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Rheoli Gwastraff 
yng Nghymru

Gostyngodd cyfanswm y 
gwastraff  dinesig awdurdodau 

lleol a gynhyrchir yng 
Nghymru  2.5% o 1,590 mil o 
dunnelli i 1,550 mil o dunnelli 
rhwng 2016/17 a 2017/184.

Mae cyfanswm y gwastraff  
dinesig (cilogram y pen) a 

grëir yng Nghymru yn uwch 
nag yn Lloegr a’r Alban.5

1(Llywodraeth Cymru, 2021a: t.11) 2 Ellen MacArthur Foundation, 2019b. 2 Rheoliadau Gwastraff  (Cymru a Lloegr)  2011 (SI: 2011/988)., 2011). 3  (Llywodraeth Cymru, 2017b). 4 (Llywodraeth Cymru, 2018a)  5 (Eunomia and European Environmental Bureau, 2017) 
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Mae Cymru ar 
fl aen y gad o 
ran cyfraddau 

ailgylchu gwastraff  
dinesig (64%), 
yn ail yn unig i’r 
Almaen  (66%)5.

Beth yw Economi Gylchol?
Cylchredeg yr holl adnoddau, yn rhai biolegol (bioddiraddadwy) a thechnegol (heb fod yn 

fi oddiraddadwy). Yn rhoi off er i fynd i’r afael â newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth, 
tra’n mynd i’r afael ag anghenion cymdeithasol. Yn rhoi’r pŵer i ni dyfu ff yniant, swyddi a 

gwytnwch wrth dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr, gwastraff  a llygredd2.

Beth yw 
gwsatraff ? 

“unrhyw sylwedd neu 
wrthrych y mae’r 

deiliad yn ei waredu 
neu’n bwriadu neu 
y mae’n ofynnol
i’w waredu…”3 

Eff aith iechyd y cyhoedd cyrff  cyhoeddus yn ailff ocysu 
ar leihau ac ailddefnyddio gwastraff  yng Nghymru

“Erbyn 2050, bydd Cymru yn wlad sy’n meddwl yn reddfol ac yn cynllunio i ddefnyddio cyn lleied o adnoddau â phosibl, yn cadw’r adnoddau hynny 
mewn defnydd cyhyd â phosibl ac yna’n dod o hyd i ddefnyddiau newydd ar gyfer yr adnoddau hyn ar ddiwedd eu hoes ddefnyddiol gyntaf.”1
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Cyfl eoedd
Cyd-fuddiannau iechyd y cyhoedd posibl i’w hennill o fl aenoriaethu polisïau lleihau ac ailddefnyddio:

• Lleihau anghydraddoldebau hirsefydlog (er enghraiff t creu swyddi medrus a gwaith teg)

• Cyrraedd y nod o ddim gwastraff  erbyn 2050 ac Economi Gylchol yng Nghymru.

•  Newid yn y sector gweithgynhyrchu ac i gyrff  cyhoeddus a diwydiant gydweithio i ddylanwadu ar 
newid

Meysydd Gweithredu Posibl
• Defnyddio Asesiad o’r Eff aith ar 

Iechyd wrth ddatblygu polisïau ac 
ymyriadau Economi Gylchol

•  Cefnogi gweithredu a mentrau 
cymunedol ar gyfer lleihau ac 
ailddefnyddio adnoddau

• Blaenoriaethu lleihau gwastraff  tuag at ddim gwastraff 

• Lleihau’r holl ddefnydd o ynni

• Lleihau’r defnydd o blastig a gwastraff  plastig

• Lleihau gwastraff  trwy gaff ael cynaliadwy

• Lleihau gwastraff  bwyd

• Cynyddu lefelau o ailddefnyddio

• Parhau i gefnogi ailgylchu

• Gweithredu ar y cyd ar draws pob sector a chorff  
cyhoeddus i ystyried yr eff eithiau ar iechyd a llesiant 
ac unrhyw anghydraddoldebau  

• Cyrff  cyhoeddus yn arwain drwy esiampl tuag at ddim 
gwastraff  ac Economi Gylchol (‘Byddwch y Newid’)

Dros 4,180 o swyddi 
cyfwerth ag amser 
llawn mewn 
gwasanaethau dinesig 

a phrosesu gwastraff 3

18.3% wedi’u cyfl ogi 
mewn off er prosesu, 
gweithwyr peiriannau, a 
galwedigaethau elfennol7

Mae’r sector dŵr, 
carthff osiaeth a rheoli 
gwastraff  yn cyfl ogi 
13,000 o bobl7

Dim ond 38.8% o 
oedolion 16-64 oed 
sy’n meddu ar lefel 
cymhwyster NVQ4 

ac uwch9.

Cyfl ogaeth yn y Sector Rheoli Gwastraff  yng Nghymru

Eff aith Pandemig Covid 19 ar ddulliau Economi Gylchol

Iechyd a 
Llesiant 
Meddwl

Gwaredu ac
Ailgylchu 
Gwastraff 

Ffrydiau 
Gwastraff  
Penodol

Sector 
Rheoli 

Gwastraff 

Economi 
Gylchol

Newid Hinsawdd, 
Bioamrywiaeth, 

ac Iechyd y Blaned

Allfeydd Lleihau 
ac Ailddefnyddio 

gan gynnwys
y 3ydd sector

Gwasanaethau 
Gwastraff 

✖ ✖ ✖ ✖ ✖

6( Llywodraeth Cymru, 2017b). 7(Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2019b) 8(Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2019c) 9(Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2021a)

Allwedd ✔  Eff aith gadarnhaol    ✖  Eff aith negyddol

   Eff aith gadarnhaol a negyddol gymysg

Mae tua dwy ran o dair 
o bobl a gyfl ogir mewn 
gweithgareddau atgyweirio 
yn weithwyr medrus ee 
trwsio moduron8

Canfyddiadau
1. Angen sicrhau fod eff eithiau cadarnhaol 

a negyddol, canlyniadau anfwriadol, 
a chyfl eoedd yn cael eu deall gan 
gynnwys y rhai sy’n codi yn ystod cyfnod 
rhagamcanol o drawsnewid i Economi 
Gylchol.

