y prosesau hyn, sy’n cael eu gyrru gan weithgarwch dynol, eisoes yn achosi effeithiau 
andwyol difrifol ar systemau tywydd yn ogystal â'n gallu i gynhyrchu bwyd ac argaeledd dŵr ffres. Mae ffiniau colli 
bioamrywiaeth planedol a'r cylch nitrogen eisoes wedi cael eu torri, tra bod y ffin newid yn yr hinsawdd yn beryglus o 
agos at gael ei thorri. Mae'r adroddiad wedi'i ddiweddaru gan Steffen et al yn dangos bod y terfyn diogel wedi cael ei 
dorri hefyd o ran y cylch ffosfforws erbyn hyn.17  
 
Dulliau a phatrymau cynhyrchu a defnyddio yw'r sbardunau sy'n sail i'r newidiadau hyn, o'n defnydd o ynni i gynhyrchu 
bwyd. Mae gan y rhain effeithiau negyddol tymor hir ac, mewn rhai achosion, maent yn anadferadwy a gallent gyfyngu 
ar ein gallu i fyw’n ddiogel ar y blaned hon, wrth i ddigwyddiadau tywydd eithafol ddod yn fwy cyffredin ac yn fwy 
difrifol, tra bod dŵr ffres a chyflenwadau bwyd yn dod o dan bwysau cynyddol.18  

Felly mae angen i ni edrych ar fodel o ddatblygu economaidd cynaliadwy sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldebau 
wrth ddosbarthu adnoddau ac sy'n gweithredu o fewn terfynau amgylcheddol wrth gynhyrchu a defnyddio. Mae angen 
i'n heconomi ddarparu safon weddus o fyw i bawb gan barchu ffiniau planedol yr un pryd.  

O fewn y cyd-destun hwn y mae Oxfam yn ceisio arddangos yn weledol y sefyllfa gyfredol o ran ffiniau planedol a 
safonau economaidd-gymdeithasol. Darlunnir y ddau bryder hyn sy’n cydblethu ym model Toesen Oxfam, sy'n 
darlunio gofod rhwng ffiniau planedol (yr ymyl allanol) a llawr cymdeithasol (yr ymyl fewnol) – gweler Ffigwr 2. Y gofod 
hwn yw’r man lle mae'n ddiogel yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol ac yn gyfiawn i'r ddynoliaeth fodoli. 

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 blanedol, gyda sylfaen gymdeithasol y byddai’n 
anghyfiawn i bobl ddisgyn oddi tani.19 Mae’r sylfaen cymdeithasol (yr ydym yn ei alw’n ‘llawr cymdeithasol’ yn yr 
adroddiad hwn) yn cynnwys meysydd 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 (gweler Ffigur A). Mae’r lle rhwng y cylchoedd allanol a mewnol felly’n cynrychioli 
lle diogel a chyfiawn i fodoli. Mae adrannau 1 a 2 yr adroddiad hwn yn darparu rhagor o fanylion am y cysyniad a’r dull 
hwn. 
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Ffigur 2: Model Toesen Oxfam 
 

 

Ffynhonnell: K. Raworth (2012) 

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 fframwaith wedi bwydo i mewn i 
Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig. Mae Oxfam yn cynnal astudiaethau tebyg yn Ne Affrica a Brasil, 
ac mae wedi cwblhau rhai ar wahân ar gyfer yr Alban a’r DU.20  
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2. Y MODEL TOESEN: LLE 
GWEITHREDU ‘DIOGEL’ A ‘CHYFIAWN’  
I DDYNOLIAETH 
Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg byr o sut y datblygwyd y Model Toesen a’r hyn y bwriedir iddo’i gyflawni. 

Roedd y papur a gynhyrchwyd gan Johan Rockström et al in 2009, Planetary Boundaries: Exploring the Safe 
Operating Space for Humanity,21 yn tynnu sylw at y risg o groesi trothwyon critigol yn naw o brosesau bioffisegol y 
Ddaear. Mae’r ffiniau planedol hyn yn cynrychioli eu hamcangyfrif o ble mae lle gweithredu diogel wedi’i leoli o fewn 
pob un o’r prosesau hynny. Ym mis Ionawr 2015 diweddarwyd y gwaith hwn gan Will Steffen et al.22  

Gan adeiladu ar waith 2009, ym mis Chwefror 2012 cyhoeddodd Oxfam bapur trafod gan Kate Raworth o dan y teitl A 
Safe and Just Space for Humanity: Can we live within the doughnut?23 Roedd y papur hwn yn ychwanegu dimensiwn 
cymdeithasol at y cysyniad o ffiniau planedol, gan amlygu tlodi ac anghyfiawnder byd-eang a chynnig lle diogel a 
chyfiawn i ddynoliaeth. Mae'r gofod hwn – a elwir yn Toesen Oxfam erbyn hyn – yn cynnig patrwm pwerus o ble mae 
angen i'n heconomi gyflawni newid.  

Mae tair prif elfen i’r model Toesen: meysydd, dangosyddion a throthwyon: 

• Y meysydd yw'r meysydd eang y dymunwn eu harchwilio: er enghraifft, colli bioamrywiaeth a newid mewn defnydd 
tir o fewn y ffiniau planedol, ac incwm, bwyd a lloches digonol o fewn y llawr cymdeithasol.  

• O fewn y meysydd hynny rydym wedi dethol dangosyddion i fesur ein statws presennol. Ar gyfer nifer o'r meysydd 
amgylcheddol, rydym wedi pwyso'n drwm ar waith yr SRC a'r SEI, ac ar gyfer eraill rydym wedi datblygu dulliau 
amgen.  

• Rydym yn cynnig trothwyon ar gyfer y meysydd cymdeithasol hefyd, yn seiliedig ar ddadansoddiad o gorff helaeth 
o dystiolaeth (a ddisgrifir yn yr Atodiad), ac yn creu darlun o sut y gallai llawr cymdeithasol edrych.  

Gyda'i gilydd defnyddir y setiau data hyn i nodi man diogel a chyfiawn yn amgylcheddol a chymdeithasol. 

Mae Toesen Oxfam wedi ennyn diddordeb a sylw rhyngwladol cryf fel dull o ddeall llwybrau datblygu byd-eang, wedi'i 
lywio gan ffactorau cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae'r Cenhedloedd Unedig wedi dangos diddordeb mewn 
defnyddio’r model i lywio Nodau Datblygu Cynaliadwy ôl-2015 ac mae nifer cynyddol o academyddion, cyrff 
anllywodraethol, melinau trafod a llywodraethau’n bwriadu casglu data ar ffiniau planedol a lloriau cymdeithasol yn eu 
gwledydd eu hunain, gan greu 'dadansoddiad Toesen' cenedlaethol ar gyfer pob un.  

 

ADRODDIAD TOESEN CYMRU 2020 
Er bod y model Toesen gwreiddiol, a ddatblygwyd gan yr economegydd Kate Raworth tra’r oedd hi’n ymchwilydd 
gydag Oxfam, wedi awgrymu meysydd a dangosyddion llawr cymdeithasol posibl, cydnabuwyd y byddai angen 
addasu’r rhain ar gyfer cyd-destunau cenedlaethol gwahanol. Rydym wedi dilyn y meysydd, a’r dangosyddion lle bo’n 
bosibl, a ddefnyddiwyd yn adroddiad Toesen 2015 a ddewiswyd i gyd-fynd â chyd-destun Cymru.  

Mae'r methodolegau ar gyfer dewis y casgliad o feysydd ar gyfer yr astudiaeth hon wedi'u llunio'n gan y prif amcan i 
bob pwrpas: i lywio a llunio'r drafodaeth ar bolisi cyhoeddus. O ganlyniad, dewiswyd y meysydd a ddefnyddiwyd o 
fewn Toesen Cymru am eu bod yn berthnasol i drafodaeth o'r fath yng Nghymru a'r DU. Ceir esboniad o'r rhesymeg 
dros ddewis meysydd isod (ac yn yr Atodiad), ynghyd â'r rhesymau dros ddewis pob dangosydd a throthwy. 

Mae'r papur 2020 hwn, felly, yn diwygio a diweddaru adroddiad Toesen Cymru gan Malcolm Sayers o Cambium 
Advocacy a gyhoeddwyd yn 2015.24 Mae’n rhoi asesiad ciplun o’r sefyllfa yng Nghymru bum mlynedd ar ôl yr 
adroddiad gwreiddiol. Dylid nodi, fodd bynnag, fod y canlyniadau yn rhoi disgrifiad o ble mae Cymru ar hyn o bryd ac 
nid yw’n cynnwys cyfraniad hanesyddol na'r cyfeiriad teithio o fewn pob maes – na'r maes bywyd  
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Yn adrannau 3-5 o'r adroddiad, rhoddir y rhesymeg y tu ôl i'r dewis o feysydd cymdeithasol, dangosyddion a 
throthwyon, ynghyd â'r canlyniadau. Manylir ar y prosesau dethol ar gyfer meysydd a chanlyniadau mewn perthynas 
â'r nenfwd amgylcheddol 25 yn adrannau 6-8. Maent yn dilyn gwaith yr SRC a’r SEI lle bo’n bosibl, ond maent yn 
mabwysiadu dull gwahanol pan fo angen. Mae adran 9 yn crynhoi canfyddiadau ac yn tynnu sylw at rai casgliadau ac 
argymhellion polisi.  

Dylid nodi mai awgrym yw'r astudiaeth hon, yn seiliedig ar ymchwil polisi helaeth, ar gyfer cyfres o feini prawf a fydd 
yn ein galluogi i ddangos effaith model economaidd Cymru ar ddatblygiad cymdeithasol ac amgylcheddol, yn 
genedlaethol ac yn fyd-eang. Bydd y prosiect yn parhau i fod yn organig, gan gydnabod y bydd meini prawf eraill, 
hynod ddilys, y gellid eu hystyried hefyd. Rydym yn croesawu awgrymiadau a syniadau o ran sut i wella'r asesiad 
rydym wedi'i gyflwyno yma. 

Yn gyntaf, mae'r papur yn awgrymu meysydd a allai fod yn llawr cymdeithasol, na ddylai neb yng Nghymru ddisgyn 
oddi tano. Wrth ailedrych ar y meysydd a awgrymwyd gan adroddiad 2015, mae'r papur yn manteisio ar ymchwil sy'n 
bodoli eisoes ynglŷn â'r hyn y mae pobl yng Nghymru a'r DU yn eu gweld fel canlyniadau pwysig yng nghymdeithas 
heddiw. Mae amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys nifer sy'n adrodd am syniadau seiliedig ar gonsensws o safonau 
gofynnol, ynghyd â thrafodaethau ag arbenigwyr pwnc, wedi cael eu defnyddio i nodi'r meysydd hyn (cysylltedd, 
trosedd, addysg, ynni, bwyd, llywodraethu, iechyd, tai, incwm, yr amgylchedd lleol, perthnasoedd cymdeithasol, a 
gwaith). Mae'r papur yn mynd ymlaen i awgrymu dangosyddion a throthwyon posibl y gellid eu defnyddio i asesu 
perfformiad Cymru mewn perthynas â llawr cymdeithasol o'r fath. 

Yn ail, mae'r papur yn ailystyried y broses o nodi pa rai o’r ffiniau planedol a gyflwynwyd gan Rockström a'r SRC/SEI 
allai fod yn ddefnyddiol i'w cynnwys yn Nhoesen Genedlaethol Cymru. Mae ansawdd aer, colli bioamrywiaeth, llygredd 
cemegol, newid yn yr hinsawdd, newid mewn defnydd tir, y cylch nitrogen, cyflwr cefnforoedd, teneuo’r osôn a'r cylch 
ffosfforws wedi'u hawgrymu, yn dilyn asesiad ynghylch a ellir eu mesur yn ystyrlon ar lefel genedlaethol.  

Mae'r fethodoleg yn pwyso’n drwm hefyd ar waith yr SRC ar leihau’r ffiniau planedol byd-eang i fod yn gymwys ar lefel 
genedlaethol ar gyfer Sweden.26 Fel gyda'r llawr cymdeithasol, mae'r papur yn mynd ymlaen i awgrymu dangosyddion 
a, lle y bo'n bosibl, trothwyon ar gyfer y meysydd dan sylw. Bydd angen cynnal trafodaethau parhaus i brofi ai'r 
meysydd cymdeithasol ac amgylcheddol hyn sydd fwyaf perthnasol i Gymru o hyd, ac i ymchwilio i'r dangosyddion a'r 
trothwyon mwyaf buddiol y gellir eu defnyddio.  

Mae'r ddwy set o ddata yn dilyn fformat adroddiad Toesen Cymru 2015, a oedd yn ei dro yn dilyn y dewis yn 
adroddiadau'r Alban a'r DU. Wrth ddiweddaru Toesen Cymru 2015 rydym wedi ceisio defnyddio data Cymru lle 
bynnag y bo'n bosibl. Mae sawl dangosydd wedi'i newid o'r rhai a ddefnyddiwyd yn adroddiad 2015 er mwyn 
defnyddio data Cymru a/neu oherwydd nad oes data diweddar ar gael ar gyfer y dangosydd blaenorol. Mae hyn yn 
golygu na ellir cymharu rhai dangosyddion rhwng adroddiad 2015 a'r papur hwn yn anffodus. Fodd bynnag, mae'n dal 
i fod yn bosibl cael trosolwg o'r ffordd y mae perfformiad Cymru wedi newid, neu heb newid, dros y pum mlynedd 
diwethaf mewn perthynas â'r llawr cymdeithasol a'r nenfwd amgylcheddol.  

Dylid nodi, ar gyfer rhai meysydd yn adran amgylcheddol yr adroddiad hwn, bod diffyg data ar gyfer Cymru wedi 
golygu ein bod wedi gorfod dibynnu ar ddata'r DU. Rydym wedi gallu defnyddio data Cymru nad oedd ar gael o'r blaen 
ar gyfer rhai meysydd gan gynnwys newid yn yr hinsawdd a newid mewn defnydd tir, ond mae hyn wedi dibynnu ar 
ddata sydd bellach wedi dyddio. Os yw Cymru am symud tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy fel y nodir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol,27 mae mynd i'r afael â bylchau o'r fath yn y data’n hollbwysig er mwyn caniatáu 
asesiad llawnach o'n sefyllfa bresennol ac effeithiau ymyriadau polisi’r presennol a’r dyfodol.  

Mae'r adran olaf yn cyflwyno canfyddiadau ac argymhellion yr adroddiad sydd wedi'u datblygu drwy ymgynghori ac 
ymgysylltu ag arbenigwyr ac ymgyrchwyr o feysydd sydd â chysylltiad annatod, ond sy'n aml wedi'u gwahanu. Bwriad 
yr adroddiad hwn yw parhau i ddatblygu'r drafodaeth a ddechreuodd adroddiad Toesen 2015 yng Nghymru. Mae'n 
rhoi cyfle i godi ymwybyddiaeth o'r materion ymysg cynulleidfa ehangach ac i ganolbwyntio ar greu safbwyntiau 
newydd a dadleuon polisi mwy radical gyda'r nod o gyflwyno model economaidd gwirioneddol gynaliadwy. 

Yn hytrach na cheisio darparu'r holl atebion, gwerth y model Toesen yw ei fod yn ysgogi trafodaeth gyhoeddus ac yn 
agor cwestiynau ac atebion newydd. Gobaith Oxfam Cymru a phartneriaid yn y Glymblaid Gwrth-dlodi yw y bydd 
diwygio Toesen Cymru a mapio i ba raddau y mae Cymru o fewn y lle diogel a chyfiawn i ddynoliaeth ar hyn o bryd – 
neu'n gweithredu uwchlaw neu islaw'r ffiniau a'r llawr cymdeithasol – yn helpu i ddatblygu'r agenda hon. Yn y cyswllt 
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hwn mae cysylltiadau amlwg â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Gobeithiwn y bydd yr adroddiad hwn yn rhoi 
cyfle i werthuso'r cynnydd yng Nghymru ers cyflwyno'r ddeddfwriaeth hon.  

Bydd angen cymryd camau dilynol er mwyn rhoi newid ar waith ar draws y holl feysydd polisi amrywiol er mwyn dod â 
ni i mewn i'r lle diogel a chyfiawn hwnnw. Byddai Oxfam Cymru a'i bartneriaid yn croesawu partneriaethau 
cydweithredol i ddatblygu'r agenda hon. 

 

3 METHODOLEG AR GYFER 
DATBLYGU LLAWR CYMDEITHASOL 
Mae'r adran hon yn esbonio'r meddylfryd y tu ôl i ddewis y meysydd ar gyfer y llawr cymdeithasol ac yn 
esbonio rhai o gyfyngiadau'r prosiect a'r data. Gellir gweld trafodaeth fwy manwl ar sut y dewiswyd y 
meysydd yn yr Atodiad. 

Wrth ddewis yr ystod o feysydd, dangosyddion a throthwyon i'w cynnwys mewn llawr cymdeithasol, cafodd ein 
hymdrechion eu llywio gan ddealltwriaeth Oxfam o dlodi fel un llawer ehangach nag incwm yn unig. Mae gwaith 
Oxfam ledled y byd ac yn y DU yn dangos bod angen i ddealltwriaeth o dlodi fod yn seiliedig ar archwiliad o bŵer, 
gwleidyddiaeth a pherthnasoedd.28 Felly, rhaid i’n llawr cymdeithasol gwmpasu amrywiaeth o feysydd – gan gynnwys 
rhai cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol.  

DATBLYGU EIN MEYSYDD 
Cymerwyd 11 maes y sylfaen cymdeithasol gwreiddiol ym model Toesen Oxfam (dŵr, incwm, addysg, cydnerthedd, 
llais, swyddi, ynni, cyfiawnder cymdeithasol, cydraddoldeb rhywiol, iechyd a bwyd) o gyflwyniadau llywodraethau i 
gynhadledd Rio+20 ar ddisodli Nodau Datblygu'r Mileniwm (MDGs) ar ôl iddynt ddod i ben yn 2015.29 Y maen prawf 
dethol oedd bod o leiaf 50 y cant o'r cyflwyniadau gan lywodraethau’n cynnwys y maes blaenoriaeth. Yna cafwyd 
dangosyddion a data perthnasol o gronfeydd data ac adroddiadau byd-eang.30 Mae'r dangosyddion yn canolbwyntio 
ar drothwyon amddifadedd (megis canran y bobl o dan y llinell dlodi) yn hytrach na chanlyniadau cenedlaethol (fel 
cynnyrch domestig gros y pen).  

Wrth gymhwyso’r cysyniad Toesen ar lefel genedlaethol, roedd angen gofyn nifer o gwestiynau allweddol: 
• Beth yw’r meysydd mwyaf perthnasol ar gyfer pob gwlad a sut rydym yn cytuno beth sy’n berthnasol?  
• Sut ddylid dewis y dangosyddion a’r trothwyon o fewn y meysydd hyn? 
• Sawl maes fyddai’n ddefnyddiol ac yn ymarferol? 
• A oes digon o setiau data ar gyfer y metrigau dan sylw? 

Archwiliodd gweithdy y cwestiynau hyn ymhellach, a gynhaliwyd gan Oxfam ym mis Tachwedd 2012 ac a fynychwyd 
gan gynrychiolwyr o gymdeithas sifil a sefydliadau academaidd amryw o wledydd. Daeth y gweithdy i'r casgliad er bod 
y meysydd byd-eang gwreiddiol sy'n gysylltiedig â Nodau Datblygu’r Mileniwm yn parhau'n bwysig, nid ydynt yn mynd 
i'r afael â hawliau dynol mewn ffordd gynhwysfawr iawn. Nid ydynt ychwaith yn mynd i'r afael â materion megis tai neu 
ddiogelwch personol. 

Roedd y meysydd eraill a gyflwynwyd i’w hystyried yn cynnwys:31  
• Tai a thir; 
• Diogelwch; 
• Cyfathrebu a symudedd; 
• Mynediad at gyllid a gwybodaeth; 
• Llywodraethu; 
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• Cymuned a dinasyddiaeth (i ddisodli ‘llais’); 
• Dŵr a glanweithdra (y gellid eu gwahanu’n ddau faes o bosibl). 

Daeth y gweithdy i'r casgliad pellach fod angen set graidd o tua 12 o feysydd cymdeithasol er mwyn cymharu, ac mai 
Oxfam ddylai gynnig y rhain, o ystyried ei brofiad o ddatblygu ledled y byd a gweithio gyda rhai o gymunedau tlotaf y 
DU.  

Datblygwyd yr adroddiad Toesen Cymru gwreiddiol a gyhoeddwyd yn 2015 ar y sail y dylai meysydd, trothwyon a 
dangosyddion ar gyfer y lloriau cymdeithasol cenedlaethol adlewyrchu  realiti bywyd yn y wlad honno cymaint â 
phosibl, ac y dylent ddeillio o ddeialog, trafodaeth a chyfranogiad cyhoeddus. Mae hyn yn adleisio barn y cyhoedd yng 
Nghymru a'r DU y dylai safonau byw gofynnol adlewyrchu dyheadau cyfoes.32 Fodd bynnag, yn hytrach na chynnal 
ymgynghoriad pwrpasol o'r math a oedd yn sail i fynegai Humankind Oxfam Scotland (HKI),33 a gafodd ei atal gan 
gyfyngiadau ar adnoddau, defnyddiodd yr adroddiad ddadansoddiad eilaidd o ymchwil gyfranogol yn ein meysydd 
arfaethedig yng Nghymru, yr Alban a'r DU. Nododd hefyd waith a wnaed gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â 
nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.34 Yn enwedig yr adroddiad interim o'r sgwrs genedlaethol beilot ar 'Y 
Gymru a Garem’.35 

Mae’r prif ffynonellau a ddefnyddiwyd ar gyfer adroddiad Toesen Cymru (2015) yn cynnwys:  
• The Impoverishment of the UK (Poverty and Social Exclusion: UK (PSE:UK) dan arweiniad Prifysgol Bryste);36 
• Monitoring Poverty and Social Exclusion (Sefydliad Joseph Rowntree JRF) a’r New Policy Institute (NPI);37 
• Y Safon Incwm Gofynnol (MIS) (Prifysgol Loughborough a JRF);38 
• Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) Wellbeing Consultation;39 
• Y Fframwaith Mesur Cydraddoldeb (Y Comisiwn Cydradoldeb a Hawliau Dynol);40  
• The Oxfam Humankind Index for Scotland (HKI) (Oxfam).41 

(Gweler yr Atodiad i gael rhagor o fanylion am y ffynonellau hyn.) 

Mae ffynonellau ychwanegol a ddefnyddiwyd ar gyfer yr adroddiad Toesen Cymru (2020) diwygiedig hwn yn cynnwys: 

• Llesiant Cymru 2018-19 (Llywodraeth Cymru),42 

• Llesiant Cymru 2017-18: beth ydym yn ei wybod am lesiant plant? (Llywodraeth Cymru),43 

• Y dangosyddion llesiant cenedlaethol (Llywodraeth Cymru).44   

Roedd llawer o'r llenyddiaeth a adolygwyd yn seiliedig ar ymchwil i'r hyn y teimlai pobl oedd yn agweddau pwysig ar 
eu bywydau neu fywyd yn gyffredinol. Er enghraifft, ymgynghorodd yr HKI â 3,000 o bobl yn yr Alban i sefydlu eu 
blaenoriaethau, tra bod adroddiad PSE y DU yn seiliedig ar arolwg a oedd yn sampl o 12,100 o bobl mewn 5,200 o 
gartrefi yn y DU. Ychwanegwyd at hyn drwy ddadansoddi llenyddiaeth fwy damcaniaethol. Yn olaf, buom yn siarad â 
chyfres o randdeiliaid a oedd â gwybodaeth am agweddau ar dlodi ac allgau cymdeithasol. Gellir gweld ystod lawn yr 
adolygiad o lenyddiaeth yn yr Atodiad.  

Er mwyn diwygio adroddiad Toesen Cymru ar gyfer 2020, cyfarfu'r Glymblaid Gwrth-dlodi i adolygu'r meysydd a'r 
dangosyddion a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad blaenorol. Yn ystod y cyfarfod hwn cytunwyd bod y meysydd yn 
parhau i fod yn berthnasol i'r heriau cymdeithasol sy'n wynebu Cymru yn 2020.  

Mae cynnal yr un meysydd yn helpu hefyd i alluogi cymharu rhwng yr adroddiad diwygiedig a fersiwn 2015, yn ogystal 
â gydag adroddiadau Toesen gwledydd eraill. Felly cadwyd y meysydd yr un fath ac eithrio ymdeimlad o gefnogaeth a 
ailenwyd yn perthnasoedd cymdeithasol i adlewyrchu'r dangosydd a ddewiswyd ar gyfer y maes hwn yn well.  

Cynhaliwyd ail gyfarfod o'r Glymblaid Gwrth-dlodi gan Oxfam Cymru ar ffurf gweithdy, gyda  rhanddeiliaid â 
gwybodaeth am faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd yn ymuno. Yn y gweithdy hwn adolygodd aelodau'r 
Gynghrair y canfyddiadau cychwynnol a thrafod argymhellion polisi. 

Ar sail yr adolygiad o fewnbwn llywodraethau i Rio+20, gweithdy Oxfam, yr adolygiad o lenyddiaeth a thrafodaethau â 
rhanddeiliaid ac arbenigwyr, awgrymir casgliad o 12 maes yma sy'n adlewyrchu blaenoriaethau pobl yng Nghymru ac 
yn y DU yn ehangach heddiw. 
• Cysylltedd; 
• Trosedd; 
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• Addysg;  
• Ynni; 
• Bwyd; 
• Llywodraethu;  
• Iechyd; 
• Tai; 
• Incwm; 
• Amgylchedd lleol;  
• Perthnasoedd cymdeithasol 
• Gwaith. 

Cyflwynir trafodaeth bellach ar ddewis y meysydd hyn yn ddiweddarach yn y papur hwn.  

