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Diogelwch Bwyd, Iechyd, Llesiant a Thegwch yng Nghymru 
Mae’r Her Driphlyg yn disgrifio effeithiau cronnol ac unigol Brexit, COVID-19 a’r 
Newid yn yr Hinsawdd.  Mae’r newidiadau hyn yn aml-wedd, nid ydynt yn sefydlog 
a byddant yn effeithio ar Gymru yn y tymor canolig a’r hirdymor.

Crynodeb o’r canfyddiadau: 

1. Mae diogelwch bwyd yn benderfynydd iechyd a llesiant pwysig ar lefel poblogaeth 
 genedlaethol, ond hefyd ar lefel unigol a chymunedol.

2. Mae gan yr Her Driphlyg eisoes, a bydd yn parhau i gael, effaith fawr, aml-wedd ac 
 annheg ar grwpiau poblogaeth ar draws Cymru sydd wedi amlygu’r angen i fynd i’r afael 
 â’r mater hwn a’i archwilio’n fanylach (Gweler Adran 3).

3. Mae’r Her Driphlyg wedi cael effaith negyddol ar ddiogelwch bwyd i ystod eang 
 o grwpiau poblogaeth yn cynnwys y rheiny ar incwm isel, menywod, teuluoedd â phlant, 
 pysgotwyr a’r rheiny sydd yn byw mewn ardaloedd difreintiedig (Gweler Adran 3).

4. Nid oes gan Gymru ei system fwyd ar wahân (Gweler Adran 2).  Mae wedi ei 
 llunio gan bolisïau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol ehangach fel masnach, yr economi 
 a chynaliadwyedd amgylcheddol sydd yn rhyngweithio mewn ffordd gymhleth ac aml-
 ddimensiwn ac yn cyflwyno cyfres o elfennau ‘anhysbys’ i wneuthurwyr polisïau ac 
 iechyd a llesiant.

5. Mae nifer o gyfleoedd i wella diogelwch bwyd poblogaeth Cymru yn y tymor byr a’r 
 hirdymor, fel y Bil Amaethyddiaeth (Cymru) arfaethedig a thrwy strategaethau fel 
 ‘Pwysau Iach, Cymru Iach’ (Gweler Adran 3).

6. Cafwyd amrywiaeth o ymatebion polisi a mesurau lliniaru ar gyfer yr Her Driphlyg 
 hyd yn hyn, yn cynnwys ar gyfer diogelwch bwyd (Gweler Adran 4).  Mae angen llunio’r 
 rhain mewn ffordd integredig gyda chyfranogiad traws-sector, am y gallai 
 gweithredoedd y bwriedir iddynt gael effeithiau cadarnhaol ar gyfer un her hefyd gael 
 effeithiau negyddol anfwriadol ar iechyd a llesiant. 

7. Gall defnyddio lens amlochrog yr Her Driphlyg, ac offer fel Asesu’r Effaith ar Iechyd, 
 alluogi gwneuthurwyr penderfyniadau a pholisïau i ddeall yr effaith gronnol ar 
 amrywiaeth o faterion yn ymwneud â phenderfynyddion allweddol iechyd a grwpiau 
 poblogaeth (Gweler Adran 3).

Crynodeb Gweithredol
Mae diogelwch bwyd cenedlaethol ac ar yr aelwyd yn benderfynyddion allweddol 
iechyd, llesiant a thegwch ddylai fod yn ystyriaethau annatod fel rhan o drefniadau 
ôl-Brexit, cynllunio adferiad pandemig COVID-19 ac addasu i’r newid yn yr hinsawdd.

Diffinnir Diogelwch Bwyd fel a ganlyn: ‘pan fydd gan bob person, ar bob adeg, 
fynediad corfforol ac economaidd i fwyd digonol, diogel a maethlon sydd yn 
bodloni eu hanghenion deietegol a’u dewisiadau o ran bwyd ar gyfer bywyd egnïol 
ac iach’ (Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO), 1996).
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Grwpiau poblogaeth sydd yn cael eu heffeithio:
Mae’r boblogaeth gyfan yn cael ei heffeithio gan ddiogelwch bwyd.  Mae grwpiau agored i 
niwed o’r boblogaeth sydd yn cael eu heffeithio’n arbennig o negyddol neu gadarnhaol yn 
cynnwys: y rheiny ar incwm isel, grwpiau yn ymwneud ag oed (e.e. plant a phobl hŷn), rhieni 
unigol, teuluoedd â phlant, galwedigaethau amaethyddol ac yn ymwneud â physgota a 
gweithwyr mewn sectorau sydd yn agored i Brexit, COVID-19 a’r newid yn yr hinsawdd.

Gweithredoedd Posibl 
Mae ystod eang o weithredoedd y gall gwneuthurwyr polisïau a phenderfyniadau eu 
gwneud i alluogi iechyd a llesiant mewn perthynas â diogelwch bwyd yng Nghymru.  Mae’r 
gweithredoedd hyn yn ymwneud â thri dimensiwn canlynol diogelwch bwyd:

l Argaeledd Bwyd (yn cynnwys cynhyrchu, cyflenwi, systemau bwyd a masnach a 
 chytundebau masnach).

l Hygyrchedd Bwyd (yn cynnwys bwyd fel hawl dynol a chost bwyd a ffactorau 
 economaidd).  

l Defnydd o Fwyd (yn cynnwys ymddygiad unigol yn ymwneud â bwyd). (Gweler Adran 5).



CREU’R SEFYLLFA

o’r bwyd gafodd ei ddefnyddio yn y 
DU yn 2020 wedi ei fewnforio o’r UE 
(Chatham House, 2020).

(Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig et al, 2020). (Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig et al, 2020).

64%
yn hunangynhaliol o 
ran bob math o fwyd

77%
yn hunangynhaliol mewn 
‘mathau cynhenid o fwyd’

Mae’r Deyrnas Unedig:

Yn 2017, roedd 217,000 o bobl 
yn cael eu cyflogi ar draws holl 
sectorau’r gadwyn gyflenwi bwyd a 
diod (i lawr o 232,000 yn 2016) 

Yn 2019, roedd y sector bwyd yn 
cynrychioli 6% o gyflogaeth. 
(Bwyd a Diod Cymru, 2019)

Roedd tri mewn deg o blant yn byw 
mewn tlodi yn 2020.  Roedd 13% o 
oedolion yng Nghymru wedi eu nodi i 
fod yn wynebu amddifadedd materol 
(hynny yw, ddim yn gallu fforddio pethau 
sylfaenol fel cael cartref heb leithder) 

(Sefydliad Joseph Rowntree, 2020).  
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83%17%
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o un flwyddyn i’r llall yn Ebrill 2020 ond 
roedd eisoes wedi bod yn cynyddu am y pum 
mlynedd diwethaf (Chatham House, 2020).

Dibyniaeth ar fanc bwyd
I FYNY
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£0.529bn
o allforion bwyd 
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(Bwyd a Diod Cymru, 2019)
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Grwpiau Poblogaeth sydd wedi eu 
Heffeithio gan Ansicrwydd Bwyd

Mae 44% o rieni sengl, 90% 
ohonynt yn fenywod, yn byw 
mewn tlodi yng Nghymru 
(Senedd Cymru, 2020). 

Yn 2020, enillodd dros 
70% o weithwyr yn 
sector bwyd y DU lai 
na £10 yr awr 
(Chatham House, 2020). 

Canfu 23% o bobl hŷn 
fod cael gafael ar fwyd 
yn ystod cyfnodau clo 
COVID-19 yn heriol
(Age Cymru, 2020). 

Mae 39% o’r holl weithwyr 
benywaidd o dan 25 oed yn 
gweithio mewn sectorau 
gafodd eu gorfodi i gau yn 
ystod pandemig COVID-19
(Senedd Cymru, 2020). 

Mae ansicrwydd 
bwyd cymedrol neu 
sylweddol 10% yn 
uwch ymysg menywod 
na dynion yn 2020 
(Armstrong et al, 2021) 

Yn y Deyrnas Unedig:
• Dywedodd 17% fod eu haelwydydd wedi poeni 

yn y 12 mis diwethaf am redeg allan o fwyd cyn 
bod arian i brynu mwy

• Dywedodd 13%, yn y 12 mis diwethaf, eu 
bod wedi rhedeg allan o fwyd pan nad oedd 
ganddynt yr arian i gael mwy

• Dywedodd 10% fod eu haelwydydd wedi profi 
peidio â gallu fforddio bwyta prydau cytbwys

• Dywedodd 44% eu bod wedi gwneud o leiaf un 
newid i’w trefniadau prynu neu fwyta yn y 12 
mis diwethaf am resymau ariannol

• Nododd y Rhwydwaith Cymorth Bwyd 
Annibynnol gynnydd o 62% yn nosbarthiad 
parseli bwyd mewn argyfwng yn Hydref 2020 
o’i gymharu â Hydref 2019 (Asiantaeth Safonau 
Bwyd, 2019)

Mae’r rheiny sydd yn 25 oed 
ac yn iau fwy na dwywaith 
mor debygol o weithio mewn 
sector gafodd ei orfodi i 
gau yn ystod pandemig 
COVID-19 
(Y Sefydliad Iechyd, 2020). 

POBL HŶN CYMUNEDAU 
GWLEDIG

TEULUOEDD 
RHIANT UNIGOL

Pobl ar incwm isel – Yn ystod pandemig COVID-19, roedd bron hanner yr enillwyr isaf yng Nghymru wedi eu 
cyflogi mewn sectorau ‘wedi eu cau i lawr’.  Mae’r rhain yn cynnwys pobl ifanc, menywod a phobl o ethnigrwydd 
Bangladeshaidd, Du Caribïaidd a Phacistanaidd. (Senedd Cymru, 2020).

Ffermwyr neu weithwyr amaethyddiaeth - roedd gan y sector amaethyddiaeth 78,000 o weithwyr yn 2017 
os yw’r holl ffermwyr a’r gweithwyr amaethyddol yn cael eu cynnwys.  Mae’r sector yn cynrychioli 6% o’r holl 
gyflogaeth yng Nghymru (Bwyd a Diod Cymru, 2019).

Mae mudwyr yn y DU yn fwy tebygol o fod yn gweithio mewn diwydiannau fel gwasanaethau llety a bwyd.  Maent 
hefyd yn fwy tebygol o fod yn hunangyflogedig, mewn gwaith dros dro, ac yn llai tebygol o fod yn berchen ar eu 
cartrefi eu hunain (Senedd Cymru, 2020).

MENYWOD INCWM ISEL PLANT A 
PHOBL IFANC
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Trosolwg o’r Her Driphlyg
Mae pandemig byd-eang Coronafeirws SAR-COV-02 (COVID-19) wedi 
datgelu’r berthynas gymhleth, gydblethedig rhwng iechyd, llesiant, 
anghydraddoldebau, yr economi, yr amgylchedd, a chymdeithas yn 
gyffredinol (Dyakova et al., 2021).  Trwy wneud hynny, mae wedi 
creu anghydraddoldebau newydd, ond hefyd wedi gwaethygu 
anghydraddoldebau iechyd oedd eisoes yn bodoli.  Mae digwyddiadau 
fel y Deyrnas Unedig (DU) yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE) 
(‘Brexit’) a’r newid yn yr hinsawdd hefyd wedi cael effaith gronnol ar 
iechyd a llesiant poblogaeth Cymru.

Mae angen i adferiad y DU ar ôl y pandemig ystyried, a rhyngweithio’n ddi-dor, gydag 
ymadawiad y DU o’r UE.  Mae’n rhaid iddo hefyd ystyried sut i ddatblygu cadernid 
cenedlaethol a lleol a rhoi cymorth i lawer o ddiwydiannau a chymunedau agored i niwed 
sydd hefyd yn wynebu her gynyddol newid yn yr hinsawdd a thywydd eithafol.  Mae Cymru 
fel cenedl wedi gorfod ymgodymu â natur aml-wedd ac esblygol Brexit, COVID-19 a’r newid 
yn yr hinsawdd nid yn unig yn ynysig, ond fel cyfanrwydd cronnol.  Mae’r ffaith nad yw’r rhain 
yn ddigwyddiadau sefydlog ac y byddant yn mynd a dod yn ystod y tymor byr, canolig a’r 
hirdymor, yn cymhlethu pethau ymhellach.  Yn fyr, mae Cymru a’r DU yn wynebu ‘Her Driphlyg’ 
ddigynsail y mae’n rhaid mynd i’r afael â hi mewn ffordd gydlynus – un sydd yn ystyried 
dyfodol y blaned a’i phoblogaeth ac yn nodi atebion i’r heriau llesiant ac economaidd y mae 
Brexit a COVID-19 wedi tynnu sylw mawr atynt.

Yn 2019, cynhaliodd Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU), Canolfan 
Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd (WHO CC) ar ‘Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant’ 
yn Iechyd Cyhoeddus Cymru Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (HIA) o ran goblygiadau iechyd y 
cyhoedd Brexit er mwyn deall yn well oblygiadau iechyd a thegwch yr heriau gwahanol hyn 
(Green et al., 2019).  Mae HIA yn broses systematig a hyblyg yn seiliedig ar dystiolaeth sydd yn 
nodi effeithiau cadarnhaol a negyddol polisïau, cynlluniau a digwyddiadau fel Brexit ar iechyd 
a llesiant poblogaeth.  Mae hefyd yn nodi cyfleoedd ar gyfer elw o ran iechyd ac effeithiau 
negyddol anfwriadol y mae angen eu lliniaru.  Mae’n canolbwyntio ar degwch ac fel rhan o’r 
broses, mae’n amlygu’r effeithiau penodol ar gyfer grwpiau agored i niwed o’r boblogaeth 
sydd yn cael eu heffeithio’n benodol, er enghraifft, plant neu’r rheiny sydd ar incwm isel 
(WHIASU, 2012). 

Gan ddefnyddio’r un lens amlochrog sydd yn cynnwys safbwyntiau uniongyrchol, tymor 
canolig a hirdymor, defnyddiwyd ymagwedd HIA hefyd ar gyfer agweddau uniongyrchol 
pandemig COVID-19 er enghraifft, y ‘Polisi Aros Gartref a Chadw Pellter Cymdeithasol’ (y 
cyfeirir ato’n aml fel ‘y cyfnod clo’) a gweithio gartref a hyblyg (Green et al., 2020a; Green et 
al., 2020b).  Ar ben hynny, mae HIA yn cael ei orffen ar hyn o bryd sydd yn asesu effaith newid 
hinsawdd yng Nghymru ar iechyd a llesiant (Green et al., 2021 i ddod).   Mae’r gwaith hyd yma 
eisoes wedi dangos sawl elfen a synergedd cyffredin yn y tair her yma o ran effaith ar draws 
anghydraddoldebau iechyd, a phenderfynyddion ehangach iechyd. 
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Papurau Pwyslais yr Her Driphlyg:
Mae’r papur hwn yn un o gyfres o adroddiadau byr gyda’r 
nod o roi trosolwg strategol, lefel uchel, o’r rhyngweithio 
cymhleth rhwng Brexit, COVID-19 a’r newid yn yr 
hinsawdd (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel yr ‘Her Driphlyg’) 
a phenderfynyddion allweddol iechyd, llesiant a thegwch. 
 Gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth, mae pob papur 
yn canolbwyntio ar benderfynydd allweddol iechyd 
neu grŵp poblogaeth penodol gyda’r nod o 
gynorthwyo rhanddeiliaid strategol a sefydliadol i 
ddeall yr Her Driphlyg sy’n wynebu Cymru nawr, 
ac yn y dyfodol, yn well.  Mae’n rhoi awgrymiadau
 i wneuthurwyr penderfyniadau a pholisi, 
sefydliadau a chymunedau, ynghylch sut dylid 
mynd i’r afael â’r effeithiau hyn ac mae’n nodi’r 
camau posibl y gallant eu cymryd. 

Mae’r Papur Pwyslais hwn yn canolbwyntio ar fater Diogelwch Bwyd ac iechyd a llesiant yng 
nghyd-destun yr Her Driphlyg yng Nghymru.
 
Nod:
l Galluogi dealltwriaeth well o’r effeithiau cadarnhaol posibl ar iechyd, llesiant a thegwch 
 neu gyfleoedd ac effeithiau negyddol yr Her Driphlyg ar ddiogelwch bwyd i boblogaeth 
 Cymru.
l Rhoi trosolwg o grwpiau poblogaeth yng Nghymru fydd yn cael eu heffeithio’n bennaf 
 gan yr Her Driphlyg mewn perthynas â diogelwch bwyd.
l Dadansoddi cyd-destun polisi Cymru, y DU a rhyngwladol presennol ac yn y dyfodol, yn 
 cynnwys ystyriaeth o ysgogiadau polisi.
l Cyfleu gweithredoedd posibl ar gyfer y dyfodol i ystod o randdeiliaid eu hystyried 
 a’u gweithredu yn cynnwys lliniaru posibl o ran unrhyw effeithiau negyddol neu 
 negyddol anfwriadol a sut i gynyddu cyfleoedd.