2. Mae cyfl awni dim gwastraff  yn gofyn 
am esblygiad o ran meddwl am sut y 
defnyddir adnoddau - o ddull llinellol i un 
gylchol.

3. Asesir eff eithiau negyddol i’w teimlo 
yn y tymor byr ond gyda dwyster is, 
gan baratoi’r ff ordd ar gyfer eff eithiau 
cadarnhaol hirdymor dwysach.

4. Mewn cyferbyniad â dulliau lleihau, 
ailddefnyddio ac ailgylchu yn gyff redinol, 
roedd llawer o’r eff eithiau sy’n ymwneud 
â’r pandemig COVID-19 yn uniongyrchol 
a chawsant eff aith yn y tymor byr.
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1.0 Cyflwyniad
Mae buddion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd lleihau gwastraff 
fel rhan o ddulliau economi gylchol ehangach yn cael eu cydnabod a’u deall 
yn gynyddol (Llywodraeth Cymru, 2021a; WRAP, 2021). Fodd bynnag, nid yw’r 
effeithiau ar benderfynyddion ehangach iechyd a llesiant yng Nghymru, gan 
gynnwys mynediad at wasanaethau, ffactorau macro-economaidd, ymddygiadau 
iechyd, ac iechyd meddwl wedi’u sefydlu cystal.

 
Dros gyfnod parhaus, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi polisïau gyda’r nod 
o sicrhau nad oes unrhyw wastraff, gan gynnwys: strategaeth wastraff 
genedlaethol ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ (Llywodraeth Cynulliad 
Cymru, 2010); cynllun carbon isel sy’n ymateb i Ddeddf yr Amgylchedd 
(Cymru) (2016) Ffyniant i Bawb 'Cymru Carbon Isel' (Llywodraeth 
Cymru, 2019b); Cymru Sero Net (Llywodraeth Cymru, 2021), ac yn fwyaf 
diweddar strategaeth i greu economi gylchol yng Nghymru 'Y Tu Hwnt i 
Ailgylchu' (Llywodraeth Cymru, 2021a) a dim gwastraff erbyn 2050.

Bydd dim gwastraff yn rhan bwysig o ymateb i ddatganiad Llywodraeth 
Cymru o Argyfwng Hinsawdd (Llywodraeth Cymru, 2019a).  Mae’r datganiad hwn yn nodi bod angen 
gweithredu ar y cyd ar draws Llywodraeth Cymru, cyrff cyhoeddus, diwydiant a chymunedau Cymru 
i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Mae gan gyrff cyhoeddus rôl bwysig i'w chwarae wrth roi'r 
ysgogiadau deddfwriaethol a pholisi ar waith er mwyn lleihau'n sylweddol faint o adnoddau y maent 
yn eu defnyddio; i fod yn garbon niwtral erbyn 2030 (Llywodraeth Cymru, 2019a); ac i Gymru gyfan 
gyrraedd di-garbon net erbyn 2050 (Llywodraeth Cymru, 2021c).

I gefnogi hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi’r weledigaeth: 

“ Erbyn 2050, bydd Cymru yn wlad sy’n meddwl yn reddfol ac yn bwriadu 
defnyddio cyn lleied o adnoddau â phosibl, yn cadw’r adnoddau hynny mewn 
defnydd cyhyd â phosibl ac yna’n dod o hyd i ddefnyddiau newydd i’r adnoddau 
hyn ar ddiwedd eu hoes ddefnyddiol gyntaf.” 

(Llywodraeth Cymru, 2021a: t.11) 

Yn ogystal â hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Gweinidog Newid Hinsawdd yn ddiweddar i fynd 
i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ymhellach (Llywodraeth Cymru, 2021b) ac mae ffocws clir ar newid yn yr 
hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol yn Rhaglen Lywodraethu 2021 (Llywodraeth Cymru, 2021b).

Ar wahân, mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi nodi bod diffyg integreiddio materion iechyd i 
strategaethau economi gylchol yn fyd-eang; mae astudiaethau wedi canolbwyntio ar effeithiau iechyd 
negyddol ymyriadau yn fwy na'r effeithiau cadarnhaol posibl ar iechyd; ac, mae angen asesu effaith 
egwyddorion economi gylchol, gan gynnwys dulliau lleihau ac ailddefnyddio, mewn ffordd dryloyw a 
rhesymegol sy’n seiliedig ar dystiolaeth. (Sefydliad Iechyd y Byd, 2019).