DANGOSYDDION A THROTHWYON: HERIAU A 
CHYFYNGIADAU 
Darparodd rhanddeiliaid yn y Glymblaid Gwrth-dlodi awgrymiadau ar gyfer dangosyddion addas ar gyfer pob maes. 
Cafodd yr awgrymiadau hyn a'r dangosyddion a ddefnyddiwyd yn Toesen Cymru 2015 eu hadolygu gan yr awduron i 
asesu eu haddasrwydd.  

Yr egwyddorion a ddefnyddiwyd wrth ddewis y dangosyddion oedd; defnyddio data Cymru lle bynnag y bo'n bosibl; 
data sy'n debygol o gael ei ddiweddaru'n rheolaidd yn y dyfodol; a chymaroldeb gyda Toesen Cymru 2015, gyda 
gwledydd eraill y DU ac yn rhyngwladol.  

Roedd sawl dangosydd wedi’u hawgrymu ar gyfer nifer o feysydd. Fodd bynnag, mae natur y model Toesen yn ei 
gwneud yn ofynnol i ddewis un dangosydd ar gyfer pob maes neu is-faes. Rydym yn cydnabod y bydd yna 
gyfyngiadau ar allu un dangosydd i gynrychioli maes eang ac rydym wedi cynnwys rhagor o ddata cyd-destunol yn y 
naratif lle y bo'n bosibl. Cyflwynir trafodaeth bellach ar ddewis y dangosyddion yn ddiweddarach yn y papur hwn.  

Mae dangosyddion a throthwyon wedi'u hawgrymu er mwyn asesu profiadau poblogaeth Cymru ym mhob maes 
arfaethedig. Fodd bynnag, mae yna anawsterau’n gysylltiedig â gosod trothwyon y byddai’n anghyfiawn i bobl ddisgyn 
oddi tanynt.  

Er enghraifft, mewn perthynas â thlodi incwm, y metrig arferol a ddefnyddir yw'r 60 y cant o ganolrif incwm aelwydydd 
(HBAI). Wrth gwrs, mae yna resymweithiau polisi ymarferol ar gyfer trothwy sy'n seiliedig ar incwm cymharol: mae’n 
ddealladwy iawn, gellir ei gymharu ar draws gwledydd ac amser, mae’n syml a gellir ei adnabod, ac mae’n gysylltiedig 
â thargedau presennol y llywodraeth. Fodd bynnag, mae hefyd braidd yn fympwyol. Mae'n awgrymu bod pobl un 
pwynt o dan y trothwy yn dlawd, tra nad yw pobl un pwynt uwchben y trothwy. Ymhellach, dim ond mesur cymharol 
ydyw ac nid yw'n mesur digonolrwydd incwm. Yn yr un modd, gan ei fod yn mesur incwm yn unig, nid yw'n 
adlewyrchu'r stociau ariannol a'r adnoddau na'r cymorth gwahanol sydd gan bobl i'w helpu i ymdopi. Nid yw ychwaith 
o reidrwydd yn ystyried anghenion amrywiol ymysg gwahanol grwpiau – er enghraifft, mae gan bensiynwyr ofynion 
gwahanol i aelwydydd â phlant ifanc. Felly, mae'r dasg o ddewis dangosyddion a throthwyon yn creu amrywiaeth o 
heriau. Mae adran 5 yn archwilio'r heriau hyn ac yn egluro ein dull o ymdrin â phob dewis. 

Mae'n bwysig cydnabod yr heriau hyn, yn ogystal â chyfyngiadau’r trothwyon. Maent wedi bod yn destun llawer iawn o 
drafod ymhlith academyddion, ymarferwyr a llunwyr polisi ers blynyddoedd lawer. Ein hamcan yma yw peidio â'u 
hanwybyddu, na’u datrys o reidrwydd, ond archwilio a defnyddio'r atebion gorau sydd ar gael er mwyn creu model 
Toesen cenedlaethol a all weithredu fel baromedr ar gyfer model economaidd-gymdeithasol Cymru.  

  



20 

DADGYFUNO’R CANFYDDIADAU 
Mae profiad a mynychder tlodi yn amrywio ar hyd llawer o linellau: 

• Mae profiad Oxfam yn arwain at y farn bod tlodi yn fater seiliedig ar rywedd. Mae digwyddiadau, profiadau a 
llwybrau i mewn ac allan o dlodi yn amrywio yn ôl rhyw.  

• Yn ogystal, mae'n amlwg bod angen ystyried achosion a chanlyniadau anghydraddoldeb economaidd ar draws pob 
maes cymdeithasol.  

•    Mae'r gwaith y mae Oxfam yn ei wneud mewn cymunedau ledled y DU yn dangos i ni fod amgylchiadau cymharol 
yn bwysig: maen nhw'n siapio sut mae pobl yn cymryd rhan mewn cymdeithas. Er enghraifft, hyd yn oed pan fydd 
anghenion cynhaliaeth yn cael eu diwallu, mae gan faint sydd gennych o gymharu ag eraill effaith aruthrol.45  

• Ymhellach, o ran iechyd meddwl, mae adroddiadau diweddar yn dangos bod pryder a mynychder salwch meddwl 
ddwywaith mor uchel yn y cymunedau incwm isaf ag y maent yn y boblogaeth gyffredinol.46    

Am y rhesymau hyn cytunwyd, gan fod gwahanol grwpiau yn profi tlodi ac allgáu cymdeithasol mewn ffyrdd gwahanol, 
y byddai angen rhyw lefel o ddadgyfuno data. Roedd cyfyngiadau o ran adnoddau yn cyfyngu ar y graddau y gellid 
gwneud hyn, ond cyflwynir dadgyfuno ar draws rhywedd a lefelau amddifadedd o fewn y meysydd a ddewiswyd lle y 
bo'n bosibl.  

Mae'n bwysig cydnabod bod profiadau gwahanol eraill o dlodi sy’n gofyn am atebion wedi'u teilwra ar draws grwpiau 
cymdeithasol eraill, wedi'u diffinio yn nhermau ffactorau fel ethnigrwydd, oedran a galluoedd corfforol a meddyliol, ac 
mewn ardaloedd daearyddol is-genedlaethol. Felly, tynnir sylw at ddadgyfuno yma fel maes pwysig sydd angen 
rhagor o ymchwil. 
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4 CANLYNIADAU LLAWR 
CYMDEITHASOL 
Mae'r adran hon yn nodi meysydd posibl ar gyfer y llawr cymdeithasol ynghyd â dangosyddion a throthwyon 
lle cawsant eu nodi.  

Mae Tabl 1 yn rhoi trosolwg o'r meysydd, y dangosyddion a'r trothwyon a'r canlyniadau tra bod y Ffigur 3 sy’n dilyn yn 
dangos y canlyniadau a ddangosir yn y model Toesen. Mae adran 5 yn mynd ymlaen wedyn i egluro'r rhesymeg dros 
y dewisiadau hyn ac yn archwilio rhai o'r problemau data a wynebwyd. 

Tabl 1: Canlyniadau llawr cymdeithasol (Cymru 2019) 

Maes Is-faes Dangosydd Canlyniad  

Cysylltedd Mynediad i’r 
rhyngrwyd 

Oedolion sy’n defnyddio’r 
rhyngrwyd gartref, yn y 
gwaith neu yn rhywle arall 

Nid yw 11% o oedolion yn defnyddio’r 
rhyngrwyd gartref, yn y gwaith neu yn 
rhywle arall (Cymru 2018-19) 

 Trafnidiaeth Cysylltiadau trafnidiaeth 
gyhoeddus  

Nid oes gan 12% o bobl gysylltiadau 
trafnidiaeth gyhoeddus yn eu hardal leol 
2018-19) 

Trosedd  Perygl o erledigaeth Roedd 11% o oedolion yn ddioddefwyr 
trosedd yn y 12 mis diwethaf (Cymru 2018-
19) 

Addysg Oedolion Oedolion o oedran 
gweithio sydd heb unrhyw 
gymwysterau ffurfiol 

Nid oes gan 8.4% o oedolion o oedran 
gweithio unrhyw gymwysterau ffurfiol 
(Cymru 2018) 

 Ysgolion Cyrhaeddiad disgyblion 
sy’n gymwys am brydau 
ysgol am ddim 

Cyrhaeddiad disgyblion prydau ysgol am 
ddim 77 pwynt yn is na disgyblion nad 
ydynt yn derbyn prydau ysgol am ddim - 
(Cymru 2018-19) 

Ynni  Tlodi tanwydd - angen 
gwario 10% neu fwy o 
incwm ar ynni o bob math 

Mae 12% o gartrefi mewn tlodi tanwydd 
(Cymru 2018) 

Bwyd  Tlodi bwyd Roedd 9% o bobl wedi cael un diwrnod heb 
bryd sylweddol yn sgil diffyg arian yn y 
pythefnos diwethaf (Cymru 2018-19) 

Llywodraethu  Democratiaeth leol 62% o bobl yn teimlo nad oeddynt yn gallu 
dylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio 
ar yr ardal leol (Cymru 2018-19) 

Iechyd Corfforol Blynyddoedd disgwyliad 
oes iach 

Mae blynyddoedd disgwyliad oes iach pobl 
yn yr ardaloedd â’r amddifadedd mwyaf 
yng Nghymru 14.75% yn llai na’r nifer 
cyfartalog  (Menywod = 15%, Dynion = 
14.5%) (Cymru 2015-17) 

 Meddyliol Gorbryder Profodd 21% o oedolion lefel uchel o 
orbryder yn ddiweddar (Cymru 2018-19) 

Tai Fforddiadwyedd 
tai  

Oedolion oedran 
gweithio’n treulio dros 
draean o’u hincwm ar 
gostau tai  

Mae 40% o oedolion oedran gweithio yn yr 
un rhan o bump tlotaf o’r boblogaeth yn 
gwario dros draean o’u hincwm ar dai 
(Cymru 2017-18) 

 Digartrefedd Aelwydydd dan fygythiad o 
ddigartrefedd  

80 o bob 10,000 o aelwydydd dan fygythiad 
o ddigartrefedd (Cymru 2018-19) 

Incwm  Aelwydydd mewn tlodi 
cymharol (o dan 60% o 
incwm cyfartalog ar ôl 
costau tai) 

24% o aelwydydd mewn tlodi cymharol 
(Cymru 2015-16 i 2017-8) 

Amgylchedd 
lleol 

 Boddhad gyda’r ardal leol Nid yw 14% o bobl yn fodlon gyda’u hardal 
leol fel lle i fyw (Cymru 2018-19) 
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Perthnasoedd 
cymdeithasol 

Unigrwydd Mae 16% o bobl yn unig (Cymru 2017-18) 

Gwaith Pobl economaidd weithgar 
heb swyddi o ansawdd  

Nid oes gan 35.5% o bobl swyddi o 
ansawdd (Cymru 2018)  

Ffigur 3: Toesen Cymru - Llawr Cymdeithasol (Cymru 2020) 



23 

5 SAIL RESYMEGOL AR GYFER 
CANLYNIADAU LLAWR 
CYMDEITHASOL  
Mae'r adran hon yn egluro'r sail resymegol y tu ôl i'r dewisiadau ar gyfer pob maes, dangosydd a throthwy, 
ynghyd â'r dulliau a ddefnyddir i gyfrifo'r canlyniadau. 

Er bod anghydraddoldeb rhwng y rhywiau wedi'i gynnwys yn y model Toesen gwreiddiol fel maes penodol, mae wedi 
cael ei drin ychydig yn wahanol yma, ac mae'n dilyn y fformat a ddefnyddiwyd yn adroddiad Toesen Cymru 2015. Yn y 
gwreiddiol, cafodd ei awgrymu fel maes ar wahân ond ni ddatblygwyd dull cytunedig i’w amlygu. Defnyddiwyd dwy 
enghraifft yn y gwreiddiol i ddangos sut y byddai'n edrych pe bai gwahaniaethau mewn incwm a chynrychiolaeth 
wleidyddol yn cael eu mabwysiadu fel metrigau. Fodd bynnag, byddai defnyddio'r rhain, neu nifer cyfyngedig o 
ddewisiadau eraill, yn cuddio cymhlethdodau anghydraddoldeb.  

Mae'r adroddiad hwn felly wedi ceisio amlygu anghydraddoldebau rhwng y rhywiau o fewn pob maes cymdeithasol i'r 
graddau y mae'r data yn caniatáu hynny. Er bod gan y dull hwn ei broblemau ei hun, megis y defnydd o ddata ar lefel 
aelwydyddyn cuddio profiadau ar sail rhyw, roeddem yn teimlo bod hyn yn fwy defnyddiol na dewis un neu ddau 
ddangosydd a chanolbwyntio arnynt. Efallai y bydd yn bosibl datblygu methodoleg ar gyfer dangosydd cyfansawdd ar 
draws yr holl feysydd y credir eu bod yn fwyaf perthnasol, ac y mae data ar gael ar eu cyfer mewn fformat sy'n 
gydnaws. Fodd bynnag, mae methodoleg o'r fath y tu allan i gwmpas y prosiect cyfredol hwn. 

5.1 CYSYLLTEDD 
Sy’n cynnwys is-feysydd Mynediad i’r rhyngrwyd a Thrafnidiaeth. 

5.1.1  Mynediad i’r rhyngrwyd  
Nid yw 11 y cant o oedolion yn defnyddio'r rhyngrwyd yn y cartref, yn y gwaith nac yn unman arall (Wales 
2018-19). 

Maes 

Mae adroddiad gan Ymddiriedolaeth Carnegie 47 a data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol48 yn rhoi tystiolaeth bod 
mynediad i'r rhyngrwyd yn gysylltiedig â chyflawniad addysgol, rhagolygon swydd, cyswllt â theulu a ffrindiau a 
chyfranogiad democrataidd a dinesig, ynghyd â mynediad i nwyddau a gwasanaethau, cyngor a gwybodaeth 
cyhoeddus a phreifat. Fel ffactor galluogi, mae'n berthnasol felly i sawl agwedd ar y llawr cymdeithasol o fewn yr 
adroddiad hwn. Mae adroddiad Ymddiriedolaeth Carnegie yn dadlau, gan fod cwmpas yr hyn y gellir ei wneud dros y 
rhyngrwyd yn cynyddu, felly hefyd y bydd yr anghydraddoldebau a'r achosion o allgáu ar gyfer y rhai nad oes 
ganddynt fynediad iddo, i'r fath raddau y bydd y diffyg yn symptom ac yn un o achosion tlodi.  

Mae adroddiad Cynnydd Cynhwysiant Digidol Llywodraeth Cymru 49 yn nodi pwysigrwydd parhaus sgiliau digidol a 
mynediad at dechnoleg ddigidol hefyd wrth i fwy a mwy o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau cyhoeddus 
hanfodol, fynd ar-lein. Mae’r rhai nad ydynt yn gallu elwa ar y cyfleoedd a geir yn sgil datblygiadau technolegol mewn 
perygl o gael eu gadael ar ôl mewn cymdeithas.’50  

Felly, dewisom gynnwys Mynediad i’r rhyngrwyd fel is-faes o fewn y llawr cymdeithasol o dan Cysylltedd. 
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Dangosydd 

Y dangosydd a ddewiswyd yw'r ganran o oedolion nad ydynt yn defnyddio'r rhyngrwyd gartref, yn y gwaith nac yn 
unman arall, sydd felly wedi'u ‘hallgáu'n ddigidol.’  

Ni ellir cymharu hyn yn uniongyrchol â'r dangosydd a ddefnyddiwyd yn adroddiad Toesen Cymru 2015, a oedd yn 
aelwydydd heb gysylltiad â'r rhyngrwyd oherwydd rhwystrau (megis diffyg sgiliau neu gostau mynediad/cyfarpar) yn 
hytrach na dewis personol. Rydym wedi dewis dangosydd gwahanol gan ein bod yn credu y byddai diffyg mynediad i'r 
rhyngrwyd yn debygol o effeithio ar gynhwysiant cymdeithasol ac ariannol, pa un a oedd hyn o ddewis ai peidio. Mae 
mesur unigolion yn hytrach nag aelwydydd yn caniatáu rhyw raddau o ddadgyfuno hefyd, ac mae'n adlewyrchu'r 
potensial i unigolion ddefnyddio'r rhyngrwyd i ffwrdd o'r cartref.  

Trothwy 

Oedolion sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol am nad ydynt yn defnyddio'r rhyngrwyd gartref, yn y gwaith nac yn unman 
arall. 

Canlyniad 

Nid yw 11 y cant o oedolion yn defnyddio'r rhyngrwyd gartref, yn y gwaith nac yn unman arall.51 

Mae defnydd personol o'r rhyngrwyd wedi cynyddu i bob oedran rhwng 2012-13 a 2018-19. Er bod cynnydd wedi bod 
ymysg defnyddwyr hŷn, ceir gwahaniaethau sylweddol o hyd yn ôl grŵp oedran, fel y dangosir yn Siart 1.  

Roedd y gyfran o ddynion oedd yn defnyddio'r rhyngrwyd (90 y cant) yn uwch na chyfran y menywod (87 y cant) ac 
roedd y gwahaniaeth hwn yn fwy amlwg yn y grŵp oedran 65 a throsodd – roedd 69 y cant o ddynion yn y grŵp hwn 
yn defnyddio'r rhyngrwyd o gymharu â 62 y cant o fenywod. Roedd defnydd personol o'r rhyngrwyd yn amrywio hefyd 
yn ôl ffactorau demograffig eraill gan gynnwys statws cyflogaeth, cymwysterau addysgol, pobl â salwch cyfyngus 
hirdymor, anabledd neu lesgedd, a deiliadaeth tai.52 

Mae mynediad aelwydydd i'r rhyngrwyd wedi cynyddu i 87 y cant yn 2018-19 hefyd (o 73 y cant yn 2012-13), ac mae 
gan 98 y cant aelwydydd â phlant fynediad i'r rhyngrwyd.53 

Siart 1: Defnydd personol o'r rhyngrwyd, yn ôl blwyddyn a grŵp oedran 

Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2018-19: Defnydd o'r rhyngrwyd a sgiliau digidol 54 

  

16 i 49 50 i 64 65 i 74 75 a throsodd
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5.1.2 Trafnidiaeth 
Nid oes gan 12 y cant o bobl gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus yn eu hardal leol (Cymru 2018-19). 

Maes  

Yr is-faes pwysig arall o fewn Cysylltedd yw trafnidiaeth. Ers o leiaf 2003, deellir bod trafnidiaeth yn ffactor canolog 
mewn allgáu cymdeithasol a phrofiadau pobl o dlodi.55 Cafodd trafnidiaeth hygyrch, o ran argaeledd a phris, ei nodi’n 
fater hollbwysig yn Y Gymru a Garem,56. Roedd yn ffactor arwyddocaol hefyd yn y gwaith a wnaed ar gyfer Oxfam HKI 
57 ac mae’n amlwg yn effeithio ar wahanol agweddau ar fywyd, fel mynediad pobl at y farchnad lafur ac at nwyddau a 
gwasanaethau (gan gynnwys gwasanaethau iechyd), ac yn dylanwadu'n drwm ar eu gallu i ffurfio a chynnal 
rhwydweithiau cymdeithasol.58  

Dangosydd  

Mae mesur cysylltedd trafnidiaeth yn gymhleth ac yn broblemus. Mae Dr Karen Lucas, cydymaith ymchwil yn yr Uned 
Astudiaethau Trafnidiaeth ym Mhrifysgol Rhydychen, yn sôn am brofiadau sy'n benodol i'r person a'r cyd-destun o 
allgáu sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth, gan nodi, er bod incwm a lle yn ysgogwyr ar gyfer allgáu o'r fath, mae'r effaith 
yn amrywio ar draws gwahanol grwpiau a allgaewyd yn gymdeithasol o fewn yr un cyd-destun hyd yn oed.59  

Mae hefyd yn nodi’r diffyg data sydd ar gael: 

There is a general consensus amongst those with an interest in seeing this agenda more widely promoted that better 
social evaluation and appraisal tools are needed at every level of governance. Metrics are needed to establish the 
minimum level and standards of public transport which are necessary for social inclusion given certain distances, 
densities, levels of services, etc. and local targets set to achieve these within given timeframes.60 

Arweiniodd y diffyg data oedd ar gael a chymhlethdodau cysylltu'r setiau data a oedd ar gael i allgáu cymdeithasol er 
mwyn ei gymhwyso i'r model toesen at y penderfyniad i hepgor dangosydd trafnidiaeth yn adroddiad Toesen 2015. 
Nododd yr adroddiad y gwrthdaro rhwng canfyddiadau'r cynnydd mewn lefelau boddhad hunangofnodedig mewn 
blynyddoedd diweddar ynghyd â chynnydd mawr mewn costau trafnidiaeth ledled y DU yn y degawd i 2012.61  

Cytunwn, fel yn 2015, fod diffyg data addas ar gyfer dadansoddi profiadau grwpiau incwm isel mewn perthynas â 
thrafnidiaeth. Serch hynny, mae'r is-faes hwn yn adlewyrchu elfen bwysig o gysylltedd ac o'r llawr cymdeithasol, felly 
rydym wedi ceisio cael dangosydd addas.  

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn holi pobl am y gwasanaethau a'r cyfleusterau sydd ar gael yn eu hardal leol (a 
ddiffinnir fel taith gerdded 15 i 20 munud). Mae'r cwestiwn yn rhestru nifer o wasanaethau gan gynnwys cysylltiadau 
trafnidiaeth gyhoeddus (e.e. gorsaf drenau neu lwybr bws). 62 Rydym wedi defnyddio hyn fel dangosydd o'r 
cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus sydd ar gael. Rydym yn cydnabod y bydd lefel uchel o amrywiaeth rhwng 
gwahanol rannau o Gymru, ac nad yw'r dangosydd yn dweud wrthym am fforddiadwyedd neu ansawdd y drafnidiaeth 
gyhoeddus sydd ar gael.  Rydym yn parhau'n agored i awgrymiadau am ddangosyddion amgen. 

Trothwy 

Canran y bobl sy’n gallu defnyddio cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus yn eu hardal leol. 

Canlyniad 

Nid oes gan 12 y cant o bobl gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus yn eu hardal leol (Cymru 2018-19).63  
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5.2 TROSEDDU 
Roedd 11 y cant o oedolion wedi dioddef trosedd o fewn y 12 mis diwethaf (Cymru 2018-19). 

Maes 

Mynegwyd teimladau o ddiogelwch personol ar draws llawer o’r arolygon a aseswyd ar gyfer y prosiect hwn, gan 
gynnwys Y Gymru a Garem a’r HKI (rhybuddiodd un cyfranogwr, os ydych yn edrych dros eich ysgwydd drwy’r amser 
ei fod yn llyncu’ch egni chi, ac nad ydych yn byw eich bywyd gan eich bod mor brysur yn poeni). Nodwyd hyn hefyd 
gan Fframwaith Monitro Cydraddoldeb y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn ogystal ag yn ystod 
gweithdy Toesen Oxfam. Nodwyd y mater hwn hefyd yn y gwaith cwmpasu cychwynnol ar sail cyflwyniadau 
llywodraethau i Rio+20. 

Dangosydd 

Mae'r detholiad o ddangosyddion y gellid eu defnyddio yn cynnwys ofn troseddau, cyfraddau troseddu a gofnodir gan 
yr heddlu a'r risg o fod yn ddioddefwr trosedd. 

Gall ofn troseddau gael ei siapio'n sylweddol gan bortreadau gwleidyddol neu’r cyfryngau o grwpiau penodol, er 
enghraifft pobl ifanc neu fewnfudwyr.64 Gallai newidiadau yn y ffigurau hyn felly fod yn fwy adlewyrchol o gyd-destun 
gwleidyddol a chyfryngau sy’n newid yn hytrach nag unrhyw amrywiad gwirioneddol yn y risg o ddod yn ddioddefwr. 
Gall hyn fod yn arbennig o wir wrth gymharu data dros amser. Rydym felly wedi gwrthod y dangosydd hwn, ond yn 
cydnabod bod ofn troseddau yn cyfyngu ar gyfleoedd pobl mewn ffyrdd eraill.  

Mae cyfraddau troseddau a gofnodir gan yr heddlu hefyd yn adlewyrchu ffactorau y tu hwnt i achosion o droseddu yn 
unig. Maent yn cael eu siapio gan ffactorau amrywiol, fel pa mor debygol mae unrhyw berson, neu unrhyw grŵp o 
bobl, o roi gwybod am drosedd. Gall hyn, yn ei dro, gael ei lywio gan ffactorau megis a yw person yn credu y bydd yn 
cael ei gymryd o ddifrif, neu y bydd y drosedd yn cael ei chymryd o ddifrif. Hefyd, efallai eu bod yn adlewyrchu'r 
adnoddau a roddwyd i fynd i'r afael â throseddau cyffredinol neu benodol. Unwaith eto, felly, nid y rhain yw'r 
dangosyddion gorau i asesu'r risg o ddioddef trosedd.  

Fodd bynnag, mae Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr (CSEW),65 sef Arolwg Troseddu Prydain (BCS) gynt, yn casglu 
gwybodaeth am brofiadau pobl o droseddu drwy arolwg parhaus a chynrychioladol o tua 50,000 o gartrefi yng 
Nghymru a Lloegr. Mae'n cofnodi troseddau fel y'u cofnodwyd drwy'r arolwg ac felly mae'n cynnwys troseddau na 
roddwyd gwybod amdanynt i'r heddlu o bosibl. Oherwydd ei ffocws ar brofiad y dioddefwr o droseddu yn hytrach nag 
erlyniadau neu droseddau yr adroddir amdanynt wrth yr heddlu, mae'n osgoi rhai o'r maglau a amlinellir uchod. Mae 
wedi mesur troseddau’n gyson ers 1981 hefyd (y Rhestr Troseddau Hysbysadwy 66). Mae gan y setiau data y fantais 
hefyd o fod wedi’u dadansoddi yn ôl amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys rhyw a maes amddifadedd.  