Methodoleg: 
Gan ddatblygu tystiolaeth a chanfyddiadau o’r HIA blaenorol a gynhaliwyd, gwnaed chwiliadau 
tystiolaeth cyflym o’r llenyddiaeth academaidd a llwyd, ynghyd â synthesis polisi o’r cyd-
destun polisi a’r ymateb polisi.  Yn ogystal, cynhaliwyd cyfweliadau gyda rhanddeiliaid 
allweddol yng Nghymru.  Mae mwy o wybodaeth am y Fethodoleg Chwilio a ddefnyddiwyd ar 
gyfer y chwiliad tystiolaeth ar gael yn Atodiad A.

Cynulleidfa: 
Nod y papur hwn yw hysbysu gwneuthurwyr polisïau a phenderfyniadau ar draws ystod eang 
o sectorau a lleoliadau yn cynnwys gwasanaethau a systemau iechyd y cyhoedd a gofal iechyd, 
yr amgylchedd a datblygu cynaliadwy, cynllunio gofodol a rhanddeililaid sefydliadol strategol 
yn cynnwys cyrff cyhoeddus a’r trydydd sector.

Cydnabyddiaeth: 
Dymuna’r awduron ddiolch i’r rheiny a roddodd o’u hamser, eu gwybodaeth, tystiolaeth a’u 
harbenigedd wrth ddatblygu’r papur hwn.  

COVID 19

BREXIT
NEWID YN YR 

HINSAWDD
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1 BETH YW DIOGELWCH BWYD? 

Mae bwyd yn angen sylfaenol ac yn gynhwysyn hanfodol ar gyfer bywyd da 
(Oxfam Cymru, 2021).  Mae diogelwch bwyd yn fesur deinamig o dlodi ac yn 
benderfynydd allweddol pwysig o iechyd, llesiant a thegwch ar lefel poblogaeth 
genedlaethol ond hefyd ar lefel unigol a chymunedol. (Blwch 1; Sefydliad Iechyd 
y Byd, 2019).   

Blwch 1: Diffiniad o Ddiogelwch Bwyd
 
Mae diogelwch bwyd wedi cael ei ddiffinio fel a ganlyn “…pan fydd gan bob person, ar 
bob adeg, fynediad corfforol ac economaidd i fwyd digonol, diogel a maethlon sydd yn 
bodloni eu hanghenion deietegol a’u dewisiadau o ran bwyd ar gyfer bywyd egnïol ac 
iach” (FAO, 1996).
 
Mae Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin (2020) o’r farn bod diogelwch bwyd ‘yn cynnwys popeth bron 
am y ffordd y mae pobl yn cael mynediad at fwyd; o argaeledd byd-eang, i gadernid y 
gadwyn gyflenwi a gwariant aelwyd’. 

Ceir tair colofn diogelwch bwyd: argaeledd, mynediad a defnydd (Aborisade, 2014).  
Mae’r tri dimensiwn yma yn crynhoi’r myrdd o faterion sydd yn gysylltiedig â chreu 
ansicrwydd bwyd a gellir eu defnyddio i nodi’r meysydd ar gyfer gweithredu.  
Mae angen sefydlogrwydd ar draws bob un o’r tri hefyd. 

2 PAM MAE DIOGELWCH BWYD YN BWYSIG AR GYFER IECHYD,  
 LLESIANT A THEGWCH YNG NGHYMRU? 

Mae’r cysylltiadau rhwng diogelwch (ac ansicrwydd) bwyd ac iechyd, llesiant a 
thegwch eisoes wedi eu sefydlu (Jaron a Galal, 2009; Leddy et al., 2020).   Mae 
grwpiau gwahanol yn y boblogaeth yn fwy agored i brofi ansicrwydd bwyd nag 
eraill, gyda thystiolaeth yn dangos mai’r nodweddion canlynol sydd â’r perygl 
mwyaf o ansicrwydd bwyd (Loopstra, Reeves a Tarasuk, 2019; Sosenko et al., 
2019, Sefydliad Bwyd ac Amaeth, 2021):

l Menywod
l Grwpiau iau 
l Hunaniaeth nad yw’n wyn
l Aelwydydd â phlant
l Lefelau addysg isel
l Grwpiau di-waith ac incwm isel
l Problemau iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu bywyd
l Rhieni unigol/aelwydydd rhieni sengl
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Mae tystiolaeth yn dangos os nad yw anghenion sylfaenol yn cael eu bodloni, gall ansicrwydd 
bwyd o ganlyniad gael effeithiau sylweddol ar les corfforol a meddyliol, a chymdeithasol ac 
emosiynol (Leddy et al., 2020; Lee at al., 2012).  Mae deiet a maeth gwael sydd yn deillio o 
ansicrwydd bwyd yn gysylltiedig ag ystod o ganlyniadau iechyd gwael, yn cynnwys gordewdra 
a chyflyrau metabolaidd cysylltiedig yn cynnwys diabetes Math 2 a chlefyd cardiofasgwlaidd, 
yn ogystal ag amrywiaeth o ganserau a chlefyd yr iau (Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil 
Iechyd (NIHR), 2020).  Mae mynediad gwael at fwyd, bwyd iach yn arbennig, yn cyfrannu at 
ddiffyg maeth yn arbennig i grwpiau o’r boblogaeth fel plant ar aelwydydd incwm isel neu 
ardaloedd difreintiedig (Gundersen a Kreider, 2009; Lee et al., 2012).  Mae gordewdra hefyd 
yn broblem i aelwydydd incwm isel gan fod bwyd mwy maethlon yn tueddu i fod yn ddrutach 
ac o ganlyniad mae teuluoedd yn dewis bwyd llai maethlon sydd yn llawn egni, ond yn rhatach 
(FAO, 2018).

Gall ansicrwydd bwyd hefyd beryglu gallu unigolion i reoli eu cyflyrau iechyd, gyda phryder 
am gynnydd mewn diffygion o ran maeth a diffyg maeth yn y DU – gyda defnyddwyr banciau 
bwyd yn arbennig mewn perygl (Loopstra a Lalor, 2017).  Gall ansicrwydd bwyd gael effeithiau 
negyddol ar ddeiet ac iechyd y boblogaeth yn gyffredinol, er enghraifft, gyda ffrwythau 
a llysiau yn aml yn ddrutach na bwydydd rhatach sydd yn llawn egni a chalorïau, gyda’r 
canlyniad o ddeiet llai iach gan fod pobl sydd yn byw gydag ansicrwydd bwyd yn llai tebygol 
o fwyta ffrwythau a llysiau yn rheolaidd (FAO, 2018).  Yn ogystal, mae ansicrwydd bwyd yn 
gysylltiedig â chyfraddau straen uwch ac iechyd meddwl gwael (Yau, Adams a White, 2020).  
Mae tystiolaeth hefyd sydd yn awgrymu bod ansicrwydd bwyd yn cael effaith negyddol ar 
ddatblygiad plant (NIHR, 2020).

Mae byw mewn tlodi ac ar incwm isel yn ffactorau sydd yn cyfrannu at ddiogelwch bwyd 
(Gundersen a Kreider, 2009).  Mae Blwch 2 yn amlygu rhai ystadegau allweddol mewn 
perthynas â diogelwch bwyd yng Nghymru.

Blwch 2: Ystadegau allweddol
 
Cyn pandemig COVID-19, roedd 700,000 o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi, oedd yn 
cynnwys tri mewn deg o blant (Sefydliad Joseph Rowntree, 2020). 

Yn 2020, roedd 13% o oedolion yng Nghymru wedi eu nodi i fod yn wynebu amddifadedd 
materol (hynny yw, yn methu â fforddio pethau sylfaenol fel cael cartref heb leithder) 
(Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2020).  Mae lefelau uchel o amddifadedd perthynol 
yn bodoli o fewn dinasoedd a chymoedd de Cymru a threfi arfordirol ac ar y ffin yng 
ngogledd Cymru (Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, 2019). 

O ran iechyd y cyhoedd a gordewdra, yn gyffredinol, roedd 61% o bobl yng Nghymru wedi 
eu nodi i fod dros bwysau neu yn ordew; roedd 25% yn ordew.  Roedd 67% o ddynion 
dros bwysau neu’n ordew a 55% o fenywod.  (Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2020). Roedd 
cyfanswm o 25% wedi bwyta o leiaf yn unol â’r canllaw o bum darn o ffrwythau neu lysiau 
y diwrnod blaenorol.  Roedd y rheiny sydd wedi eu diffinio i fod yn wynebu amddifadedd 
materol yn llai tebygol o wneud hyn (Ystadegau ar gyfer Cymru, 2020).

Yn 2019, nododd 10% o aelwydydd yng Nghymru eu bod yn byw gyda diogelwch bwyd isel 
neu isel iawn (Asiantaeth Safonau Bwyd, 2019). 

Yn ogystal, yn 2019, nododd 17% o boblogaeth Cymru fod eu haelwyd wedi poeni 
yn y 12 mis diwethaf am redeg allan o fwyd cyn bod arian i brynu mwy.  Dywedodd 
cyfrannau tebyg yn y 12 mis diwethaf eu bod wedi profi bwyd yn rhedeg allan pan nad 
oedd ganddynt arian i gael mwy (13%) neu bod eu haelwyd wedi profi methu fforddio 
bwyta prydau cytbwys (10%).  Dywedodd 44% eu bod wedi gwneud o leiaf un newid 
i’w trefniadau prynu neu fwyta yn y 12 mis diwethaf am resymau ariannol (Asiantaeth 
Safonau Bwyd, 2019).
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2.1 CYD-DESTUN POLISI   

Rhyngwladol 
Mae mesurau polisi bwyd rhyngwladol yn cael effaith ganlyniadol ar ddiogelwch bwyd 
domestig yng Nghymru a’r DU, yn arbennig o ystyried dibyniaeth y DU ar fewnforion.  Yn ôl 
Mynegai Diogelwch Bwyd Byd-eang 2020 (Uned Wybodaeth The Economist a Corteva, 2021), 
mae’r DU yn chweched o ran diogelwch bwyd, gyda’r graddau yn seiliedig ar fforddiadwyedd, 
argaeledd, adnoddau naturiol, ac ansawdd a diogelwch bwyd (McCarthy, 2021). 

Mae Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (SDG y CU) yn cynnwys nodau sydd 
yn gysylltiedig â mater diogelwch bwyd, Nod 2 (Dim Newyn), Nod 3 (Iechyd a Llesiant Da), Nod 
9 Diwydiant (Arloesi a Seilwaith) a Nod 12 (Defnydd a Chynhyrchu Cyfrifol) (Y Cenhedloedd 
Unedig, 2020b; Y Cenhedloedd Unedig, 2021a; Y Cenhedloedd Unedig, 2021b; Y Cenhedloedd 
Unedig, 2021c) yn arbennig.  Mae Nod 2 yn anelu at ddim newyn, ac mae’r CU yn adlewyrchu 
ar y pryder byd-eang am newyn acíwt, gan amlygu y gallai COVID-19 ddyblu nifer y bobl sydd 
yn dioddef (Cenhedloedd Unedig, 2020a).  Yn ogystal, nid yw’r byd ar y trywydd i gyflawni ei 
nod o Ddim Newyn erbyn 2030, gyda’r nifer y tu hwnt i 840 miliwn erbyn 2030 (FAO, 2020).  
Mae’r Sefydliad Bwyd ac Amaeth wedi datgan yn ei adolygiad diweddar o ‘Ddiogelwch bwyd 
a maeth ar draws y byd’ bod y pandemig bellach wedi gwneud hyn yn llawer mwy heriol (FAO, 
2021). 

Y Deyrnas Unedig 
Mae pandemig COVID-19, canlyniadau Brexit a’r trafodaethau masnach rhyngwladol, ac 
Adolygiad Annibynnol newydd o’r Strategaeth Fwyd Genedlaethol ar gyfer Lloegr, wedi 
ysgogi mwy o graffu seneddol ar ddiogelwch bwyd a’i natur ansicr i rai yn Lloegr a’r DU.  Mae 
masnach a thrafodaethau ar gyfer Cytundebau Masnach Rydd (FTA) yn fater i Lywodraeth y 
DU ac nid yw wedi ei ddatganoli i Gymru. 

Cyhoeddodd Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) Llywodraeth y DU 
Ran Un o Adolygiad Annibynnol Strategaeth Fwyd Genedlaethol Lloegr ym mis Gorffennaf 
2020 (Dimbleby, 2020), sydd yn nodi croestoriadedd COVID-19, y newid yn yr hinsawdd 
a masnach.  Mae’n adlewyrchu ar y ffordd y denodd pandemig COVID-19 sylw at y pwnc, 
gan ystyried na wnaeth y system fwyd chwalu am fod y pandemig byd-eang yn ‘gyfres o 
gyfyngiadau lleol iawn a difrifol iawn ar ochr alw yr economi’, sydd yn dangos eu bod yn credu 
y gallai unrhyw bandemig yn y dyfodol fod â goblygiadau mwy difrifol i ddiogelwch bwyd 
domestig yn y DU.  Mae Rhan Dau o’r Strategaeth, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2021, 
yn cynnwys argymhellion i’r llywodraeth yn cynnwys cyflwyno treth ailffurfio siwgr a halen 
ac yna defnyddio rhywfaint o’r refeniw i helpu teuluoedd incwm isel i gael ffrwythau a llysiau 
ffres, gan leihau’r effaith ar y GIG; lleihau anghydraddoldeb yn ymwneud â deiet er enghraifft 
trwy ymestyn cymhwysedd am brydau ysgol am ddim ac ariannu rhaglen Gweithgareddau a 
Bwyd yn ystod y Gwyliau a chynyddu’r defnydd o dir trwy warantu’r gyllideb ar gyfer taliadau 
amaethyddol hyd at o leiaf 2029 i helpu ffermwyr gyda phontio Brexit.  Mae hefyd yn amlygu’r 
angen i greu newid hirdymor yn niwylliant bwyd y DU trwy fuddosddi arian i greu system fwyd 
well a monitro’r rhaglen Data System Fwyd (Strategaeth Fwyd Genedlaethol (2021).  Er bod y 
strategaeth hon yn canolbwyntio ar Loegr, mae rhyng-gysylltedd system fwyd y DU yn golygu 
bydd y strategaeth yn ddylanwadol ar gyfer Cymru hefyd.

Masnach Ryngwladol
Yn ôl yr FAO, mae un ym mhob pum calori y mae person yn ei fwyta wedi croesi o leiaf un 
ffin ryngwladol (FAO, 2020).  Mae Brexit wedi galluogi’r DU i ddatblygu polisïau masnach 
ryngwladol cwbl annibynnol am y tro cyntaf mewn bron 50 mlynedd.  Mae hwn yn faes 
polisi heb ei ddatganoli, ac yn hyn o beth, mae’n faes lle mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru 
ddylanwadu ar y drafodaeth ar lefel y DU a gwneuthurwyr polisïau a thrafodwyr iechyd a 
masnach. 
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Trwy gydol trafodaeth Brexit, roedd polisi bwyd y dyfodol yn ganolog i’r trafodaethau 
ynghylch a fyddai’r DU yn cael ei rheoleiddio’n fwy neu lai y tu allan i’r UE, gyda rhywfaint o 
anghytundeb ynghylch a fyddai cynnyrch bwyd penodol yn cael ei fewnforio trwy bolisïau 
masnach yn y dyfodol neu beidio (Green et al., 2019; Cyfadran Iechyd y Cyhoedd, 2019).  Nid 
oedd y trafodaethau hyn yn gynhenid gysylltiedig â diogelwch bwyd ond fel llwybr tuag at 
iechyd a llesiant trwy gytundebau masnach, nodir po isaf yw’r tariff ar gynnyrch, yr isaf y 
dylai’r pris a godir ar ddefnyddwyr fod.  Gan fod y DU yn dibynnu ar fewnforio rhai mathau 
hanfodol o fwyd, gall polisi masnach yn y dyfodol gael effaith sylweddol ar ddiogelwch ac 
iechyd aelwydydd (Green et al., 2019; Cyfadran Iechyd y Cyhoedd, 2019). 

Mae Strategaeth Fwyd Genedlaethol Lloegr yn pwysleisio na fydd cyfaddawdu ar safonau 
bwyd mewn trafodaethau masnach yn y dyfodol (Dimbleby, 2020; Strategaeth Fwyd 
Genedlaethol, 2021).  Mae’r datganiad hwn wedi bod yn bresennol yn holl safbwyntiau trafod 
yr Adran Masnach Ryngwladol hyd yn hyn, gyda Seland Newydd a Siapan (Adran Masnach 
Ryngwladol 2020; Adran Masnach Ryngwladol 2020a) er enghraifft.  Mae’r asesiad effaith 
ar gyfer cytundeb masnach y DU-Siapan (Adran Masnach Ryngwladol 2021) yn datgan bod y 
Llywodraeth ‘yn sefyll yn gadarn mewn trafodaethau masnach er mwyn sicrhau bod unrhyw 
gytundebau masnach yn y dyfodol yn cyd-fynd â gwerthoedd ffermwyr a defnyddwyr ar draws 
y DU.’
 