Mae'r Asesiad hwn o'r Effaith ar Iechyd (HIA) yn ceisio mynd i'r afael yn rhannol â'r bwlch hwn a 
nodwyd.  Mae’n ymchwilio i effeithiau sy’n deillio o ddulliau lleihau gwastraff ac ailddefnyddio, yn 
enwedig gan fod y rhain yn cael blaenoriaeth uwch yn gynyddol ochr yn ochr â ffocws presennol 
a llwyddiannus ar ailgylchu yng Nghymru.  Ystyrir hefyd yr effaith ar gyrff cyhoeddus a'u rôl wrth 
gymhwyso'r dulliau hyn.  Yn olaf, mae’r HIA hwn yn gwneud asesiad rhagarweiniol o effaith esblygol 
pandemig COVID-19 ar ddulliau economi gylchol, a systemau rheoli gwastraff presennol.

… dim gwastraff 
erbyn 2050
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Mae'r HIA yn rhan o gyfres o ddau adroddiad HIA sy'n ymwneud â'r amgylchedd a 
chynaliadwyedd amgylcheddol. Mae’r cyntaf (yr adroddiad hwn) yn asesu’r effeithiau cadarnhaol 
posibl ar iechyd a llesiant, a lle bo’n bosibl, y rhai a arsylwyd yn ogystal ag unrhyw effeithiau 
negyddol neu ganlyniadau anfwriadol sy’n deillio o leihau gwastraff, ailddefnyddio ac ailgylchu fel 
rhan o wella dulliau economi gylchol yng Nghymru, yn enwedig rôl Cyrff Cyhoeddus o fewn hyn. 
Mae’r ail yn HIA cynhwysfawr sy’n asesu effaith y newid yn yr hinsawdd ar iechyd yng Nghymru  
a’r rhai yn y boblogaeth a allai gael eu heffeithio ganddo. 

Cefndir
Mae cyfanswm y gwastraff dinesig a gynhyrchir gan awdurdodau lleol wedi gostwng yn raddol yng 
Nghymru ers dechrau'r 2000au. Gostyngodd cyfanswm y gwastraff dinesig awdurdodau lleol a 
gynhyrchwyd yng Nghymru 2.5% o 1,590 mil tunnell i 1,550 mil tunnell rhwng 2016/17 a 2017/18 
(Llywodraeth Cymru, 2018a). 

Mae cyfraddau ailgylchu yng Nghymru yn uchel; fodd bynnag, hyd yma, bu llai o ffocws ar yr 
hierarchaeth o leihau gwastraff ac ailddefnyddio cynhyrchion i'w hatal rhag dod yn wastraff 
ailgylchadwy.  Gellir dadlau bod y polisïau hyn wedi gyrru safle cydnabyddedig Cymru fel arweinydd 
byd-eang mewn cyfraddau ailgylchu gwastraff dinesig (64%), yn ail yn unig i’r Almaen (66%). (Eunomia 
and European Environmental Bureau, 2017).

Mae ffocws ar ailgylchu, fodd bynnag, yn peryglu’r darlun cyfannol o gyfanswm y defnydd o adnoddau 
a chyflawni dim gwastraff o fewn economi gylchol.  Mae hyn yn cynnwys ystyried allyriadau nwyon tŷ 
gwydr a mathau eraill o lygredd sy'n gysylltiedig â gwastraff gan gynnwys llosgi a gwastraff a anfonir i 
safleoedd tirlenwi.  Er enghraifft, er bod cyfradd ailgylchu Cymru ar y blaen i wledydd eraill y DU, mae 
cyfanswm y gwastraff dinesig (cilogram y pen) a grëir yng Nghymru yn uwch nag yn Lloegr a’r Alban 
(Eunomia and European Environmental Bureau, 2017).

Economi Gylchol
Beth yw dull Economi Gylchol? 
Yn syml, cysyniadir yr economi gylchol fel un sy’n newid o economi linol i un gylchol fel y dangosir yn 
Ffigur 1.  Ceir rhagor o fanylion am y model pili-pala neu gylchol hwn yn Ffigur 2. 

Ffigur 1: Ffigur cysyniadol o economi linol yn erbyn un gylchol (Ail-luniwyd o Raworth, 2018) 

(Raworth, 2017) 
"Create to regenerate: growth will clean it up again."

(Raworth, 2017) 
"Regenerative by design."
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Ffigur 2: Diagram Economi Gylchol (Ellen MacArthur Foundation, 2019a)
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2 Can take both post-harvest and post-consumer waste as an input

 
Mae dulliau economi gylchol yn dileu gwastraff ac, os yw Cymru am ddod yn wlad sydd 'yn reddfol 
yn meddwl ac yn bwriadu defnyddio cyn lleied o adnoddau â phosibl', mae hyn yn awgrymu agwedd 
wahanol at adnoddau a chyfoeth naturiol.  Mae terminoleg yn bwysig ac mae angen i'r hyn a elwir 
heddiw yn wastraff gael ei werthfawrogi yn y dyfodol fel adnoddau hanfodol a gwerthfawr.  Felly, 
er bod yr HIA hwn yn canolbwyntio ar leihau ac ailddefnyddio gwastraff, mae'n bwysig amlygu bod 
egwyddorion economi gylchol, neu economi adnoddau, yn seiliedig ar ddylunio gwastraff ac allyriadau 
a llygredd cysylltiedig.