Mae gan CSEW rai cyfyngiadau ei hun, er enghraifft, dim ond trosedd a oedd yn cynnwys dioddefwr y gellir ei 
adnabod ar yr aelwyd a gofnodir gan yr arolwg, ac felly nid yw’n cofnodi trosedd lle mai'r heddlu’n unig sydd wedi 
ymwneud â hi, fel meddiant o gyffuriau, neu droseddu yn erbyn busnesau. Fodd bynnag, gan ein bod yn edrych yma 
ar ba mor ddiogel yw pobl, nid yw'r materion hyn yn ganolog i ddiben yr adroddiad hwn.  

Trothwy 

Y trothwy rydym wedi'i ddewis yw bod yn ddioddefwr trosedd CSEW yn ystod y 12 mis blaenorol. Er y gall fod yn 
afrealistig gobeithio ein bod ni’n cyrraedd pwynt lle nad oes neb yn dioddef trosedd o'r fath, mae'n ddefnyddiol o ran 
rhoi cipolwg ar lefel bresennol y troseddau a brofir.  

Canlyniad 

Dywedodd 11 y cant o oedolion yng Nghymru eu bod wedi dioddef trosedd yn ystod y 12 mis diwethaf (ac eithrio twyll 
a chamddefnyddio cyfrifiaduron) (Mawrth 2019).67  

Roedd y tebygolrwydd o ddioddef trosedd yn uwch yn yr ardaloedd tlotaf. Er bod dadansoddiad o ddata ar gyfer 
Cymru yn unig yn gyfyngedig, mae'r hyn sydd ar gael ar gyfer Cymru a Lloegr gyda’i gilydd yn dangos bod dynion 
ychydig yn fwy tebygol na menywod o ddioddef trosedd (Tabl 2).  
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Er y byddai'n ymddangos bod y risg o erledigaeth wedi gostwng ers adroddiad Toesen Cymru 2015 a oedd yn ei roi ar 
16%, mae newid methodolegol yn y modd y caiff erledigaeth mynych ei drin yn y CSEW, yn golygu nad yw'n bosibl 
cymharu'r canlyniadau hyn yn uniongyrchol â data a gyhoeddwyd cyn Ionawr 2019.68 

Tabl2 2: Cyfran yr oedolion a oedd yn dioddef o bob trosedd CSEW, ac eithrio twyll a chamddefnyddio 
cyfrifiaduron, blwyddyn yn diweddu Mawrth 2019 

Pob oedolyn (Cymru) 11.1% 

Dynion (Cymru a Lloegr) 15.1% 

Menywod (Cymru a Lloegr) 14.7% 

20% o ardaloedd allbwn â’r 
amddifadedd mwyaf (Cymru/cyflogaeth) 

14% 

20% o ardaloedd allbwn â’r 
amddifadedd lleiaf (Cymru/cyflogaeth) 

9.1% 

Ffynhonnell: CSEW69 

5.3 ADDYSG 
Sy’n cynnwys is-feysydd Addysg oedolion ac Ysgolion. 

5.3.1 Addysg oedolion 
Nid oes gan 8.4 y cant o oedolion o oedran gweithio unrhyw gymwysterau ffurfiol (Cymru 2018). 
 

Maes 

Nodwyd maes addysg yn glir drwy’r dadansoddiad o ymatebion i Rio+20, yr adolygiad o lenyddiaeth, gweithdy Oxfam, 
yr HKI a thrafodaeth gyda rhanddeiliaid. Ystyrir ei fod yn sylfaenol ynddo’i hun yn ogystal â bod yn ffactor o ran 
cyrhaeddiad llawer o'r meysydd eraill sydd, gyda'i gilydd, yn ffurfio'r llawr cymdeithasol. Yn y Gymru a Garem, 
dywedodd un ymatebwr, ‘Mae pobl addysgedig a medrus yn hanfodol i’n gwlad ffynnu. Ein pobl yw ein hadnodd 
mwyaf gwerthfawr a defnyddiol, hebddynt ni fyddem yn cyflawni unrhyw beth’.70  

Dangosydd  

Yn yr un modd â dangosyddion eraill, mae'n amlwg nad yw maint yr addysg yn unig yn ddigonol. Felly, yn hytrach, 
rydym wedi chwilio am ddangosydd ansawdd a chyflawniad, gan gydnabod nad hyn yw unig ddiben, neu hyd yn oed 
ddiben pennaf ein systemau addysgol. Felly, rydym wedi dewis y prif fetrig a ddefnyddir yn yr is-faes hwn, sef 
cymhwyster addysgol, gyda'r cafeatau hyn mewn cof. 

Mae hyn yn ymwneud â naill ai nifer y cymwysterau addysgol, neu'r rhai uchaf, a enillwyd; neu nifer yr oedolion o 
oedran gweithio ar unrhyw un adeg nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau ffurfiol. Gellir cymharu'r nifer olaf ledled y 
DU ac Ewrop. Oherwydd natur drawiadol y metrig 'dim cymwysterau ffurfiol ', yn ogystal â’r ffaith ei fod wedi’i safoni 
ledled y DU a chymaroldeb ar draws Ewrop, rydym wedi dewis hwn fel dangosydd. Daw gyda'i drothwy ei hun hefyd.  

Dylid nodi bod y mesur hwn ar gyfer y boblogaeth o oedran gweithio (18-64 oed) ac nid yw'n cynnwys y rhai o oedran 
pensiwn fel y gwnaeth adroddiad 2015. Rydym yn cydnabod bod addysg ynddo'i hun o werth i bobl yn hytrach na bod 
yn berthnasol yn ystod eu bywyd gwaith yn unig. Fodd bynnag, roedd y dangosydd blaenorol yn seiliedig ar ddata o 
Gyfrifiad 201171 a bydd yn hen iawn erbyn hyn, tra bod y data ar gyfer oedolion o oedran gweithio’n cael ei 
ddiweddaru’n rheolaidd. 
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Trothwy 

Cyfran yr oedolion o oedran gweithio heb unrhyw gymwysterau ffurfiol. 

Canlyniad 

Nid oes gan 8.4 y cant o oedolion o oedran gweithio unrhyw gymwysterau ffurfiol (Cymru 2018).72 
Menywod = 8.3 y cant 
Dynion = 8.6 y cant 
 
Mae lefelau cymwysterau oedolion wedi cynyddu'n raddol dros amser (Siart 2). Ceir amrywiad sylweddol mewn 
lefelau cymwysterau rhwng ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae lefelau'r cymwysterau ar eu huchaf yng 
Nghaerdydd, Sir Fynwy a Bro Morgannwg, ac ar eu hisaf ym Mlaenau Gwent a Merthyr Tudful.73 
 
Siart 2: Lefel y cymhwyster uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio, 2008-2018 

 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 201974 

Gellir gweld y cysylltiad rhwng cymwysterau ffurfiol a statws cyflogaeth yn y data a gyflwynir yn Ffigur 4. Oedolion o 
oedran gweithio heb unrhyw gymwysterau ffurfiol. Dywedodd 21 y cant o'r rhai sy'n ddi-waith neu'n economaidd 
anweithgar nad oedd ganddynt unrhyw gymwysterau ffurfiol, o gymharu â 5 y cant ar gyfer y rhai mewn cyflogaeth.75 
  

Dim cymwysterau
NQF lefel 3 neu uwch

NQF lefel 2 neu uwch
NQF lefel 4 neu uwch
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Ffigur 4: Lefel y cymhwyster uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio, yn ôl statws cyflogaeth, 2018 

 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 201976 

5.3.2 Ysgolion   
 
Mae cyrhaeddiad disgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim 77 pwynt yn is na chyrhaeddiad 
disgyblion nad ydynt yn cael prydau ysgol am ddim (Cymru, 2018-2019). 
 
Maes 

Y dangosydd a ddewiswyd ar gyfer y maes addysg yn Toesen Cymru 2015 oedd oedolion heb unrhyw gymwysterau 
ffurfiol. Er y cydnabyddir bod hyn yn parhau i fod yn hynod berthnasol, roeddem am adlewyrchu pwysigrwydd addysg 
ysgol o safon hefyd o ran galluogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn cymdeithas a chael mynediad i gyflogaeth.  

Canfu dadansoddiad o ddata gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol mai 'cyrhaeddiad addysgol oedd y rhagfynegydd 
pwysicaf a nodwyd o'r tebygrwydd y bydd rhywun mewn tlodi neu amddifadedd materol difrifol pan fyddant yn 
oedolion.’ Canfu eu dadansoddiad fod pobl â lefelau addysg bersonol isel bron bum gwaith yn fwy tebygol o fod yn 
dlawd yn oedolion na'r rhai â lefelau addysg bersonol uchel, ar ôl ystyried ffactorau eraill.77 
 
Dangosydd 

Mae pa ddangosydd yw'r mwyaf priodol yn destun cryn ddadl. Caiff cofrestriadau mewn ysgolion cynradd neu 
uwchradd eu defnyddio mewn gwledydd yn y De economaidd. Gan fod cofrestriadau yn cynnwys bron pawb yng 
Nghymru rydym wedi edrych am rywbeth mwy perthnasol, ac eto rhywbeth sy'n dangos ansawdd a chyflawniad o 
fewn addysg ysgol. 

Mae'r dangosyddion a ystyriwyd yn cynnwys cyrhaeddiad ar ddiwedd addysg gynradd (cyfnod allweddol 2) a 
chyrhaeddiad ym mlwyddyn 11 (cyfnod allweddol 4). Er nad yw'n ddangosydd perffaith, dewiswyd cyrhaeddiad ym 
mlwyddyn 11 fel mesur sy'n adlewyrchu'r system ysgol gyfan ac yn rhagfynegi dilyniant i astudiaeth bellach neu 
gyflogaeth.  

Y mesur a ddefnyddir yma yw'r sgôr 9 pwynt wedi'i chapio (dros dro).78 Mae hyn yn seiliedig ar ganllawiau cyfredol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer trefniadau perfformiad ysgolion.79 Yn anffodus, bydd natur interim y mesur hwn yn ei 
gwneud yn anodd cymharu dros amser, ond mae wedi cael ei ddewis gan mai dyma'r dangosydd gorau sydd ar gael 
ar hyn o bryd.  
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Trothwy 
 
Byddai pennu trothwy ar gyfer sgôr 9 pwynt wedi'i chapio sy’n dderbyniol yn achosi problemau. Fodd bynnag, mae'n 
bosibl ystyried y gydberthynas rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol. Rydym felly wedi dewis canolbwyntio ar y bwlch 
rhwng cyrhaeddiad plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a'r rhai nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol 
am ddim. Mae cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim yn fesur o dlodi a ddefnyddir yn eang.  
 
Canlyniad 
 
Mae cyrhaeddiad disgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim 77 o bwyntiau'n is na chyrhaeddiad disgyblion 
nad ydynt yn cael prydau ysgol am ddim (blwyddyn 11, sgôr 9 pwynt wedi'i chapio (dros dro), Cymru 2018-2019)80 
Mae’r gwahaniaeth hwn yn cyfateb i bron i ddau TGAU gradd C ar gyfartaledd fesul disgybl. 
 

5.4 YNNI 
Mae 12 y cant o aelwydydd mewn tlodi tanwydd (Cymru 2018). 

Maes 

Ystyriwyd bod mynediad i ynni ar gyfer gwresogi, goleuo a choginio yn sylfaenol yn y prosiectau ymchwil cyfranogol a 
adolygwyd. Mae gwres annigonol wedi'i gysylltu â salwch anadlol a chardiaidd, marwolaethau cynnar ac anfanteision 
iechyd eraill.81 Mae cynnwys ynni felly yn hanfodol. 

Dangosydd 

Mae cynhesrwydd fforddiadwy yn derm sy'n cael ei ddefnyddio'n aml mewn perthynas ag ynni, ond mae'n annigonol at 
ein dibenion ni gan nad yw’n ymwneud â choginio a goleuo o reidrwydd. Felly tlodi tanwydd yw'r dangosydd a 
ddefnyddir yma. 

Ers gwaith Brenda Boardman yn y 1990au,82 mae'r term tlodi tanwydd wedi cael ei ddefnyddio i ddiffinio sefyllfa lle 
byddai angen i aelwyd wario 10 y cant neu fwy o'i hincwm ar y costau ynni i gyd gan gynnal trefn wresogi safonol.83 
Mae Cymru'n parhau i ddefnyddio'r diffiniad gwreiddiol hwn o dlodi tanwydd yn seiliedig ar incwm llawn (gan gynnwys 
Budd-dal Tai neu Gymhorthdal Incwm ar gyfer Llog Morgais) felly dyna'r diffiniad rydym wedi'i ddefnyddio yma.84 

Trothwy  

Cyfran yr aelwydydd sy'n bodloni'r diffiniad traddodiadol o dlodi tanwydd, h.y. y rheini y byddai angen iddynt wario 10 
y cant neu fwy o incwm eu haelwyd ar y costau ynni i gyd gan gynnal trefn wresogi safonol.  

Canlyniad 

Mae 12 y cant o gartrefi mewn tlodi tanwydd (Cymru 2018).85 

Roedd tlodi tanwydd yn amrywio yn ôl nodweddion yr aelwyd ac yn ôl deiliadaeth. Aelwydydd pensiynwr sengl (18%) 
a pherson sengl nad yw’n bensiynwr (19%) oedd yn fwyaf tebygol o fod yn dlawd o ran tanwydd. Roedd cyfran uwch o 
aelwydydd yn y sector rhentu preifat mewn tlodi tanwydd (20%) o gymharu â pherchen-feddianwyr (11%) a thai 
cymdeithasol (9%).86 

Nid oes modd cymharu'r data hwn yn uniongyrchol ag adroddiad Toesen 2015 ond mae'n dangos gwelliant o 14 
pwynt canran ers 2008 o 26% yn 2008 i 12% yn 2018.87 
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Ffigur 5: Dosbarthiad aelwydydd tlawd o ran tanwydd a phob aelwyd, yn ôl y math o aelwyd, Cymru, 2018 

 
Ffynhonnell: Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-1888 

5.5 BWYD 
Roedd 9 y cant o bobl heb gael pryd sylweddol o fwyd oherwydd diffyg arian ar un diwrnod yn ystod y 
pythefnos diwethaf (Cymru 2018-19). 

Maes 

Mae’n amlwg bod mynediad at fwyd yn rhan sylfaenol o fywyd ac felly'n annatod i'r llawr cymdeithasol; fe'i nodwyd 
hefyd drwy ddadansoddi'r ymatebion i Rio+20 a gweithdy Oxfam, a thrwy ffynonellau eilaidd.  
 
Mae'n amlwg bod llawer o bobl yn y DU yn ei chael hi'n fwyfwy anodd cael gafael ar fwyd: mae Ymddiriedolaeth 
Trussell wedi gweld cynnydd o 73% yn y defnydd o fanciau bwyd ledled y DU yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Mae 
dros 113,000 o barseli bwyd wedi'u dosbarthu ledled Cymru gan Ymddiriedolaeth Trussell yn 2018-19.89 Canfu 
ymchwil ddiweddar a gynhaliwyd gan y Food Foundation y byddai angen i aelwydydd yn y DU sydd yn y degraddau 
incwm isaf wario'n agos at 30 y cant o'u hincwm ar ôl costau tai er mwyn bodloni argymhellion Eatwell Guide Public 
Health England ar gyfer deiet iach.90 

Dangosydd 

Cynigiwyd nifer o ddangosyddion ar gyfer y maes hwn gan gynnwys y defnydd o fanciau bwyd, p'un a yw pobl yn 
hepgor prydau oherwydd diffyg arian, ac a oes ganddynt ddeiet annigonol oherwydd diffyg arian. Mae Arolwg 
Cenedlaethol Cymru yn cynnwys cwestiynau ar yr holl fesurau hyn.  

Yn adroddiad Toesen Cymru 2015 defnyddiwyd mesur o ddeiet annigonol a oedd yn deillio o adroddiad PSE: UK, The 
Impoverishment of the UK (2013)91 sy’n nodi’r hyn y mae pobl yn credu sy'n safonau rhesymol yn y DU heddiw. Dim 
ond ar lefel y DU yr oedd y mesur hwn ar gael ar y pryd felly ni ellir ei gymharu â data mwy diweddar Cymru. Gall fod 
yn anodd gwahaniaethu rhwng pobl sydd â deiet annigonol am resymau eraill hefyd.  

Cyhoeddwyd yn 2019 y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau’n dechrau mesur ansicrwydd bwyd yn genedlaethol 
drwy'r Arolwg Adnoddau Teulu.92 Bydd yr arolwg hwn yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth yn ymwneud â'r maes 
hwn, ond yn anffodus nid oes data ar gael eto.  

Mae’r defnydd o fanciau bwyd yn fesur da ond mae'n debygol o danamcangyfrif nifer y bobl sy'n cael trafferth fforddio 
bwydo eu hunain ond nad ydynt yn mynd i fanciau bwyd i gael cymorth. Felly, rydym wedi dewis cyfran y bobl na 
chafodd bryd sylweddol o fwyd oherwydd diffyg arian ar un diwrnod yn ystod y pythefnos diwethaf. 
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Trothwy 

Cyfran y bobl a aeth heb bryd sylweddol o fwyd oherwydd diffyg arian ar un diwrnod yn ystod y pythefnos diwethaf.   

Canlyniad 
 

Roedd 9 y cant o bobl heb gael pryd sylweddol o fwyd oherwydd diffyg arian ar un diwrnod yn ystod y pythefnos 
diwethaf (Cymru 2018-19).93 

5.6 LLYWODRAETHU 
Roedd 62 y cant o bobl yn teimlo na allant ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio ar yr ardal leol (Cymru 2018-
19).  

Maes 

Ar sail cyflwyniadau llywodraeth i broses Rio+20, cynigiwyd Llais gan Kate Raworth (2012) fel maes yn y Doesen Fyd-
eang wreiddiol. Roedd hyn yn canolbwyntio ar fesur rhyddid mynegiant a chyfranogiad gwleidyddol. Cafodd 
Dinasyddiaeth a Chymuned eu hawgrymu fel dewisiadau amgen yn ystod gweithdy Oxfam ym mis Tachwedd 2012, 
ynghyd â chynnwys Llywodraethu. Rydym yn cynnig yma i amlygu elfen gyffredin o'r holl feysydd hyn sy'n ceisio 
asesu'r effaith y gall dinasyddion ei chael ar eu systemau gwleidyddol a'r penderfyniadau a wneir ynddynt. Er mwyn 
sicrhau terminoleg gyson, rydym wedi labelu'r maes hwn yn Llywodraethu.  

Dangosydd 

Mae’r maes llywodraethu yn cynnwys amrywiaeth o ddangosyddion posibl; y nifer a bleidleisiodd a ddefnyddir amlaf. 
Fodd bynnag, nid yw pleidleisio ar ei ben ei hun yn adlewyrchu ei effeithiolrwydd o reidrwydd. Mae'r effeithiau y mae 
pobl yn eu cael – neu'n teimlo y gallant eu cael – o fewn system wleidyddol yn fwy diddorol. Er y gellir mesur hyn yn 
anuniongyrchol yn sgil y ganran sy'n pleidleisio, mae mesurau mwy uniongyrchol yn bodoli.  

Rydym wedi dewis canran y bobl sy'n teimlo y gallent ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio ar eu hardal leol. 
Dyma un o'r dangosyddion lles cenedlaethol gyda data wedi’i gasglu drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru sy’n golygu 
bod data ar gael i'w gymharu dros amser.94 

Trothwy 

Unigolion sy’n anghytuno neu’n anghytuno’n gryf â’r datganiad ‘gallaf ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar 
fy ardal leol.’  

Canlyniad 

Roedd 62 y cant o bobl yn teimlo na allant ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio ar yr ardal leol (Cymru 2018-
19).95 

Yn 2018-19, roedd 62 y cant o oedolion yng Nghymru yn anghytuno neu'n anghytuno'n gryf â'r datganiad 'gallaf 
ddylanwadu ar benderfyniad sy'n effeithio ar fy ardal leol.’ Nid oedd 19 y cant arall yn cytuno nac yn anghytuno â'r 
datganiad.96 Er bod newidiadau i'r arolwg yn golygu y dylid trin cymariaethau rhwng blynyddoedd â gofal, ers 2012-13 
gwelwyd dirywiad graddol yn nifer y bobl sy'n cytuno y gallant ddylanwadu ar benderfyniadau lleol (Ffigur 6).97 
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Ffigur 6: Canran y bobl sy'n teimlo y gallant ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio ar yr ardal leol, 
2012-13 – 2018-19 

 

Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru (Atgynhyrchwyd o Lesiant Cymru 2018-19)98 

Hyd yn hyn nid oes gennym unrhyw ddadansoddiad ar gyfer Cymru yn ôl rhyw. Fodd bynnag, canfu data o Arolwg 
Agweddau Cymdeithasol Prydain (2013) ar lefel Prydain fod menywod yn fwy tebygol o grybwyll diffyg effeithiolrwydd 
gwleidyddol personol na dynion a bod pobl dlotach Prydain yn fwy tebygol o deimlo eu bod wedi'u dadrymuso. Mae’n 
ddiddorol hefyd nodi data Prydain sy'n dangos bod teimladau o golli grym yn fwy o lawer ymysg y rheini sydd â 
chymwysterau addysgol is.99 

5.7 IECHYD 
Sy’n cynnwys is-feysydd Iechyd corfforol ac iechyd meddwl. 

5.7.1 Iechyd corfforol 
Mae blynyddoedd disgwyliad oes iach menywod yn yr ardaloedd â’r amddifadedd mwyaf  (y cwintel â’r 
amddifadedd mwyaf) yng Nghymru 15% yn llai na’r nifer cyfartalog (2017).  

Mae blynyddoedd disgwyliad oes iach dynion yn yr ardaloedd â’r amddifadedd mwyaf yng Nghymru 14.5% yn 
llai na’r nifer cyfartalog (2017). 

Maes 

Mae iechyd a lles corfforol ymhlith y dangosyddion mwyaf allweddol o lawr cymdeithasol gweddus. Roedd 81% o'r 
ymatebwyr yn crybwyll iechyd fel nod blaenoriaeth uchel yn Y Gymru a Garem. Fel y dywedodd un: ‘Os nad oes 
gennych iechyd, nid yw'r lleill yn golygu unrhyw beth’.100   

Dangosydd 

Mae'r berthynas rhwng tlodi, iechyd gwael a marwolaethau cynnar yn hysbys iawn.101 Ond mae marwolaethau cynnar 
yn parhau i fod yn ddangosydd bras iawn. Gall salwch fyrhau ansawdd bywyd yn ddifrifol ar unrhyw adeg, ond yn 
fwyaf cyffredin yn y blynyddoedd yn union cyn y farwolaeth. Mesur gwell felly yw un sy'n cwmpasu salwch a 
marwolaeth, gan roi syniad o ansawdd bywyd yn ogystal â hyd. Gelwir hyn yn ddisgwyliad oes iach. Mae'n 
amcangyfrif pa mor hir y gellid disgwyl i berson cyffredin fyw mewn cyflwr iach ac mae'n cyfuno rhagfynegiad 
ystadegol o ddisgwyliad oes gyda statws iechyd hunangofnodedig. Cesglir data ar gyfer hyn fel mater o drefn ar draws 
y DU gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a chan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae data’n cael ei gasglu ar draws yr UE 
hefyd, gan ganiatáu cymhariaeth ryngwladol.102  
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Trothwy 

Y broblem i ddibenion y model Toesen yw sut i sefydlu beth fyddai disgwyliad oes iach isaf derbyniol. Un ffordd o 
wneud hyn fyddai rhoi terfyn ar y gydberthynas rhwng amddifadedd a disgwyliad oes iach isaf – felly nid oes graddiant 
economaidd-gymdeithasol yn yr agwedd hon ar iechyd. Byddai hyn yn golygu y byddai disgwyliad oes iach yn gyson 
ar lefel y boblogaeth ar draws gwahanol ardaloedd fel y mesurwyd gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD). 

Mae WIMD yn mesur amddifadedd ar draws amrywiaeth eang o feysydd gan gynnwys tai, incwm ac addysg. Mae'r 
rhain yn ddangosyddion daearyddol sy'n rhoi ardaloedd allbwn mewn degraddau neu gwintelau sy'n amrywio o 
amddifadedd mwyaf i amddifadedd lleiaf.103 Mae data ar gael ar gyfer disgwyliad oes iach wedi’i ddadansoddi yn ôl 
degraddau o amddifadedd, yn seiliedig ar WIMD. 

Mae’r gwahaniaethau rhwng disgwyliad oes iach cyfartalog Cymru (61.4 o flynyddoedd i ddynion, a 62 o flynyddoedd i 
fenywod),104 a’r disgwyliad oes iach cyfartalog o fewn ardaloedd daearyddol fel y’u diffiniwyd gan WIMD yn berthnasol 
i Toesen. Yn yr ardaloedd â’r amddifadedd mwyaf yng Nghymru mae gan dynion 8.9 o flynyddoedd yn llai o 
ddisgwyliad oes iach na'u cymheiriaid gwrywaidd cyfartalog, ac mae gan fenywod 9.3 o flynyddoedd yn llai na'u 
cymheiriaid cyfartalog.105  

Y broblem yw sut i gyfleu’r gwahaniaethau hyn mewn ffordd sy'n ddefnyddiol ar gyfer y model Toesen. Rydym felly 
wedi dewis mynegi'r dangosydd fel canran: wedi'i gyfrifo o'r gwahaniaeth rhwng cyfartaledd Cymru ar gyfer 
blynyddoedd o ddisgwyliad oes iach (gwrywaidd a benywaidd) a'r ddau ddegradd â’r amddifadedd mwyaf, gan gyfleu 
gwahaniaethau sy’n cydberthyn i amddifadedd. Y trothwy felly yw nifer cyfartalog y blynyddoedd o ddisgwyliad oes 
iach. 