Mae’r argymhellion i Lywodraeth y DU yn ymwneud â masnach a wnaed yn y Strategaeth Fwyd 
Genedlaethol yn cynnwys:

l Galwad i dariffau mewn Cytundebau Masnach Rydd ond gael eu torri os yw ‘safonau 
 craidd’ y DU yn cael eu bodloni, yn cynnwys amddiffyniadau amgylcheddol a hinsawdd;

l Comisiynu adroddiad annibynnol i’r holl FTA a argymhellir, i asesu effeithiau ar 
 gynhyrchiant economaidd, diogelwch bwyd, iechyd y cyhoedd, yr amgylchedd a’r newid 
 yn yr hinsawdd, cymdeithas a llafur, hawliau dynol a lles anifeiliaid.

Mae’r Comisiwn Masnach ac Amaethyddiaeth (TAC), corff annibynnol sydd yn cynghori 
Llywodraeth y DU, yn cyflwyno gweledigaeth o fwyd sydd yn ‘ddiogel, yn iach, yn fforddiadwy, 
wedi ei gynhyrchu mewn ffordd nad yw’n niweidio’r blaned, yn parchu urddas anifeiliaid ac yn 
rhoi gwobr ddigonol i’r rheiny sydd yn gysylltiedig’ (Adran Masnach Ryngwladol 2021a).  Mae’r 
TAC yn argymell chwe egwyddor y dylai’r DU anelu atynt mewn trafodaethau masnach.  Mae’r 
rhain wedi eu nodi ym Mlwch 3.

Blwch 3: Chwe egwyddor a argymhellir gan y Comisiwn Masnach 
ac Amaethyddiaeth:
 
l Hyrwyddo rhyddfrydoli masnach, er mwyn dylanwadu’n gadarnhaol ar arloesedd a 
 chynhyrchiant, a phris a dewis i ddefnyddwyr
l Rhoi blaenoriaeth i sector bwyd-amaeth domestig sydd yn ffynnu gyda 
 chefnogaeth polisïau domestig a masnach
l Sicrhau bod mewnforion bwyd-amaeth yn bodloni safonau y DU/rhyngwladol ar 
 ddiogelwch bwyd a bioddiogelwch
l Paru mynediad i’r farchnad ddi-dariff â safonau hinsawdd, amgylchedd, lles 
 anifeiliaid a moesegol perthnasol
l Arwain newid i’r fframwaith rhyngwladol o reolau ar fasnach a safonau perthnasol, 
 i fynd i’r afael â heriau byd-eang y newid yn yr hinsawdd a dirywiad amgylcheddol
l Cynorthwyo gwledydd datblygol i gael mynediad at fuddion masnach byd-eang
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Er nad yw’r egwyddorion hyn yn ystyried diogelwch bwyd yn benodol, mae’n amlwg y 
gallai fod rhai effeithiau cadarnhaol ar ddiogelwch bwyd yng Nghymru a’r DU os cânt eu 
gweithredu, er enghraifft, llai o gost i ddefnyddwyr.  O safbwynt iechyd a llesiant, mae’n 
parhau bod yn rhaid i fwyd â phris is gynnal safonau ansawdd bwyd uchel a chynnwys maeth. 

Ymysg ei 22 o argymhellion, mae adroddiad y Comisiwn Masnach ac Amaethyddiaeth (TAC) yn 
argymell bod Llywodraeth y DU yn datblygu strategaeth ar gyfer masnach bwyd-amaeth ac 
yn alinio polisïau ar fasnach, cymorth a’r newid yn yr hinsawdd – gwelir yr argymhelliad olaf 
hwn fel dull o ‘gynorthwyo ein nodau diogelwch bwyd’.  Mae argymhellion pellach yn galw am 
gryfhau asesiadau effaith polisïau masnach trwy asesiadau ansoddol gwell ar gyfer iechyd, 
llesiant, bioddiogelwch a’r amgylchedd. 
 

Cymru
Nid oes gan Gymru ei ‘system fwyd’ benodol, ar wahân ond mae’n rhan o system fwyd 
gyffredinol gymhleth a dryslyd fewnol a rhyngwladol y DU sydd yn cael ei dylanwadu gan 
fasnach, cynhyrchu, polisïau, ymddygiad a digwyddiadau fel Brexit neu bandemig COVID-19. 
Gallai mwy o ffocws ar sefydlu system fwyd fwy cynaliadwy yng Nghymru ddod i’r amlwg yn y 
dyfodol agos, oherwydd y cyhoeddiad diweddar am ddewis Bil Bwyd arfaethedig (Cymru) yn y 
balot ar gyfer Bil Aelod cyntaf y Chweched Senedd (Senedd Cymru, 2021).

Cynhyrchiant bwyd a chyflenwad bwyd
Roedd cynllun gweithredu diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant bwyd a diod 
yn rhedeg o 2014-2020, ac yn ystyried diogelwch bwyd yn fras (Llywodraeth Cymru, 2014).  

Ceir cyswllt clir mewn dogfennau polisi presennol rhwng cynhyrchiant bwyd a’r newid yn 
yr hinsawdd ac effaith bwyd ar iechyd y cyhoedd.  Gwelir hyn mewn dogfennau polisi fel 
Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010-2020 (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2010) a Tuag at Dwf 
Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020 (Llywodraeth 
Cymru, 2014).  Mae cysylltiad wedi bod hefyd rhwng diogelwch bwyd a chynaliadwyedd 
amgylcheddol, er enghraifft, pwysleisiodd y cynllun gweithredu Tuag at Dwf Cynaliadwy yr 
angen am gydbwysedd rhwng ‘bwydo ein poblogaeth ein hunain, ynghyd ag uchelgeisiau 
allforio ac i gyd o fewn terfynau amgylcheddol’, gan ddatgan ‘os nad yw’r amgylchedd yn cael 
ei gynnal yna ni fydd diogelwch bwyd yn bosibl yn y tymor hwy’ (Llywodraeth Cymru, 2014). 
 
Ymysg galwadau eraill, amlygodd y cynllun yr angen i’r gadwyn fwyd gyflwyno llwybr carbon 
isel, effeithlonrwydd adnoddau a buddsoddi mewn cyfalaf naturiol (Llywodraeth Cymru, 
2014).  Er bod rhai o’r dogfennau hyn wedi dod i ben, mae Papur Gwyn Bil Amaethyddiaeth 
(Cymru) (Llywodraeth Cymru, 2021d) yn hyrwyddo rheolaeth tir cynaliadwy ac mae’n gyfle i 
Gymru ddatblygu a hyrwyddo polisïau’r dyfodol i gefnogi ffermwyr ac eraill i gynhyrchu bwyd 
mewn ffordd gynaliadwy mewn byd ôl-Brexit.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi amlinellu 
ei safle masnach ryngwladol (Llywodraeth Cymru, 2021a) ac yn 2020 cyhoeddodd Pwysau 
Iach, Cymru Iach sydd yn canolbwyntio ar leihau lefelau gordewdra a hybu dewisiadau bwyd 
iachach, deiet a maeth yng Nghymru (Llywodraeth Cymru, 2020e). 
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3 EFFAITH YR HER DRIPHLYG AR DDIOGELWCH BWYD O RAN  
 IECHYD, LLESIANT A THEGWCH   

Nododd tystiolaeth a nodwyd yn HIA Brexit, COVID-19 a’r newid yn yr hinsawdd a’u 
dadansoddiad fod diogelwch bwyd yng Nghymru wedi cael ei effeithio’n sylweddol gan 
yr Her Driphlyg.   Mae’r papur hwn yn trafod effaith (gadarnhaol, negyddol a chyfleoedd) 
uniongyrchol, sylweddol cronnol posibl (a gwirioneddol lle gwelir hynny) yr Her Driphlyg 
ar ddiogelwch bwyd ar draws ystod o benderfynyddion a grwpiau poblogaeth agored i 
niwed yn unig.  Ceir materion eraill yn ymwneud â diogelwch bwyd ac iechyd, er enghraifft, 
twyll bwyd, y gwnaeth HIA unigol eu hamlygu, ond nid yw’r rhain wedi eu cynnwys oni 
bai eu bod wedi cael eu heffeithio gan bob un o’r tair her.  Ceir diffiniadau o’r effaith, er 
enghraifft, cadarnhaol neu negyddol, yn Atodiad A: Methodoleg. 

Wedi eu dadansoddi yn dair prif golofn diogelwch bwyd (argaeledd, mynediad a defnydd) 
a gefnogir gan sefydlogrwydd gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol, mae tystiolaeth 
wedi dangos effeithiau’r Her Driphlyg (Ffigur 1) ar draws ystod o benderfynyddion bwyd a 
grwpiau poblogaeth (Blwch 4).

Mae’r adran hon yn rhoi dealltwriaeth o’r effeithiau iechyd a llesiant uniongyrchol a 
chronnol a’r grwpiau a allai gael eu heffeithio.
  
Ffigur 1: Crynodeb o’r penderfynyddion a’r llwybrau allweddol

Cost bwyd 
/ ffactorau 

economaidd

Ymddygiad 
bwyd unigol

Defnydd o 
Fwyd

Hygyrchedd 
Bwyd

Bwyd fel hawl 
dynol

Cyflenwad 
bwyd

Masnach 
ac effaith 

Cytundebau 
Masnach Rydd 

(FTA)
Argaeledd 

Bwyd

Cynhyrchiant 
bwyd

Systemau 
bwyd

DIOGELWCH 
BWYD



16     Ymateb i Her Driphlyg Brexit, COVID-19 a’r Newid yn yr Hinsawdd o ran iechyd, llesiant a thegwch yng Nghymru

Blwch 4: Grwpiau poblogaeth sydd wedi eu heffeithio
 
l Poblogaeth gyfan
l Grwpiau yn ymwneud ag oed yn cynnwys plant, pobl ifanc a phobl hŷn
l Menywod
l Teuluoedd ac yn arbennig rhieni unigol sydd yn fenywod â phlant
l Y rheiny oedd eisoes yn agored iawn i niwed cyn COVID-19 (incwm isel, di-waith, 
 teuluoedd rhiant sengl, oedolion â phlant, oedolion ag anableddau, grwpiau Du, 
 Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig)
l Unigolion sydd yn gwarchod â chyflyrau iechyd sydd eisoes yn bodoli a’r rheiny y 
 nodir eu bod yn fregus yn glinigol
l Unigolion sydd yn gorfod hunanynysu 
l Grwpiau incwm isel (yn cynnwys pobl anabl, di-waith, grwpiau oed iau, grwpiau 
 Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ac aelwydydd â phlant) 
l Y rheiny sydd yn ddi-waith
l Pobl sydd yn byw mewn ardaloedd ynysig / wedi eu gorboblogi, yn cynnwys 
 teuluoedd mewn ardaloedd gwledig (yn ymwneud â galwedigaeth)
l Oedolion ag anableddau 
l Y rheiny sydd yn byw mewn cymunedau difreintiedig
l Ffermwyr
l Pysgotwyr
l Gweithwyr mewn sectorau sydd yn agored i niwed oherwydd Brexit, mesurau 
 rheoli COVID-19 a’r newid yn yr hinsawdd (manwerthu, lletygarwch, gweithfeydd 
 cynhyrchu bwyd, cyflogwyr mawr a allai adleoli o Gymru)
l Gweithlu amaethyddol tymhorol, er enghraifft casglwyr a phacwyr
l Y rheiny sydd wedi eu cyflogi yn y diwydiant bwyd (ieuenctid gwledig, mudwyr a 
 gweithwyr tymhorol, tlodion gwledig)
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3.1 ARGAELEDD BWYD

Wedi eu heffeithio’n gadarnhaol gan: Wedi eu heffeithio’n negyddol gan:

Brexit COVID-19 Newid Hinsawdd Brexit COVID-19 Newid Hinsawdd

3 3 3 3 3 3

Grwpiau o’r boblogaeth sydd wedi eu heffeithio:
• Y boblogaeth gyfan
• Ffermwyr
• Grwpiau incwm isel

Cyflenwad bwyd

Effeithiau cadarnhaol

Yn gadarnhaol, nid oes llawer o dystiolaeth wedi bod o gadwyni cyflenwi bwyd yn cael eu 
heffeithio’n ddramatig gan yr Her Driphlyg hyd yn hyn, gan arwain at argaeledd eang parhaus 
bwyd.  Amlygodd dechrau pandemig COVID-19 yr effaith y gall ymddygiad defnyddwyr ei 
chael ar gyflenwad bwyd, gyda phrynu mewn panig a phentyrru stoc yn gwthio cyflenwadau 
bwyd yn y DU tuag at sefyllfa ansefydlog (Ranta a Mulrooney, 2021; Yuen et al., 2020; Green 
et al., 2020a).  Fodd bynnag, unwaith y tawelodd y prynu mewn panig, parhaodd y cadwyni 
cyflenwi yn gadarn wedi hynny (Matthews, 2021; Green et al., 2020a; Swyddfa Seneddol 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg (POST), 2020).  Nid yw Brexit wedi cael yr effaith fawr a 
ragwelwyd ar gadwyni cyflenwi (Deloitte, 2021; Hallam, 2020) er bod rhywfaint o dystiolaeth 
yn cydnabod ei fod yn broblem, yn arbennig mewn porthladdoedd gyda gofynion ar gyfer 
gwaith papur newydd a rhagofalon cyfyngiant COVID-19 (Canty, 2021).  Ni wnaeth tywydd 
eithafol ar ddechrau 2020 a 2021 darfu ar y cadwyni cyflenwi. 

Mae’r sefyllfa bresennol yn gyfle i Gymru a’r DU ailfeddwl y polisi bwyd a chyflenwad yn 
cynnwys edrych ar ffyrdd fyddai’n dda ar gyfer cynaliadwyedd amgylcheddol, er enghraifft 
gallai cadwyni cyflenwi byrrach olygu llai o becynnu, prosesu a llai o filltiroedd bwyd a gallai 
gryfhau pwysigrwydd ffermwyr Cymru yn system fwyd y DU (Petetin, 2020).  Mae tystiolaeth 
yn awgrymu y gallai hyn gael sgîl-effaith ar ddeiet ac ymddygiad iechyd wrth i bobl addasu i 
brynu bwyd mwy tymhorol ac wedi ei gynhyrchu’n lleol (OECD, 2020; Davis, Downs a Gephart, 
2021).

Effeithiau negyddol

Er bod y cyflenwad bwyd wedi cael ei gynnal, mae’r Her Driphlyg wedi cael rhai effeithiau 
negyddol hefyd, gan greu rhwystrau i gyflenwad bwyd eu goresgyn.  Yn ystod pandemig 
COVID-19, mae cyfyngiadau ar gludo mathau penodol o fwyd i’r farchnad wedi cyfyngu 
cyflenwadau (UN, 2020a).  Er enghraifft, mae ffrwythau a llysiau sy’n cael eu cludo drwy’r awyr 
wedi cael eu hamharu gan fod cyfuniad o ymadael â’r UE a phandemig COVID-19 wedi cael 
eu gwaethygu gan brinder gyrwyr HGV (Chatham House, 2020; Canty, 2021). Mae cynllunio 
ar gyfer Brexit wedi dangos y gallai unrhyw ddosbarthu bwyd a tharfu ar gadwyni cyflenwi 
bwyd gael effaith negyddol ar grwpiau agored i niwed yn cynnwys y rheiny sydd ar incwm isel 
(Shanks et al., 2020). 
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Wedi eu heffeithio’n gadarnhaol gan: Wedi eu heffeithio’n negyddol gan:

Brexit COVID-19 Y Newid yn yr 
Hinsawdd Brexit COVID-19 Y Newid yn yr 

Hinsawdd

3 3 3 3 3 3

Grwpiau o’r Boblogaeth sydd wedi eu heffeithio:
• Y boblogaeth gyfan
• Teuluoedd ar incwm isel
• Ffermwyr 
• Pysgotwyr

Masnach ac effaith Cytundebau Masnach Rydd (FTA)

Effeithiau cadarnhaol

Mae’r Her Driphlyg yn gyfle i ailfeddwl, diwygio a gorfodi Cytundebau Masnach a 
Masnach Rydd (FTA) presennol a allai gael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch bwyd.  Mae 
uchelgeisiau masnach y DU yn datgan na fydd y DU yn lleihau rheoliadau yn ymwneud 
â bwyd neu amgylcheddol a chynnal cadwyni cyflenwi.  Mae hyn yn cynnwys Cytundeb 
Masnach a Chydweithredu (TCA) y DU-UE a lofnodwyd yn ddiweddar (Adran Masnach 
Ryngwladol, 2021b).  Er i Strategaeth Fwyd Cymru ddod i ben yn 2020, mae Strategaeth 
Fwyd Genedlaethol newydd Lloegr yn galw am ddim cyfaddawdu ar safonau bwyd a gallai 
fod yn ddylanwadol i holl wledydd y DU y mae llunio polisïau masnach wedi ei gadw ar gyfer 
Llywodraeth San Steffan (Dimbleby, 2020).  Yng Nghymru, mae Pwysau Iach, Cymru Iach 
(Strategaeth Ordewdra Cymru) a pholisïau ategol yn cynnwys rheoleiddio bwyd a safonau 
maeth cadarn fel camau i’w gweithredu (Llywodraeth Cymru, 2021e). 