Mae’r HIA hwn yn canolbwyntio ar boblogaeth Cymru, felly ni chafodd effeithiau mewn mannau eraill 
yn fyd-eang eu hasesu, er bod effeithiau a allai dorri ar draws cymunedau yn fyd-eang wedi’u nodi 
yn yr asesiad.  Gall dulliau economi gylchol gefnogi nod llesiant Cymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang drwy 
ystyried nid yn unig ble mae adnoddau’n cael eu defnyddio yng Nghymru, ond hefyd y cylch bywyd 
cyfan a lleihau gwastraff i ddim, gan gynnwys gwastraff sy’n cael ei allforio ar hyn o bryd o Gymru ac a 
allai arwain at effeithiau iechyd negyddol mewn gwledydd eraill.

Mae'r hierarchaeth gwastraff1 sydd fel arfer yn cael ei fyrhau i 'leihau, ailddefnyddio, ailgylchu' yn gosod 
y flaenoriaeth ganlynol ar gyfer atal a rheoli gwastraff yn nhrefn blaenoriaeth:  

• Atal gwastraff (lleihau)

• Paratoi ar gyfer ailddefnyddio

• Ailgylchu

• Adfer arall (ee adfer ynni)         

• Gwaredu (ee, tirlenwi)

1  At ddibenion yr HIA hwn, mae gwastraff yn golygu, “unrhyw sylwedd neu wrthrych y mae’r deiliad yn ei waredu neu’n bwriadu ei 
waredu neu y mae’n ofynnol iddo ei waredu…” (Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011 (OS: 2011/988)., 2011).
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Mae cysyniadau a therminoleg newydd hefyd yn dod i'r amlwg yn gyson, gan gynnwys wrth baratoi'r 
asesiad hwn.  Mae’r asesiad hwn yn canolbwyntio ar hierarchaeth gwastraff ond ar yr un pryd, mae 
hefyd yn adlewyrchu prif ffrydio cynyddol o ddulliau economi gylchol yn gyffredinol (Ellen MacArthur 
Foundation, 2013, 2019a; Raworth, 2018) a pholisïau mwy diweddar yng Nghymru (Llywodraeth 
Cymru, 2021a) yn defnyddio'r derminoleg honno.

Mae'r economi gylchol yn ymwneud â chylchredeg yr holl adnoddau 
sydd ar gael i gymdeithas, yn fiolegol (bioddiraddadwy fel bwyd a 
chotwm) a thechnegol (heb fod yn fioddiraddadwy fel metel a'r 
rhan fwyaf o blastigau).  Felly, i asesu effaith symud i economi 
gylchol yng Nghymru, mae’n bwysig ystyried yr effeithiau hyn 
fel rhan o we ehangach neu system o ryng-gysylltiadau.

Mae dulliau economi gylchol yn cael eu trafod yn aml mewn 
perthynas â’r argyfwng hinsawdd ac mae’r ddau yn perthyn 
yn agos oherwydd, er enghraifft, mae cynhyrchu adnoddau 
materol yn cyfrif am gyfran mor fawr (45%) o allyriadau byd-
eang ar hyn o bryd (Ellen MacArthur Foundation, 2019b).  Er 
y bydd HIA arall ar newid hinsawdd yn adrodd ar wahân, nodir 
cydberthnasau ac effeithiau allweddol sy'n croesi drosodd â'r economi 
gylchol yn yr asesiad hwn.

 

Cyd-destun pandemig COVID-19
Ers dechrau 2020 (a chasglu tystiolaeth gychwynnol ar gyfer yr HIA hwn), cyflwynodd coronafeirws 
syndrom anadlol acíwt difrifol 2, SARS-CoV-2 (a elwir yn gyffredin yn coronafeirws neu COVID-19) 
argyfwng byd-eang.  Mae COVID-19 wedi achosi salwch (morbidrwydd), marwolaeth (marwoldeb), ac 
aflonyddu eang ledled y byd.  

Yng ngoleuni COVID-19, cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru 
HIA o Gweithio Gartref ac Ystwyth yng Nghymru (Green et al., 
2020a) a'r Polisi Aros Gartref ac Ymbellhau Cymdeithasol  
yng Nghymru, (Green et al., 2020b). Mae’r adroddiad 
hwn yn ategu’r asesiadau blaenorol hyn drwy dynnu 
sylw at yr effaith gydgysylltiedig ar ddulliau economi 
gylchol a systemau rheoli gwastraff. 

Mae mesurau ymateb COVID-19 a mesurau diogelu 
iechyd eraill wedi cael effaith uniongyrchol ar 
systemau rheoli gwastraff presennol, yn ogystal ag 
ar nodau ehangach i leihau ac ailddefnyddio mwy o 
wastraff. 

Er mwyn ymchwilio i'r heriau hyn mae'r HIA hwn yn: 
disgrifio effeithiau cadarnhaol a negyddol dulliau lleihau 
ac ailddefnyddio; yn nodi pa grwpiau poblogaeth sydd fwyaf 
tebygol o gael eu heffeithio yng Nghymru; yn amlygu meysydd cyfle; 
ac yn crynhoi camau gweithredu y gellir eu cymryd nawr i wneud y mwyaf o effeithiau cadarnhaol, 
lliniaru effeithiau negyddol, a lleihau eu dosbarthiad anghyfartal.
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2.0 Dulliau

Mae HIA yn broses sy'n ystyried yn systematig effaith polisi, cynllun neu gynnig ar boblogaeth, 
trwy lens penderfynyddion iechyd a llesiant. Mae'r penderfynyddion hyn yn cynnwys effeithiau 
cymdeithasol a chymunedol, ymddygiadau sy'n effeithio ar iechyd fel ysmygu neu ddiet, ac effeithiau 
amgylcheddol ac economaidd ehangach. Mae'n ddull sy'n seiliedig ar dystiolaeth i werthuso pa 
grwpiau poblogaeth sydd wedi'u heffeithio, neu a allai gael eu heffeithio gan bolisi (fel lleihau ac 
ailddefnyddio o fewn yr hierarchaeth gwastraff) a sut yr effeithir arnynt, boed yn gadarhaol neu'n 
negyddol.  Mae’r asesiad hwn yn dilyn methodoleg HIA sefydledig a ddatblygwyd gan Uned Gymorth 
Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) (Chadderton et al., 2012).