Canlyniad 

Mae blynyddoedd disgwyliad oes iach dynion yn yr ardaloedd â’r amddifadedd mwyaf yng Nghymru (y ddau ddegradd 
â’r amddifadedd mwyaf) 14.5% yn llai na’r nifer cyfartalog (cyfartaledd 2015-2017).  

Mae blynyddoedd disgwyliad oes iach menywod yn yr â’r amddifadedd mwyaf yng Nghymru (y ddau ddegradd â’r 
amddifadedd mwyaf) 15% yn llai na’r nifer cyfartalog (cyfartaledd 2015-2017). 

Mae'r canlyniad hwn yn cymharu'n anffafriol ag adroddiad Toesen 2015: Mae'r gwahaniaeth rhwng disgwyliad oes 
iach cyfartalog yng Nghymru a'r ardaloedd â’r mwyaf o amddifadedd wedi cynyddu, ac mae disgwyliad oes iach 
cyfartalog cyffredinol yng Nghymru wedi lleihau ar gyfer dynion a menywod.106 Mae hyn yn dilyn tueddiad a welwyd 
mewn mannau eraill yn y DU ac yn Ewrop o ran arafu sylweddol yn y gwelliant mewn cyfraddau marwolaethau ers 
2011, a adlewyrchir yn y ffaith bod disgwyliad oes wedi gwastatáu.107 Mae’r rhesymau posibl dros y duedd hon y tu 
hwnt i gwmpas yr adroddiad hwn ond maent yn peri pryder mawr o safbwynt iechyd y cyhoedd.  

Dull 

• Mae disgwyliad oes iach dynion yn y degraddau â’r amddifadedd mwyaf (degradd 1 a 2) 8.9 o flynyddoedd yn is na 
chyfartaledd dynion Cymru, sef 61.4 o flynyddoedd (8.9/61.4*100 = 14.5 y cant) 

Mae disgwyliad oes iach menywod yn y degraddau â’r amddifadedd mwyaf (degradd 1 a 2) 9.3 o flynyddoedd yn is na 
chyfartaledd menywod Cymru, sef 62 o flynyddoedd (9.3/62*100 = 15 y cant)  

Mae ffigurau 7 ac 8 yn dangos y disgwyliad oes adeg geni a blynyddoedd yn byw mewn cyflyrau iechyd gwaeth yn ôl 
degradd amddifadedd ar gyfer dynion a menywod yn y drefn honno.  
  



35 

Ffigur 7: Disgwyliad oes iach dynion adeg geni a blynyddoedd yn byw mewn cyflyrau iechyd gwaeth: 2015 i 
2017: yn ôl degraddau amddifadedd cenedlaethol, Cymru, 2015 i 2017 

  

 

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol108 

Ffigur 8: Disgwyliad oes iach menywod adeg geni a blynyddoedd yn byw mewn cyflyrau iechyd gwaeth: 2015 
i 2017: yn ôl degraddau amddifadedd cenedlaethol, Cymru, 2015 i 2017 
 

 
 
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol109 
 

  

Degraddau amddifadedd – 1 = amddifadedd mwyaf, 10 = amddifadedd lleiaf

Blynyddoedd yn byw mewn iechyd gwaeth Disgwyliad oes iach

Disgwyliad oes (blynyddoedd)

Degraddau amddifadedd – 1 = amddifadedd mwyaf, 10 = amddifadedd lleiaf

Blynyddoedd yn byw mewn iechyd gwaeth Disgwyliad oes iach
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iechyd gwaeth na’r rhai sy’n byw yn yr ardaloedd â’r amddifadedd mwyaf 
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5.7.2 Iechyd meddwl 
Dywedodd 21 y cant o oedolion eu bod wedi cael profiad o lefel uchel o orbryder yn ddiweddar (Cymru 2018-
19).   

Maes 

Mae iechyd meddwl yn faes polisi arwyddocaol sy'n hanfodol i les cyffredinol unigolion, cymdeithasau a gwledydd.110 
Soniwyd am iechyd meddwl ar ryw ffurf mewn cyfran helaeth o'r llenyddiaeth a adolygwyd ar gyfer y prosiect hwn, gan 
gynnwys Mynegai Dynoliaeth Oxfam ar gyfer yr Alban, Fframwaith Monitro Cydraddoldeb y Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol ac Ymgynghoriad Llesiant y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Roedd yn amlwg hefyd mewn cyflwyniadau i 
Rio+20. Felly, mae wedi'i gynnwys yma fel is-set o'r maes Iechyd. 

Dangosydd  

Mae iechyd meddwl yn faes cymhleth o bolisi iechyd, yn enwedig o ystyried y gall problemau iechyd meddwl fod yn un 
o brif achosion problemau iechyd corfforol ac yn ganlyniad iddynt.111 Y tri dangosydd salwch meddwl a ddefnyddir 
amlaf yw: presgripsiynau ar gyfer, neu brofiadau hunangofnodedig o orbryder neu iselder (gan mai gorbryder ac 
iselder yw'r mathau mwyaf cyffredin o salwch meddwl), derbyn i’r ysbyty ar gyfer problemau iechyd meddwl (er bod 
tangyllido cronig a phwyslais ar ofal yn y gymuned yn golygu mai dim ond pobl â phroblemau difrifol sy'n cael eu rhoi 
mewn ysbyty), a chyfraddau hunanladdiad. Anfantais defnyddio unrhyw un o'r rhain fel prif ddangosydd yw eu bod yn 
nodi afiechyd yn hytrach na lles. Mae lles meddyliol yn hollbwysig i iechyd ac nid dim ond absenoldeb salwch meddwl 
arwyddocaol ydyw.  

Yn 2006, ariannodd GIG yr Alban ddatblygiad Graddfa Lles Meddwl Caeredin Warwick (WEMWBS) yn seiliedig ar 
ymatebion i 14 o gwestiynau, yn ymdrin â gweithrediad seicolegol (ymreolaeth, cymhwysedd, hunan-dderbyn, twf 
personol) a pherthnasoedd rhyngbersonol.112 Fe'i defnyddir i fesur lles meddyliol goddrychol ac mae wedi'i fabwysiadu 
gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i'w ddefnyddio yng Nghymru a Lloegr.113 Er y byddai hyn yn well dangosydd i fesur 
lles, yn hytrach na gorbryder hunangofnodedig, mae'n broblem i'w ddefnyddio o fewn y Doesen gan yr argymhellir yn 
benodol na ddylid pennu terfyn i wahaniaethu rhwng lles a salwch. Mae’n bosibl y gellir goresgyn problemau data o'r 
fath yn y dyfodol. Yn y cyfamser, fodd bynnag, rydym yn dibynnu ar ddata ar orbryder hunangofnodedig. 

Mae pryder bod data iechyd hunangofnodedig yn annibynadwy ac nad yw’n adlewyrchu amodau yn gywir oherwydd 
tangofnodi. Fodd bynnag, nid ydym wedi dod o hyd i unrhyw ddewis arall addas ac felly mae'n rhaid i ni dderbyn 
cyfyngiadau'r data os ydym am gynnwys iechyd meddwl fel maes.  

Trothwy 

O ran y terfyn, rydym wedi dewis defnyddio'r cwestiwn diweddaraf gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar lefelau 
gorbryder a ddefnyddiwyd yn ei Arolwg Poblogaeth Blynyddol. Mae hyn yn gofyn i ymatebwyr raddio lefel y pryder a 
deimlent y diwrnod blaenorol trwy roi sgôr o 1 i 10, gyda 10 yn uchaf. Mae sgôr o 6 i 10 yn cael ei raddio gan y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol fel lefel 'uchel’ o orbryder a'r lefel hon o orbryder a ddefnyddiwn yma fel trothwy.114 

Canlyniad 

Dywedodd 21 y cant o oedolion eu bod wedi cael profiad o lefel uchel o orbryder yn ddiweddar (Cymru 2018-
19).115   

Dyma'r un ganran ag a adroddwyd yn 2013-14 yn adroddiad Toesen Cymru 2015.116 Mae'r lefel wedi amrywio ychydig 
dros y pum mlynedd diwethaf ond mae wedi aros yn yr un amrediad.117  

Mae arolwg cenedlaethol Cymru yn mesur lles meddyliol yn ôl y WEMWBS. Roedd y sgorau lles meddyliol cyfartalog 
ar y raddfa hon ychydig yn is (salach) i fenywod ac mewn ardaloedd â mwy o amddifadedd.118 Mae hyn yn gyson â 
chanfyddiadau blaenorol Arolwg Iechyd Cymru a ddangosodd amrywiadau clir rhwng profiadau dynion a menywod a 
chydberthynas sylweddol rhwng salwch meddwl ac amddifadedd.119  

Roedd iechyd meddwl plant a phobl ifanc yn cael ei gydnabod fel rhan bwysig o'r llawr cymdeithasol gan y Glymblaid 
Gwrth-dlodi hefyd. Mae'r Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr yn defnyddio fersiwn fer o'r WEMWBS ar gyfer myfyrwyr 
ysgolion uwchradd. Canfu fod gan fenywod, ar gyfartaledd, sgorau lles is na dynion, a bod cydberthynas rhwng 
cyfoeth a sgorau lles.120  
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5.8 TAI  
Mae'n cynnwys is-feysydd Fforddiadwyedd tai a Digartrefedd. 

Er nad oedd yn ymddangos yn broblem mewn llawer o'r cyflwyniadau i Rio+20, cafodd tai ei nodi'n glir drwy weithdy 
Oxfam, yr ymgynghoriad ar gyfer Mynegai Dynoliaeth Oxfam ar gyfer yr Alban, ffynonellau eilaidd a thrafodaethau 
gyda rhanddeiliaid fel bod yn hanfodol ynddo’i hun ac mewn perthynas â chymaint o feysydd eraill y llawr 
cymdeithasol. Fel y dywedodd ymatebydd i Fynegai Dynoliaeth Oxfam ar gyfer yr Alban: ‘[A home is important as] a 
secure place that people can call their own, control access to and build a life from.’ 

Roedd Toesen Cymru 2015 yn canolbwyntio ar orlenwi fel y dangosydd tai. Nododd yr adroddiad fod argaeledd a 
chymaroldeb data yn ffactor allweddol wrth ddewis y dangosydd ac y byddai ei gyfuno â mesur o ddigartrefedd wedi 
bod yn well.121 Roedd y Gynghrair Gwrth-dlodi yn teimlo bod digartrefedd a chostau tai yn ddangosyddion gwell yn y 
maes hwn, gan bwysleisio pwysigrwydd mynediad at lety gweddus, fforddiadwy. 

5.8.1 Fforddiadwyedd tai 
Mae 40 y cant o oedolion o oedran gweithio yn y pumed tlotaf o'r boblogaeth yn gwario mwy na thraean o'u 
hincwm ar dai (Cymru 2017-18). 

Maes 

Costau tai fel un o'r prif ffactorau sy'n sbarduno tlodi 

Dangosydd  

Cyhoeddir data ar oedolion o oedran gweithio sy'n gwario mwy na thraean o'u hincwm (gan gynnwys Budd-dal Tai) ar 
gostau tai gan Sefydliad Joseph Rowntree (o gyfres data Cartrefi Islaw'r Incwm Cyfartalog).122 Gan mai'r prif bryder yn 
hyn o beth yw costau tai a’r modd y maent yn berthnasol i dlodi, yr ydym wedi canolbwyntio ar yr un rhan o bump 
tlotaf o'r boblogaeth.  

Trothwy 

Canran yr oedolion o oedran gweithio yn yr un rhan o bump tlotaf o'r boblogaeth sy'n gwario mwy na thraean o'u 
hincwm ar dai. 

Canlyniad 

Mae 40 y cant o oedolion o oedran gweithio yn yr un rhan o bump tlotaf o'r boblogaeth yn gwario mwy na thraean o'u 
hincwm ar dai (Cymru 2017-18).123 

Mae cyfran yr incwm a werir ar dai yn uniongyrchol gysylltiedig ag incwm cyffredinol. Mae Siart 3 yn dangos cynnydd 
yng nghyfran yr incwm a wariwyd ar dai ers 2004-05 ar gyfer yr holl gwintelau incwm.  Ar draws y DU, roedd bron i 
hanner yr un rhan o bump tlotaf (47%) yn gwario traean o'u hincwm ar dai, o gymharu â dim ond tri y cant o'r un rhan 
o bump cyfoethocaf.124 

Mae'r dangosydd hwn yn gysylltiedig hefyd â'r math o ddeiliadaeth fel y dangosir yn Siart 4. Mae pobl yn y sector 
rhentu preifat yn fwy tebygol o wario mwy na thraean o'u hincwm ar dai nag unrhyw sector arall. 
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Siart 3: Canran yr oedolion o oedran gweithio sy'n gwario mwy na thraean o'u hincwm ar dai (DU) 

  

Ffynhonnell: Atgynhyrchwyd gan Sefydliad Joseph Rowntree125 

Siart 4: Oedolion o oedran gweithio sy'n gwario mwy na thraean o'u hincwm ar dai yn ôl deiliadaeth 

 

Ffynhonnell: atgynhyrchwyd gan Sefydliad Joseph Rowntree126 
 

5.8.2 Digartrefedd  
Mae 80 o bob 10,000 o aelwydydd o dan fygythiad o ddigartrefedd (Cymru 2018-19). 

Maes 

Pwysigrwydd cael cartref diogel ynddo'i hun ac mewn perthynas â meysydd eraill y llawr cymdeithasol 

Dangosydd 

Mae data digartrefedd sy'n addas at ddibenion y model Toesen yn anodd i'w sefydlu fel cysgu ar y stryd, digartrefedd 
cudd, ceisiadau i'w hystyried yn ddigartref, a niferoedd mewn llety dros dro’n cael eu mesur mewn amrywiaeth o ffyrdd 
a thros gyfnodau amser gwahanol.  

Gan gydnabod nad oes dangosydd ar gyfer lefel gyffredinol digartrefedd, mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn golygu bod 
data cyson a chymaradwy ar gael ar gyfer aelwydydd sydd ‘dan fygythiad o ddigartrefedd,’ a ddiffinnir gan y Ddeddf 
fel aelwydydd sydd dan fygythiad o ddigartrefedd o fewn y 56 diwrnod nesaf.127  

Dylid nodi bod y dangosydd hwn yn dangos bygythiad o ddigartrefedd yn hytrach na digartrefedd ei hun. Mae data a 
gasglwyd o dan y Ddeddf yn dangos bod tua dwy ran o dair o aelwydydd sydd dan fygythiad o ddigartrefedd yn cael 
eu hatal rhag mynd yn ddigartref.128 Fodd bynnag, rydym o'r farn bod y bygythiad o ddigartrefedd ynddo’i hun yn torri'r 
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llawr cymdeithasol gan ei fod yn dangos diffyg cartref diogel a fydd yn effeithio’n anochel ar ansawdd bywyd a 
meysydd eraill o fewn y llawr cymdeithasol. 

Mae'r mesur hwn yn rhoi syniad o natur fregus tai i lawer o bobl ond rydym yn cydnabod ei gyfyngiadau o ran nad 
yw'n adlewyrchu lefel digartrefedd parhaus. 

Trothwy 

Cyfran yr aelwydydd sydd dan fygythiad o ddigartrefedd. 

Canlyniad 

Mae 80 o bob 10,000 o aelwydydd dan fygythiad o ddigartrefedd o fewn 56 diwrnod (Cymru, 2018-19).129 

Fel y nodir uchod, nid yw'r ffigur hwn yn adlewyrchu nifer y bobl sy'n ddigartref mewn gwirionedd. Yn 2018 
amcangyfrifwyd bod 347 o bobl yn cysgu ar y stryd yng Nghymru.130 Mae nifer y bobl sy'n cysgu allan yng Nghymru 
wedi cynyddu tua 16 i 30 y cant ers 2015.131  

5.9 INCWM 
Mae 24 y cant o gartrefi mewn tlodi cymharol (Cymru 2015-16 i 2017-18) 

Maes  

Mae incwm ariannol yn hanfodol mewn economi marchnad ddatblygedig lle mae mynediad i agweddau amrywiol ar 
fywyd yn cael ei bennu, i raddau helaeth, gan adnoddau ariannol (naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol). 
Nodwyd yn glir bod hyn yn sylfaenol drwy weithdy Oxfam, ffynonellau eilaidd a thrafodaethau gyda rhanddeiliaid.  

Dangosydd 

Yr ystadegyn a ddefnyddir amlaf mewn perthynas â thlodi incwm yw mesur cymharol sydd wedi'i osod ar 60 y cant yn 
is nag incwm canolrifol aelwydydd (HBAI). Cyfrifir hyn fel arfer ar ôl didynnu costau tai er mwyn caniatáu asesiad mwy 
cywir o'r incwm gwario (HBAI, AHC). Mae Oxfam yn credu bod yn rhaid i dlodi cymharol barhau i fod wrth wraidd 
unrhyw fesur tlodi,132 ond mae amrywiaeth o gymhlethdodau'n codi wrth ddefnyddio hyn fel dangosydd at ddibenion yr 
adroddiad hwn. Y prif bryder, er ei fod yn dangos anghydraddoldeb incwm (hanfodol ynddo'i hun), yw nad yw'n mesur 
digonolrwydd incwm.  

Er mwyn sicrhau digonolrwydd incwm, mesur gwell yw'r Safon Incwm Isaf (MIS) gan Sefydliad Joseph Rowntree 
(JRF) a'r Ganolfan Ymchwil mewn Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Loughborough.133  

Mae’r MIS wedi’i ddiffinio fel “…‘The Minimum Income Standard (MIS) is what is considered to be the ‘minimum 
acceptable standard of living in Britain today that includes, but is more than just, food, clothes and shelter. It is about 
having what you need in order to have the opportunities and choices necessary to participate in society.”134 

Fodd bynnag, dim ond nifer cyfyngedig o fathau o aelwydydd y mae’r MIS yn ei gwmpasu ac nid yw'n cynnwys y rhai 
sydd â mwy nag un oedolyn digyswllt (fel myfyrwyr sy’n rhannu eiddo). Felly, ni chaiff tua 25 y cant o gartrefi eu 
holrhain gan ddefnyddio'r metrig hwn. Oherwydd hyn, noda'r JRF na ellir ei ddefnyddio i ddangos y risg o ddisgyn 
islaw’r MIS ar draws y boblogaeth gyfan: yn hytrach, mae'n dangos y risg hwnnw ymhlith mathau penodol o gartrefi. 

Felly, er gwaethaf ei gyfyngiadau, mae'r metrig HBAI yn fesur mwy cynhwysfawr, tymor hirach ac yn bosibl i’w 
gymharu dros amser a gwledydd, ac mae'n sail i lawer o dargedau llywodraeth. Felly, dyma'r metrig a ffefrir at ein 
dibenion ni. Mae'r canlyniadau HBAI a ddefnyddir yma yn seiliedig ar gyfartaleddau tair blynedd gan eu bod yn 
gwastatáu amrywiadau blynyddol.  

Trothwy 

Cyfran yr aelwydydd ag incwm sydd islaw 60 y cant o HBAI, AHC. 
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Canlyniad  

Mae 24 y cant o bobl Cymru yn byw ar aelwydydd sydd ag incwm islaw 60 y cant o'r incwm canolrifol (HBAI, AHC, 
cyfartaledd tair blynedd 2015-16 i 2017–18).135  

Mae'r ffigur hwn wedi aros yn gymharol sefydlog yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae'r un fath â'r canlyniad ar 
gyfer y maes incwm yn adroddiad Toesen Cymru 2015. 

Y lefel gyfartalog o dlodi ar draws y DU yn seiliedig ar gyfartaledd tair blynedd yr HBAI yw 22 y cant. Felly, mae 
Cymru'n cymharu'n wael ar y metrig hwn o incwm, ac mae ganddi'r nifer fwyaf o achosion yn y DU (Siart 5).  

 

Siart 5: Canran y bobl ym mhob gwlad a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 
cyfartaleddau tair blynedd 
 

  

Ffynhonnell: HBAI, DWP (atgynhyrchwyd gan Ystadegau Cymru) 136 

Mae'r data yn Siart 6 yn dangos mai plant yw'r grŵp sydd fwyaf tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol. Mae tlodi 
parhaus (a ddiffinnir fel bod mewn tlodi am o leiaf ddwy o'r tair blynedd flaenorol) ar ei uchaf ymhlith unig rieni137, ac 
mae dros 90 y cant o unig rieni’n fenywod138. 

Mae pensiynwyr sengl ac aelwydydd o oedran gweithio sengl yn fwy tebygol o fod mewn tlodi na'r rhai mewn cyplau 
hefyd.139  

Fodd bynnag, mae'r ddwy set ddata yn seiliedig ar fesuriadau incwm aelwydydd. Nid ydynt yn caniatáu 
dadansoddiadau o sut y gallai menywod a dynion fod ar eu hennill yn wahanol o ddosbarthiad buddion incwm o'r fath ar 
aelwyd cwpl. Felly, mae unrhyw anghydraddoldebau a all fodoli o ar aelwyd cwpl yn cael eu cuddio ac ni ellir eu 
crybwyll yn yr adroddiad hwn. 
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Siart 6: Canran pob grŵp yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 
cyfartaleddau tair-blynedd-ariannol 

 

Ffynhonnell: HBAI, DWP (atgynhyrchwyd gan Ystadegau Cymru)140 

5.10 AMGYLCHEDD LLEOL 
Nid yw 14 y cant o bobl yn fodlon â'u hardal leol fel lle i fyw (Cymru 2018-19).  

Maes 

Yn adroddiad Toesen Cymru 2015 canolbwyntiodd y maes hwn ar fynediad i'r amgylchedd naturiol a chafodd ei 
ddewis oherwydd corff cynyddol o dystiolaeth yn dangos yr effaith gadarnhaol ar bobl o fod allan mewn amgylchedd 
naturiol.141  

Cytunodd y Glymblaid Gwrth-dlodi fod hyn yn parhau i fod yn bwysig fel mesur o lesiant ond y byddai mesur o 
fodlonrwydd â'r ardal leol yn gyffredinol yn fwy addas i'r maes.  

Dangosydd  

Caiff boddhad â'r ardal leol fel lle i fyw ei fesur drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru ac mae'n ddangosydd llesiant 
cenedlaethol. Mae hyn yn rhoi rhywfaint o hyder y bydd data cymaradwy ar gael yn y dyfodol i fesur newidiadau dros 
amser.142 

Roedd mynychder ymweliadau â'r awyr agored yn rhan o Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru (WORS) yn flaenorol 
ac mae wedi'i ymgorffori yn Arolwg Cenedlaethol Cymru erbyn hyn.143 Fodd bynnag, byddai newidiadau i'r ffordd yr 
adroddir am ddata yn golygu nad yw'n bosibl adrodd ar nifer y bobl sy'n cael mynediad i'r amgylchedd naturiol lai nag 
unwaith yr wythnos. 

Trothwy 

Unigolion nad ydynt naill ai'n fodlon iawn neu'n eithaf bodlon mewn ymateb i'r cwestiwn; ‘Yn gyffredinol, pa mor fodlon 
neu anfodlon ydych chi gyda'ch ardal leol chi fel lle i fyw? ' Hynny yw, fe wnaethant ateb naill ai 'anfodlon iawn' neu 
'eithaf anfodlon', neu 'ddim yn fodlon nac yn anfodlon’. 

Canlyniad 

Nid yw 14 y cant o bobl yn fodlon â'u hardal leol fel lle i fyw ynddo (Cymru 2018-19).144 

Pob unigolyn
Plant
Oedolion oedran gweithio
Pensiynwyr
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Roedd y canlyniad hwn yr un fath yn 2016-17. Ni chasglwyd data yn y fformat hwn cyn 2016-17 felly nid yw'n bosibl 
nodi unrhyw dueddiadau dros amser eto.  

Roedd grwpiau oedran hŷn yn fwy bodlon â'r ardal leol na grwpiau oedran iau (Ffigur 9). Roedd ymatebwyr benywaidd 
ychydig yn llai bodlon na dynion, gyda 85 y cant o adroddiadau cyffredinol eu bod yn fodlon ar yr ardal leol, o gymharu 
â 86 y cant o ddynion. 

Ffigur 9: Canran y bobl a oedd yn fodlon ar yr ardal leol yn ôl grŵp oedran, yn 2018-19 

 

Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru145 

O ran mynediad i'r amgylchedd naturiol, mae'r Mynegai Mannau Gwyrdd yn cynnig syniad o fynediad lleol i'r 
amgylchedd naturiol. Mae'r Mynegai’n dangos nad yw 237,000 o bobl yng Nghymru yn byw o fewn taith gerdded deg 
munud i fan gwyrdd.146  

Canfu data hŷn o'r WORS fod gwahaniaeth mawr rhwng y rhywiau o ran cael mynediad i'r amgylchedd naturiol, gyda 
llai o fenywod yn nodi eu bod wedi cael mynediad i'r awyr agored yn rheolaidd o gymharu â dynion.147 Mae cryn 
amrywiad hefyd yn ôl ardaloedd o amddifadedd, gyda 22 y cant o'r rheiny o fewn y cymunedau â’r mwyaf o 
amddifadedd yn nodi nad ydynt yn cael mynediad i'r awyr agored o leiaf unwaith yr wythnos, o gymharu â 14 y cant yn 
y cymunedau  amddifadedd lleiaf.148   

5.11 PERTHNASOEDD CYMDEITHASOL 
Mae 16 y cant o bobl yn unig (Cymru 2017-18). 

Maes 

‘There is evidence from other studies of a “buffering” effect of having positive social support in the face of shocks such 
as divorce, ill-health, bereavement, or losing your job. Having positive and strong social support has also been 
associated with better psychological and physical health as well as positive health and other behaviours.’ (McFall, 
2012)149 

Cafodd cymorth cymdeithasol, perthnasoedd a chysylltiadau rhwng pobl ei nodi ar ryw ffurf ym mhob un o'r gweithiau 
a ddadansoddwyd yn yr Atodiad. Mae unigrwydd ac unigedd cymdeithasol yn cael eu derbyn yn eang fel ffactorau 
sy'n cael effaith fawr ar iechyd meddyliol a chorfforol, yn ogystal â gallu lles cyffredinol i wrthsefyll sioc.150 Mae wedi'i 
gynnwys fel maes yma oherwydd y rôl ehangach hon a'i botensial i adlewyrchu natur gyfnewidiol perthnasoedd a 
lefelau cysylltiadau rhwng pobl. 