Os daw Rhwystrau Tariff Masnach (TTB) i rym gallent gynyddu costau cynnyrch wedi ei 
fewnforio o ganlyniad i Brexit, gallai diwydiannau fel amaethyddiaeth elwa wrth i boblogaeth 
Cymru newid i gynnyrch sydd yn cael ei dyfu’n fwy lleol (Levell et al., 2017; Levell a Keiller, 
2018).  Fodd bynnag, mae’r ansicrwydd ynghylch y rhain ar hyn o bryd yn gwneud hyn yn un o 
sawl elfen ‘anhysbys’ sydd yn gallu gwneud cynllunio a pholisi diogelwch bwyd yn heriol, yn 
arbennig am nad yw masnach yn fater wedi ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru. 

Ynghyd â phandemig COVID-19 a Brexit, mae’r newid yn yr hinsawdd wedi amlygu heriau 
ychwanegol i gyflenwadau bwyd yn y tymor byr a’r hirdymor (Carey, Murphy ac Alexandra, 
2020).  Asesodd Adroddiad Tystiolaeth Asesu Risg Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer y DU 
fod gan dywydd eithafol y potensial i effeithio ar gynhyrchiant byd-eang bwyd, masnach 
a chadwyni cyflenwi, gan wneud prisiau yn fwy anwadal a / neu newid cynhyrchiant yn yr 
hirdymor (Pwyllgor ar Newid Hinsawdd y DU, 2017).  Cafodd hyn ei atgyfnerthu gan adolygiad 
Strategaeth Fwyd 2021 yn Lloegr sydd yn amlygu y bydd y sioc mawr nesaf i gyflenwad bwyd y 
DU yn cael ei achosi gan y newid yn yr hinsawdd (Strategaeth Fwyd Genedlaethol, 2021).  

Er ei fod yn cael ei reoli’n effeithiol, mae’r prynu mewn panig cychwynnol a welwyd yn ystod 
ton gyntaf y pandemig wedi amlygu gor-ddibyniaeth y DU ar ddosbarthu, ‘mewn pryd’, 
strategaethau a bwydydd sydd yn cael eu mewnforio gyda chynnyrch eraill (Carey, Murphy 
ac Alexandra 2020; Ranta a Mulrooney, 2021).  Ynghyd â Brexit ac effaith bosibl y newid yn 
yr hinsawdd, mae pwysigrwydd cadwyni cyflenwi byrrach i gynnal diogelwch bwyd wedi cael 
ei ddatgelu gan y pandemig sydd hefyd â’r gallu i amharu ar gadwyni cyflenwi byd-eang.  Er 
enghraifft, gallai gwledydd sydd yn allforio grawnfwyd leihau lefel eu hallforion, neu gael 
eu heffeithio gan ddiffyg cynaeafwyr a gallai hyn achosi argyfwng mewn gwledydd sydd yn 
dibynnu’n helaeth ar y cynnyrch hwn a phrinder mewn eraill fel y DU (Mottaleb, Mainuddin a 
Sonobe, 2020). 
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Wedi eu heffeithio’n gadarnhaol gan: Wedi eu heffeithio’n negyddol gan:

Brexit COVID-19 Y Newid yn yr 
Hinsawdd Brexit COVID-19 Y Newid yn yr 

Hinsawdd

3 3 3 3 3 3

Grwpiau o’r Boblogaeth sydd wedi eu heffeithio:
• Ffermwyr
• Gweithlu amaethyddol tymhorol h.y. casglwyr
• Pysgotwyr
• Teuluoedd mewn ardaloedd gwledig (yn ymwneud â galwedigaeth) 
• Gweithwyr mewn gweithfeydd cynhyrchu
• Menywod beichiog
• Pobl hŷn
• Plant

Cynhyrchu bwyd

Effeithiau negyddol

Yn negyddol, mae tystiolaeth yn amlygu y gallai dyfodol FTA o ganlyniad i Brexit ganiatáu 
mwy o gynnyrch rhad ac wedi ei addasu’n genetig i mewn i’r DU (Shanks et al., 2020) neu 
arwain at newidiadau mewn deddfwriaeth lem ar hyn o bryd yn ymwneud â’r mater hwn 
(Law Library of Congress, 2014).  Byddai hyn yn cael effaith negyddol ar iechyd a llesiant, yn 
arbennig i deuluoedd ar incwm isel ac mewn perygl o ansicrwydd bwyd (Friel, Gleeson, Thow 
et al., 2013). 

Mewn dyfodol ôl-Brexit, ni fydd rhai amddiffyniadau’r UE yn berthnasol bellach i fewnforion 
bwyd, a allai arwain at fewnforio bwyd o ansawdd is.  Er bod gwarantau wedi eu sefydlu 
ar hyn o bryd yn ymwneud â safonau, gallai hyn newid gyda newidiadau i fasnach, polisi 
economaidd neu amgylcheddol y llywodraeth yn y dyfodol (The Affordable Food Deal, 2020).

Effeithiau cadarnhaol

Gallai’r Her Driphlyg ddarparu agoriad i ystyried yn fanylach sut mae bwyd yn cael ei dyfu 
yng Nghymru, ac yn fwy eang yn y DU, gyda chyfleoedd i gynyddu cynhyrchiant bwyd a 
dibynnu llai ar fewnforion (Green et al., 2021 i ddod).  Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig 
Bil Amaethyddiaeth (Cymru) newydd ac mae’n amlinellu ymagwedd ‘egin gwyrdd’ ar gyfer 
cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy gan weithio gyda ffigurau o’r diwydiant bwyd a diod yng 
Nghymru (Llywodraeth Cymru, 2021a). 

Gallai hinsawdd cynhesach yng Nghymru yn y dyfodol arwain yn gadarnhaol at amrywiaeth 
yn y mathau o fwydydd sydd yn cael eu cynhyrchu (Green et al, 2021 i ddod) gyda thymhorau 
tyfu hwy, mwynach a allai hefyd gynyddu cynnyrch (An et al., 2018; Mbow a Rosenzweig, 
2019; Molotoks, Smith a Dawson, 2020).  Gallai newid hinsawdd hefyd gynyddu a hwyluso’r 
defnydd o wybodaeth ac arbenigedd sydd gan dyfwyr Cymru a phroffesiynau fel ffermwyr a 
physgotwyr yn barod o ran gwarchod adnoddau ac ecosystemau (Savo et al., 2017).

Gall cynhyrchu bwyd a thyfu’n lleol roi buddion cymdeithasol, iechyd a llesiant er enghraifft, 
llai o ynysu, iechyd meddwl gwell (Green et al., 2021 i ddod; Sustain, 2021).  Amlygwyd y 
gall gerddi cymunedol weithredu fel ‘banciau bwyd anffurfiol’ ar gyfer cynnyrch ffres ac y 
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gallai hyn helpu i leihau ansicrwydd bwyd a thlodi, a gallai roi sgiliau garddio hanfodol i bobl 
(Sustain, 2021).  Mae cyfle i Gymru newid patrymau ymddygiad y boblogaeth trwy fod yn fwy 
hunangynhaliol a thyfu eu bwyd eu hunain a gwneud defnydd gwell o wasanaethau ac asedau 
cymunedol lleol.  Mae gan y tir mewn rhai cymunedau yng Nghymru botensial enfawr ar gyfer 
twf ffrwythau a llysiau lleol a gall annog cynhyrchu nid yn unig cynnyrch lleol ond economïau 
sylfaenol lleol (Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol, 2021; Llywodraeth Cymru, 2021c). 

Yn ogystal, mae’r gostyngiad mewn mewnforion yn gyfle i fod yn fwy hunangynhaliol, 
arallgyfeirio a thyfu a manwerthu cynnyrch yn lleol sydd yn gallu rhoi buddion fel mwy o 
ddiogelwch ariannol i ffermwyr a mwy o gadwyni cyflenwi i farchnadoedd awyr agored a 
manwerthwyr lleol (Mora et al., 2020; Green et al., 2021 i ddod).  Fodd bynnag, mae’n rhaid 
bod yn ofalus – er ei fod yn wir bod buddion cadarnhaol i gynyddu cynnyrch a gwerthiannau 
lleol – mae’n rhaid cydnabod bod y bwyd sydd yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru yn fach o’i 
gymharu â’r cynnyrch sydd ei angen i gynnal y boblogaeth (The Grocer, 2020). 

Mewn perthynas â phandemig COVID-19, gallai cyfyngiadau ar symud pobl, ynghyd â 
rheoliadau mewnfudo Brexit a newidiadau i batrymau hinsawdd fod yn gyfle i symud ‘byddin 
tir’ newydd o gasglwyr cynnyrch tymhorol yn y DU yn dilyn Brexit ac ar ôl y pandemig 
(Kaplan, 2020).  Gallai’r pandemig hefyd fod yn gyfle ar gyfer cynnydd mewn safonau o ran 
cynhyrchu bwyd ar draws y byd er enghraifft, rheolau hylendid mwy caeth ar gyfer y gweithlu 
a chynhyrchu a glanhau trwyadl amlach a chadw pellter cymdeithasol (Petetin, 2020).

Effeithiau negyddol

Mae’r newid yn yr hinsawdd a thywydd eithafol ar draws y byd yn dwysáu problemau yn 
ymwneud â chynhyrchu bwyd mewn gwledydd sydd yn allforio ac mae wedi arwain at lai o 
gynnyrch mewn rhai cnydau blaenllaw ar draws y byd (Mbow a Rosenzweig, 2019) a thrwy 
hyn, o bosibl, yn effeithio ar y DU a’r systemau bwyd yng Nghymru.  Enghraifft o’r fath yw 
pysgodfeydd sydd hefyd yn gallu cael eu heffeithio gan orbysgota (rhannu’r un ardaloedd 
pysgota gyda’r UE a gwladwriaethau eraill) mwy o lygredd a dirywiad arfordirol (Savo et al., 
2017). 

Mae’r rheiny ag incwm isel mewn mwy o berygl o ansicrwydd bwyd oherwydd yr Her 
Driphlyg wrth i brisiau gynyddu oherwydd prinder gydag anallu i brynu mewn crynswth neu 
bentyrru stoc oherwydd diffyg incwm gwario (Green et al., 2020a; Mbow a Rosenzweig, 
2019).  Gallai newid yn yr hinsawdd gynyddu’r perygl o glefydau, yr effaith ar ansawdd 
maeth bwyd a chnydau a tharfu ar ddulliau teg a chyfiawn ar gyfer cynhyrchu a darparu bwyd 
(Hoegh-Guldberg et al., 2018; Veenema et al., 2017; Pozarny, 2016; Mbow a Rosenzweig, 
2019).  Gallai ffactorau yn ymwneud â’r hinsawdd effeithio ar ddolydd morwellt, sydd yn 
gyffredin yng Nghymru, ac ecosystemau pysgod/anifeiliaid.  Gallai fod effeithiau pellach ar 
yr ecosystem ac felly, penderfynyddion dynol iechyd (Li, 2017; Hancock, Spady a Soskolne, 
2015).

Mae pandemig COVID-19 a Brexit wedi cael effaith negyddol sylweddol ar y gweithlu mudol 
tymhorol (Green et al., 2019; Mitaritonna a Ragot, 2020; Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr, 
2020) oherwydd rheoleiddiadau mudo a newidiadau i fisas, cwarantîn a’r potensial am fwy 
o fynychder a pherygl o haint COVID-19.  Mae cyfyngiadau’r cyfnod clo wedi cael effaith 
negyddol ar gynhyrchu bwyd ar draws y byd oherwydd gweithlu yn hunanynysu, prinder 
gweithwyr, mwy o reoliadau hylendid a chadw pellter cymdeithasol (Petetin, 2020).  

Cafwyd cynhyrchiant is o ran planhigion ar draws y byd (yng Nghymru hefyd) oherwydd 
trosglwyddiad feirws mewn planhigion cynhyrchu bwyd oer (Chatham House, 2020; 
Llywodraeth Cymru, 2020e). Mae cyfyngiadau teithio cenedlaethol a rhyngwladol hefyd wedi 
effeithio ar dymhorau plannu er enghraifft, oedi o ran tyfu a chynaeafu cynnyrch (Petetin, 
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2020; Chatham House, 2020).  Mae llai o incwm o gnydau wedi eu difetha a chynnyrch heb 
eu casglu oherwydd digwyddiadau newid yn yr hinsawdd byd-eang a lleol a newidiadau 
mewnfudo Brexit wedi dwysáu’r effeithiau hyn i gynhyrchwyr a’u gweithlu (Petetin, 2020; 
Chatham House, 2020).

Mae amaethyddiaeth yn unig yn cynhyrchu 10% o nwyon tŷ gwydr y DU er gwaetha’r 
ffaith ei fod yn cyfrannu llai nag 1% o’n GDP (Dimbleby, 2021).  Amlygwyd bod cynnydd 
mewn cynhyrchiant cynnyrch llaeth (cynnyrch blaenllaw yng Nghymru a’r DU) yn cyfrannu 
at gynnydd yn y newid yn yr hinsawdd sydd wedyn yn effeithio ar iechyd a llesiant trwy 
benderfynyddion iechyd eraill er enghraifft, trwy dywydd eithafol fel y llifogydd (Grout 
et al., 2020) a ddigwyddodd yng Nghymru yn 2020 a 2021.  Mae gan fynychder cynyddol 
digwyddiadau o’r fath oblygiadau i’r system fwyd yng Nghymru. 

Ceir hefyd risg gynyddol i ffermwyr a physgotwyr yn sgîl newid yn yr hinsawdd ac effaith 
ar dywydd eithafol er enghraifft, mwy o stormydd a llifogydd (Savo et al., 2017).  Gall 
newidiadau i batrymau glaw y DU a thymheredd eithafol mwy cyson a newidiadau 
amgylcheddol arwain at effaith negyddol gyffredinol ar gynhyrchu bwyd yn y DU (Pwyllgor 
Archwilio Amgylcheddol, 2019).  I’r gwrthwyneb, gall prinder dŵr effeithio ar golli cnydau 
a chafwyd cyfnodau estynedig o sychder yng Nghymru a allai effeithio ar ddiwydiant (mae 
amaethyddiaeth yn ddiwydiant sy’n defnyddio llawer o ddŵr) (James, 2020; Pwyllgor Newid 
Hinsawdd y DU, 2017; Savo et al., 2017) ac aelwydydd. 

Mae newidiadau mewn cynhyrchu, a thrwy newid yn yr hinsawdd, wedi cael eu nodi i fod yn 
effeithio ar gynnwys maeth ac ansawdd cnydau a bwyd (Hoegh-Guldberg et al., 2018; Mbow 
a Rosenzweig, 2019).  O ran grwpiau sydd wedi eu heffeithio gan ddiffyg maeth, mae’r 
rheiny sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio yn cynnwys y rheiny ar incwm isel, menywod 
beichiog, pobl hŷn a phlant (CU, 2018; DeFries et al., 2019).

Yn olaf, mewn perthynas â diogelwch bwyd a chyflogaeth, ceir y mater cysylltiedig pwysig 
o ddiogelwch swyddi ar gyfer y rheiny sydd wedi eu cyflogi yn y diwydiant bwyd a’r rheiny 
mewn sectorau cefnogol fel lletygarwch a chasglwyr cynnyrch a gweithwyr tymhorol (UN, 
2020a; Senedd Cymru, 2020). 
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Wedi eu heffeithio’n gadarnhaol gan: Wedi eu heffeithio’n negyddol gan:

Brexit COVID-19 Y Newid yn yr 
Hinsawdd Brexit COVID-19 Y Newid yn yr 

Hinsawdd

3 3 3 3 3 3

Grwpiau o’r Boblogaeth sydd wedi eu heffeithio:
• Y boblogaeth gyfan
• Ffermwyr
• Pysgotwyr

Systemau bwyd

Effeithiau cadarnhaol

Mae systemau bwyd wedi eu diwydiannu ar draws y byd wedi parhau’n gydnerth wrth 
wynebu’r pandemig er gwaetha’r heriau (Matthews, 2021).  Mae canlyniadau’r pandemig a 
Brexit wedi cael eu hamlygu fel elfennau sydd wedi darparu cyfle i ddatblygu model bwyd 
democratig sydd yn rhoi cyfle i ddinasyddion gymryd rhan weithredol yn y ffordd y caiff 
systemau bwyd cynaliadwy eu datblygu a’u cyflwyno (Petetin, 2020). Gall hyn roi cyfle i 
safbwyntiau gwahanol ynghylch y ffordd y dylai bwyd gael ei gynhyrchu a’i ddefnyddio gael eu 
cyfleu ar lefel leol a chenedlaethol (Petetin, 2020). 