Gwnaeth Hyb Iechyd a Chynaliadwyedd Iechyd Cyhoeddus Cymru (sy’n cefnogi Iechyd Cyhoeddus 
Cymru i ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015)) a  WHIASU gwmpasu'r HIA 
gyda’r bwriad o ganolbwyntio ar ddulliau ataliol o leihau ac ailddefnyddio gwastraff, gan fod y pwyslais 
yn aml ar ailgylchu mewn cyrff cyhoeddus yng Nghymru. Defnyddiwyd dull cynhwysfawr, gyfranogol a 
chyfamserol tuag at HIA. Mae'r fethodoleg lawn wedi'i chynnwys yn yr adroddiad Gwybodaeth Atodol 
(gweler Adran 2.0).

Gall HIAs nodi effeithiau neu gyfleoedd cadarnhaol, ac effeithiau negyddol neu ganlyniadau 
anfwriadol.  Mae HIA yn darparu camau gweithredu wedi’u llywio gan dystiolaeth i fynd i’r afael 
â chanfyddiadau o’r fath ac yn nodi cyfleoedd i liniaru effeithiau negyddol a gwella effeithiau 
cadarnhaol. Cyflawnwyd y data sylfaenol a chasglu tystiolaeth ar gyfer yr HIA hwn yn ystod 2019 
(cafodd y cyhoeddiad yng ngwanwyn 2020 ei ohirio oherwydd y pandemig). Ailddechreuwyd yr HIA yn 
gynnar yn 2021, a gwnaed gwaith pellach i asesu effeithiau yng nghyd-destun y pandemig COVID-19 
esblygol. Nodir y rhain ar wahân drwy gydol yr asesiad.

Mae’r HIA yn seiliedig ar sawl ffynhonnell tystiolaeth:

• Proffil iechyd cymunedol a gwybodaeth iechyd

• Papurau cyfnodolion cyhoeddedig a adolygwyd gan gymheiriaid

• Data arolwg a llenyddiaeth lwyd

• Cyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol – dechrau 2019

• Gweithdy wedi’i hwyluso gyda rhanddeiliaid allweddol (9 cyfranogwr) – Rhagfyr 2018

• Trafodaethau grŵp bach gyda rhanddeiliaid allweddol (19 o gyfranogwyr) – dechrau 2019

Casglwyd tystiolaeth o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys cyfnodolion a adolygwyd gan 
gymheiriaid, llenyddiaeth lwyd, gwefannau cyrff cyhoeddus, a’r gweithdai uchod gyda rhanddeiliaid – 
cynrychiolwyd 15 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru yn y rhain.  Dim ond tystiolaeth a gyhoeddwyd hyd 
at 2019 ac yn Saesneg a gafodd ei chynnwys yn yr adolygiad llenyddiaeth ac felly’r asesiad effaith.

Yn 2021, i ategu’r asesiad cychwynnol, ceisiwyd tystiolaeth ychwanegol yn ymwneud ag effaith y 
pandemig COVID-19 esblygol ar ddulliau lleihau ac ailddefnyddio gwastraff.  Roedd hwn yn adolygiad 
cyflym o fewn yr amser a'r adnoddau oedd ar gael.  Nodwyd llenyddiaeth a adolygwyd gan gymheiriaid 
hyd at a chan gynnwys Mawrth 2021 yn ymwneud â COVID-19, rheoli gwastraff, ac offer diogelu 
personol (PPE).  Ategwyd hyn gan samplu pwrpasol o ffynonellau llwyd gan gynnwys adroddiadau 
yn y cyfryngau.  Dadansoddwyd y dystiolaeth ychwanegol hon gan adolygydd cyntaf (Mark Drane) a 
chafodd nodweddiad yr effeithiau ei hadolygu gan ail a thrydydd adolygydd (Liz Green, Richard Lewis).
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Gellir gweld y gwybodaeth iechyd, adolygiad llenyddiaeth a'r crynodebau o gyfweliadau yn yr 
adroddiad Gwybodaeth Ategol (gweler Adrannau 3.0, 4.0, 5.0).

Nododd gwerthusiad o’r llenyddiaeth, tystiolaeth ansoddol, a gwybodaeth o wefannau’r 44 o gyrff 
cyhoeddus (am restr gweler Adran 6.0 Gwybodaeth Atodol) feysydd ar gyfer gweithredu a allai 
alluogi cyrff cyhoeddus a sefydliadau ehangach yng Nghymru i ganolbwyntio o’r newydd ar leihau ac 
ailddefnyddio gwastraff (gweler Tabl 3, Adran 4.3).

Dadansoddwyd y dystiolaeth ar gyfer themâu a chafodd y dadansoddiad hwn ei ategu a'i fireinio gan 
ystyried data arferol a ffynonellau gwybodaeth iechyd, ee data'r Cyfrifiad, Fframwaith Canlyniadau 
Iechyd y Cyhoedd ac Arolwg Cenedlaethol Cymru. Nodwyd yr effeithiau ar iechyd (cadarnhaol a 
negyddol) ac unrhyw ganlyniadau anfwriadol, ynghyd â'r grwpiau poblogaeth â'r potensial mwyaf i 
gael eu heffeithio.