‘Mae angen i Gymru fel cenedl fach fod yn fwy cysylltiedig o fewn cymunedau… [a ble]… gallwn gefnogi ein gilydd.’ ‘Y 
Gymru a Garem (2014)’151  

16-24 25-44 45-64 65-74 75 oed a Pob  
     throsodd oedran 
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Dangosydd 

Defnyddir amrywiaeth o ddangosyddion yn y gwahanol arolygon sy'n edrych ar agweddau ar gymorth cymdeithasol, 
gan gynnwys cefnogaeth a chyfranogiad yn y gymuned, cefnogaeth gan deulu a ffrindiau, ac ymgysylltu â 
chymdeithas yn ehangach.  

Defnyddiwyd y gefnogaeth y gall pobl ei defnyddio ar adegau o angen yn adroddiad Adroddiad Toesen Cymru 2015. 
Cymerwyd hyn o arolwg PSE:UK 152 o ganfyddiadau pobl o ansawdd y gefnogaeth y gallent ddibynnu arni gan deulu, 
ffrindiau neu ffynonellau eraill pan fyddant ei hangen: er enghraifft, pan fyddant yn sâl, wedi colli gwaith, wedi cael 
profedigaeth neu’n ymdopi â phroblemau perthynas. Fodd bynnag, roedd diffyg data ar gyfer Cymru ar gyfer y 
dangosydd hwn, ac nid oes data a ddiweddarwyd yn ddiweddar ar gael. 

Yn hytrach, rydym wedi dewis canolbwyntio ar unigrwydd fel y nodwyd yn Arolwg Cenedlaethol Cymru. Mae canran y 
bobl sy'n teimlo'n unig yn ddangosydd llesiant cenedlaethol. Mae'n newidyn sy'n deillio o chwe chwestiwn a ofynnwyd 
yn yr arolwg, gan ddefnyddio ffurf fer ar raddfa unigrwydd De Jong Gierveld. Mae'r cwestiynau'n holi pobl am eu 
profiad o; ymdeimlad o wacter, colli cael pobl o’u cwmpas, teimlo wedi'u gwrthod, digon o bobl i ddibynnu arnynt, 
llawer o bobl y gallwch ymddiried yn llwyr ynddynt a, digon o bobl yr ydych yn teimlo'n agos atynt.153 

Trothwy 

Canran y bobl 16 oed neu hŷn sy'n cael eu hystyried yn unig. 

Canlyniad 

Mae 16 y cant o bobl yn teimlo'n unig (Cymru 2017-18).154 

Dengys y canlyniadau fod pobl o oedran gweithio yn fwy tebygol o fod yn unig na'r rhai dros 65 oed, gyda'r rhai yn y 
categori oedran 16-24 yn nodi'r lefel uchaf o unigrwydd (Ffigur 10). Mae menywod mewn mwy o berygl o fod yn unig, 
gyda 17 y cant yn unig, o'i gymharu â 15 y cant o ddynion.155 

Mae'r canlyniadau hyn yn gyson â data o Loegr a ganfu hefyd fod oedolion iau yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn 
teimlo'n unig, a bod menywod yn fwy aml yn unig na dynion.156 Roedd iechyd gwael, neu gyflyrau iechyd 'cyfyngus', a 
bod yn sengl neu'n weddw yn ffactorau risg ar gyfer unigrwydd hefyd.157 

Ffigur 10: Canran y bobl sy'n unig 

 
Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru158 
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Mae Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion wedi canfod bod traean o ddisgyblion ysgolion uwchradd yn teimlo'n unig 
rywfaint o'r amser. Mae'r ffigur hwn yn debyg i wledydd eraill y DU ond mae'n uwch na chyfartaledd y Sefydliad ar 
gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).159 Canfu Astudiaeth Cohort y Mileniwm fod 36.3 y cant o 
bobl ifanc 14 oed yn teimlo'n unig o leiaf weithiau. Roedd gwahaniaeth amlwg rhwng lefel unigrwydd ymhlith merched 
sef 46 y cant, a bechgyn sef 27 y cant.160  
 

Ffigur 11: Canran y plant ysgol uwchradd sy’n teimlo'n unig yn ystod gwyliau'r haf, 2017 
 

 
Ffynhonnell: Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion161 

5.12 GWAITH 
Mae 35.5 y cant o bobl heb gyflogaeth o ansawdd (Cymru 2019). 

Maes  

Yn ogystal â darparu rhyw lefel o incwm, mae yna dystiolaeth sylweddol bod gwaith yn ganolog i iechyd corfforol, 
emosiynol a meddyliol pobl, ac y dylid ei gynnwys felly yn y model Toesen. Mae ansawdd y gwaith – nid tâl yn unig – 
yn effeithio ar allu pobl i gynnal iechyd meddwl da, i gymryd rhan mewn gweithgareddau nad ydynt yn ymwneud â 
gwaith yn y gymuned ac yn y teulu, ac yn y blaen. Mae hyn yn cael ei wneud yn glir gan Fynegai Dynoliaeth Oxfam ar 
gyfer yr Alban, sy'n nodi bod gwaith boddhaol, diogel ac addas sy’n talu incwm digonol yn ganolog: dywedodd un 
ymatebwr mai'r hyn sy'n bwysig i fyw'n dda oedd 'nid cael swydd sicr yn unig, ond un sy'n teimlo'n werth chweil – nid 
yn fwrn’. 

Dangosydd  

Efallai na fydd gwaith, ynddo'i hun, yn cael effaith gadarnhaol. Os yw'r cyflog a sicrwydd y swydd yn isel, os nad oes 
digon o oriau a bod ffactorau eraill, mwy ansoddol, megis dylanwad, cynrychiolaeth, datblygiad personol a pha mor 
ystyrlon yw gwaith yn ddiffygiol, yna mae'n bosibl y bydd effeithiau negyddol.  

Felly, o ran nodi'r dangosydd sydd â throthwy na ddylai unrhyw un ddisgyn oddi tano, dylid ystyried ansawdd y gwaith 
ynghyd â nifer y swyddi. Mae data ar gael trwy Arolwg Cenedlaethol Cymru ar lefelau boddhad hunangofnodedig.162 
Er bod gan hyn y fantais o ddangos sut mae pobl yn teimlo am eu cyflog a'u horiau ochr yn ochr â ffactorau mwy 
ansoddol, ceir anawsterau wrth ddefnyddio'r data hwn, gan y gallai boddhad a gofnodir adlewyrchu cyfnod 
economaidd caled wrth i bobl gael eu bodloni’n haws gyda’r ffaith bod ganddynt swydd yn hytrach na'i hansawdd.  

Mae dangosydd cenedlaethol ar ansawdd cyflogaeth, sef canran y bobl mewn gwaith sydd ar gontractau parhaol (neu 
sydd ar gontractau dros dro ac nad ydynt yn ceisio gwaith parhaol) ac sy'n ennill mwy na dwy ran o dair o gyflog 
canolrifol y DU.163  
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Mae'r dangosydd hwn yn darparu mesur o sicrwydd swydd a chyflogau, sydd hefyd yn mynd i'r afael yn 
anuniongyrchol â materion yn ymwneud â thangyflogaeth a thlodi mewn gwaith. Fodd bynnag, ei brif gyfyngiad yw ei 
fod ond yn cynnwys pobl sydd mewn cyflogaeth ac felly nid yw'n adlewyrchu problem diffyg gwaith. 

Ynghyd ag ansawdd cyflogaeth, mae'n rhaid i ni ystyried y rhai sy'n ddi-waith hefyd. Felly, rydym wedi ychwanegu 
pobl sy'n weithgar yn economaidd ond sy'n ddi-waith (am fod ganddynt ddiffyg cyflogaeth o ansawdd) at y rhai sydd 
mewn cyflogaeth ond sydd â diffyg cyflogaeth o ansawdd.164 O'u cymryd gyda'i gilydd, caiff y grwpiau hyn eu cymharu 
â'r boblogaeth economaidd weithgar gyfan.165  

Trothwy  

Canran y bobl sy'n weithgar yn economaidd ac nad oes ganddynt gyflogaeth o ansawdd. 

Canlyniad 

Mae gan 35.5 y cant (0.54 miliwn) o bobl economaidd weithgar ddiffyg cyflogaeth o ansawdd (Cymru 2019). 

Dull  
• nid oes gan 32.5 y cant o bobl mewn cyflogaeth yng Nghymru gyflogaeth o ansawdd166 
•  = 474,403 o bobl (32.5 y cant o 1.46 miliwn o bobl mewn cyflogaeth167) 
•  + 64,400 o bobl yn ddi-waith168  
• = 538,803 (0.54 miliwn) o bobl heb gyflogaeth o ansawdd 

Enwadur 

Economaidd weithgar (cyflogedig + di-waith ond yn chwilio am waith) = 1.52 miliwn169 

Canran heb gyflogaeth o ansawdd 

• 0.54m/1.52m*100 = 35.5% o bobl sy’n economaidd weithgar yng Nghymru heb gyflogaeth o ansawdd. 

Yn anffodus, nid yw’r data ar ansawdd cyflogaeth gennym wedi'i ddadansoddi yn ôl rhyw. Fodd bynnag, mae data 
Arolwg Agweddau Cymdeithasol Prydain (BSAS) yn awgrymu bod dynion yn fwy tebygol na merched o ddweud eu 
bod yn anfodlon.170 Ynghyd â chyfraddau diweithdra uwch ar gyfer dynion, mae hyn yn debygol o olygu bod dynion yn 
fwy tebygol o fod heb waith boddhaol. Wrth gwrs, mae'r gwaith yr ydym yn sôn amdano yma’n waith cyflogedig yn y 
farchnad waith. Nid yw'n ystyried y ddealltwriaeth ehangach o waith sy'n cwmpasu gofal di-dâl a gwaith tŷ ac ati a'r 
anghydraddoldebau rhwng y rhywiau o fewn y rhain. 
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6 METHODOLEG AR GYFER 
DATBLYGU NENFWD AMGYLCHEDDOL 
Mae'r adran hon yn rhoi manylion ein cynigion presennol ar gyfer meysydd nenfwd amgylcheddol, ynghyd â 
dangosyddion a throthwyon lle nodir y rhain.  

Nid oes modd i rai o'r rhain gael eu gwahanu i ganlyniadau Cymru oherwydd cyfyngiadau data, a nodir y rhain isod.  

Rydym wedi nodi naw maes o'r deg a gynigiwyd gan y Stockholm Resilience Centre (SRC), y gellir eu cymhwyso 
mewn rhyw ffordd i Gymru neu i'r DU. Fodd bynnag, dylid nodi ein bod wedi newid y derminoleg o ffiniau planedol i 
nenfwd amgylcheddol. Rydym wedi gwneud hyn er mwyn cynnwys detholiad ehangach o feysydd amgylcheddol na 
phe baem yn canolbwyntio ar y rhai y mae ffiniau planedol wedi'u hargymell ar eu cyfer yn unig, ac y mae gennym 
setiau data cenedlaethol ar eu cyfer. Wrth wneud hynny, rydym yn dilyn rhesymeg Steffen et al sydd, wrth nodi nad 
yw’r fframwaith ffiniau planedol wedi'i gynllunio i gael ei leihau i lefel leol, yn dweud “there are strong arguments for an 
integrated approach … to enable the application of ‘planetary boundary thinking’ at levels (nations… ) where policy 
action most commonly occurs”.171 

Felly, rydym yn edrych ar effeithiau cenedlaethol mewn rhai meysydd, megis llygredd cemegol, lle nad oes unrhyw ffin 
blanedol wedi ei chynnig neu lle nad oes dull ar gyfer mesur agosrwydd at unrhyw ffin o'r fath. Lle rydym wedi 
defnyddio metrigau mewn perthynas â ffiniau planedol, mae'r rhain wedi'u seilio'n bennaf ar waith yr SRC, sy'n nodi 
bod ei ymdrechion yn ‘…first attempt to develop scientifically grounded approaches that attribute the contributions of 
individuals to global environmental problems’.172 Dylid nodi hefyd fod gwaith diweddaraf Steffen et al ar ffiniau 
planedol wedi cynnig rhai newidiadau i'r dull. Mae'r rhain yn cynnwys datblygu ffiniau rhanbarthol mewn sawl maes a 
datblygu dull dwy haen i roi cyfrif am y rhyngweithio rhwng canlyniadau rhanbarthol a byd-eang; nodi dwy ffin blanedol 
graidd (CO2 ac Uniondeb Biosffer, sef Bioamrywiaeth gynt), sydd ynddynt eu hunain yn gallu newid system y Ddaear 
yn ddi-droi’n ôl; a diweddaru meintioli rhai ffiniau. Fodd bynnag, nid yw'r gwaith diwygiedig hwn yn effeithio ar y 
canlyniadau yn yr adroddiad hwn a ddeilliodd o'r gwaith SRC lle’r oedd hynny'n bosibl. 

Felly, mae'r methodolegau a ddefnyddir i ddatblygu'r meysydd amgylcheddol yn amrywio; esbonnir y rhain yn Adran 8. 
Rydym wedi ymgynghori â rhanddeiliaid sydd â gwybodaeth am faterion amgylcheddol ac effeithiau cenedlaethol y 
ffiniau planedol yng Nghymru. Trwy Cyswllt Amgylchedd Cymru (WEL), mae'r rhanddeiliaid hyn wedi cynghori ar y 
dewis o ddangosyddion priodol. Cymerodd cynrychiolwyr WEL ran hefyd yng Ngweithdy’r Glymblaid Gwrth-dlodi a 
gynhaliwyd gan Oxfam Cymru i adolygu'r canfyddiadau a thrafod argymhellion polisi. Rydym yn ystyried y meysydd 
hyn fel rhai organig ac yn rhagweld y byddant yn esblygu ymhellach dros amser trwy drafodaethau â rhanddeiliaid. 
Pwysleisiwn unwaith eto mai man cychwyn yw’r adroddiad hwn i ystyried a chyflwyno pryderon amgylcheddol mawr, 
ac i gyfuno'r rhain â setiau data cymdeithasol er mwyn llywio a sbarduno trafodaeth ar bolisi. 

Problem ychwanegol gydag adroddiad Toesen Cymru 2015, o gymharu â fersiynau'r DU a'r Alban, oedd y diffyg data 
amgylcheddol a oedd ar gael. Roedd y diffyg data hwn yn golygu bod y sefyllfa yng Nghymru yn llai clir nag mewn 
rhannau eraill o'r DU. Er bod rhai meysydd yn dal i ddibynnu ar ddata'r DU, mae'r sefyllfa wedi gwella i ryw raddau yn 
sgil cyhoeddi canlyniadau ôl troed ecolegol a charbon, er bod hyn yn dibynnu ar ddata sy’n gymharol hen erbyn hyn. 
Gallai fod yn broblem hefyd oherwydd anawsterau wrth gymharu'r unedau a ddefnyddir ar gyfer y ffiniau planedol 
wedi’u lleihau â'r unig ddata sydd ar gael ar gyfer Cymru. Rydym yn nodi'r cyfyngiadau data hyn ym mhob adran 
berthnasol isod. 

Mae'r meysydd a ddewiswyd yn deillio o bedair proses eang. Yn gyntaf, ar gyfer dau faes, Y newid yn yr hinsawdd a 
Newid defnydd tir, defnyddiwyd data sy'n dangos effaith Cymru neu'r DU ar ffiniau planedol yn seiliedig ar y defnydd o 
adnoddau'r Ddaear ar lefel genedlaethol. Gwnaed hyn yn bosibl gan waith yr SRC ar leihau cynigion ar gyfer ffiniau 
planedol i lefel y pen. Dylid nodi, fodd bynnag, nad yw'r dull hwn yn ystyried effeithiau cymharol defnydd cenedl dros 
amser. Felly, nid yw cyfraniad hanesyddol gwledydd at y newid yn yr hinsawdd, neu ‘ddyled hinsawdd', er enghraifft, 
yn cael ei asesu. Nid yw’n ystyried chwaith pwy sy'n gyfrifol yn benodol am dorri terfynau amgylcheddol – er ein bod 
yn gwybod bod corff cynyddol o dystiolaeth yn dangos bod cwmnïau pwerus ac unigolion cefnog yn gyfrifol yn 
anghyfartal am yr effaith amgylcheddol.173 Er enghraifft, yn ôl Gough et al, ‘emissions rise in line with income’.174 Mae 
hyn yn cadarnhau ymchwil tebyg gan Preston et al ar gyfer y JRF a ddaeth i'r casgliad bod ‘Household carbon 
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emissions in Great Britain are strongly related to income: the richest 10 percent of households emit three times that of 
the poorest 10 percent from energy use in the home and personal travel.’175 

Yn ail, mewn pedwar maes lle na fu modd mynd ati fel hyn oherwydd diffyg data neu anawsterau o ran cysylltu 
amgylchiadau cenedlaethol ag effeithiau byd-eang, rydym wedi ceisio datblygu mesurau amgen sy'n dangos effeithiau 
cenedlaethol. Rydym wedi cymryd y camau hyn ar gyfer y meysydd Cylchred ffosfforws, Llygredd cemegol, Colli 
bioamrywiaeth a Chylchred nitrogen. Ar gyfer y maes Cylchred nitrogen, mae’r dull wedi newid ers adroddiad Toesen 
Cymru 2015 pan ddefnyddiwyd y dull cyntaf yn seiliedig ar leihu ffiniau planedol. Penderfynwyd defnyddio dull 
gwahanol yn seiliedig ar adborth gan randdeiliaid a oedd yn gwybod am yr effeithiau amgylcheddol cenedlaethol yng 
Nghymru.  

Yn drydydd, rydym wedi datblygu dewisiadau amgen ar gyfer dau faes. Rydym wedi gollwng Asideiddio cefnforoedd 
gan mai prif ysgogydd asideiddio cefnforoedd yw lefel gynyddol y carbon deuocsid, yr ymdrinnir ag ef ym maes Y 
newid yn yr hinsawdd. Yn hytrach, rydym wedi canolbwyntio ar Cynaeafu cefnforoedd fel dangosydd amgen o iechyd 
cefnforoedd. Mae effaith Llwytho erosol atmosfferig yn fwyaf amlwg mewn systemau tywydd lleol a rhanbarthol, yn 
enwedig mewn parthau poblogaeth uchel lle mae biomas yn cael ei ddefnyddio fel ffynhonnell danwydd o bwys. Nid 
oes dealltwriaeth dda o effeithiau byd-eang ac nid oes unrhyw ffin blanedol wedi'i gosod. Felly, rydym wedi dewis un 
o'r amrywiaeth eang o lygryddion gronynnol sy'n gysylltiedig â llwytho erosol, PM10. Rydym wedi dewis hwn 
oherwydd yr effeithiau ar iechyd a brofwyd yn lleol, ac rydym yn defnyddio'r term Ansawdd aer ar gyfer y maes hwn.  

Yn ogystal, rydym wedi mewnosod data ar Teneuo’r osôn stratosfferig, sy'n gallu achosi problemau, gan nad oes dull 
o leihau’r ffin blanedol i lefel genedlaethol. Fodd bynnag, gan nad yw'r DU yn cynhyrchu nac yn defnyddio sylweddau 
sy’n teneuo’r osôn ar hyn o bryd, y tu hwnt i'r lefelau mwyaf dibwys, mae dangos yr effaith bresennol yn gymharol 
syml. 

Yn olaf, mae'r maes Defnydd dŵr ffres byd-eang wedi cael ei hepgor yn gyfan gwbl am amrywiaeth o resymau, gan 
gynnwys argaeledd data ac amheuon ynghylch y cysylltiadau achosol rhwng defnydd Cymru o’r cyflenwad 
cenedlaethol a'r effaith fyd-eang. 
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7 CANLYNIADAU’R NENFWD 
AMGYLCHEDDOL 
Mae Ffigur 15 yn cyflwyno prif ganlyniadau, tra bo Tabl 3 yn rhoi trosolwg o'r dewisiadau a wnaed. Mae Adran 8 yn 
rhoi'r rhesymeg y tu ôl i'r dewisiadau hyn ac yn archwilio rhai o'r materion sy'n codi ynghylch mesur perfformiad Cymru 
yn y meysydd hyn. 

Tabl 3: Canlyniadau’r nenfwd amgylcheddol (Cymru 2019)  

Maes Dangosydd Ffin  Canlyniad 

 

Ansawdd aer Crynodiad gronynnol  Y terfyn uchaf a 
argymhellir gan 
Sefydliad Iechyd y Byd 
sef 20μg/m3 cymedr 
blynyddol ar gyfer 
PM10 

Crynodiad PM10 ar gyfartaledd yw 
10μg/m3 (Cymru 2017) 

Ffin heb ei chroesi 

Bioamrywiaeth  Mynegai Adar Tir 
Fferm y DU 

 

Mynegai gwaelodlin 
1970 

Mae’r mynegai adar tir fferm wedi 
gostwng 56% ers 1970 (y DU 2017)* 

Llygredd cemegol Statws cemegol 
afonydd Cymru 

Methu â chyflawni 
statws cemegol da 
(WFD)  

Ni lwyddodd 8% o gyrff dŵr (afonydd a 
chamlesi) i gyflawni statws cemegol da 
(Cymru 2018) 

Y newid yn yr 
hinsawdd 

Y defnydd o CO2   Ffin y pen yr SRC: 
2tCO2e y flwyddyn y 
pen 

11.11tCO2e y pen (Cymru 2011) 

Ffin wedi’i chroesi 455% 

Dŵr ffres byd-eang Dim data 

 

  

Newid mewn 
defnydd tir 

Newid defnydd tir – tir 
a droswyd i dir cnydau 
(hectarau y pen) 

Rhaglen 
Amgylcheddol y 
Cenhedloedd Unedig 
(UNEP) – ffin y pen: 
0.2 hectar y pen 

0.6 hectar byd-eang y pen (Cymru 
2011) 

Ffin wedi’i chroesi 200% 

Cylch nitrogen Statws amonia 
afonydd Cymru 

Methu â chyflawni 
statws da neu uchel 
(WFD) 

2.2% o gyrff dŵr (afonydd a chamlesi) 
wedi’u dosbarthu fel statws NH3 
cymedrol neu is 

Iechyd cefnforoedd Cyfran y stociau 
pysgod môr sy’n cael 
eu cynaeafu’n 
gynaliadwy 

100% o’r stociau 
pysgod môr (ar neu 
islaw’r lefel Cynnyrch 
Cynaliadwy Mwyaf 
(MSY)) 

33% o’r stociau pysgod môr (cwota) y 
DU wedi’u cynaeafu’n anghynaliadwy 
(uwchlaw’r lefel MSY) (y DU 2017)* 
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Teneuo’r osôn Sylweddau sy’n 
Teneuo’r Osôn (ODS) 

Y defnydd traul o ODS Dim allyriadau o ODS 

Ffin heb ei chroesi 

Cylch ffosfforws Statws ffosfforws 
afonydd Cymru 

Methu â chyflawni 
statws da neu uchel 
(WFD) 

14.5% o gyrff dŵr (afonydd a chamlesi) 
wedi’u dosbarthu fel statws ffosfforws 
cymedrol neu is (Cymru 2018) 

*Ar gyfer y meysydd hyn, nid oedd digon o setiau data Cymru ar gael ac rydym wedi gorfod dibynnu ar ganlyniadau'r DU. Gweler yr
adrannau penodol am fanylion.

Ffigur 15: Nenfwd amgylcheddol (Cymru 2020) 
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8 Y SAIL RESYMEGOL DROS 
DDETHOL DATA AMGYLCHEDDOL 
Mae'r adran hon yn esbonio'r broses o ddatblygu pob maes, dangosydd a throthwy, a'r dull o weithio allan y 
canlyniadau. 

8.1 ANSAWDD AER 
Mae lefelau crynodiad gronynnol cyfartalog blynyddol (PM10) ledled Cymru 50 y cant yn is na’r terfyn uchaf a 
argymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd (Cymru 2017) 

Maes 

Mae llwytho erosol atmosfferig wedi’i gynnwys yn ffiniau planedol yr SRC oherwydd ei effaith ar hinsawdd y ddaear ac 
ar iechyd pobl. Mae'n digwydd pan gaiff llygryddion gronynnol eu rhyddhau i'r atmosffer trwy brosesau sy'n digwydd 
yn naturiol a thrwy weithgarwch dynol megis llosgi glo, coedwigoedd a chnydau, neu'r mygdarthau diesel a allyrrir a'r 
llwch a godir gan gerbydau. Mae'r SRC yn nodi bod llygredd gronynnol eisoes wedi effeithio ar hinsoddau a systemau 
tywydd lleol mewn ardaloedd llygredig iawn. Mae’n nodi hefyd fod anadlu aer llygredig yn achosi marwolaethau 
cynamserol tua 800,000 o bobl y flwyddyn yn fyd-eang.176  

Dangosydd 

Mae effaith llwytho erosol ar systemau tywydd yn sylweddol. Fodd bynnag, hyd yma, nid ydym wedi llwyddo i ddod o 
hyd i ddull o ddeall neu fesur ei effeithiau. Mae adroddiad yr SRC/SEI yn nodi bod, ‘Complexity in terms of the variety of 
particles, sources, impacts, and spatial and temporal distribution make it currently impossible to discuss a critical 
boundary for the Earth as a whole.’177  

Mae absenoldeb ffin blanedol, felly, wedi ein harwain i archwilio dangosydd gwahanol o berthnasedd cenedlaethol. 