Gallai amrywiaeth yn y ffordd y caiff bwyd ei gynhyrchu ar gyfer y boblogaeth, a’r incwm sydd 
yn cael ei greu trwy ddulliau gwahanol gan ffermwyr a chynhyrchwyr eraill, sicrhau diogelwch 
bwyd a maeth a gallai hefyd roi mwy o ddiogelwch ariannol i ffermwyr a physgotwyr unwaith y 
mae cymorth ariannol / cymorthdaliadau o’r UE er enghraifft wedi dod i ben (Mora et al., 2020; 
Shanks et al., 2020). Yn ogystal, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi datgan na fydd 
safonau bwyd yn lleihau o ganlyniad i newidiadau i’r system fwyd oherwydd Brexit (Pwyllgor 
Archwilio Amgylcheddol, 2019) ac mae hyn yn parhau hyd yn hyn. 

Mae diogelwch bwyd a’i ansicrwydd wedi cael ei gydnabod fel mater allweddol gan 
Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Cymru a gwnaeth adroddiad Comisiynydd y 
Dyfodol 2020 argymhelliad polisi i ddatblygu strategaeth system fwyd ar gyfer Cymru sydd 
yn cysylltu pob elfen o’r system o’r ‘fferm i’r fforc’ (Llywodraeth Cymru, 2020d).  Roedd 
hwn hefyd yn gysylltiedig â’r cysyniad o gyllideb Adferiad Gwyrdd oedd yn canolbwyntio 
ar amgylchedd cynaliadwy mewn byd ôl-bandemig ac ôl-Brexit (Pyke, 2021).  Gallai’r 
ymgynghoriad ar Bil Amaeth (Cymru) newydd (Llywodraeth Cymru, 2021d) ddarparu 
cyfleoedd i wneud hyn. 

Yn rhyngwladol, mae diogelwch y system fwyd, yn yr un modd, yn cael ei gydnabod fel mater 
hanfodol a chynhelir Uwchgynhadledd lefel uchel Systemau Bwyd y CU yn nhymor yr hydref 
2021 fydd yn ystyried rôl systemau bwyd o ran bodloni SDG y CU a lleihau allyriadau i gyrraedd 
targedau Cytundeb Paris (Hobert a Negra, 2020).  Cynhelir cyfarfod cyn yr Uwchgynhadledd 
yn rhithiol o Rufain, yr Eidal o 19-21 Gorffennaf 2021 (UN, 2021d).  Mae hwn eto yn gyfle am 
ddeialog a gweithredu’n fyd-eang.
 
Effeithiau negyddol

Yn negyddol, cafwyd beirniadaeth nad oes digon o ffocws wedi bod ar y system fwyd fel 
‘penderfynydd iechyd a llesiant ‘ymhellach i fyny’r gadwyn’ (Shanks et al., 2020).  Mae’r papur 
yn nodi bod angen i iechyd y cyhoedd fel proffesiwn newid y naratif ynghylch mater systemau 
bwyd mewn byd ôl-bandemig ac ôl-Brexit fel bod ffocws ar ei rôl yn hwyluso iechyd a llesiant 
da, yn dwysáu neu’n lleihau anghydraddoldeb.  Mae hefyd yn galw ar welliannau i’r sail 
dystiolaeth yn ymwneud ag iechyd a systemau bwyd. 
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Mae wedi cael ei ddatgan gan Bwyllgor Archwilio Amgylcheddol Tŷ’r Cyffredin nad oes digon 
o bwyslais ar gynhyrchu ffrwythau a llysiau yn y system fwyd bresennol yn y DU a’i fod yn 
canolbwyntio gormod ar fathau eraill o gynnyrch ffres ac wedi ei brosesu (Pwyllgor Archwilio 
Amgylcheddol, 2019).  Mae hefyd wedi cael ei awgrymu y gallai Deddf Amaethyddiaeth 2020 
y DU fod yn gyfle coll i integreiddio nodau iechyd y cyhoedd i bolisi amaethyddol newydd y 
DU ac arwain y byd yn ailosod y system fwyd i ganolbwyntio yn rhannol ar ddiogelwch bwyd, 
iechyd a nodau newid yn yr hinsawdd (Seferidi et al., 2019). 

Mae effaith COVID-19, Brexit, y newid yn yr hinsawdd a thywydd eithafol wedi effeithio 
ar gynhyrchu bwyd (FAO, 2020a) fel yr amlinellwyd yn Adran 3a (Cynhyrchu Bwyd).  Mae 
pandemig COVID-19 a’r straen economaidd a ddigwyddodd o’i herwydd hefyd wedi amlygu 
natur rhyng-gysylltiedig a’r gwendidau mewn systemau bwyd byd-eang fel bregusrwydd 
cadwyni cyflenwi a sut mae tlodi ac incwm yn cael effaith sylweddol ar ddiogelwch bwyd ac 
iechyd a llesiant (Hobert a Negra, 2020). 

Mae gwastraff yn y system fwyd yn cael effaith negyddol bwysig ar ddiogelwch bwyd.  Mae 
wedi ei nodi bod angen i systemau amaethyddiaeth yn fyd-eang ddod yn fwy cynhyrchiol gyda 
llai o wastraff er mwyn gwella diogelwch bwyd yn gyffredinol (UN, 2020a).  Ar yr un pryd, 
mae angen i’r boblogaeth yn gyffredinol weld bwyd fel adnodd hanfodol a rhywbeth allai fod 
yn brin yn y dyfodol a lleihau gwastraff ar draws y system yn unol â hynny.  Cafodd llawer o 
wastraff bwyd ei greu trwy bentyrru yn ystod diwrnodau cynnar y pandemig (Newman, 2020).

Mae gwastraff bwyd oherwydd niwed wrth gludo ac amodau gwael wrth storio yn cael 
effaith sylweddol ar ddiogelwch bwyd a chafodd hyn ei ddwysáu gan ofynion gwaith papur 
ychwanegol a rheoliadau yn sgîl Brexit a’r pandemig (Chavez-Dulanto et al., 2020).  Dylid 
mynd ar drywydd arferion amaethyddol a systemau bwyd cynaliadwy, yn cynnwys cynhyrchu a 
defnydd, o safbwynt holistaidd ac integredig.
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Wedi eu heffeithio’n gadarnhaol gan: Wedi eu heffeithio’n negyddol gan:

Brexit COVID-19 Y Newid yn yr 
Hinsawdd Brexit COVID-19 Y Newid yn yr 

Hinsawdd

3 3 3 3 3

Grwpiau o’r Boblogaeth sydd wedi eu Heffeithio:
• Plant
• Teuluoedd â phlant ar yr aelwyd
• Yr unigolion hynny oedd eisoes yn agored iawn i ddiogelwch bwyd:

• Grwpiau incwm isel
• Di-waith
• Teuluoedd rhiant unigol
• Plant a phobl ifanc
• Oedolion â phlant
• Oedolion ag anableddau
• Grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig
• Ffermwyr
• Unigolion sydd yn byw mewn ardaloedd ynysig / wedi eu gorboblogi
• Menywod hŷn
• Menywod

Bwyd fel hawl dynol

3.2 HYGYRCHEDD BWYD   

Effeithiau cadarnhaol

Mae pandemig COVID-19 wedi cynyddu’r sylw sydd yn cael ei roi i ddiogelwch bwyd ac mae 
wedi ategu pwysigrwydd bwyd fel hawl dynol, fel yr amlinellir yn Nodau Datblygu Cynaliadwy 
y Cenhedloedd Unedig (UN, 2020a).  Mae hyn yn cynnwys trafodaethau ac yn canolbwyntio 
ar brydau ysgol am ddim (FSM), pecynnau bwyd (a’u cynnwys maeth) ar gyfer grwpiau o’r 
boblogaeth sydd yn agored i niwed fel pobl hŷn, unigolion sydd yn gwarchod a’r rheiny sydd 
mewn perygl neu’n byw mewn tlodi bwyd ac ansicrwydd bwyd (Llywodraeth Cymru, 2020a; 
2020b; 2020c).  Er bod mesurau a chynlluniau wedi cael eu sefydlu a’u gweithredu i gyfyngu’r 
effaith, nid oedd hyn yn mynd i’r afael yn gyfan gwbl â’r effeithiau negyddol (Synnwyr Bwyd 
Cymru, 2021).  

Byddai goblygiadau i ‘sefyllfa dim cytundeb’ Brexit o ran unigolion ac aelwydydd am y gallai 
cadwyni cyflenwi fod wedi cael eu tarfu’n ddifrifol a goblygiadau economaidd o ran pris bwyd 
yn cynyddu a allai fod wedi effeithio, er enghraifft, ar y rheiny ar incwm isel, rhieni unigol 
ac wedi gwaethygu tlodi bwyd yn y DU a hawl person i fwyd (Human Rights Watch, 2019a; 
Human Rights Watch, 2019b). Fodd bynnag, mae’r Cytundeb Masnach a Chydweithredu wedi 
osgoi hyn. 
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Wedi eu heffeithio’n gadarnhaol gan: Wedi eu heffeithio’n negyddol gan:

Brexit COVID-19 Y Newid yn yr 
Hinsawdd Brexit COVID-19 Y Newid yn yr 

Hinsawdd

3 3 3

Grwpiau o’r Boblogaeth sydd wedi eu heffeithio:
• Menywod
• Grwpiau incwm isel
• Di-waith
• Pobl hŷn
• Teuluoedd â phlant ar yr aelwyd
• Unigolion sydd yn byw mewn ardaloedd difreintiedig
• Menywod 
• Grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig

Cost bwyd / ffactorau economaidd

Effeithiau negyddol

Nododd Ymchwiliad Bwyd Plant y DU a sefydlwyd yn 2018 fod 160,000 o blant sydd yn byw 
yng Nghymru yn methu â fforddio’r deiet a argymhellir gan y llywodraeth (Sefydliad Bwyd, 
2019).  Mae pandemig COVID-19 wedi dwysáu hyn gyda llawer mwy o blant wedi eu nodi 
i fod bellach yn byw mewn ansicrwydd bwyd (Synnwyr Bwyd Cymru, 2021).  Canfu arolwg 
YouGov y Sefydliad Bwyd a gynhaliwyd ar ddechrau Ebrill 2020 fod aelwydydd â phlant 
50% yn fwy tebygol o fod yn profi ansicrwydd bwyd na’r rheiny heb blant (Sefydliad Bwyd, 
2020a).   

Yng Nghymru yn benodol, nododd fod 14% o deuluoedd wedi nodi ansicrwydd bwyd, o’i 
gymharu â 17% ar gyfer y DU yn gyffredinol (Sefydliad Bwyd, 2020b). Cafodd mynediad at 
brydau ysgol am ddim a chlybiau brecwast yng Nghymru eu cyfyngu hefyd oherwydd cau 
ysgolion (Loopstra, 2020; Shanks et al., 2020). Yn ystod y cyfnod clo, mae niferoedd banciau 
bwyd a niferoedd parseli bwyd brys wedi cynyddu a nododd Ymddiriedolaeth Trussell 
gynnydd o 47% yn nifer y parseli bwyd brys tri diwrnod a ddosbarthodd yn y chwe mis o fis 
Mawrth i fis Medi 2020, o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2019 yn cynnwys cynnydd arbennig 
o nodedig yn nifer y parseli bwyd sydd yn mynd i blant (Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Tŷ’r 
Cyffredin, 2021). 

Mae tystiolaeth yn dangos bod diogelwch bwyd ansefydlog yn effeithio ar nifer o grwpiau 
o’r boblogaeth.  Mae menywod wedi cael eu nodi i fod wedi eu heffeithio’n anghymesur o 
negyddol am mai nhw sydd fwyaf tebygol o golli prydau er mwyn bwydo eu plant a chafodd 
ei amlygu y gallai’r hawl i fwyd gael ei effeithio gan Brexit a’r cynnydd mewn prisiau a tharfu 
ar gadwyni cyflenwi (Richardson, 2021; Human Rights Watch, 2019a; Sosenko et al., 2019). 
 
Roedd allgáu digidol ar gyfer rhai grwpiau agored i niwed o’r boblogaeth, er enghraifft 
y rheiny sydd yn byw mewn ardaloedd gwledig â mynediad gwael at fand eang a phobl 
hŷn, yn golygu nad oeddent yn gallu siopa ar-lein ar ddechrau, neu trwy gydol, pandemig 
COVID-19, gan effeithio’n negyddol ar eu hiechyd a’u llesiant (Green et al., 2020a).  Canfu 
bron chwarter (23%) pobl hŷn yng Nghymru fod cael gafael ar fwyd yn ystod y cyfnod clo 
yn heriol (Age Cymru, 2020).  Yn ogystal, dywedodd 27% o bobl anabl bod cael nwyddau, 
meddyginiaethau a hanfodion yn peri pryder.  Mae hyn yn cymharu â 12% o bobl nad ydynt 
yn anabl (Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), 2021). 
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Effeithiau negyddol

Mae tystiolaeth yn amlygu bod ystod o effeithiau negyddol mewn perthynas â chost bwyd 
a ffactorau economaidd fel incwm a chyflogaeth a diogelwch bwyd yn sgîl yr Her Driphlyg.  
Rhagwelir y bydd y newid yn yr hinsawdd yn cael effaith negyddol ar fynediad at fwyd trwy 
newidiadau mewn cost (Pwyllgor ar Newid Hinsawdd y DU, 2017).  Mae newid hinsawdd 
hefyd yn effeithio ar ddiogelwch bwyd o ganlyniad i’r effaith fyd-eang ar amaethyddiaeth 
a physgota (Pozarny, 2016; Roy et al., 2018; Mbow a Rosenzweig, 2019).  Gall hyn gael sgîl-
effaith a gall greu risg o ran cynhyrchu a masnachu bwyd domestig a rhyngwladol (Tŷ’r 
Arglwyddi, 2019).  O ganlyniad i ostyngiad posibl yng nghyflenwad bwyd amaethyddol, 
rhagfynegir bod disgwyl i brisiau bwyd gynyddu (Gautier, Denis a Locatelli, 2016; Mbow a 
Rosenzweig, 2019; Pozarny, 2016) fydd yn cael effaith niweidiol o ganlyniad ar ddiogelwch 
bwyd grwpiau fel y rheiny ar incwm is, y rheiny sydd yn anweithgar yn economaidd a phobl hŷn 
(Mbow a Rosenzweig, 2019; Vos, 2015). 

Gallai symud tuag at fwy o gynaliadwyedd amgylcheddol a datgarboneiddio hefyd arwain 
at effeithiau negyddol anfwriadol gyda chostau cynyddol bwyd a chadwyn gyflenwi (OECD, 
2015).  Amcangyfrifir y gallai cynnydd ym mhrisiau logisteg arwain at gynnydd yng nghostau 
bwyd a mwy o bwysau chwyddiant, er enghraifft, costau cargo o gymaint â 60% (Lin et al., 
2021).  Cynyddodd chwyddiant ym Mehefin 2021 yn y DU i 2.5% oedd yn cynrychioli cynnydd 
o 3.3% ers 2018 (ONS, 2021).  Yn ogystal, mewn perthynas â Brexit, mae’r rhan fwyaf o 
fewnforion bwyd ffres y DU yn deillio o’r UE a phatrymau masnachu a gallai newidiadau 
rheoliadol gael effaith ar gost a chyflenwad (Lang, 2019).

Rhoddodd cynnydd mewn prisiau bwyd ar ddechrau pandemig COVID-19 oherwydd prinder 
yn sgîl tarfu ar gadwyni cyflenwi a phrynu mewn panig straen ar deuluoedd ac unigolion – yn 
arbennig ar gyfer y rheiny ar incwm isel neu oedd wedi cael eu rhoi ar ffyrlo (Loopstra, 2020; 
Chatham House, 2020; Green et al., 2020a; Yuen et al., 2020).  Roedd cost bwyd wedi cael ei 
effeithio gan lai o gynhyrchu rhyngwladol a chynaeafu cnydau, a arweiniodd at gynnydd ym 
mhrisiau bwyd, a gallai hyn ddigwydd eto.  Fodd bynnag, erbyn dechrau 2021, roedd prisiau 
bwyd wedi syrthio i’w lefelau a’u tueddiadau arferol gyda chynnydd bach yn y farchnad yn 
unig i rai cynnyrch ac roedd cyflenwad a galw yn newid yn unol ag amodau arferol y farchnad 
(Llywodraeth Cymru, 2021a).