Ffigur 3: Disgrifwyr Effaith

Cadarnhaol – effeithiau yr ystyrir eu bod yn gwella 
neu'n cynnal statws iechyd neu'n cynnig cyfle  

i wneud hynny

Negyddol –  
effeithiau sy'n lleihau statws iechyd 

   
Mawr  – Arwyddocaol o ran dwyster, ansawdd neu raddau. Arwyddocaol neu'n ddigon pwysig i fod yn 
deilwng o sylw, yn nodedig.

  Cymedrol – cyfartalog o ran dwysedd, ansawdd neu faint

  Bach – swm, maint neu raddau bach, dibwys

 
 Cadarnhawyd – Tystiolaeth uniongyrchol gref ee, o ystod eang o ffynonellau bod effaith wedi digwydd 
eisoes neu a fydd yn digwydd

  Tebygol – yn fwy tebygol o ddigwydd na pheidio, tystiolaeth uniongyrchol ond o ffynonellau 
cyfyngedig

 Posibl – gallai ddigwydd neu beidio.  Credadwy, ond gyda thystiolaeth gyfyngedig i gefnogi.

S   Byr – llai na blwyddyn

M   Canolig – 1–5 mlynedd

L   Tymor hir – 5 mlynedd neu fwy
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3.0 Dadansoddiad

Mae'r adroddiad cryno hwn yn cyflwyno'r effeithiau ar iechyd hynny sydd wedi'u nodi fel rhai 
mawr neu fawr-gymedrol o ran dulliau'r economi gylchol a chyrff cyhoeddus a'u gweithluoedd. 
Mae gwybodaeth bellach am effeithiau a nodwyd fel rhai cymedrol neu fach i'w gweld yn yr adroddiad 
Gwybodaeth Atodol (Gweler Adran 8.0). Mae crynodeb o’r holl effeithiau a nodwyd ac a welwyd yn yr 
HIA hwn i’w weld yn Nhabl 1 yn yr Atodiad ac mae dadansoddiad pellach o’r effeithiau sy’n ymwneud 
â’r pandemig COVID-19 hefyd wedi’u cynnwys yn Nhabl 2 yn yr Atodiad.   

Mae’n bwysig nodi yn yr asesiad hwn bod llawer o gyrff cyhoeddus a sefydliadau ehangach yng 
nghamau cynnar gweithredu polisïau i symud o ddulliau llinol i gylchol gan gynnwys mwy o bwyslais 
ar leihau ac ailddefnyddio.  Mae sut mae'r polisïau hyn yn cael eu gweithredu yn cael effaith sylweddol 
ar unrhyw asesiad.  Nid oes tystiolaeth eto o ran effeithiau polisïau newydd fel Mwy nag   Ailgylchu 
(Llywodraeth Cymru, 2021a), a bydd y graddau y caiff polisïau o’r fath eu gweithredu’n llwyddiannus 
ledled Cymru yn effeithio ar gyfeiriad a dwyster yr effeithiau a nodir.  Mae’r HIA hwn yn rhagdybio y 
bydd strategaethau ar gyfer economi gylchol, di-garbon net, a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, er 
yn ofyniad heriol, yn cael eu gweithredu’n gyson ac yn llwyddiannus yng Nghymru, wedi’u hysgogi gan 
arweinyddiaeth gref, ac yn asesu’r effaith ar iechyd a llesiant yn seiliedig ar y dybiaeth hon.

3.1 Canfyddiadau allweddol

Cafodd HIA ei gwmpasu i ddechrau a’i gynnal fel HIA cynhwysfawr a chyfredol o effaith lleihau 
gwastraff, ailddefnyddio ac ailgylchu ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru cyn y pandemig.  Fodd 
bynnag, tra'n cadw'r ffocws canolog hwn, mae'r adroddiad HIA hwn hefyd yn ystyried cyd-destun 
ehangach dulliau economi gylchol sy’n lliniarwyr pwysig ar gyfer newid yn yr hinsawdd er 
enghraifft, ac effaith y pandemig ar leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu.  Nododd chwiliad 
llenyddiaeth eang, gan gynnwys llenyddiaeth a adolygwyd gan gymheiriaid a llenyddiaeth lwyd, 
sylfaen dystiolaeth fach a oedd yn dod i’r amlwg ar gyfer effeithiau lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu 
deunyddiau gwastraff ar iechyd a llesiant.  

Mae'r prif ganfyddiadau'n cynnwys:
• Mae’r dystiolaeth a nodwyd yn canolbwyntio ar effeithiau cadarnhaol polisïau lleihau, ailddefnyddio 

ac ailgylchu fel rhan o ddulliau economi gylchol ehangach. Fodd bynnag, ychydig o’r effeithiau hyn sy’n 
cael eu cysyniadoli yn y llenyddiaeth ar gyfer eu llwybr at effaith ar iechyd a llesiant.  Mae angen sicrhau 
effeithiau cadarnhaol a negyddol, canlyniadau anfwriadol, a bod cyfleoedd yn cael eu deall gan gynnwys 
y rhai sy'n codi yn ystod cyfnod rhagamcanol o drawsnewid i economi gylchol (gweler Adran 3).