Maes amgen – llygredd gronynnol 
‘The air we breathe can be contaminated by emissions from motor vehicles, industry, heating and commercial sources 
(outdoor), as well as tobacco smoke and household fuels (indoor)… In the WHO European Region alone, exposure to 
particulate matter (PM) decreases the life expectancy of every person by an average of almost 1 year…’ (Sefydliad 
Iechyd y Byd)178 

Mae deunydd gronynnol yn yr atmosffer (ar ffurf PM10) yn gysylltiedig â phroblemau iechyd y llwybr anadlu, canser, 
difrod i feinwe'r ysgyfaint, asthma a thrawiadau ar y galon. Mae pobl hŷn, plant a phobl sydd â chlefyd cronig yr 
ysgyfaint, y ffliw neu asthma yn arbennig o sensitif i lygredd aer gronynnol. Felly, er nad yw lefelau yn ddigon difrifol i 
darfu ar batrymau tywydd yng Nghymru na'r DU, gallant beri risg sylweddol i iechyd, a'r risg hon rydym yn 
canolbwyntio arni. 

Y prif ffynonellau PM10 yw mygdarthau diesel a llwch a godir gan draffig, ac mae data cywir tymor hir a gesglir yn 
rheolaidd ar gael. Mae Rhwydwaith Trefol a Gwledig Awtomatig y DU (AURN) yn monitro ansawdd aer mewn 
safleoedd mewn ardaloedd gwledig a threfol ledled Cymru.179  Ystyriwyd bod nifer cyfartalog y diwrnodau fesul safle â 
PM10 'cymedrol' neu uwch yn ddangosydd. Fodd bynnag, oherwydd newidiadau mewn methodoleg, ystyriwyd y 
byddai’n fwy defnyddiol defnyddio crynodiadau cymedrig blynyddol o PM10 fel y dangosydd. Mae hyn yn deillio o 
ddata wedi'i fodelu ar gyfer pob cilometr sgwâr yng Nghymru wedi'i fesur mewn microgramau fesul metr ciwbig 
(μg/m3).180 

Mae'r lefelau uchaf yn tueddu i fod ar safleoedd wrth ymyl y ffordd, a gall defnyddio cyfartaledd blynyddol guddio 
lefelau uwch o lygredd gronynnau mewn safleoedd penodol, ynghyd â newidiadau tymor byr. 
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Ffin 

Y terfyn uchaf a argymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer PM10 yw cymedr blynyddol o 20 µgm3. Mae 
Sefydliad Iechyd y Byd yn dweud ‘…by reducing particulate matter (PM10) pollution from 70 to 20 micrograms per 
cubic metre, we can cut air quality related deaths by around 15 percent’.181 Dylid nodi, fodd bynnag, nad yw Sefydliad 
Iechyd y Byd yn awgrymu bod hon yn lefel ddiogel, dim ond ei bod yn un uchelgeisiol.  

Canlyniad  

Mae lefelau crynodiad gronynnol (PM10) cyfartalog blynyddol ledled Cymru yn 10 µgm3, 50 y cant yn is na'r terfyn 
uchaf a argymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd (Cymru 2017)182 

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn argymell terfyn uchaf ar gyfer deunydd gronynnol mân hefyd (PM2.5) a nitrogen 
deuocsid (NO2).183 Y cyfartaledd blynyddol ar gyfer PM2.5 ledled Cymru yw 7 µgm3 o gymharu â therfyn a argymhellir 
o 10 µgm3. Y cyfartaledd blynyddol ar gyfer NO2 ledled Cymru yw 9 µgm3 o gymharu â therfyn a argymhellir o 40 
µgm3.184 

Er bod y cyfartaledd blynyddol o fewn y ffin, rydym wedi sefydlu y dylid nodi bod ardaloedd penodol yng Nghymru 
sydd â deunydd gronynnol a lefelau NO2 sy'n uwch na'r terfynau a argymhellir yn gyson. Er enghraifft, roedd pedwar 
safle monitro yn uwch na therfyn cyfartalog blynyddol Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer NO2 (Rhondda Aberpennar, 
Caerffili Hafodyrynys, Casnewydd Cyffordd 25 yr M4 ac Abertawe Cwrt yr Orsaf Stryd Fawr).185 

Canfu ymchwil gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 'faich marwolaethau' llygredd yng Nghymru gydberthynas rhwng 
amddifadedd a ffactorau ansawdd aer: ‘A deprivation gradient was observed with particulate matter and NO2 
associated mortality. The most deprived areas experienced the highest NO2 concentrations and highest pollutant 
attributed mortality. The ‘next least deprived’ or ‘second least deprived’ areas had both the lowest mean 
concentrations of PM2.5 and NO2, and the lowest NO2 attributed mortality.’186 

8.2 BIOAMRYWIAETH 
Mae'r mynegai adar tir fferm wedi gostwng 56% ers 1970 (2017). 

Maes 

‘Biodiversity is the variety of all life on Earth. It includes all species of animals and plants, and the natural systems that 
support them. Biodiversity matters because it supports the vital benefits we get from the natural environment. It 
contributes to our economy, our health and wellbeing, and it enriches our lives.’ (Defra)187 

Mae colli bioamrywiaeth yn bwysig yn genedlaethol ac yn fyd-eang gan ei fod yn cynyddu ‘…the risks of abrupt and 
irreversible changes to ecosystems’.188 Y tu hwnt i hynny, mae’n amlwg bod gwerth cynhenid i fioamrywiaeth.  

Dangosydd 

Mae data sy'n cwmpasu llawer o rywogaethau a chynefinoedd yn darparu amrywiaeth eang o ddangosyddion posibl. 
Mae data helaeth a thymor hir ar gael ar amrywiaeth o anifeiliaid, planhigion, cynefinoedd a safleoedd ledled y DU. Ar 
y dechrau, roedd hi’n bwysig ystyried seilio'r dangosydd ar ddangosyddion bioamrywiaeth eraill, er enghraifft, Statws 
Cyd-bwyllgor Cadwraerth Natur (JNCC) rhywogaethau â blaenoriaeth yn y DU ar gyfer niferoedd a dosbarthiad 
cymharol (dangosyddion C4a a C4b).189 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ar ddatblygu dangosydd 
bioamrywiaeth ar gyfer Cymru fel rhan o'i chynigion ar gyfer datblygu cyfres o gerrig milltir cenedlaethol ar gyfer 
Cymru, ac mae wedi comisiynu gwaith i archwilio'r data sydd ar gael.190 Fodd bynnag, mae hyn yn dal i gael ei 
ddatblygu ac nid oes consensws hyd yma ar y dangosydd bioamrywiaeth cyfansawdd mwyaf priodol ar gyfer Cymru.  

Felly, rydym wedi dewis yr un mynegai o dangosydd unigol a ddefnyddiwyd yn adroddiad Toesen Cymru 2015 – 
Mynegai Adar Tir Fferm y DU. Mae adar yn tueddu i fod ar frig y gadwyn fwyd neu'n agos ati, felly mae gwyddonwyr 
yn ystyried bod iechyd adar yn ddangosydd da o iechyd anifeiliaid eraill, planhigion ac amrywiaeth eang o 
gynefinoedd. Dewiswyd y dangosydd hwn yn benodol oherwydd y dirywiad difrifol yn y categori hwnnw, a oedd fwyaf 
amlwg o'r 1970au a'r 1980au. Mae’n adlewyrchu newidiadau mewn systemau rheoli tir fferm a'r defnydd o blaladdwyr 
a gwrteithiau i ryw raddau hefyd. 
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Cesglir data ar gyfer 19 rhywogaeth o adar tir fferm ar gyfer y mynegai (12 rhywogaeth arbenigol a saith rhywogaeth 
gyffredinol)191 (Ffigur 13).192 Er bod data blynyddol ar gael, ystyrir bod amrywiadau tymor hwy yn fwy defnyddiol gan 
eu bod yn llyfnhau amrywiadau tymor byr a achosir gan amrywiadau blynyddol yn y tywydd neu ddulliau casglu data. 
Felly, mae'r mynegai gwaelodlin wedi’i osod ar 100 yn 1970 pan gychwynnodd y Mynegai yn ei ffurf bresennol, gyda 
newidiadau'n cael eu cymharu yn erbyn hyn.  

Fodd bynnag, nid yw data o'r 1970au ar lefel y DU sy'n dangos gostyngiad o tua 64 y cant yn y Mynegai Adar Tir 
Fferm o 1970–2017 yn uniongyrchol berthnasol i Gymru.193 Ni chofnodwyd digon o ddata ar gyfer y Mynegai Adar Tir 
Fferm yng Nghymru194 tan 1994. Er bod rhywfaint o ddata yn bodoli195 y gellir ei ddefnyddio i ddod i gasgliad am y 
gostyngiad mewn poblogaethau adar tir fferm yng Nghymru o'r 1970au i'r 1990au, hyd yma nid ydym wedi gallu 
cyfuno hyn â data ar ôl 1994 i wneud asesiad cyffredinol o'r gostyngiad ers 1970. Felly, rydym yn dibynnu ar 
ganlyniadau'r DU sy'n darparu ffynhonnell ddata fwy dibynadwy. 

Ffin 

Y ffin a bennwyd yw poblogaeth waelodlin 1970. Rydym yn sylweddoli bod hyn braidd yn fympwyol, ond rydym wedi ei 
dewis gan ei bod yn goresgyn pryderon ynghylch newidiadau tymor byr; dyma pryd y dechreuodd y gyfres hon o 
gofnodion hefyd, ac mae'n caniatáu i newidiadau negyddol a chadarnhaol gael eu cyflwyno. Felly, rydym yn mesur 
gostyngiad neu gynnydd yn erbyn gwaelodlin 1970 ond, fel gyda phob un o'r meysydd, rydym yn dal i fod yn agored i 
awgrymiadau.  

Canlyniad 

Mae'r mynegai adar tir fferm wedi gostwng 56% rhwng 1970 a 2017 

Dylid nodi bod y dirywiad tymor hir hwn yn cael ei lywio'n bennaf gan ddirywiad mewn 'rhywogaethau arbenigol' (y 
rhywogaethau hynny sydd wedi'u cyfyngu i gynefinoedd tir fferm neu sy'n dibynnu'n fawr arnynt). Rhwng 1970 a 2017, 
bu gostyngiad o 68% yn nifer yr arbenigwyr tir fferm a 12% yn nifer y rhywogaethau cyffredinol.196 

Ffigur 13: Adar tir fferm sy’n bridio yn y DU, 1970 – 2017 

 
Ffynhonnell: Atgynhyrchwyd o Defra, Dangosyddion Bioamrywiaeth y DU 2019197 
 
 

Er ein bod wedi dewis defnyddio Mynegai Adar Tir Fferm y DU fel ein dangosydd ar gyfer colli bioamrywiaeth, mae'n 
bwysig hefyd ein bod yn ystyried canfyddiadau'r adroddiad Cyflwr Natur (2019), a oedd yn adrodd ar amrywiaeth 
ehangach o rywogaethau. Dangosodd yr adroddiad hwn ddirywiad parhaus ym mywyd gwyllt Cymru, gydag un o bob 
chwe rhywogaeth yng Nghymru mewn perygl o ddiflannu. Roedd hefyd yn nodi'r pwysau allweddol ar fioamrywiaeth 
fel "agricultural management, urbanisation, pollution, hydrological change, woodland management and invasive, non-
native species.” Nodwyd y newid yn yr hinsawdd hefyd fel pwysau parhaus o ran sbarduno newid ecolegol.   
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8.3 LLYGREDD CEMEGOL 
Mae 8 y cant o afonydd yn methu â chyflawni statws cemegol da (Cymru 2018) 

Maes 

Mae llygredd cemegol yn cynnwys cyfansoddion ymbelydrol, cyfansoddion organig a metelau trwm megis mercwri 
neu blwm a gynhyrchir gan brosesau diwydiannol a chynhyrchu gwastraff. Un pryder penodol am y ffin blanedol yw 
llygryddion parhaus sydd â'r potensial i gronni yn yr amgylchedd a bio-gronni, gan greu effeithiau angheuol ac an-
angheuol megis llai o ffrwythlondeb, niwed genetig a difrod difrifol i ecosystemau. Gan fod cymaint o gemegau a 
weithgynhyrchir a gan y gall eu heffeithiau fod yn amlwg ar lefelau isel iawn (sy'n gofyn am dechnegau drud ac 
arbenigol i fesur), mae cynhyrchu mynegai defnyddiol yn her fawr a, hyd yma, nid oes ffin blanedol awgrymedig wedi 
ei chynnig gan yr SRC. 

Dangosyddion 

Mae absenoldeb ffin blanedol wedi ein harwain unwaith eto i ystyried effeithiau cenedlaethol.  

Ystyriwyd amryw o ddangosyddion ar gyfer y maes hwn. Roeddent yn cynnwys plaladdwyr o fewn y gadwyn fwyd a 
phlaladdwyr organoclorin (OCPS), etherau diffenyl polybrominedig (PBDEs) a biffenyliau polyclorinedig (PCBs). 
Ystyriwyd Confensiwn Basel198 hefyd, ynghyd ag ymchwil gan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewrop ar ddefnyddio 
plaladdwyr neonicotinoid sy'n peri risg i wenyn mêl. Roedd monitro ar gyfer y gyfres o lygryddion organig parhaus 
(POPs) a reolir o dan Gonfensiwn Stockholm yn opsiwn hefyd. Fodd bynnag, gan fod y rhan fwyaf o'r cemegion hyn 
wedi'u gwahardd yn y DU flynyddoedd lawer yn ôl, gallai cofnodi eu gostyngiad parhaus mewn crynodiad arwain at 
hunanfodlonrwydd ynghylch risgiau newydd.199 

O gofio nad oes unrhyw fynegai cynhwysfawr ar gael ar hyn o bryd, mae'n amlwg bod hwn yn un maes y mae angen 
ailedrych arno yn y dyfodol. Yn y cyfamser, mae statws cemegol afonydd Cymru yn ddangosydd procsi priodol a 
defnyddiol. Mesurir hyn yn erbyn gofynion Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) yr UE sy'n nodi crynodiadau uchaf o 
lygryddion cemegol penodol er mwyn cyflawni statws cemegol ‘da’.200 Caiff y data ei fapio fesul corff dŵr ledled Cymru 
a'i gyhoeddi mewn cylchoedd tair blynedd.201  

Mae hwn yn fesur gwahanol a llymach na'r Cynllun Asesu Ansawdd Cyffredinol (GQA) a ddefnyddiwyd o'r blaen 
(GQA), sy'n golygu na ellir cymharu'r data â’r adroddiad Toesen Cymru blaenorol.202 

Ffin 

Dewiswyd canran y cyrff dŵr (afonydd a chamlesi) sy'n methu â chyflawni statws cemegol da fel y ffin. Mae hyn yn 
rhoi cipolwg hefyd ar y defnydd tir o’u cwmpas.  

Canlyniad  

Mae 8 y cant o afonydd yn methu â chyflawni statws cemegol da (Cymru 2018).203 

8.4 Y NEWID YN YR HINSAWDD  
Mae’r ffin blanedol wedi’i chroesi 455 y cant (Cymru 2011). 

Maes 

‘Mae angen i newid yn yr hinsawdd fod ar frig yr agenda ac mae'n rhaid i wleidyddion ei gymryd o ddifrif.’ (Y Gymru a 
Garem)204 

Mae'r newid yn yr hinsawdd yn berthnasol iawn i Gymru oherwydd ein cyfraniad ato a'r effaith y mae’n ei chael yn 
genedlaethol ac yn fyd-eang. Yn Y Gymru a Garem, dyma'r mater a nodwyd fel y pryder mwyaf i genedlaethau'r 
dyfodol (70 y cant).205 Mae’r newid yn yr hinsawdd yn parhau i fod yn bryder mawr ac, yn 2019, datganodd 
Llywodraeth Cymru ‘argyfwng hinsawdd’ yn dilyn protestiadau a galw am weithredu yng Nghymru ac yn 
rhyngwladol.206 
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Dangosydd 

Mae dau ddull o fesur ein defnydd o CO2. Gellir mesur allyriadau naill ai ar sail diriogaethol neu draul (ôl troed). 
Allyriadau tiriogaethol yw'r rhai sy'n ymwneud â'r CO2 a gynhyrchir yng Nghymru yn unig. 

Mae allyriadau traul yn ystyried agwedd ehangach ac yn cynnwys amcangyfrifon o CO2 wedi'i wreiddio yn y nwyddau 
a'r gwasanaethau a fewnforir gennym. Ceir anawsterau o ran amcangyfrif allyriadau traul yn gywir a dylid nodi bod y 
canlyniadau'n tueddu i fod yn hŷn na data tiriogaethol oherwydd methodoleg fwy cymhleth. Fodd bynnag, er mwyn 
mesur yr effaith genedlaethol ar y ffin blanedol, mae'n hollbwysig bod allyriadau traul yn cael eu defnyddio ac rydym 
wedi dewis hwn fel dangosydd. 

Ers cyhoeddi adroddiad Toesen Cymru yn 2015, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymchwil a gynhaliwyd yn 
2011 gan y Stockholm Environment Institute (SEI) a GHD i gyfrifo ôl troed ecolegol a charbon Cymru.207 Er bod yr 
adroddiad hwn yn hen, mae'n golygu bod data lefel Cymru ar gael erbyn hyn ac nad oes angen i ni ddibynnu ar 
ddata'r DU. 

Mae allyriadau traul nwyon tŷ gwydr yn ddangosydd llesiant cenedlaethol, ac mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo 
i gynhyrchu data ar gyfer cyfnod cyllidebu carbon cyntaf Cymru erbyn 2022.208 Yn y cyfamser, mae'r diffyg data addas 
diweddar yn ganfyddiad pwysig yn yr adran hon. 

Mae'r newid yn yr hinsawdd y mae pobl yn gyfrifol amdano yn cael ei sbarduno gan allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG). 
Mae'r 'miliwn tunnell' o’r hyn sy'n gyfwerth â charbon deuocsid (MtCO2e) yn un o'r mesurau cyfansawdd gorau o 
allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ei fod yn cynnwys amrywiaeth o nwyon tŷ gwydr. Fodd bynnag, mae ffin blanedol 
arfaethedig yr SRC wedi'i seilio ar fesur o CO2 yn unig. Mae hyn yn peri problemau yn fethodolegol wrth ddefnyddio a 
chymharu setiau data ar gyfer y maes hwn gan fod yr unig ddata sydd ar gael ar gyfer Cymru ar gael yn MtCO2e.  

Mae angen methodoleg gytunedig ar bennu ffin blanedol ar gyfer unrhyw allyriadau nwyon tŷ gwydr. Fodd bynnag, 
carbon sydd wedi cael yr effaith fwyaf a phwysicaf o bell ffordd ar y newid yn yr hinsawdd, felly ystyrir ei fod yn 
ddangosydd addas i'w ddefnyddio yma. Mae gwaith yr SRC ar leihau ffiniau planedol yn rhagdybio bod 76 y cant o 
allyriadau nwyon tŷ gwydr yn allyriadau CO2. Mae’n dadlau hefyd, o ystyried y ffaith bod poblogaeth y byd yn tyfu, y 
byddai angen lleihau'r ffin yn y dyfodol.209 

Yr hyn sy'n amlwg yw bod allyriadau traul Cymru yn llawer mwy na'r terfynau diogel posibl a gyflwynir yma. Felly, gan 
fod y newid yn yr hinsawdd yn un o'r ffiniau planedol sy’n wynebu’r bygythiad mwyaf, rydym wedi dewis defnyddio'r 
data sydd ar gael gennym yma er gwaethaf cymhlethdodau methodolegol. 

Ffin 

Y ffin blanedol a gynigir gan yr SRC yw dwy dunnell o CO2 y flwyddyn y pen ar sail allyriadau traul.210 

Canlyniadau 

Y ffin wedi’i chroesi 455 y cant (Cymru 2011). 

Dull  

• Ffin blanedol = 2 tCO2 y flwyddyn y pen  

• Allyriadau Cymru = 34 MtCO2e y flwyddyn (2011)211  

• Allyriadau y pen = 11.11 tCO2e y flwyddyn (2011)212 

• Croesi’r ffin = 9.11 tCO2e y flwyddyn 

• Canran croesi’r ffin: 9.11/2*100 = 455 y cant. 
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Ffigur 14: Ôl-troed Carbon Cymru yn ôl thema defnydd.  

 
 

Ffynhonnell: Atgynhyrchwyd o SEI a GHD (2011)213 

 

Mae Ffigur 15 yn dangos perfformiad cymharol y pen pob gwlad fel y cyfrifwyd gan yr SRC. 

Ffigur 15: Allyriadau carbon (gwledydd dethol 2008)  

 
Ffynhonnell: Atgynhyrchwyd o’r Stockholm Resilience Centre (2013)214 

Bwyd
3.04 Mt CO2e

9%

Tai
9.78 Mt CO2e

29%

Teithio
6.79 Mt CO2e

20%

Eitemau defnyddwyr
2.07 Mt CO2e

6%

Gwasanaethau  
preifat

4.15 Mt CO2e
12%

Gwasanaethau 
cyhoeddus

3.06 Mt CO2e
9%

Galw terfynol 
arall

5.14 Mt CO2e
15%



56 

8.5 DŴR FFRES BYD-EANG  
Dim data 
Maes  

Mae’r Stockholm Resilience Centre yn dadlau mai pobl yw'r prif sbardun bellach i gylchoedd hydrolegol. Gwelir yr 
amhariad i’r cylchoedd hyn mewn effeithiau ar lifoedd afonydd, cyflenwad dŵr daear, lleithder pridd, anwedd sy’n 
dychwelyd a halwyniad dŵr a phridd. Mae dŵr ffres yn mynd yn fwyfwy prin ac mae straen dŵr yn dod yn fwy cyffredin 
ledled y byd. Mae'r straen hwn yn cael ei sbarduno nid yn unig gan y newid yn yr hinsawdd, ond gan ddefnydd pobl o 
gyflenwadau dŵr ffres hefyd.  

Dangosydd  

Mae dŵr ffres byd-eang wedi’i gynnwys mewn dŵr daear yn bennaf, ac i raddau llawer llai ar yr wyneb ac yn yr aer. 
Gosodwyd y ffin blanedol wreiddiol ar y defnydd o dŵr ffres o ganlyniad i arsylwadau bod trothwyon critigol yn cael eu 
croesi pan fyddai'r defnydd o ddŵr ffres adnewyddadwy lleol yn mynd y tu hwnt i 40 y cant.  

Mae’r SRC yn cyfrifo bod 40 y cant o ddŵr ffres adnewyddadwy'r byd yn cyfateb i 4,000km3 y flwyddyn. Mae hyn yn rhoi 
ffigur y pen/y flwyddyn o 585m3. Fodd bynnag, mae'r SRC yn rhybuddio yn erbyn cymhwyso'r ffigur hwn ar sail 
diriogaethol gan nad yw'n ystyried argaeledd dŵr yn lleol, na'r galw amdano. 

Dull arall o weithredu yw defnyddio'r ffin 40 y cant mewn perthynas ag adnodd dŵr adnewyddadwy gwlad a mesur 
perfformiad cenedlaethol yn erbyn hyn. Fodd bynnag, er y gallai hyn fod yn ddefnyddiol o ran dangos y defnydd o ddŵr 
mewn perthynas ag adnoddau cenedlaethol, nid yw'n rhoi unrhyw arwydd o effaith defnydd cenedlaethol ar ffiniau 
planedol. Yn wahanol i CO2, ychydig o effaith yn unig a gaiff lleihau defnydd tiriogaethol o gyflenwad dŵr domestig yng 
Nghymru. 

Mae'r SRC wedi cynnig defnyddio dangosydd sy'n seiliedig ar ddefnydd a chysylltu hynny â defnydd cenedlaethol y 
pen. Mae'r ffigur hwn, a elwir hefyd yn ddŵr rhithwir, yn mesur dŵr sydd wedi'i wreiddio mewn nwyddau a 
gwasanaethau a fewnforir o bob cwr o'r byd.215 Yn anffodus, nid yw'r SRC wedi gallu cyfrifo hyn ar gyfer y DU na 
Chymru oherwydd diffyg data. Mae amcangyfrifon yn bodoli o ddefnydd dŵr rhithwir y DU, ond mae'r methodolegau a 
ddefnyddir i gyfrifo'r rhain yn wahanol i rai'r SRC, felly ni ellir eu cymharu ac nid ydynt chwaith yn addas i'w cynnwys yn 
yr adroddiad Toesen. Mae llunio methodoleg a fyddai'n caniatáu cymhariaeth y tu hwnt i gwmpas y papur hwn – felly 
caiff y maes hwn ei hepgor o'r adroddiad hwn am y tro. 

I weld trafodaeth bellach ar y defnydd o ddŵr rhithwir yn y DU, gweler gwaith Ôl-troed Dŵr WWF yn y DU.216 

8.6 NEWID MEWN DEFNYDD TIR 
Ffin blanedol wedi’i chroesi 200 y cant (Cymru 2011). 

Maes 

‘Humanity may be reaching a point where further agricultural land expansion at a global scale may seriously threaten 
biodiversity and undermine regulatory capacities of the Earth System.’   (J. Rockström et al.) 