Yn ymwneud yn uniongyrchol â chost a chynnydd mewn pris o ran bwyd, rhagfynegwyd y gallai 
fod dirywiad economaidd yn y DU wedi ei greu gan effaith pandemig COVID-19 a Brexit, a allai 
arwain at gynnydd mewn ansicrwydd bwyd a thlodi bwyd (Barons a Aspinall, 2020) oherwydd 
mwy o ddiweithdra ac ansicrwydd swyddi, yn arbennig ymysg grwpiau fel menywod, pobl 
ifanc a’r rheiny ar incwm isel sydd hefyd yn gweithio yn y sectorau hynny gafodd eu cau i lawr 
(Loopstra, 2020; King a Wellesley, 2020; Green et al., 2020a; Yuen et al., 2020, ONS, 2021).
 
Yn yr adroddiad diweddar ‘Bwyd a Chi’ gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (Armstrong, King, 
Clifford et al, 2021), nododd dros 90% o’r ymatebwyr ag incwm aelwyd o fwy na £32,000 
fod ganddynt ddiogelwch bwyd tra bod 32% o aelwydydd ag incwm islaw £19,000 yn profi 
ansicrwydd bwyd – gan gysylltu’n uniongyrchol ag incwm a diogelwch bwyd.  Mae ffigurau 
diweddar yn nodi bod 279,297 o bobl yng Nghymru ar Gredyd Cynhwysol – 133,201 o ddynion 
a 146,028 o fenywod – ar 14 Ionawr 2021 (Yr Adran Gwaith a Phensiynau, 2021a).  Cafwyd 
cynnydd o 80% o bobl ar Gredyd Cynhwysol yng Nghymru rhwng Mawrth 2020 ac Ionawr 2021 
(Yr Adran Gwaith a Phensiynau, 2021b) ac mae posibilrwydd y gallai hyn gynyddu.  Er bod 
Cynllun Diogelu Swyddi Coronafeirws (CJRS) wedi diogelu unigolion ym mhoblogaeth Cymru 
gafodd eu rhoi ar ffyrlo o’u swyddi, fe wnaeth ostwng incwm o hyd at 20% y person o hyd, ac 
ar 28 Chwefror 2021, roedd 175,200 o swyddi yng Nghymru ar ffyrlo yn unol â’r CJRS, cyfradd 
ymgymeriad o 13% (Llywodraeth Cymru, 2021b).
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Mae cyfnodau clo hefyd wedi arwain at gynnydd mewn diweithdra gan fod sectorau nad 
ydynt yn hanfodol er enghraifft, lletygarwch a hamdden a manwerthwyr nad ydynt yn 
hanfodol wedi cael eu heffeithio a’u cau i lawr neu wedi gweld eu gweithlu’n lleihau (Joyce 
a Xu, 2020).  Mae ymchwil yn amlygu y gall cyllideb fwyd is oherwydd diweithdra, twf bach 
iawn mewn enillion gwirioneddol a phrisiau cynyddol, arwain at ddeiet gwael gan fod 
unigolion yn fwy tebygol o brynu bwydydd wedi eu prosesu sydd ag ansawdd maeth gwaeth 
a dwysedd egni uwch sydd, yn draddodiadol, yn rhatach i’w prynu (The Affordable Food Deal, 
2020; Barons a Aspinall, 2020; Lang, 2019).  Gall hyn arwain at fwy o risg o iechyd corfforol a 
llesiant gwael a deiet all, yn ei dro, arwain at angen mwy cyson i ddefnyddio gwasanaethau 
gofal iechyd oherwydd effaith hyn a /neu rheolaeth wael o gyflyrau sydd yn sensitif i ddeiet 
fel diabetes (Food Research and Action Center, 2017; Ysgol Iechyd y Cyhoedd Harvard, 2019). 

Nodwyd bod angen mynd i’r afael â hanfodion tlodi bwyd gyntaf yn cynnwys cyflogaeth 
ansicr a chyflogau isel er mwyn wedyn mynd i’r afael â diogelwch bwyd ansefydlog yn 
fanylach (Kaplan, 2020).

Effeithiau cadarnhaol

Yn gadarnhaol, cafwyd newid tuag at ddeiet yn fwy seiliedig ar blanhigion gyda llai o gig 
oherwydd mwy o ymwybyddiaeth o effaith newid hinsawdd, yr ymarfer o gynhyrchu bwyd 
yn ddwys a’i rôl yn creu allyriadau carbon (Green et al., 2021 i ddod).  Cipiodd ‘Veganuary’ yn 
2021 ddychymyg lawer o grwpiau poblogaeth, yn arbennig pobl ifanc i roi cynnig ar ddeiet 
yn seiliedig ar blanhigion (Morris, 2021; Vegan Food and Living, 2021) ac mae Comisiwn 
EAT-Lancet wedi datblygu’r cysyniad o ‘Ddeiet Iechyd Planedol’ a allai gefnogi buddion 
iechyd a phlanedol (Willett, Rockström, Loken et al., 2019) fel rhan o ddeiet iach.  Gallai 
hyn fod o fudd i iechyd y boblogaeth fel rhan o ddeiet cytbwys (Tuso et al., 2013; Kim et 

3.3 DEFNYDD O FWYD

Wedi eu heffeithio’n gadarnhaol gan: Wedi eu heffeithio’n negyddol gan:

Brexit COVID-19 Y Newid yn yr 
Hinsawdd Brexit COVID-19 Y Newid yn yr 

Hinsawdd

3 3 3 3 3 3

Grwpiau o’r Boblogaeth sydd wedi eu heffeithio:
• Grwpiau incwm isel
• Unigolion sydd yn byw mewn cymunedau difreintiedig
• Agored i niwed yn glinigol
• Pobl hŷn
• Oedolion ag anableddau
• Di-waith
• Pobl ifanc 
• Grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig
• Aelwydydd â phlant
• Unigolion sydd yn gwarchod â chyflyrau iechyd sydd eisoes yn bodoli ac wedi eu nodi i 

fod yn agored i niwed yn glinigol
• Unigolion sydd yn gorfod hunanynysu 
• Menywod

Ymddygiad bwyd unigol
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al., 2019).  Cafodd ei amlygu hefyd, ar ôl Brexit, y gallai polisi amaethyddol a strategaethau 
bwyd ar ôl COVID-19 fod â’r potensial i gynyddu ymgymeriad ffrwythau a llysiau a lleihau 
anghydraddoldebau ynghyd â mesurau iechyd y cyhoedd trwy gynyddu’r tir a ddyrennir i dyfu 
cynnyrch ffres (Llywodraeth Cymru, 2021c).  

Amcangyfrifodd astudiaeth fodelu ar gyfer Lloegr a gynhaliwyd gan Seferidi et al. (Seferidi et 
al., 2019) y gallai’r newid hwn mewn polisi neu strategaeth helpu i atal, neu ohirio, tua 3,890 
a 18,010 o farwolaethau Clefyd Cardiofasgwlaidd (CVD) yn dibynnu ar gyfradd marwolaeth 
CVD ar y pryd.  Gallai lleihau bwyd wedi ei brosesu yn y deiet hefyd arwain at ostyngiad 
mewn canser y coluddyn (Canser y Coluddyn y DU, 2021).  Mae hybu deiet cynaliadwy, 
wedi ei dyfu gartref hefyd yn opsiwn lliniaru rhatach ac iachach ar gyfer ansicrwydd bwyd 
a chynaliadwyedd amgylcheddol sydd hefyd â chydfuddion ar gyfer iechyd a llesiant er 
enghraifft, mae maeth gwael yn brif gyfrannwr at sawlch (Food Research and Action Center, 
2017).

Nododd Arolwg diweddar Bwyd a Chi a gynhaliwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn 
2020 fod prif bryderon ymatebwyr am y bwyd y maent yn ei fwyta yn canolbwyntio ar siwgr 
mewn bwyd (59%), gwastraff bwyd (58%) a lles anifeiliaid (57%) (Armstrong, King, Clifford 
et al. (2021).  Un ffordd o fynd i’r afael â hyn yw trwy fesurau cyllidol.  Mae tystiolaeth yn 
awgrymu y gallai cynnydd ym mhrisiau siwgr a chynnyrch bwyd cysylltiedig trwy newidiadau i 
bolisi a strategaethau bwyd i fynd i’r afael â’r cynnydd yn lefelau gordewdra yn y boblogaeth 
ryngweithio’n gadarnhaol gydag Ardoll Diwydiant Diodydd Meddal y DU (SDIL) (a elwir yn 
anffurfiol yn ‘Treth Siwgr’) o ganlyniad i Brexit ac arwain at ddefnyddio llai o siwgr yn y 
boblogaeth.  Yn ôl astudiaeth fodelu a gynhaliwyd yn 2018 Seferidi et al., 2018), gallai hyn o 
bosibl leihau marwolaethau clefyd coronaidd y galon (CHD) y flwyddyn yn Lloegr o ryw 370 
ac ennill 4,491 o flynyddoedd bywyd.  Fodd bynnag, fel gydag enghreifftiau eraill o fesurau 
cyllidol gyda’r nod o leihau defnydd o fwydydd afiach, mae’r SDIL yn fwy tebygol hefyd o 
effeithio ar y rheiny ar aelwydydd llai cefnog na’r rheiny ar alwydydd mwy cefnog (Seferidi 
et al., 2018; Jones et al., 2019).  Fodd bynnag, nodwyd hefyd y byddai defnyddwyr incwm isel 
yn debygol o gael buddion iechyd gwell yn sgîl mesurau cyllidol, gan fod yr aelwydydd hyn yn 
fwy tebygol o brynu bwydydd sydd yn llawn siwgr, braster dirlawn a sodiwm (Sassi, Belloni, 
Mirelman et al., 2018; Thow, Jan, Leeder a Swinburn et al., 2010; Eyles, Ni Mhurchu, Nghiem 
et al., 2012; Jones et al., 2019). 

O ganlyniad i bandemig COVID-19 a mesurau i fynd i’r afael ag ef, mae rhai astudiaethau 
ac awduron wedi nodi bod mwy o unigolion yn coginio gyda deunydd crai ac yn tyfu bwyd 
gartref ac oherwydd cynnydd yn y galw am randiroedd a mwy o arddio / tyfu gartref yn 
digwydd yn ystod y pandemig, yn cynnwys ardaloedd trefol (Chang et al., 2020; Petetin, 
2020; Lambie-Mumford, Loopstra a Gordon, 2020; Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2021b).  Mae’r 
newid hwn nid yn unig yn helpu i gynyddu hunangynhaliaeth y poblogaethau, ond gall hefyd 
gynyddu a galluogi teimlad unigolyn o ddiogelwch bwyd (Petetin, 2020).  Mae’r pandemig 
wedi dangos cynnydd yn y poblogaethau sydd yn defnyddio mwy o fwyd wedi ei dyfu’n lleol 
(Carey et al., 2020), gan newid i gynnyrch a gynhyrchir yng Nghymru ac yn y DU, a phrynu o 
siopau a marchnadoedd lleol (Petetin, 2020). Trwy brynu ffrwythau, llysiau, cig a bara wedi 
ei gynhyrchu a’i werthu’n lleol, mae rhai unigolion ac aelwydydd yn gwneud dewisiadau 
cadarnhaol am eu defnydd o fwyd, gan ddewis yr hyn y maent eisiau ei fwyta, o ble a 
chyfrannu at adeiladu system fwyd amaethyddol gyfranogol (Petetin, 2020). 

Mae tystiolaeth hefyd yn dangos cyfleoedd lle gall yr Her Driphlyg hwyluso yn cynnwys codi 
ymwybyddiaeth o’r angen i’r boblogaeth newid ei hymddygiad a bod yn llai gwastraffus 
mewn perthynas â’r bwyd y mae’n ei ddefnyddio (CU, 2020a).  Dylai unigolion a sefydliadau 
weld bwyd fel adnodd hanfodol, a phrin ar adegau, fel y dangosir gan effeithiau diweddar y 
pandemig, Brexit a thywydd eithafol yng Nghymru yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd, sydd 
yn gallu newid patrymau cyflenwad ac ymddygiad.
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Effeithiau negyddol

Mae’r pandemig wedi arwain at gynnydd yn y defnydd o fanciau bwyd ac elusennau’n 
ymwneud â bwyd (Lambie-Mumford, Loopstra a Gordon, 2020; Ranta a Mulroonery, 2021).  
Gallai ffyrlo ac effaith incwm is oherwydd effaith Brexit a’r newid yn yr hinsawdd arwain 
at aelwydydd ac unigolion yn amnewid bwydydd am rai â llai o faeth (Sefydliad Bwyd ac 
Amaethyddiaeth, 2020).  Mae tystiolaeth yn dangos bod pobl ifanc sydd yn symud i ffwrdd 
o’r cartref yn ystod y pandemig yn debygol iawn o wneud hyn am eu bod yn teimlo wedi eu 
cyfyngu gan ddiffyg sgiliau cyllidebu a choginio (McPherson, 2020).  Mae cyfnodau clo a 
chyfyngiadau i fynd i’r afael â throsglwyddiad yn y pandemig hefyd wedi dileu’r ymarfer o 
rannu bwyd a bwyta yng nghartrefi ffrindiau a pherthnasau i raddau helaeth, rhywbeth sydd 
yn hysbys ymysg y strategaethau cyffredin ar gyfer rheoli ansicrwydd bwyd ymysg yr holl 
grwpiau oedran, ond yn arbennig pobl ifanc a grwpiau ethnig (McPherson, 2020; Connors et 
al., 2020). 

Gallai ynysu arwain at oedolion hŷn â mwy o risg o ran maeth oherwydd incwm is ac 
ansicrwydd economaidd-gymdeithasol (Rivan et al., 2021).  Dangosodd cyfnodau clo hefyd 
newid mewn ymddygiad yn ymwneud ag arferion bwyta yn arwain at fwyta mwy o gludfwyd 
a chynnydd yn y defnydd o wasanaethau dosbarthu bwyd cynnes a bwyd brys, a llai o 
fynediad at fwyd ffres, iach tra’n hunanynysu neu’n gwarchod (Chang et al., 2020, Adams 
et al., 2020) sydd wedi arwain at lawer yn magu pwysau yng Nghymru (Green et al., 2021a).  
Ynghyd â diffyg gweithgaredd corfforol a newid mewn patrymau i fwy o weithio gartref, mae 
hyn wedi cael effaith negyddol (Green et al., 2020a; Green et al., 2020b).

Cafodd hyn ei ddwysáu hefyd gan rywfaint o lacio o ran rheolau labelu a rheolau bwyd brys a 
siopau gwerthu alcohol mewn perthynas â dosbarthiad busnesau hanfodol a rhai nad ydynt 
yn hanfodol yn ystod y cyfnod clo, oedd yn annog arferion bwyta afiach (POST, 2020; DEFRA, 
2020).  Mae tystiolaeth hefyd yn dangos bod ymddygiad mewn perthynas â dewisiadau 
bwyd yn cael ei reoli gan incwm is neu wedi ei leihau, allgáu digidol neu gyflogaeth ansicr.  Er 
enghraifft, roedd mynediad at wasanaethau dosbarthu archfarchnadoedd yn ystod y cyfnod 
clo yn heriol i’r grwpiau hynny oedd yn profi allgáu digidol, fel pobl hŷn, y rheiny oedd ar 
incwm isel a’r rheiny oedd yn byw ar eu pen eu hunain (Green et al., 2020b; Loopstra, 2020; 
Lambie-Mumford, Loopstra a Gordon, 2020). 

Gall cynnydd mewn prisiau, newidiadau i safonau rheoliadol a chynnydd mewn chwyddiant 
ddigwydd oherwydd effaith Cytundebau Masnach Rydd a / neu Rwystrau Masnach lunio 
dewisiadau unigolion, ond gall hefyd arwain at ostyngiad yn ansawdd cynnyrch sydd ar 
gael sydd yn gallu, yn ei dro, arwain at fwy o ddefnydd o gynnyrch bwyd o ansawdd gwaeth 
(Revoredo-Giha et al., 2019).  Gall newid yn yr hinsawdd arwain at ostyngiad yn ansawdd 
maeth rhai cnydau a’r bwyd y’u defnyddir i’w gynhyrchu (Ty’r Arglwyddi, 2019; Mbow a 
Rosenzweig, 2019).  Mae deiet ac ymddygiad iechyd afiach yn gysylltiedig â mynychder 
cynyddol clefydau anhrosglwyddadwy ar draws y byd (CU, 2020a).
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4 YMATEBION POLISI HYD YN HYN A MESURAU LLINIARU   

Mae Llywodraethau Cymru a’r DU wedi cyflwyno ystod o bolisïau lliniaru i fynd i’r afael ag 
elfennau unigol yr Her Driphlyg sydd yn ymwneud â diogelwch bwyd a’i rôl fel penderfynydd 
allweddol iechyd a llesiant poblogaeth. 