• Mae cyflawni dim gwastraff yn gofyn am esblygiad o ran meddwl am sut y defnyddir adnoddau - o ddull 
llinellol i gylchol. Mae angen i bolisïau a chamau gweithredu ganolbwyntio ar adnoddau o fewn cylchred, 
a dileu, cyn belled ag y bo modd, gwastraff.  Mae hyn yn bwysig am sawl rheswm:

 ➤ yng nghyd-destun yr argyfyngau hinsawdd a natur; 
 ➤ yng nghyd-destun y saith nod llesiant ar gyfer Cymru a'r 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy;
 ➤ i eiriol dros ddulliau economi gylchol yng Nghymru a’u gwella; 
 ➤ i sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio cyn hired ag sy'n ymarferol er mwyn sicrhau'r 

gwerth mwyaf posibl ohonynt cyn adennill ac adfywio'r cynhyrchion hyn; 
 ➤ ac i gyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid ehangach weithredu’n ymarferol y nod i Gymru gyrraedd 

sero gwastraff erbyn 2050.
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• ‘Lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu'  yw'r is-bennawd ar gyfer yr hierarchaeth gwastraff ond mae 
rhywfaint o dystiolaeth yn awgrymu y gall polisïau ar gyfer ailgylchu wrthdaro mewn gwirionedd 
â'r rhai a fwriedir i leihau gwastraff yn y lle cyntaf a chadw adnoddau ar eu lefel uchaf o werth am 
gyhyd â phosibl.  Ni ddylid cymryd yn ganiataol felly y gellir ychwanegu polisïau ar gyfer lleihau ac 
ailddefnyddio at bolisïau presennol heb y risg o ganlyniadau anfwriadol – mae angen dull systemig.  
Gall dull systemau cymhleth gefnogi gwerthusiad o ganlyniadau a gwell dealltwriaeth o'r camau 
gweithredu angenrheidiol i sicrhau bod polisi'n cael ei roi ar waith yn ymarferol ar bob lefel o'r broses 
benderfynu a gweithredu.

• Byddai ffocws ar bolisïau lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu yn dod â manteision iechyd hirdymor 
mawr, tebygol, cadarnhaol ar lefel poblogaeth gyfan yng Nghymru.  Mae effeithiau tebygol mawr 
yn cael eu nodi ar gyfer grwpiau sydd wedi dioddef anghydraddoldebau iechyd yn hanesyddol: pobl 
mewn galwedigaethau lefel isel a chanolig; ac ar wahân pobl sy'n byw 
mewn ardaloedd sy'n dangos dangosyddion economaidd gwael ac 
ardaloedd difreintiedig.   Nodir effaith gadarnhaol fawr-gymedrol 
bosibl yn y tymor canolig ar gyfer cyflogeion cyrff cyhoeddus 
(gweler adran 3.2.4).

• Ni nodwyd effeithiau negyddol mawr na mawr-gymedrol 
ar iechyd ar gyfer y boblogaeth gyffredinol.  Un effaith 
gadarnhaol anuniongyrchol allweddol yw’r rôl anuniongyrchol 
y mae dulliau economi gylchol yn ei chwarae wrth liniaru risgiau 
poblogaeth cyffredinol sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd.  
Fodd bynnag, ni ddylid diystyru maint y newid ac mae'n awgrymu 
newidiadau sylweddol ar draws economi Cymru.  Pe na bai newid 
mor fawr yn cael ei gyflawni, yna mae’r risgiau anuniongyrchol 
hynny yn fwy tebygol o fod yn amlwg fel risgiau iechyd negyddol ar 
draws sawl penderfynydd iechyd gan gynnwys llesiant emosiynol 
a chorfforol, gwydnwch cymunedol, a phenderfynyddion 
amgylcheddol eraill.  Nodir effaith negyddol fawr-gymedrol bosibl yn 
y tymor canolig ar gyfer cyflogeion cyrff cyhoeddus sy'n chwarae rhan 
bwysig wrth osod a gweithredu polisïau sy'n mynd i'r afael â'r materion 
hyn (gweler Adran 3.2.4).

• Asesir effeithiau negyddol i'w teimlo yn y tymor byr ond gyda dwyster is, gan baratoi'r ffordd 
ar gyfer effeithiau cadarnhaol hirdymor dwysach.  Felly, mae cyfnod pontio pwysig lle mae cyrff 
cyhoeddus a sefydliadau ehangach yn chwarae rhan bwysig mewn sefydlu polisïau ac addasu 
ymddygiadau i liniaru effeithiau iechyd negyddol yn y tymor canolig, gan wneud newidiadau digon 
mawr yn ddigon buan i gyflawni nodau megis dim gwastraff erbyn 2050.   

• Mewn cyferbyniad â dulliau lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu yn gyffredinol, roedd llawer o’r 
effeithiau’n ymwneud â’r pandemig COVID-19 yn syth ac yn y tymor byr (gweler Adran 3).

• Mae rhai polisïau ar gyfer lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu o fewn dulliau economi gylchol 
ehangach yng nghyfnod cynnar eu gweithredu, felly mae sawl effaith wedi’u hystyried yn 
rhagolygol ac felly’n bosibl: felly mae angen asesu’r rhain ar yr un pryd wrth iddynt gael eu 
gweithredu a thracio unrhyw effeithiau wrth iddynt ddod i'r amlwg.