Seiliwyd y ffin blanedol wreiddiol ar Newid mewn defnydd tir ar osod uchafswm o 15 y cant o dir di-iâ i'w droi'n dir 
cnydau. Y rhesymeg y tu ôl i hyn oedd bod trosi coedwigoedd a safana ac ecosystemau eraill at ddibenion 
amaethyddol wedi cael effeithiau negyddol ar gynefinoedd a bioamrywiaeth, storio carbon, systemau hinsawdd a 
phrosesau hydrolegol.217 

Felly, er y gall ehangu amaethyddol, yn y tymor byr, ganiatáu ar gyfer cynhyrchu mwy o fwyd (er efallai ar dir sy'n 
fwyfwy ymylol), yn y tymor hwy bydd ei barhad yn cael effaith negyddol ar systemau'r Ddaear ac ar sefydlogrwydd a 
bio-gynhyrchiant byd-eang.  
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Dangosydd 

Mae'r SRC yn nodi dau ddull o leihau'r 15 y cant o ffin tir di-iâ i raddfa genedlaethol.218 Mae un dull yn golygu cyfyngu 
ar drosi tir sydd ar gael yn genedlaethol i dir cnydau i 15 y cant. Fodd bynnag, mae amheuaeth ynglŷn â 
defnyddioldeb y dull hwn gan fod ‘…food and agricultural commodities are internationally traded to such a large 
extent, a better comparison would be consumptive use of global land’.219 

Felly, cyfrifwyd ffin y pen gan yr SRC trwy rannu'r swm diogel o dir di-iâ gyda’r boblogaeth fyd-eang. Mae hyn yn 
arwain at ffin o 0.3 hectar y pen y gellir ei gymharu â defnydd traul cenedlaethol tir – h.y. faint o ddefnydd tir sydd 
wedi’i wreiddio yn y defnydd cenedlaethol o nwyddau a gwasanaethau, gan gynnwys mewnforion.  

Fodd bynnag, mae'r ffin hon wedi cael ei beirniadu am wahanol resymau. Ceir beirniadaeth o bwys gan Raglen 
Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP): nad yw'n ystyried ehangu anheddu a seilwaith a'r gostyngiad 
canlyniadol yn y tir sydd ar gael ar gyfer amaethyddiaeth.220 Gan ystyried hyn a ffactorau amrywiol eraill, gan gynnwys 
y twf a ragwelir yn y boblogaeth, mae UNEP yn awgrymu y byddai 0.2 hectar y pen yn derfyn mwy diogel erbyn 2020. 

Mae ymchwil a gynhaliwyd yn 2011 gan y Stockholm Environment Institute (SEI) a GHD i gyfrifo ôl troed ecolegol a 
charbon Cymru wedi cael ei chyhoeddi ers adroddiad Toesen Cymru 2015.221 Mae'r data hwn yn gymharol hen erbyn 
hyn ac nid oes unrhyw fwriad i’w ddiweddaru, ond mae'n golygu bod data ar lefel Cymru ar gael bellach ac nad oes 
angen i ni ddibynnu ar ddata'r DU. 

Mae adroddiad SEI a GHD yn rhoi dadansoddiad yn ôl y math o dir sy'n cyfrannu at gyfanswm ôl troed ecolegol 
Cymru, gan gynnwys tir carbon, tir cnydau, tir pori, tir adeiledig, tiroedd pysgota a choedwigoedd. Tir cnydau sy'n 
berthnasol i'r maes hwn sy'n ymwneud ag ehangu amaethyddol.222 Mae'r adroddiad yn defnyddio hectarau byd-eang 
fel uned gyffredin sy'n cwmpasu cynhyrchiant cyfartalog yr holl dir a môr biolegol cynhyrchiol yn y byd mewn blwyddyn 
benodol. 

Yna, ceir sawl problem fethodolegol wrth ddefnyddio a chymharu setiau data ar gyfer y maes hwn. Nodwyd o'r blaen 
mewn sawl adroddiad fod diffyg difrifol yn y data ar ddefnydd tir, ac efallai mai dyma un o ganfyddiadau canolog yr 
adran hon.223 Felly, mae angen methodoleg gytunedig ar frys ar gyfer pennu beth yw terfyn diogel, a sut y mesurir 
defnydd tir traul.  

Fodd bynnag, yr hyn sydd yr un mor glir yw bod defnydd traul y DU a Chymru o dir yn fwy nag unrhyw un o’r terfynau 
diogel posibl a gyflwynir yma. Felly, gan fod defnydd tir mor sylfaenol i gynifer o’r ffiniau planedol, rydym wedi dewis 
defnyddio'r data sydd ar gael i ni. 

Canlyniad 

Ffin blanedol wedi’i chroesi 200 y cant (Cymru 2011). 

Dull 

• Ffin = 0.2 hectar y pen (UNEP) 

• Defnydd gwirioneddol y DU = 0.6 hectar byd-eang y pen224 

• Croesi’r ffin = 0.4 hectar 

• 0.4/0.2*100 = 200 y cant. 

Gellid dadlau o blaid defnyddio unrhyw ddata o’r data amrywiol a drafodir uchod. Yma, rydym yn dewis terfyn diogel 
arfaethedig UNEP, sy'n argymell sefydlogi newid mewn defnydd tir ar 0.2 hectar y pen erbyn 2020. Rydym yn dewis 
hyn yn bennaf gan ein bod yn argyhoeddedig o ddadleuon UNEP ynghylch y twf a ragwelir yn y boblogaeth a'r 
cynnydd yn y tir sy’n cael ei drosi ar gyfer anheddu a seilwaith, gan gyfyngu ar yr hyn sy'n cael ei adael i'w drosi at 
ddibenion amaethyddol. Cymharwn y terfyn hwn yn erbyn canlyniadau sy'n dangos defnydd traul o 0.6 hectar y pen 
yn fyd-eang. Rydym yn ymwybodol mai uned ffiniau UNEP yw hectar y pen, ond nid ydym yn ymwybodol o unrhyw 
ddata arall a fyddai'n caniatáu amcangyfrif canlyniad ar gyfer y maes hwn. Rydym yn parhau i fod yn agored i 
awgrymiadau ynghylch dethol a defnyddio data.  
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Dylid nodi bod y canlyniad hwn yn ymwneud â thir cnydau yn unig ac yn rhan o ôl troed ecolegol a gyfrifir ar oddeutu 
3.28 hectar byd-eang y pen.225 Amcangyfrifir bod gan Gymru gyfradd defnydd o 2.5 o blanedau, sy'n golygu pe bai 
pawb yn y byd yn defnyddio'r un faint â dinasyddion Cymru ar gyfartaledd, byddai angen 2.5 o blanedau.226  

8.7 CYLCH NITROGEN  
Mae 2.2 y cant o afonydd wedi methu â chyflawni statws amonia da neu uwch (Cymru 2018) 

Maes 

Cafodd nitrogen ei gynnwys fel ffin blanedol gan fod tarfu ar y cylch nitrogen yn arwain ar lygru dyfrffyrdd a pharthau 
arfordirol, gan achosi ewtroffigedd. Mae ewtroffigedd yn ymateb ecosystem i ychwanegu sylweddau megis nitrogen a 
ffosfforws i ddyfrffyrdd. Gellir gweld effaith amlycaf hyn yn nhwf blodau algaidd ac organebau lefel is eraill. Mae hyn yn 
ei dro yn arwain at golli maetholion, ocsigen a golau ar gyfer organebau lefel uwch. 

Mae nitrogen yn arwain at fwy o asidedd yn y pridd hefyd. Yn 2016, roedd tua 58 y cant o gynefinoedd sensitif yn y 
DU wedi mynd y tu hwnt i lwythi critigol nitrogen. Mae'r ffigur hwn yn cynyddu i 88 y cant yng Nghymru.227  

Felly, mae tarfu ar y cylch nitrogen yn effeithio ar fio-gynhyrchiant ac yn sbarduno colli bioamrywiaeth yn lleol ac yn 
fyd-eang. 

Dangosydd 

Mae’r ffaith bod nitrogen ychwanegol yn cael ei weithgynhyrchu a'i ddefnyddio ar gyfer gwrteithiau yn amharu ar y 
cylch nitrogen. Dim ond mewn ychydig o wledydd y mae nitrogen yn cael ei weithgynhyrchu. Mae'r DU yn mewnforio 
ac yn cofnodi'r holl nitrogen y mae’n ei ddefnyddio mewn gwrteithiau.228 Defnyddiwyd y mesur hwn fel dangosydd ar 
gyfer y maes cylch nitrogen yn adroddiad Toesen Cymru 2015.  

Mae gan y dangosydd hwn gyfyngiadau gan nad oes gennym ddata sy'n mesur nitrogen sydd mewn nwyddau a 
gwasanaethau eraill wedi’u mewnforio, felly mae'r dangosydd yn seiliedig ar ddefnydd tiriogaethol o wrtaith yn unig. 
Felly, mae'r data yn amcangyfrif rhy isel o lawer. Ceir diffyg data hefyd sy'n dangos faint o'r gwrtaith a fewnforir i'r DU 
sy'n cael ei ddefnyddio yng Nghymru.  

Mae data cynhwysfawr ar gael o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) sy'n dangos statws amonia afonydd 
Cymru. Mae amonia (NH3) yn fath o nitrogen sy'n cael ei ddefnyddio’n helaeth mewn gwrteithiau. Felly, rydym wedi 
dewis hwn fel mesur amgen sy'n dangos effaith genedlaethol ar y cylch nitrogen trwy orddefnyddio gwrtaith nitrogen. 

Ffin 

Dewiswyd canran y cyrff dŵr (afonydd a chamlesi) sy'n methu â chyflawni statws amonia da neu uwch fel y ffin. Mae 
hyn yn rhoi cipolwg hefyd ar y defnydd tir o’u cwmpas.  

Canlyniad  

Mae 2.2 y cant o afonydd yn methu â chyflawni statws amonia da neu uwch (Cymru 2018).229 

Mae Siart 7 yn dangos y defnydd cyffredinol o wrtaith ar gnydau a glaswellt ym Mhrydain Fawr ers 1983. Mae'r duedd 
gyffredinol am i lawr o ran y defnydd o nitrogen wedi cael ei sbarduno gan ddefnydd llai ohono ar laswelltir. Mae'r 
defnydd o nitrogen ar gnydau tir âr wedi aros yn gymharol sefydlog dros y blynyddoedd diwethaf.230  
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Siart 7: Defnydd cyffredinol o wrtaith (kg/ha) ar bob cnwd a phorfa, Prydain Fawr 1983-2018 

 

Ffynhonnell: Arolwg o Arferion Gwrtaith ym Mhrydain231 

8.8 IECHYD CEFNFOROEDD 
Asideiddio cefnforoedd yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio'r gostyngiad parhaus mewn pH cefnforoedd a achosir gan 
allyriadau CO2 sy'n cynyddu. Mae wedi’i gynnwys yn ffiniau planedol yr SRC. Ar hyn o bryd, mae'r cefnforoedd yn 
amsugno tua hanner y CO2 a gynhyrchir trwy losgi tanwyddau ffosil. Mae pH cefnforoedd eisoes wedi gostwng 30 y 
cant, a rhagwelir y bydd yn gostwng ymhellach ar gyfradd na welwyd ers dros 400,000 o flynyddoedd.232 Mae newid o'r 
fath yng nghemeg cefnforoedd yn debygol o gael effaith fawr a negyddol ar fywyd cefnforoedd. Fodd bynnag, er bod 
hyn yn amlwg yn bwysig, y sbardun ar gyfer asideiddio cefnforoedd yw CO2, a gwmpesir gan y maes newid yn yr 
hinsawdd, felly nid yw wedi'i gynnwys yma.  

Maes amgen – Cynaeafu cefnforoedd 
Mae 33 y cant o'r stociau pysgod môr yn cael eu cynaeafu'n anghynaliadwy (UK 2017). 

Maes 

Yn hytrach nag Asideiddio cefnforoedd, rydym yn awgrymu Cynaeafu cefnforoedd, sef cynaeafu stociau pysgod yn y 
cefnforoedd fel mesur amgen o iechyd a chynaliadwyedd cefnforoedd. Mae hyn yn cyd-fynd â nod cyffredinol yr 
adroddiad Toesen gan ei fod yn mesur effaith ein patrymau defnyddio a rheoli adnoddau ar fio-gynhyrchiant yr 
amgylchedd morol, ac ar amrywiaeth a chynaladwyedd cyffredinol ecosystemau morol. 

Dangosydd 

Mae pysgota cynaliadwy wedi'i seilio ar fesur o ‘the maximum average long-term catch that can be taken from a 
population without reducing the ability of that population to reproduce itself, termed the Maximum Sustainable Yield 
(MSY).’233 

Achosir cynaeafu anghynaliadwy gan orbysgota, sy'n lleihau gallu atgenhedlu'r stoc trwy bysgota trwm ymhlith y 
boblogaeth o oedolion (gorbysgota recriwtio) neu wrth gynaeafu pysgod yn iau (gorbysgota twf).  

maetholion kg/ha 

Nitrogen ar gnydau tie âr Nitrogen ar borfa Cyfanswm Nitrogen

Cyfanswm Ffosffad Cyfanswm Potash
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Yn anffodus, ychydig iawn o ddata Cymru yn unig sydd ar gael i’r cyhoedd. Mae data dangosydd bioamrywiaeth y DU 
a gasglwyd gan y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) yn cofnodi canran y stociau pysgod môr o ddiddordeb i’r DU 
sy’n cael eu cynaeafu’n gynaliadwy.234  

Mae'r dangosydd hwn yn cynnwys 57 o stociau pysgod a reolir gan gwota y mae data ar gael ar eu cyfer. Mae ganddo 
gyfyngiadau o ran pa mor nodweddiadol ydyw o gyflwr pysgodfeydd Cymru gan nad yw'n cynnwys pob stoc yn 
nyfroedd y DU na physgod cregyn ac eithrio cimychiaid neffrop. Mae llawer o bysgodfeydd Cymru yn defnyddio 
pysgota â chewyll nad yw’n cael ei fesur i raddau helaeth gan nad yw'r stociau'n cael eu rheoli gan gwota. 

Ffin 

Y ffin a gynigir yma yw 100 y cant o'r stociau pysgod môr (cwota) sydd o ddiddordeb i’r DU yn cael eu cynaeafu'n 
gynaliadwy.  

Canlyniad 

Mae 33 y cant o stociau pysgod môr (cwota) sydd o ddiddordeb i’r DU yn cael eu cynaeafu’n angynaliadwy (uwchlaw’r 
MSY) (y DU 2017).235   

Mae'r data a ddangosir yn ffigur 16 yn dangos gwelliant yng nghyfran y stociau pysgod a gynaeafir yn gynaliadwy ac 
arwyddion o adfer o or-ecsbloetio. Fodd bynnag, mae gan y DU ymrwymiad cyfreithiol i sicrhau bod 100 y cant o 
stociau yn cael eu cynaeafu'n gynaliadwy erbyn 2020 – targed na fydd yn cael ei gyflawni.  

Ffigur 16: Canran y stociau pysgod môr (cwota) sydd o ddiddordeb i’r DU sy’n cael eu cynaeafu’n gynaliadwy, 
1990 i 2017 

Ffynhonnell: JNCC236 
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8.9 TENEUO’R OSÔN 
Dim allyriadau o sylweddau sy’n teneuo’r osôn 

Maes 
Gwelwyd osôn yr Antarctig yn teneuo, gan greu’r twll osôn, am y tro cyntaf yn y 1980au, a chafodd ei gysylltu â 
chynhyrchu clorofflworocarbonau (CFCs) a sylweddau teneuo'r osôn (ODS) eraill. Mae amrywiaeth o effeithiau 
negyddol yn deillio o hyn, gan gynnwys cynhesu byd-eang a niwed i iechyd pobl.237 

Dangosydd 
Yma rydym wedi dewis defnydd traul tiriogaethol o ODS – sy'n cynnwys sylweddau sydd wedi'u gwreiddio mewn 
mewnforion – fel y dangosydd mwyaf perthnasol. Cafodd y broses o gynhyrchu CFCs ac ODS eraill ei rheoleiddio o 
dan gytundeb rhyngwladol 1987, Protocol Montreal, sydd wedi'i gadarnhau gan fwy na 180 o wledydd bellach. Yn y 
DU, defnyddir hydrofflworocarbonau (HFCs) yn lle CFCs. Nid yw HFCs yn cyfrannu at deneuo’r osôn ac mae data'n 
dangos nad yw'r DU, nac yn wir yr UE, yn cynhyrchu nac yn defnyddio ODS ar unrhyw lefel arwyddocaol. 

Canlyniadau 
Dim allyriadau o sylweddau sy’n teneuo’r osôn.238 
Mae llwyddiant o'r fath o ran gwyrdroi cyfraniad Cymru a'r DU at deneuo’r osôn stratosfferig yn dangos y potensial i 
bolisi cyhoeddus fynd i'r afael ag effeithiau niweidiol defnyddio a chynhyrchu. Fodd bynnag, nid yw'r sefyllfa bresennol 
yn awgrymu nad yw defnydd hanesyddol o ODS yng Nghymru yn cael effaith negyddol mwyach. 

8.10 CYLCH FFOSFFORWS 
Mae 14.5 y cant o afonydd yn methu â chyflawni statws ffosfforws da neu uwch (Cymru 2018) 

Maes 

Roedd y cylch ffosfforws wedi’i gynnwys ym mhapur gwreiddiol y ffiniau planedol ‘…to reflect the risk of a global 
oceanic anoxic event that would trigger a mass extinction of marine life’.239 

Gall lefelau uwch o ffosfforws mewn dŵr heli a dŵr croyw arwain at gyfres o effeithiau negyddol trwy ewtroffigedd. 
Ychwanegir ffosfforws at yr amgylchedd trwy wrtaith, tail, glanedydd a rhai plaladdwyr.  

Dangosydd 

Er y cynigiwyd ffin blanedol o 11Mt o fewnlif blynyddol o ffosfforws adweithiol i mewn i gefnforoedd, nid yw'r SRC wedi 
llwyddo i leihau hyn i lefel genedlaethol hyd yma.240 Mae'r cysylltiadau achosol rhwng defnydd cenedlaethol ac effaith 
ar fewnlif cefnforoedd yn wyddonol ansicr. Yn ogystal, nid oes digon o ddata ar gael.  

Felly, penderfynwyd archwilio dangosydd amgen ar gyfer y prosiect hwn, oedd yn canolbwyntio ar effeithiau 
cenedlaethol. Dewiswyd lefelau'r llwythi ffosfforws yn afonydd Cymru, gan fod hyn yn mynd i'r afael ag effaith 
amgylcheddol tymor byr mwyaf difrifol ffosfforws – ewtroffigedd lleol. Mae data sy'n dangos statws ffosfforws afonydd 
Cymru ar gael o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD).  

Ffin 

Dewiswyd canran y cyrff dŵr (afonydd a chamlesi) a oedd yn methu â chyflawni statws ffosfforws da neu uwch fel y 
ffin.  

Canlyniad  

Mae 14.5 y cant o afonydd yn methu â chyflawni statws ffosfforws da neu uwch (Cymru 2018).241 

Nid oes modd cymharu’r data hwn â'r hyn a ddefnyddiwyd yn adroddiad Toesen Cymru 2015, gan nad oedd data 
diffiniol ar gael gan y WFD bryd hynny. 
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9 CRYNODEB, YMYRIADAU POLISI A 
GALWADAU I WEITHREDU 

9.1 CRYNODEB 
Mae'r dystiolaeth sydd wedi’i dwyn ynghyd yn yr adroddiad hwn yn peintio darlun llwm. Mae bron i chwarter 
aelwydydd Cymru yn byw mewn tlodi cymharol, cysylltiedig ag incwm, sy’n gysylltiedig hefyd â lefelau is o ddisgwyliad 
oes a chyflawniad addysgol a chyfran uwch o incwm gwario yn cael ei wario ar gostau tai. Er nad yw dangosyddion 
eraill a ystyrir yn yr adroddiad hwn yn caniatáu dadgyfuno yn ôl statws economaidd-gymdeithasol, mae'n anochel y 
bydd y rhannau mwyaf difreintiedig o boblogaeth Cymru yn profi lefelau uwch o gysylltedd gwael, bod yn ddioddefwyr 
troseddau, tlodi tanwydd, unigrwydd, newyn, amgylchedd lleol gwael ac ymddieithriad dinesig. Mae cysylltiad agos 
rhwng y methiannau cymdeithasol hyn ag anghydraddoldeb systemig a thymor hir – maent yn ei greu, yn ei gynnal ac 
yn llifo ohono.  

Yn ogystal ag amlygu’r diraddio ym mhrofiadau bywyd pobl, mae adroddiad Toesen Cymru yn taflu goleuni ar 
ddiraddio ein ecosystemau lleol a byd-eang. Rydym yn byw ar blaned fregus sydd o dan straen cynyddol i'r graddau 
ein bod yn tramgwyddo amryw o ffiniau planedol – yn amlwg, ni all hyn barhau. Er bod data arwahanol yn bodoli ar 
lefel Cymru ar gyfer rhai o'r dangosyddion amgylcheddol a ystyrir yn yr adroddiad hwn, mae yna eraill lle nad yw hyn 
yn wir. Er y bu gwelliannau calonogol yn lefel gyffredinol ansawdd aer ledled Cymru (er eu bod yn debygol o barhau i 
fod uwchlaw'r terfyn uchaf a argymhellir mewn rhai ardaloedd trefol yng Nghymru) a theneuo’r osôn, mewn ardaloedd 
amgylcheddol eraill mae'r darlun ymhell o fod yn gadarnhaol. 

Mewn dwy o'r ffiniau planedol y gellir eu lleihau i lefel y DU neu Gymru – y newid yn yr hinsawdd a newid mewn 
defnydd tir – rydym nid yn unig yn methu ond yn methu’n syfrdanol. Yn achos y newid yn yr hinsawdd, mae terfynau 
allyriadau ffiniau planedol yng Nghymru wedi’u croesi 455% ac, ym maes newid mewn defnydd tir, 200% yw'r ffigur ar 
gyfer y DU. Rydym yn wynebu argyfwng ecolegol hefyd, gydag un o bob chwe rhywogaeth yng Nghymru mewn perygl 
o ddiflannu.

Felly, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at yr anghydraddoldebau mawr a brofir gan ein dinasyddion ar draws pob maes 
cymdeithasol. Ar ben hynny, mae'r adran amgylcheddol yn adrodd stori nid o brinder, ond o gymdeithas yn gor-
ddefnyddio ei chyfran o adnoddau'r byd. Felly, mae amgylchedd Cymru yn cael ei ddiraddio gan ein dulliau a'n 
patrymau cynhyrchu a defnyddio. Mae ein gweithgareddau’n diraddio'r amgylchedd yn fyd-eang, gan fod newid 
systemau'r ddaear yn tanseilio bio-gynhyrchiant ecosystemau, gan greu straen byd-eang ar fwyd a dŵr.  

Dyma'r datganiadau o ffaith a gyflwynir yn adroddiad Toesen Cymru. Fodd bynnag, nid yw'r realiti amgylcheddol na 
chymdeithasol a amlinellir yn bethau na ellir eu newid. 

Gallwn ddewis datblygu dyfodol mwy cynaliadwy. Mae trafodaethau ynghylch atebion posibl yn parhau ac yn 
canolbwyntio ar newidiadau i gynhyrchiant diwydiannol ac amaethyddol, patrymau defnydd a mecanweithiau 
ehangach i fynd i'r afael â'r galw am adnoddau. Yr hyn sydd ei angen yw ewyllys (ymhlith llunwyr polisi, busnesau, 
teuluoedd ac unigolion) i weithredu polisïau syddâ’r nod o lywio penderfyniadau o'r fath a mynd i'r afael â'r effaith 
niweidiol a gaiff ei chreu gan batrymau cynhyrchu a defnyddio presennol.  

Nid yw'r methiannau cymdeithasol a ddisgrifir yn anochel chwaith: maent yn ganlyniad i'r ffordd rydym yn trefnu ein 
cymdeithas ac yn adeiladu ein heconomi. Maent yn ganlyniad i ddewisiadau polisi llywodraethau olynol ar lefelau 
Cymru a'r DU sy'n ymwneud â'r ffordd rydym yn defnyddio'r system drethi a gwariant cyhoeddus, yn ogystal â sut 
rydym yn rheoleiddio ac yn darparu gwasanaethau ac yn rhoi cymorth i'n dinasyddion. Gallai dosbarthiad mwy cyfartal 
o'r cyfoeth a grëir ddarparu llawr cymdeithasol lle gallai pob dinesydd fwynhau'r hyn a ddiffiniwn fel safon dderbyniol 
ofynnol i bawb. 
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Ffigur 17: Toesen Cymru (Cymru 2014) 

Nid yw Toesen Oxfam Cymru yn honni ei fod wedi disgrifio'r gofod diogel a chyfiawn pendant ar gyfer ein cymdeithas. 
Bydd dadleuon yn parhau ynglŷn â'r hyn sy'n ansawdd bywyd cyfiawn i bobl ei ddisgwyl yn arbennig, ond rydym wedi 
seilio'r llawr cymdeithasol ar yr ymchwil gyfranogol helaeth a nodir. Mae gosod nenfwd amgylcheddol, neu ofod 
diogel, yn canolbwyntio mor agos â phosibl ar y blaenoriaethau a nodwyd gan wyddonwyr system y Ddaear yn y 
Stockholm Resilience Centre, ond mae'n parhau i fod yn agored i'w datblygu. 

Fodd bynnag, mae'r hyn a ddarperir gan y Doesen yn nod, neu'n gyfres o amcanion, a fyddai'n creu cymdeithas fwy 
cynaliadwy o lawer wedi'i threfnu mewn ffordd sy'n sicrhau gwell ansawdd bywyd i bawb, heb gyfaddawdu ar allu eraill 
yma neu dramor, nawr neu yn y dyfodol, i gael ansawdd bywyd sydd yr un mor dderbyniol. 

Rydym yn gobeithio y gall Toesen Cymru ychwanegu at yr heriau i'r naratif economaidd-gymdeithasol mwyaf cyffredin 
a helpu i ddatblygu'r ewyllys wleidyddol sydd ei hangen i greu llwybrau i gymdeithas fwy cynaliadwy a chyfiawn. 
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9.2 YMYRIADAU POLISI 

1. Mae'r adroddiad hwn yn amlygu pwysigrwydd ystyried ffactorau amgylcheddol, yn ogystal â rhai cymdeithasol,
wrth ddatblygu polisi. Dylid gwerthuso pob ymyriad polisi mewn perthynas â chynaliadwyedd amgylcheddol.
Mae'r cydbwysedd rhwng effeithlonrwydd ynni a goresgyn tlodi tanwydd a rhwng creu swyddi a gwaith teg yn
enghreifftiau o hyn.