Amlygodd ymchwiliad Pwyllgor yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Tŷ’r Cyffredin i 
COVID-19 a chyflenwad bwyd, y ffordd y mae ansicrwydd bwyd wedi cael ei ‘waethygu gan y 
pandemig’, gyda’r defnydd o fanciau bwyd ym Mawrth ac Ebrill 2020 ‘yn ei hanfod wedi dyblu’ 
o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2019 (Pwyllgor yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, 2020).  
Mae’r Pwyllgor hefyd yn argymell bod Llywodraeth y DU yn mesur ac yn adrodd ar lefelau 
ansicrwydd bwyd ac yn penodi Gweinidog Diogelwch Bwyd.  Mae Deddf Amaethyddiaeth 2020 
Llywodraeth y DU – sydd yn berthnasol yn bennaf i Loegr yn unig – yn cyflwyno ymrwymiad i 
adrodd ar ddiogelwch bwyd o leiaf unwaith bob pum mlynedd (Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin, 2021).

Yng Nghymru, mae Synnwyr Bwyd Cymru1 wedi datblygu enghreifftiau o arfer da fel Rhaglen 
Bwyd Caerdydd i ysgogi ymagwedd traws-sector tuag at fynd i’r afael â diogelwch bwyd 
yng Nghymru er mwyn ceisio lliniaru tlodi bwyd, yn cynnwys grwpiau fel y rheiny mewn 
cymunedau difreintiedig, plant a’u teuluoedd sydd mewn perygl o ansicrwydd bwyd (Synnwyr 
Bwyd Cymru, 2021).  Yn ystod pandemig COVID-19, mae wedi parhau i gyflwyno ei raglenni 
yn cynnwys creu Tasglu Bwyd yng Nghaerdydd (Synnwyr Bwyd Cymru, 2021) a rhoi arweiniad, 
addysg a sgiliau i grwpiau tyfu bwyd i gefnogi cynaliadwyedd bwyd. 

Argaeledd Bwyd

Mae cyflenwad bwyd yn ystod y pandemig wedi parhau’n ddigonol oherwydd gweithredoedd 
polisi penodol yn cynnwys llacio’r rheolau ar gystadleuaeth fel bod manwerthwyr yn gallu 
cydweithredu a chydlynu dosbarthiad cyflenwadau, cydnabod cyflogeion cynhyrchu bwyd 
fel gweithwyr hanfodol allweddol, a chefnogaeth yn ymwneud â mewnforion ac allforion 
bwyd sydd hefyd yn berthnasol mewn perthynas â Brexit (Wentworth, 2020).  Gallai’r cydlynu 
parhaus hwn rhwng adrannau’r llywodraeth i gael bwyd o’r ‘fferm i’r fforc’ yn fewnol yn y 
DU, yn arbennig o ganlyniad i Brexit, fod â goblygiadau cadarnhaol i ddiogelwch bwyd Cymru 
(Shanks et al., 2020). Mae Bil arfaethedig Amaethyddiaeth (Cymru) 2000 (Llywodraeth Cymru, 
2021d) yn amlygu’r angen am reoli tir a chynhyrchu bwyd cynaliadwy ac mae hwn yn gyfle i 
hyrwyddo diogelwch bwyd ar gyfer Cymru yn y tymor byr a’r hirdymor a diogelwch cyflogaeth 
i gynhyrchwyr, fel ffermwyr.

Hygyrchedd Bwyd 

Mae Deddf Amaethyddiaeth 2020 y DU yn cydnabod bod diogelwch bwyd hefyd yn 
gysylltiedig â’r ffaith fod aelwydydd unigol yn gallu cael mynediad at, a fforddio, y bwyd sydd 
ei angen arnynt (Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin, 2020) a bod hyn yn fwy na chynhyrchu bwyd ond 
hefyd yn fater cymdeithasol ac economaidd ac y gall tlodi ac amgylchiadau cymdeithasol ei 
lunio yn ddramatig. 

Yng Nghymru, cynhaliodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Senedd Cymru, 
2020) ymchwiliad yn edrych ar effaith uniongyrchol pandemig COVID-19.  Roedd hyn yn 
adlewyrchu ar effeithiau amserau dosbarthu bwyd ar-lein yn cael eu llenwi ar unwaith, gan 
olygu nad oedd llawer o ddarpariaeth ar gyfer cwsmeriaid newydd ar adeg pan yr oedd gofyn i 
bobl aros gartref, yn arbennig y rheiny oedd fwyaf agored i gael eu heintio.  Argymhelliad gan 
yr ymchwiliad hwn oedd i Lywodraeth Cymru sicrhau gallu digonol ar gyfer siopa bwyd ar-lein 
a dosbarthu i gartrefi pobl. 
1 Mae Synnwyr Bwyd Cymru yn gweithio gyda chymunedau, sefydliadau a gwneuthurwyr polisïau a’r llywodraeth ar draws 
Cymru i greu systemau bwyd a ffermio sydd yn dda i’r boblogaeth a’r blaned.  https://www.foodsensewales.org.uk/
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5 CANFYDDIADAU ALLWEDDOL

Mae Siarter Hawl i Fwyd Plant wedi cael ei sefydlu yn y DU ac mae hwn yn amlinellu cynllun 
i fynd i’r afael ag ansicrwydd bwyd plant a diogelu hawl pob plentyn i fwyd.  Cafodd hwn ei 
ddiweddaru yn ystod y pandemig a gellid ei ddefnyddio fel llwyfan i ganiatáu gweithredu 
cadarnhaol yn y dyfodol (Synnwyr Bwyd Cymru, 2021).  Yn ogystal, pan gafodd ysgolion eu cau 
yn ystod y pandemig, rhoddwyd cyflenwadau bwyd i ddisgyblion fyddai fel arfer yn derbyn 
prydau ysgol am ddim, gan dynnu sylw ehangach at ansicrwydd bwyd teuluoedd â phlant oed 
ysgol.  Er i broblemau Lloegr o ran cynnig prydau ysgol am ddim trwy gydol y pandemig gael 
eu hamlygu’n helaeth (Swyddfa Archwilio Genedlaethol 2020; Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Tŷ’r Cyffredin 2021), mewn gwrthgyferbyniad, sicrhaodd Llywodraeth Cymru fod darparu 
prydau ysgol am ddim yn parhau o ddechrau’r pandemig (Llywodraeth Cymru, 2020c), gan 
ddangos cadernid i wneud hynny mewn argyfyngau yn y dyfodol.

Crynodeb o’r canfyddiadau allweddol: 

1. Mae diogelwch bwyd yn benderfynydd iechyd a llesiant pwysig ar lefel poblogaeth 
 genedlaethol, ond hefyd ar lefel unigolyn a chymunedol.
2. Mae’r Her Driphlyg eisoes yn cael, a bydd yn parhau i gael, effaith aml-wedd ac 
 annheg iawn ar grwpiau o’r boblogaeth ar draws Cymru sydd wedi amlygu’r angen 
 i fynd i’r afael â’r mater hwn a’i archwilio’n fanylach (Gweler Adran 3).
3. Mae’r Her Driphlyg wedi cael effaith negyddol ar ddiogelwch bwyd i ystod eang o 
 grwpiau o’r boblogaeth yn cynnwys y rheiny ar incwm isel, menywod, teuluoedd â 
 phlant, pysgotwyr a’r rheiny sydd yn byw mewn ardaloedd difreintiedig (Gweler 
 Adran 3).
4. Nid oes gan Gymru ei system fwyd ar wahân (Gweler Adran 2).  Caiff ei llunio 
 gan bolisïau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol ehangach fel masnach, yr economi 
 a chynaliadwyedd amgylcheddol sydd yn rhyngweithio mewn ffordd gymhleth ac 
 aml-ddimensiwn ac yn cyflwyno cyfres o ‘elfennau anhysbys’ i wneuthurwyr 
 polisïau ac i iechyd a llesiant.
5. Ceir nifer o gyfleoedd i wella diogelwch bwyd pobl Cymru yn y tymor byr a’r 
 hirdymor fel Bil arfaethedig Amaethyddiaeth (Cymru) a thrwy strategaethau fel 
 ‘Pwysau Iach, Cymru Iach’ (Gweler Adran 3).
6. Cafwyd ystod o ymatebion polisi a lliniaru ar gyfer yr Her Driphlyg hyd yma yn 
 cynnwys diogelwch bwyd (Gweler Adran 4).  Mae angen llunio’r rhain mewn ffordd 
 integredig gyda chyfranogiad ar draws sectorau am y gallai gweithredoedd a 
 fwriedir i gael effaith gadarnhaol ar gyfer un her gael effeithiau negyddol 
 anfwriadol ar gyfer iechyd a llesiant un arall. 
7. Gall defnyddio lens amlochrog yr Her Driphlyg, ac offer fel HIA, alluogi 
 gwneuthurwyr penderfyniadau a pholisïau ddeall yr effaith gronnol ar ystod o 
 faterion penderfynu allweddol a grwpiau poblogaeth yn well (Gweler Adran 3).
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1. Mae diogelwch bwyd yn benderfynydd iechyd a llesiant pwysig ar lefel poblogaeth 
 genedlaethol, ond hefyd ar lefel unigol a chymuned leol.   Mae llawer o waith ymchwil 
 wedi cael ei wneud ar effaith ansicrwydd bwyd ar iechyd meddwl a chorfforol gyda 
 grwpiau agored i niwed o’r boblogaeth yn profi’r cyswllt mwyaf (Elgar et al., 2021; 
 Stuff et al., 2004).  Yn ogystal, nid yw, ac ni fydd, effeithiau Brexit, COVID-19 a’r newid 
 yn yr hinsawdd yn cael eu teimlo’n gyfartal ar draws y boblogaeth.  Mae’r adroddiad 
 hwn yn rhoi tystiolaeth a mewnwelediad i’r effaith y mae, neu y gallai, digwyddiadau 
 fel Brexit, pandemig COVID-19 a’r newid yn yr hinsawdd eu cael ar ddiogelwch bwyd 
 yng Nghymru wrth edrych arnynt trwy lens yr Her Driphlyg a phenderfynyddion iechyd. 

2. Mae’r Her Driphlyg eisoes wedi, a bydd yn parhau i gael, effeithiau aml-wedd ac 
 annheg iawn ar grwpiau o’r boblogaeth ar draws Cymru sydd wedi amlygu’r angen 
 i fynd i’r afael â’r mater hwn a’i archwilio’n fanylach.  Mae gan rywfaint o’r effaith ar 
 benderfynyddion ansicrwydd bwyd gydrannau pendant sydd yn benodol mewn 
 perthynas ag un her er enghraifft Brexit neu COVID-19, ond mae elfennau cyffredin 
 a synergeddau hefyd yn y ffordd y maent yn ffurfio’r Her Driphlyg.  Gall y ffordd y 
 maent yn amlygu eu hunain fod yn wahanol trwy’r llwybrau polisi gwahanol er 
 enghraifft, trwy ymddygiad iechyd neu Gytundebau Masnach Rydd, ond yn y pen draw, 
 mae goblygiadau iechyd iddynt i gyd sydd yn arwain at effeithiau cronnol, cyfansawdd 
 ac anghymesur ar iechyd a llesiant y boblogaeth ac ar anghydraddoldebau iechyd 
 (gweler Adran 3).

3. Mae tystiolaeth yn dangos bod yr Her Driphlyg wedi effeithio’n negyddol ar ddiogelwch 
 bwyd ar gyfer ystod eang o grwpiau poblogaeth yn cynnwys y rheiny ar incwm isel, 
 menywod, teuluoedd â phlant, ffermwyr, pysgotwyr a’r rheiny sydd yn byw mewn 
 ardaloedd difreintiedig (Gweler Adran 3).  Yn ogystal, mae ystod o benderfynyddion 
 diogelwch bwyd wedi cael eu heffeithio yn cynnwys ymddygiad unigol, cost a 
 chyflenwad bwyd, yn gadarnhaol ac yn negyddol (Gweler Adran 3).  Mae wedi ei nodi 
 bod angen mynd i’r afael â hanfodion tlodi bwyd yn gyntaf yn cynnwys cyflogaeth 
 ansicr a chyflogau isel er mwyn wedyn mynd i’r afael ag ansicrwydd bwyd yn fanylach 
 (Kaplan, 2020). 

4. Nid oes gan Gymru ei system fwyd ar wahân (Gweler Adran 2).  Mae wedi ei 
 llunio gan bolisïau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol ehangach fel masnach, yr economi 
 a chynaliadwyedd amgylcheddol sydd yn rhyngweithio mewn ffordd gymhleth ac aml-
 ddimensiwn ac yn cyflwyno cyfres o ‘elfennau anhysbys’.  Mae hyn yn gwneud rhagweld 
 a chynllunio gweithredu ar gyfer diogelwch hirdymor yn y dyfodol yn heriol yng 
 Nghymru.  Felly, dylid creu tystiolaeth a modelau i gefnogi ac eirioli gweithredoedd 
 pendant fydd o fudd i gymdeithas yng Nghymru a’r DU yn gyffredinol.  
 
5. Gall y dirwedd yn syth ar ôl Brexit ac ar ôl y pandemig roi nifer o gyfleoedd i wella 
 diogelwch bwyd pobl Cymru yn y tymor byr a’r hirdymor.  Er enghraifft, gall Bil 
 arfaethedig Amaethyddiaeth (Cymru) (Llywodraeth Cymru, 2021d) roi cyfle i hybu 
 diogelwch bwyd i’r boblogaeth gyfan ac yn arbennig y rheiny allai fod yn agored i 
 niwed o’i herwydd.  Mae Deddf Amaethyddiaeth 2020 y DU wedi cael ei amlygu fel cyfle 
 coll i integreiddio nodau iechyd y cyhoedd i bolisi amaethyddol newydd y DU ac arwain 
 y byd yn ailosod y system fwyd i ganolbwyntio’n rhannol ar nodau iechyd a’r newid yn 
 yr hinsawdd (Seferidi et al., 2019).  Mae’r Ddeddf hefyd yn cydnabod bod diogelwch 
 bwyd yn sicrhau bod aelwydydd yn gallu nid yn unig cael mynediad at fwyd ond 
 hefyd fforddio’r bwyd sydd ei angen arnynt (Senedd y DU, 2020).  Gall Deddf Llesiant 
 Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a chyflwyno ‘Pwysau Iach, Cymru Iach’ hefyd roi 
 cyfle i randdeiliaid a chyrff cyhoeddus greu ymagweddau polisi holistaidd sydd yn 



Ymateb i Her Driphlyg Brexit, COVID-19 a’r Newid yn yr Hinsawdd o ran iechyd, llesiant a thegwch yng Nghymru     33        

 cysylltu diogelwch bwyd, cynhyrchu bwyd, yr economi, yr amgylchedd ac iechyd, llesiant 
 a thegwch.  Er enghraifft, ‘Economi Lesiant’ neu fodel eco-amgylcheddol sydd yn 
 ystyried diogelwch amgylcheddol ac iechyd ac yn hybu ynni adnewyddadwy, adfywio 
 a systemau trafnidiaeth cynaliadwy (Comisiwn Ewropeaidd, 2019).  Gall yr amser hwn 
 hefyd ddarparu gofod i adlewyrchu a gweithredu i liniaru unrhyw ganlyniadau negyddol 
 anfwriadol y gallai’r Her Driphlyg eu hachosi o ran diogelwch bwyd yng Nghymru.

6. Cafwyd ystod o ymatebion polisi a lliniaru i’r Her Driphlyg hyd yn hyn.  Dylai unrhyw 
 bolisïau a gweithredoedd a fwriadwyd i wneud gwahaniaethau cadarnhaol o ran iechyd, 
 llesiant, neu elw cymdeithasol, economaidd neu amgylcheddol gael eu llunio a’u hasesu 
 ar draws sectorau mewn ffordd integredig am eu bod hefyd yn gallu arwain at 
 effeithiau negyddol anfwriadol i sectorau, lleoliadau a grwpiau eraill o’r boblogaeth.  
 Gall hyn gynnwys yr economi, cyflogaeth neu iechyd a’r rheiny ar incwm isel. (Gweler 
 Adran 4).  Er enghraifft, gallai ffocws ymosodol ar ddatgarboneiddio effeithio ar yr 
 economi, cost bwyd, nwyddau amaethyddol ac effeithio ar fewnforion ac allforion, 
 felly’n gofyn am alinio polisïau a datblygiad traws-sectoraidd (OECD/IEA/NEA/ITF, 
 2015).   