2. Yng nghyd-destun yr adroddiad hwn a'i ganfyddiadau, mae'r glymblaid gwrth-dlodi yn awgrymu bod angen
casgliad o ymyriadau i fynd i'r afael ag achosion anghydraddoldeb a lliniaru effaith gweithgarwch pobl ar ein
hamgylchedd. Y rheswm am hyn yw, ynghyd â thrafodaethau ehangach am y ffordd rydym yn newid ein
system economaidd a defnydd a chynhyrchu sy'n sbarduno anghydraddoldeb, bod angen clir a dybryd i fynd
i'r afael â chwymp amgylcheddol yng Nghymru. Mae ymyriadau a awgrymir yn cynnwys ond heb fod yn
gyfyngedig i:

• Gwella cysylltedd digidol a threfnidiaeth.
• Cyflwyno cynllun rheoli tir yn gynaliadwy yn seiliedig ar yr egwyddor o arian cyhoeddus ar gyfer

nwyddau cyhoeddus, i fynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth, llygredd a’r newid yn yr hinsawdd;
• Lefelau uwch o gymorth lles (trwy bwerau datganoledig i Gymru).
• Gweithredu ledled y wlad i adfer natur, gan gynnwys creu coetiroedd ac adfer ein safleoedd Natura

2000 daearol a morol
• Defnyddio pwerau trethu Cymru.
• Adfer a gwella gwydnwch ecosystemau o fewn ein hamgylchedd morol;
• Gwneud defnydd mwy effeithiol o'r pwerau sydd gan Gymru eisoes.
• Polisïau a deddfwriaeth i fynd i'r afael â phroblem gynyddol plastig untro;
• Prawfesur polisïau a gwariant newydd a phresennol y Llywodraeth o safbwynt tlodi.
• Ffocws cryf ar orfodi deddfwriaeth a rheoleiddio i fynd i'r afael â llygru yn ein haer a'n dŵr;
• Cyflwyno lefelau incwm sylfaenol.
• Mynd i'r afael â lefelau llesiant isel.
• Camau clir i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac atal a gwrthdroi colli bioamrywiaeth
• Gwella ansawdd y gwaith sydd ar gael.
• Codi cyrhaeddiad addysgol y rhai mwyaf difreintiedig.
• Gwella'r broses o fonitro a chyhoeddi data amgylcheddol ar gyfer Cymru

3. Maent yn awgrymu y dylai gweithredu a llywodraethu polisi ystyried:

• Goblygiadau polisïau economaidd presennol megis strategaethau economaidd rhanbarthol gan
gynnwys y Fargen Ddinesig a'r Fargen Twf nad ydynt yn ddymunol nac yn gynaliadwy o reidrwydd.

• Symud i economi llesiant sy’n gwasanaethu’r bobl a’r blaned.
• Mwy o rôl i'r economi sylfaenol.
• Priodoldeb metrigau economaidd traddodiadol megis Cynnyrch Domestig Gros a Gwerth

Ychwanegol Gros.
• Dulliau sy'n seiliedig ar le fel ffordd o gynnwys dinasyddion yn y gwaith o ddatblygu atebion

democrataidd lleol.
• Grymuso pobl ifanc a grwpiau eraill sydd wedi'u difreinio, gan gynnwys darparu addysg

wleidyddol iddynt.
• Gwella hygyrchedd setiau data presennol sy'n casglu data arwahanol ar gyfer Cymru.
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9.3 GALWADAU I WEITHREDU: 
Mae clymblaid gwrth-dlodi Cymru yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i fynd i’r afael â’r argyfyngau 
tlodi ac amgylcheddol trwy: 

1. Gynhyrchu strategaeth trechu tlodi sy'n darparu safon byw weddus i bawb a’u galluogi i fyw o fewn ein 
terfynau amgylcheddol

2. Adolygu effeithiolrwydd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i sicrhau bod gan bawb yng Nghymru 
safon byw weddus a’u galluogi i fyw o fewn ein terfynau amgylcheddol. Mae hyn yn cynnwys Sgwrs 
Genedlaethol gyda'r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol.

3. Canolbwyntio polisïau economaidd ar economeg llesiant i fynd i'r afael â'n hargyfwng tlodi ac 
amgylcheddol
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ATODIAD 

ADRODDIAD TOESEN CYMRU 2015: 
ADOLYGIAD LLENYDDIAETH AR 
GYFER LLAWR CYMDEITHASOL 
Dewiswyd y meysydd cymdeithasol, y dangosyddion a'r trothwyon a ddatblygwyd ar gyfer adroddiad Toesen Cymru 
2015 yn dilyn dadansoddiad o gasgliad eang o lenyddiaeth yn cwmpasu meysydd tebyg. Roedd llawer o'r 
adroddiadau hyn yn seiliedig ar ddulliau ymchwil cyfranogol a oedd yn ceisio darganfod beth yr oedd pobl yn y DU yn 
ei deimlo am yr hyn y dylid ei ystyried yn safon byw dderbyniol. Mae'r adolygiad hwn o lenyddiaeth yn amlinellu rhai 
o'r adroddiadau hyn.  

ADNODDAU A DDEFNYDDIWYD 
Er mwyn cynnig awgrymiadau ynghylch beth y gallai meysydd llawr cymdeithasol y DU eu cwmpasu, ymgynghorwyd 
ag amryw o brosiectau a setiau o dystiolaeth a oedd yn bodoli eisoes: 

1. Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol: prosiect y DU (a arweinir gan Brifysgol Bryste)

2. Y Safon Incwm Ofynnol (Prifysgol Loughborough a Sefydliad Joseph Rowntree)

3. Ymgynghoriad Llesiant y Swyddfa Ystadegau Gwladol

4. Fframwaith Mesur Cydraddoldeb y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

5. Humankind Index for Scotland - Oxfam

Mae'r rhain yn cynnig cipolwg ar yr hyn mae pobl yn ei ddweud sy'n angenrheidiol i fyw gydag urddas yn y DU a'r hyn 
sydd ei angen ar bobl i ddiwallu eu hanghenion cymdeithasol.  

1. Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol: prosiect y DU (a arweinir gan
Brifysgol Bryste)
Mae hyn yn dilyn arolygon tebyg ym 1983, 1990 a 1999, ac yng Ngogledd Iwerddon yn 2002 – 03, oedd yneisio 
amlygu'r hyn mae'r cyhoedd yn ei ystyried yn safon byw dderbyniol yn y DU.  

Yn 2012, rhoddwyd rhestr o 76 o eitemau (yn cynnwys 46 i oedolion a 30 i blant) i 1,400 o ymatebwyr i arolwg, a 
gofynnwyd iddynt ddewis rhwng yr hyn roedden nhw'n meddwl oedd yn ‘necessary and which all people... should not 
have to go without’ ac eitemau oedd yn eu tyb nhw yn ‘desirable, but... not necessary’.242 Deilliodd y rhestr hon o 
drafodaethau grwpiau ffocws (yn seiliedig ar deulu damcaniaethol nodweddiadol). Canfu fod cryn gytundeb rhwng 
grwpiau (ar draws rhyw, ethnigrwydd, galwedigaeth, lefel incwm, addysg, argyhoeddiad gwleidyddol, deiliadaeth tai a'r 
math o deulu) ym mhob un o'r arolygon. 

Dyma’r eitemau y cytunwyd arnynt fel rhai 'angenrheidiol' gan fwy na 75 y cant o oedolion yn yr ymchwil:243 

• Gwres i dwymo ardaloedd byw y cartref;

• Cartref heb leithder;

• Dau bryd o fwyd y dydd i oedolion;
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• Y gallu i drwsio neu amnewid nwyddau trydanol sydd wedi torri;

• Y gallu i fynychu priodasau, angladdau ac achlysuron eraill o'r fath;

• Y gallu i ymweld â theulu a ffrindiau yn yr ysbyty;

• Mynediad at ffôn;

• Mynediad at beiriant golchi;

• Unrhyw waith deintyddol a argymhellir;

• Cot wrth-ddŵr gynnes (plant ac oedolion);

• Y gallu i gymryd rhan mewn dathliadau ar achlysuron arbennig;

• Ffrwythau a llysiau ffres bob dydd;

• Cig, pysgod neu rywbeth cyfatebol bob yn ail ddydd;

• Esgidiau newydd sy'n ffitio'n briodol i blant;

• Gardd neu fan yn yr awyr agored i blant chwarae'n ddiogel;

• Llyfrau addas i blant;

• Lle addas i blant wneud gwaith cartref;

• Gemau dan do i blant;

• Grŵp plant bach/meithrinfa unwaith yr wythnos.

Defnyddiwyd y ffactorau hyn i lywio'r meysydd a awgrymwyd. 

2. Y Safon Incwm Ofynnol (Prifysgol Loughborough a Sefydliad
Joseph Rowntree)
Mae academyddion ym Mhrifysgol Loughborough a'u cydweithwyr o sefydliadau eraill wedi creu Safon Incwm Ofynnol 
(MIS) yn seiliedig ar yr hyn mae pobl yn ei ddweud sy'n angenrheidiol i wireddu safon byw dderbyniol ym Mhrydain 
heddiw. Mae'n cyfuno safbwyntiau arbenigol â safbwyntiau pobl gyffredin.244 

Diffinnir y MIS fel ‘having what you need in order to have the opportunities and choices necessary to participate in 
society’.245 Dyma’r safon y dylem ‘aspire for everyone to meet... [it is] rooted in social consensus about the goods and 
services that everyone in modern Britain should be able to afford’.246 Mae'r MIS yn ymwneud â nodi'r lleiafswm – ond 
mae'n mynd y tu hwnt i anghenion cynhaliaeth syml (bwyd, gwres a chysgod) i gynnwys yr eiddo a'r gweithgareddau 
sy'n angenrheidiol er mwyn i bobl allu cymryd rhan mewn cymdeithas gydag urddas. Fodd bynnag, nid yw'n cynnwys 
yr eitemau hynny yr ystyrir eu bod yn seiliedig ar ddyhead, ac felly mae’n gwahaniaethu rhwng anghenion a 
dymuniadau.247 Mewn ffordd, dyma’r incwm sydd ei angen i gael gafael ar yr hyn sy'n cyfateb yn y byd modern i ‘grys 
lliain’ Adam Smith. Yn An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ysgrifennodd Smith: 

By necessaries I understand, not only the commodities which are indispensably necessary for the support of life, 
but whatever the custom of the country renders it indecent for creditable people, even of the lowest order, to be 
without. A linen shirt, for example, is, strictly speaking, not a necessary of life… But in the present times... a 
creditable day-labourer would be ashamed to appear in public without a linen shirt… Under necessaries, 
therefore, I comprehend, not only those things which nature, but those things which the established rules of 
decency have rendered necessary to the lowest rank of people.  

Pan fo amgylchiadau'n newid, mae eitemau yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol yn newid: yn y dirwasgiad, roedd pobl 
yn cyfeirio at gyllidebau is ar gyfer bwyta allan ac ar gyfer prynu anrhegion.248 

Mae'r MIS yn defnyddio dau ddull methodolegol: dull yr uned cyllideb deuluol, sy'n dwyn canllawiau, barn arbenigol ac 
ystadegau (megis data defnydd) ynghyd; a safonau cyllidebol cydsyniol, sy'n dyrchafu barn pobl sy'n cynrychioli 
gwahanol fathau o deuluoedd neu aelwydydd, gan gydnabod mai nhw yw'r bobl sydd yn y sefyllfa orau i lunio cyllideb 
ar gyfer gwahanol fathau o aelwydydd. Mae'n blaenoriaethu trafodaeth i gyflawni ‘informed negotiation and agreement 
about what constitutes a minimum’.249  
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Cynhaliwyd gwaith maes yng nghanolbarth Lloegr ac, i raddau llai, yng Nghymru, yr Alban a Llundain. Nid oedd 
anghenion ychwanegol pobl anabl yn cael eu hystyried, ac nid yw'r cyllidebau sydd eu hangen i gyrraedd yr MIS yn 
rhagdybio unrhyw anghenion iechyd ychwanegol.  

Yn ymarferol, cyflwynwyd testun i'r cyfranogwyr o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol, sy'n darparu 
dealltwriaeth o 'leiafswm' fel y pethau sy'n angenrheidiol ar gyfer llesiant corfforol, meddyliol, ysbrydol, moesol a 
chymdeithasol person. Roedd grwpiau'n cydnabod bod angen i'r cyflwyniad fod yn gymdeithasol dderbyniol – bod 
angen gallu gwahodd pobl i'w cartrefi neu gymryd rhan mewn gweithgareddau y mae eu cyfoedion yn eu gwneud.250 
Ni chaiff cyllidebau MIS eu cyfyngu gan incwm gwirioneddol. 

Eitemau a ystyrir yn hanfodol er mwyn byw gydag urddas yn y DU (yna, cafodd y rhain eu costio i gyfrifo'r MIS)251 
oedd: 

• Bwyd;

• Alcohol;

• Dillad;

• Trethi dŵr;

• Y Dreth Gyngor;

• Yswiriant cartref;

• Tanwydd;

• Costau tai eraill;

• Nwyddau cartref;

• Gwasanaethau i’r cartref;

• Gofal plant;

• Nwyddau a gwasanaethau personol;

• Costau teithio;

• Cyfranogiad cymdeithasol a diwylliannol;

• Rhent.

3. Ymgynghoriad Llesiant y Swyddfa Ystadegau Gwladol
Cynhaliodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol ymgynghoriad cyhoeddus (Tachwedd 2010 tan Ebrill 2011) yn gofyn, 'Beth 
sy'n bwysig i chi? ' Roedd sawl agwedd ar yr ymgynghoriad: cymerodd bron i 8,000 o bobl ran mewn arolwg ar-lein a 
phapur (dau gylch); cymerodd 34,000 o bobl ran trwy drafodaethau ar-lein, llinell ffôn, llythyr ac e-bost; ac ymunodd 
dros 7,000 mewn digwyddiadau ledled y DU. Roedd yr ymgynghoriad yn gwahodd sylwadau ar gyfres o 10 maes neu 
‘barth’ a bennwyd ymlaen llaw (gyda lle i restru eraill) a 40 o brif fesurau posibl o lesiant cenedlaethol.  

Gan ddefnyddio ymatebion i'r drafodaeth hon, ymchwil bresennol a mentrau rhyngwladol, datblygodd y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol barthau a mesurau sy’n cael eu diwygio’n aml.252 Mae'r mesurau hyn wedi'u grwpio mewn cyfres o 
barthau sy'n ymdrin â meysydd megis llesiant unigolion, iechyd, cydberthnasau personol a'r 'hyn a wnawn’.  

Meysydd llesiant y Swyddfa Ystadegau Gwladol253 

Boddhad bywyd personol 

• Canran â gradd ganolig ac uchel o foddhad â'u bywydau yn gyffredinol

• Canran â gradd ganolig ac uchel o ba mor werth chweil yw'r pethau y maent yn eu gwneud

• Canran a raddiodd eu hapusrwydd ddoe yn ganolig neu'n uchel

• Canran a raddiodd pa mor bryderus yr oeddent ddoe fel isel neu isel iawn
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Ein perthnasoedd 

• Sgôr boddhad cyfartalog gyda bywyd teuluol (allan o 10)

• Canran a oedd rywfaint, gan mwyaf neu'n gwbl fodlon â’u bywyd cymdeithasol

• Canran a ddywedodd fod ganddynt un neu fwy o bobl y gallent wir ymddiried ynddynt mewn argyfwng

Iechyd 

• Disgwyliad oes iach adeg geni

• Canran a gofnododd salwch neu anabledd tymor hir

• Canran a oedd rywfaint, yn bennaf neu'n gwbl fodlon â’u hiechyd

• Canran gyda thystiolaeth yn dangos aflonyddwch seicolegol neu salwch meddwl tebygol

Yr hyn a wnawn 

• Cyfradd diweithdra

• Canran a oedd rywfaint, gan mwyaf neu'n gwbl fodlon â'u swydd

• Canran a oedd rywfaint, gan mwyaf neu'n gwbl fodlon â faint o amser hamdden oedd ganddynt

• Canran a oedd rywfaint, gan mwyaf neu'n gwbl fodlon â’u hamser hamdden

• Canran a wirfoddolodd yn ystod y 12 mis diwethaf

Ble rydym yn byw 

• Troseddau yn erbyn y person (fesul 1,000 o oedolion)

• Canran a oedd yn teimlo'n ddiogel iawn neu'n eithaf diogel yn cerdded ar eu pennau eu hunain ar ôl iddi dywyllu

• Canran a oedd yn defnyddio mannau gwyrdd o leiaf unwaith yr wythnos yn Lloegr

• Canran a oedd yn cytuno neu’n cytuno’n gryf eu bod yn teimlo eu bod yn perthyn i'w cymdogaeth

Cyllid personol 

• Canran yr unigolion sy'n byw mewn cartrefi â llai na 60 y cant o'r incwm canolrifol ar ôl costau tai

• Cyfoeth cymedrig fesul aelwyd, gan gynnwys cyfoeth pensiwn

• Canran a oedd rywfaint, gan mwyaf neu'n gwbl fodlon ag incwm eu haelwyd

• Canran sy'n dweud eu bod yn ei chael hi’n anodd neu’n anodd iawn cael deupen llinyn ynghyd

Addysg a sgiliau 

• Cyfalaf dynol – gwerth sgiliau, gwybodaeth a chymwyseddau unigolion yn y farchnad lafur

• Canran â phump neu fwy o gymwysterau TGAU graddau A*–C (gan gynnwys Saesneg a mathemateg)

• Canran y trigolion yn y DU rhwng 16 – 64 oed heb unrhyw gymwysterau

Yr economi 

• Incwm cartref gwirioneddol y pen

• Incwm cenedlaethol net y DU (£ miliwn)

• Dyled genedlaethol net y DU fel canran o gynnyrch domestig gros

• Mynegai Chwyddiant Prisiau Defnyddwyr (2005–2010)

Mae meysydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sef perthnasoedd, iechyd, yr hyn a wnawn, ble rydym yn byw, cyllid 
personol ac addysg a sgiliau, yn cael eu defnyddio fel sail i'r adroddiad hwn gan ei bod yn ymddangos eu bod yn 
taflu'r goleuni mwyaf ar yr hyn y gallai llawr cymdeithasol cymedrol ei gwmpasu. 
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4. Fframwaith Mesur Cydraddoldeb (EMF) y Comisiwn Cydraddoldeb
a Hawliau Dynol
Mae EMF y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol254 yn fframwaith mesur i asesu cydraddoldeb a hawliau dynol 
trwy waelodlin o dystiolaeth. Fe'i hategir gan ddull galluoedd Amartya Sen, ac mae ganddo ffocws sylfaenol ar y 
meysydd y dywed pobl eu bod yn bwysig iddynt er mwyn gwneud a bod (cydraddoldeb canlyniadau, anghydraddoldeb 
proses ac anghydraddoldeb ymreolaeth). Roedd ei ddatblygiad yn golygu ymgynghori’n helaeth â'r cyhoedd ac 
unigolion a grwpiau sydd mewn perygl o wahaniaethu ac anfantais (10 ymgynghoriad yn Llundain; digwyddiadau 
diwrnod llawn yng Nghymru a’r Alban; ymgynghoriad ar y we; a chyfarfodydd un-i-un gyda rhanddeiliaid ac arbenigwyr 
pwnc).  

Dyma’r meysydd a’r dangosyddion cysylltiedig a ddeilliodd o’r digwyddiadau hyn: 

Maes Dangosyddion 
Bywyd Disgwyliad oes; dynladdiad; cyfraddau marwolaeth achos penodol; marwolaeth o achosion 

annaturiol i bobl sy'n byw neu'n cael eu cadw mewn sefydliadau cyhoeddus neu breifat  
Iechyd Salwch, anabledd ac iechyd meddwl sy'n cyfyngu; gwerthusiad goddrychol o statws iechyd 

presennol; urddas a pharch mewn triniaeth iechyd; byw'n iach; mewn perygl o ddamweiniau 
Diogelwch 
corfforol 

Troseddau treisgar; troseddau casineb; diogelwch corfforol i bobl mewn sefydliadau 
cyhoeddus neu breifat; ofn trosedd  

Diogelwch 
cyfreithiol 

Troseddau a adroddwyd ac a erlynwyd (trais rhywiol, trais domestig a throseddau casineb); 
triniaeth gyfartal gan yr heddlu a'r system cyfiawnder troseddol (mesurau gwrthrychol a 
goddrychol); amddifadu o ryddid (niferoedd ac amodau); diogelwch a chymorth cyfartal i 
unigolion sydd â phroblemau cyfiawnder sifil traddodadwy 

Addysg a dysgu Sgiliau sylfaenol; cymwysterau addysgol; cymryd rhan mewn dysgu gydol oes; defnyddio'r 
rhyngrwyd; cael eich trin â pharch mewn addysg 

Safon byw Ansawdd a diogelwch tai; tlodi a sicrwydd incwm; mynediad at ofal; ansawdd yr ardal leol; 
cael eich trin â pharch gan gwmnïau preifat ac asiantaethau cyhoeddus mewn perthynas â'ch 
safon byw  

Gweithgareddau 
cynhyrchiol a 
gwerthfawr 

Cyflogaeth; enillion; meddiannaeth; gwahaniaethu mewn cyflogaeth; gofal di-dâl ac amser 
rhydd 

Bywyd unigol, 
teuluol a 
chymdeithasol 

Argaeledd cymorth; bod yn rhydd o gam-drin domestig (emosiynol neu ariannol); gallu cymryd 
rhan mewn achlysuron cymdeithasol a diwylliannol allweddol sy'n bwysig i chi; gallu bod yn 
chi eich hun; gallu meithrin y perthnasoedd rydych chi am eu cael  

Hunaniaeth, 
mynegiant a 
hunan-barch 

Rhyddid i arfer eich crefydd neu’ch credoau; hunaniaeth a mynegiant diwylliannol; y gallu i 
gyfathrebu yn yr iaith o'ch dewis; hunan-barch; rhyddid rhag stigma 

Cyfranogiad, 
llais a dylanwad 

Cyfranogiad gwleidyddol ffurfiol; dylanwad canfyddedig yn yr ardal leol; gweithgarwch 
gwleidyddol; cymryd rhan mewn sefydliadau sifil; cael eich trin ag urddas a pharch wrth gael 
mynediad at fforymau penderfynu a chymryd rhan ynddynt  
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5. Oxfam Humankind Index for Scotland
Mae Oxfam wedi adeiladu mesur o ffyniant yr Alban (yr Oxfam Humankind Index255), yn seiliedig ar ymgynghoriad 
gyda phobl yr Alban i ddeall pa fath o asedau sydd eu hangen arnynt i fyw'n dda yn eu cymunedau: pa fath o asedau 
dynol, pa fath o asedau ariannol, pa fath o asedau cymdeithasol ac ati. Mae hyn yn adlewyrchu'r Sustainable 
Livelihoods Approach,256 sy'n tynnu sylw at y ffaith bod angen pum math o ased ar deuluoedd (ac unigolion) i ffynnu: 
ariannol, amgylcheddol, ffisegol, dynol a chymdeithasol.257 

Wrth wneud hynny, ymgysylltodd Oxfam â bron i 3,000 o bobl, gan wneud ymdrech arbennig i estyn allan i 
gymunedau nas clywir yn aml a chreu amser a lle i drafod a dadlau ynghylch y cwestiwn, 'Beth sydd ei angen arnoch i 
fyw’n dda yn eich cymuned?’. Cynhyrchodd hyn gyfres o flaenoriaethau a gafodd eu pwysoli i adlewyrchu 
pwysigrwydd cymharol pob ffactor ffyniant o gymharu â'r lleill.  

Mae'r Humankind Index yn ymwneud ag asedau sydd eu hangen ar bobl i adeiladu bywoliaeth gynaliadwy – nid yw'n 
fesur o safonau gofynnol, ac yn sicr nid yw'n fesur o dlodi. 

Mae'r tabl isod yn dangos y 18 is-barth sy'n ffurfio'r casgliad eang o ffactorau mae pobl yn yr Alban yn credu sy'n 
angenrheidiol er mwyn byw'n dda yn eu cymunedau ac, yr un mor bwysig, mae'n nodi'r pwysoliadau ar gyfer pob un 
o'r rhain i adlewyrchu eu pwysigrwydd cymharol i bobl yr Alban (mae cyfanswm y pwysoliad yn 100). 

Maes (ffactorau ffyniant) (Pwysoliad) 
Cartref fforddiadwy/gweddus + bod â chartref diogel 11 
Bod yn iach yn gorfforol ac yn feddyliol 11 
Byw mewn cymdogaeth lle gallwch fwynhau mynd allan + bod ag amgylchedd glân ac 
iach  

9 

Bod â gwaith i’w wneud sy’n rhoi boddhad (boed am dâl neu’n ddi-dâl) 7 
Bod â pherthynas dda gyda theulu a ffrindiau 7 
Teimlo eich bod chi a'r rhai rydych yn gofalu amdanynt yn ddiogel 6 
Mynediad i fannau gwyrdd/gwyllt + mannau agored/ardaloedd chwarae 6 
Gwaith diogel/gwaith addas 5 
Bod â digon o arian i dalu'r biliau a phrynu'r hyn sydd ei angen arnoch 5 
Bod â ffynhonnell ddiogel o arian 5 
Mynediad at y celfyddydau/diwylliant/hobïau/gweithgareddau hamdden 5 
Bod â'r cyfleusterau sydd eu hangen arnoch ar gael yn lleol 4 
Bod â digon o sgiliau ac addysg i fyw bywyd da 4 
Bod yn rhan o gymuned 4 
Bod â thrafnidiaeth dda i gyrraedd ble mae angen i chi fynd 4 
Gallu cael mynediad at wasanaethau o safon uchel 3 
Hawliau dynol/rhyddid rhag gwahaniaethu/cael eich derbyn/parch 2 
Teimlo’n dda 2 
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