7. Gall defnyddio lens amlochrog yr Her Driphlyg a sbectrwm o ymchwil iechyd y cyhoedd 
 ac ymchwil arall, data, gwybodaeth a dulliau fel HIA a dadansoddi lens iechyd, 
 llywodraethau a gwneuthurwyr polisïau ddatrys a deall effaith gronnol a chyfansawdd 
 Brexit, COVID-19, a’r newid yn yr hinsawdd yn well ar draws penderfynyddion iechyd 
 a phoblogaeth.  Bydd o gymorth i nodi ffordd ymlaen gytbwys, yn seiliedig ar 
 dystiolaeth.  Gall system iechyd y cyhoedd weithredu fel galluogwr a gall gynorthwyo 
 i newid y naratif ynghylch diogelwch y system fwyd mewn byd ar ôl y pandemig ac 
 ôl-Brexit fel bod ffocws ar rôl diogelwch bwyd yn hwyluso iechyd a llesiant da a lleihau 
 anghydraddoldebau.  Gall hefyd ychwanegu at y sail dystiolaeth yn ymwneud ag iechyd 
 a systemau bwyd i alluogi gwelliant a gweithredu (Shanks et al., 2021). 
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l Cafwyd ystod o ymatebion polisi a mesurau lliniaru sydd wedi cael eu gweithredu i fynd 
 i’r afael ag effeithiau’r tair her ar benderfynyddion iechyd yn ymwneud â bwyd. (Gweler 
 Adran 4).  Gellir adolygu’r rhain, adeiladu arnynt a’u cynnal os ydynt yn llwyddiannus.  

l Cynnal darpariaeth cyflenwadau bwyd (fel bocsys bwyd a phrydau ysgol am ddim) 
 mewn argyfyngau yn y dyfodol mewn ffordd deg sydd hefyd yn ystyried cynnwys 
 maeth y cyflenwadau ac anghenion grwpiau agored i niwed, er enghraifft, y rheiny â 
 gofynion deietegol penodol, er mwyn osgoi gwaethygu anghydraddoldebau iechyd. 

l Datblygu ymrwymiadau ar gyfer, ac atgyfodi, economïau sylfaenol lleol yng Nghymru 
 i alluogi diogelwch bwyd hygyrch, lleol.  Mae darpariaeth bwyd yn elfen allweddol i 
 Economi Sylfaenol a gall partneriaethau bwyd da alluogi partneriaid lleol i gydweithio 
 er bydd iechyd a’r economi yng Nghymru.

l Gellir mynd i’r afael â phrynu mewn panig ac mewn crynswth mewn unrhyw 
 argyfyngau yn y dyfodol trwy negeseuon aml-gyfrwng cyson gan y llywodraeth, 
 y cyfryngau a manwerthwyr bod stoc ar gael.  Gallai cynlluniau wrth gefn a sancsiynau’r 
 gweithlu ac ailgyflenwi a chwotâu prynu ar hanfodion gael eu gweithredu.

l Nodi ffyrdd o gefnogi systemau dosbarthu ‘mewn pryd’ i leihau prinder bwyd sydd 
 yn cael ei greu naill ai gan gyflenwad hwy yn chwalu neu oherwydd newid mewn 
 ymddygiad fel prynu mewn crynswth neu mewn panig wrth wynebu argyfyngau 
 (Cyngor Ymchwil Biodechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol, 2020).  Gellid gwella hyn hefyd 
 trwy gynyddu cadernid diogelwch bwyd trwy ddewis dibynnu ar gyflenwyr lluosog yn 
 fwriadol (Matthews, 2021).

l Sicrhau diogelu’r rheiny sydd yn gweithio yn y sector cynhyrchu, marchnata a dosbarthu 
 bwyd a chadw coridorau diogel ar agor o fewn ac ymysg gwledydd (CU, 2020a)

l Gallai arallgyfeirio ym maes cynhyrchu bwyd a ffrydiau creu incwm a rhannu 
 gwybodaeth ac arbenigedd roi buddion i iechyd a llesiant grwpiau fel ffermwyr a 
 physgotwyr. 

l Gellir rhoi polisïau iechyd y cyhoedd ar waith i wella diogelwch bwyd a maeth ac 
 mae’r systemau amaethyddiaeth a bwyd yn allweddol i ymatebion byd-eang i’r newid yn 
 yr hinsawdd.

l Gall cynnwys ystod eang o randdeiliaid yn cynnwys iechyd, newid hinsawdd, masnach 
 a chynhyrchwyr bwyd / manwerthwyr i ddatblygu gweithredu polisi ar gyfer diogelwch 
 bwyd hwyluso iechyd gwell a lleihau anghydraddoldebau.  Gellir ond mynd i’r afael 
 â diogelwch bwyd ar gyfer iechyd a llesiant gydag ymgysylltiad gweithredol a 
 chefnogaeth ystod o sectorau yn cynnwys cynhyrchwyr bwyd a manwerthwyr yng 
 Nghymru.

l Byddai set ddata unedig yn ymwneud â diogelwch bwyd o gymorth i wneuthurwyr 
 polisïau i lywio penderfyniadau ac atebion.  Er enghraifft, byddai ‘dangosfwrdd’ cryno o 
 ddata yn amlygu gwybodaeth yn ymwneud â diogelwch bwyd, fel lefelau bwyd sydd yn 
 cael eu mewnforio, ffigurau marchnad lafur cynhyrchu bwyd, a defnydd o dir 
 amaethyddol, o gymorth i nodi materion sydd yn peri pryder a thueddiadau sydd yn 
 dod i’r amlwg ac yn galluogi lleddfiadau i gael eu hystyried.  Mae Deddf 
 Amaethyddiaeth y DU 2020 yn cynnwys gofyniad i gasglu data diogelwch bwyd bob 

Gweithredoedd posibl i hybu diogelwch bwyd ac iechyd yng Nghymru:
Argaeledd (Gweler Adran 3.1):
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 pum mlynedd fydd yn ddefnyddiol i olrhain, monitro a mynd i’r afael â diogelwch bwyd.  
 Byddai data sy’n benodol i Gymru yn ddefnyddiol iawn i gefnogi polisïau, strategaethau 
 a gweithredoedd sydd yn benodol i Gymru. 

l Mae’r Her Driphlyg yn gyfle i newid patrymau masnachu a dilyn argymhellion adroddiad 
 y Comisiwn Masnach ac Amaethyddiaeth (TAC) mewn perthynas â’r chwe egwyddor y 
 mae’n nodi ynddo (Yr Adran Masnach Ryngwladol, 2021b).

Hygyrchedd (Gweler Adran 3.2):

l Gweithio gydag archfarchnadoedd a manwerthwyr a chyflenwyr bwyd eraill i ddatblygu 
 dulliau hygyrch a hawdd i’w defnyddio er mwyn i unigolion agored i niwed drefnu bod 
 bwyd yn cael ei ddosbarthu ar-lein. Darparu dulliau ‘oddi ar lein’ o drefnu archebion ar 
 gyfer y rheiny sydd wedi eu hallgáu yn ddigidol neu ag incwm is a allai gyfyngu eu gallu 
 i dalu taliadau dosbarthu neu gyrraedd trothwyon isafswm gwariant. 

l Sicrhau bod y rheiny fydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan gynlluniau a pholisïau 
 ansicrwydd bwyd a thlodi bwyd (yn cynnwys rhai yn ymwneud â bwyd, iechyd, yr 
 amgylchedd a’r economi) yn cael eu targedu i’w galluogi i allu cael mynediad at fwyd 
 diogel, fforddiadwy a maethlon trwy gynlluniau fel y rheiny sydd yn cael eu rhoi ar 
 waith gan Synnwyr Bwyd Cymru.   

l Sefydlu systemau yng Nghymru i nodi dinasyddion agored i niwed a dosbarthu bwyd 
 iddynt.  Mae awdurdodau rhai dinasoedd rhyngwladol (e.e. Wuhan, Efrog Newydd, 
 Milan, Tel Aviv, Johannesburg) wedi gwneud hyn i fynd i’r afael ag ansicrwydd bwyd 
 cynyddol yn ystod y pandemig.  Mae eraill fel dinas Toronto wedi bod yn cydweithredu 
 gyda sefydliadau’r trydydd sector i wneud hyn (Carey et al., 2020). 

l Gallai cynnal HIA gryfhau polisïau a chynlluniau trwy eu gweld trwy lens penderfynydd 
 cymdeithasol a phoblogaeth er mwyn osgoi a lliniaru effeithiau negyddol anfwriadol a 
 allai godi mewn perthynas â diogelwch bwyd ac iechyd a chynyddu unrhyw fuddion. 

Defnydd (Gweler Adran 3.3):

l Cynyddu ymwybyddiaeth o’r ‘Deiet Iechyd Planedol’ a phwysigrwydd ffrwythau a llysiau 
 fel rhan o ddeiet iach, cytbwys a fforddiadwy.

l Gwella ymwybyddiaeth o wastraff bwyd ac ymagweddau cylcholrwydd ymysg y 
 boblogaeth a chysylltu â’r angen i leihau gwastraff bwyd.

l O ganlyniad i’r Her Driphlyg, datblygu ac ymestyn y gwaith a wnaed gan sefydliadau fel 
 Synnwyr Bwyd Cymru i leihau ansicrwydd /tlodi bwyd a gwella canlyniadau iechyd a 
 llesiant ar gyfer ystod o grwpiau agored i niwed o’r boblogaeth yn cynnwys y rheiny  
 sydd mewn perygl newydd o ddiogelwch bwyd ansefydlog. 

l Mae cyfle i alluogi democratiaeth a dinasyddiaeth fwyd yng Nghymru.  Gallai ‘model 
 democratiaeth fwyd’ roi cyfleoedd i gymdeithas yng Nghymru gymryd rhan, a 
 chyfrannu at sut, pryd a ble mae bwyd yn cael ei dyfu er mwyn hybu iechyd a lles 
 meddwl (Petetin, 2020).
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6  CASGLIAD

Mae angen gwybodaeth a thystiolaeth ar wneuthurwyr polisïau a 
phenderfyniadau i gryfhau cynllunio a phenderfyniadau hirdymor i’r dyfodol 
er mwyn gallu lliniaru unrhyw effeithiau negyddol o’r Her Driphlyg, cynyddu 
effeithiau cadarnhaol neu gyfleoedd a gallu mynd i’r afael ag anghydraddoldebau 
sydd yn dod i’r amlwg mewn ffordd gynaliadwy ac integredig.  Mae’r papur hwn 
yn rhoi mewnwelediad unigryw ynghylch pa mor dda mae’r dair her yma yn 
rhyngweithio gyda, ac yn effeithio ar, iechyd a llesiant poblogaeth Cymru mewn 
perthynas â diogelwch bwyd. 

Mae wedi amlygu ei fod yn bwysig ystyried polisïau llywodraethol a sefydliadol 
mewn perthynas ag effaith y tair ffrwd polisi.  Gall defnyddio’r lens hon lywio 
polisi a gweithredoedd economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol ac iechyd i’r 
dyfodol a hwyluso gwelliannau ac amddiffyniadau iechyd.  Mae’r angen i fynd i’r 
afael ag anghydraddoldebau yn ategu hyn fel thema drawsbynciol ac mae’n rhaid 
i ymdrechion i fynd i’r afael â’r dair her gynnwys safbwynt iechyd y cyhoedd er 
mwyn diogelu’r rheiny sydd fwyaf agored i niwed yn economaidd, yn gorfforol 
ac yn feddyliol yn arbennig mewn perthynas â chyflenwad, mynediad, cost ac 
argaeledd bwyd.

Er y byddai’n gwella cadernid diogelwch bwyd domestig i fod yn fwy 
hunangynhaliol wrth gynhyrchu a chyflenwi bwyd, dim ond uchelgais hirdymor y 
gall hwn fod.  Mae Cymru a’r DU yn ddibynnol ar lefelau uchel o fewnforion bwyd.  
Mae hefyd yn bwysig bod Cymru a’r DU yn defnyddio eu dylanwad ar y llwyfan 
rhyngwladol i sicrhau bod diogelu a gwella diogelwch bwyd ar gyfer iechyd a 
llesiant yn fyd-eang, ac mae hyn yn gofyn am ymagwedd gytbwys a phragmatig 
tuag at drafodaethau masnach, gosod safonau a gwarchod yr amgylchedd.  Mae 
ymateb i bob un o dair agwedd yr Her Driphlyg yn dibynnu ar gael neges eglur ar 
y llwyfan rhyngwladol.

Mae’r addasu uniongyrchol i ymateb i COVID-19 ar draws y byd wedi dangos yn 
amlwg y gellir newid yn gyflym ac yn effeithiol pan mae ysgogydd arwyddocaol i 
wneud hynny. 

Fodd bynnag, mae Brexit, COVID-19 a’r newid yn yr hinsawdd yn cyflwyno’r Her 
Driphlyg gyfunol fwyaf i iechyd a llesiant y mae Cymru wedi ei hwynebu yn y 
cyfnod diweddar.  Maent hefyd yn gyfle iddi sefydlu cyfeiriad newydd a pholisïau 
a chynlluniau pwyso gan ddefnyddio iechyd a llesiant, tegwch a chynaliadwyedd 
fel lens ar gyfer edrych ar hyn.  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 yn ysgogydd allweddol ar gyfer gwneud hyn.  Bydd penderfyniadau 
yn anodd i’w gwneud yn y blynyddoedd i ddod wrth i’r economi, yr amgylchedd, 
iechyd a chymdeithas newid er mwyn adfer ac adnewyddu ar ôl y pandemig, 
Brexit a digwyddiadau’n ymwneud â’r newid yn yr hinsawdd.  Bydd datblygu 
cadernid mewn systemau bwyd lleol yn hanfodol i osgoi prinder yn y dyfodol, 
gan sicrhau diogelwch bwyd a maeth da i bawb.  Dylid dylunio hwn mewn ffordd 
gydlynus ac integredig ar gyfer iechyd, yr economi a buddion amgylcheddol a 
chymdeithasol. 
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Atodiad A: Methodoleg
Chwiliadau tystiolaeth cyflym

Gan ddatblygu’r dystiolaeth a gasglwyd trwy HIA sefydledig ar Brexit, y newid yn yr hinsawdd 
a COVID yng Nghymru (Green et al, 2021 forthcoming; Green et al, 2020a; Green et al, 2020b; 
Green et al, 2019), cynhaliwyd chwiliadau tystiolaeth cyflym ar lenyddiaeth lwyd ac academaidd.  
Cynhaliwyd chwiliadau academaidd trwy gyfrwng PubMed a ProQuest, gyda llenyddiaeth lwyd yn 
cael ei nodi trwy ffynonellau gan Lywodraethau Cymru a’r DU, WHO, Arolwg Tracio Polisi Masnach 
Bwyd COVID-19 (https://www.ifpri.org/project/covid-19-food-trade-policy-tracker) a’r Porth 
Diogelwch Bwyd Rhyngwladol (https://www.foodsecurityportal.org/ ).

Cafodd yr holl ganlyniadau eu sgrinio yn ôl teitl a chrynodeb gan ddefnyddio’r meini prawf 
cynnwys a amlinellir yn Nhabl 2.

Ar gyfer yr holl astudiaethau sydd wedi eu cynnwys, cynhaliwyd proses echdynnu data gyda’r 
adolygwyr yn echdynnu’r holl wybodaeth berthnasol ar y canlynol:

l awduron, blwyddyn cyhoeddi, teitl, cyfeirnod, gwlad/rhanbarth a astudiwyd

l effeithiau cadarnhaol posibl neu gyfleoedd ac effaith negyddol neu negyddol anfwriadol 
 diogelwch bwyd cenedlaethol ar iechyd a llesiant

l y grwpiau poblogaeth sydd yn cael eu heffeithio yn bennaf yn y tymor byr a’r hirdymor 
 gan y penderfynydd iechyd allweddol hwn

l nodi lliniaru posibl o ran unrhyw effaith negyddol neu negyddol anfwriadol. 

Arfarnwyd y dystiolaeth hon wedyn a’i chyfuno i themâu allweddol i’w cyflwyno yn yr adroddiad.

Rhif chwilio Termau chwilio 

S1 “diogelwch bwyd” NEU “ansicrwydd bwyd” NEU “tlodi bwyd”

S2 “Brexit” NEU “ymadael â’r UE”

S3 “newid yn yr hinsawdd” NEU “cynhesu byd-eang”

S4 “COVID-19” NEU “coronafeirws” NEU “pandemig” NEU “syndemig”

S5
“iechyd” NEU “llesiant” NEU “penderfynyddion ehangach” NEU 
“anghydraddoldebau” NEU “tegwch iechyd” NEU “cynaliadwyedd”

S6 S1 A S2 A S3 A S4 a S5

S7 S1 A S2 A S3 A S5

S8 S1 A S2 A S4 A S5

S9 S1 A S3 A S4 A S5

S10 S1 A S2 A S5

S11 S1 A S3 A S5

S12 S1 A S4 A S5

Meini prawf cynnwys

• Llenyddiaeth a gyhoeddwyd yn y Saesneg  

• Cyhoeddwyd o 2016-2021

• Blaenoriaethu tystiolaeth yng Nghymru, wedi ei ddilyn gan dystiolaeth y DU, Ewropeaidd 
ac yna tystiolaeth ryngwladol

Tabl 1: Termau chwilio

Tabl 2: Meini prawf cynnwys

https://www.ifpri.org/project/covid-19-food-trade-policy-tracker
https://www.foodsecurityportal.org/
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