• Yng Nghymru, mae ymyriadau a roddwyd ar waith mewn ymateb i bandemig COVID-19 mewn 
perthynas â gwastraff wedi canolbwyntio ar reoli heintiau, rheoli gwastraff gofal iechyd, cynnal 
casgliadau gwastraff domestig a masnachol, ac osgoi tarfu ar systemau rheoli gwastraff bwyd ac 
ailgylchu eraill sy’n bodoli eisoes.  Mae hyn wedi cael effeithiau cadarnhaol ar iechyd, gan gynnwys: 
amddiffyniad rhag haint COVID-19; diogelu gweithwyr rhag gwastraff gofal iechyd heintiedig; ac 
osgoi colli amddiffyniadau iechyd amgylcheddol presennol y mae casgliadau gwastraff domestig a 
masnachol yn eu darparu eisoes (gweler adran 3).

Un effaith gadarnhaol 
allweddol yw’r rôl 

anuniongyrchol y mae 
dulliau economi gylchol yn ei 
chwarae wrth liniaru risgiau 
poblogaeth cyffredinol sy’n 

gysylltiedig â newid yn yr 
hinsawdd.  
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• Mae COVID-19 wedi arwain at ymwybyddiaeth 
gynyddol o werth a phwysigrwydd y gwaith a 
wneir gan yr holl weithwyr allweddol hollbwysig 
yng Nghymru gan gynnwys y rhai sy’n gweithio 
yn y sector rheoli gwastraff a weithiodd, ar 
ddechrau’r pandemig, i sicrhau bod y rhan fwyaf 
o’r ffrydiau gwastraff yn cael eu casglu a'u 
prosesu'n ddiogel (gweler adran 3.2.4). 

• Yn ystod pandemig COVID-19, mae cyfleusterau 
ailddefnyddio fel siopau elusen a chanolfannau 
ailddefnyddio (gan gynnwys darpariaeth 
awdurdodau lleol) wedi’u dosbarthu fel 
‘manwerthu nad yw’n hanfodol’ ac felly wedi cau, ac fe wnaeth mentrau 
cymunedol fel ‘Freecycle’ a ‘Caffis Atgyweirio' atal llawer o weithgareddau am gyfnodau estynedig 
o amser.  Mae hyn wedi effeithio ar leihau gwastraff, ar wirfoddoli, a chynhyrchu incwm ar gyfer y 
manwerthwyr a'r gwasanaethau hynny.  Mae gwahaniaethau demograffig posibl hefyd o ran sut 
mae’r effeithiau hyn wedi’u dosbarthu, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i rywedd, oedran, 
statws cyflogaeth a grwpiau sy’n wynebu risg uwch o wahaniaethu (gweler adran 3.2). 

3.2 Grwpiau'r Boblogaeth

3.2.1  Y Boblogaeth Gyfan
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Cadarnhaol:
Casglodd yr HIA dystiolaeth sy’n dangos y gall polisïau cyrff cyhoeddus a sefydliadau ehangach sy’n 
canolbwyntio ar leihau ac ailddefnyddio gael ystod o effeithiau cadarnhaol ar y boblogaeth gyfan.  Mae’r 
effeithiau ar y boblogaeth gyfan a nodwyd ac a aseswyd yn effeithiau anuniongyrchol (neu effaith trwy 
lwybr) ac enghraifft o faes lle mae rhyng-gysylltiad cymhleth ag effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Mae effeithiau cadarnhaol lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu, fel rhan o ddull economi gylchol 
ehangach, a nodwyd trwy'r asesiad hwn yn cynnwys: 

• Gwell ansawdd aer, trwy leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr (casglu a rheoli gwastraff gan 
gynnwys allyriadau tirlenwi).

• Effaith anuniongyrchol trwy lwybr sy'n mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

• Gwelliannau i ddiet trwy gynhyrchu bwyd yn fwy cynaliadwy (fforddiadwyedd ac argaeledd).

• Iechyd a llesiant meddyliol gwell.

Effaith iechyd eang trwy ymateb i argyfwng hinsawdd: Gellid cael effaith gadarnhaol ar y 
boblogaeth gyfan, trwy gyfraniad dulliau ailddefnyddio a lleihau o fynd i'r afael â risgiau iechyd newid 
hinsawdd.  Effeithiau anuniongyrchol yw'r rhain ac nid ffocws craidd yr HIA hwn.  Fodd bynnag, o 
ystyried y cysylltiadau agos rhwng dulliau economi gylchol a’r ymateb i’r argyfwng hinsawdd, maent yn 
bwysig i’w nodi ac maent yn rhan annatod o’r her driphlyg ar gyfer iechyd yng Nghymru, sef newid yn 
yr hinsawdd, Brexit, a’r pandemig COVID-19. (Green et al., 2021).

Mae COVID-19 
wedi arwain at 

ymwybyddiaeth gynyddol 
o werth a phwysigrwydd 
y gwaith a wneir gan yr 

holl weithwyr allweddol 
hollbwysig yng Nghymru 
gan gynnwys y rhai sy’n 

gweithio yn y sector 
rheoli gwastraff 
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Mae enghreifftiau o’r llwybrau anuniongyrchol hyn yn cynnwys: trwy leihau’r galw cyffredinol am 
adnoddau naturiol a thrwy hynny leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr trwy echdynnu adnoddau naturiol 
a'u prosesu’n nwyddau newydd (Ellen MacArthur Foundation, 2019b); osgoi difrod i systemau naturiol 
ac amgylcheddau byw dynol, megis “lleoedd gwell i fyw a gweithio, aer a dŵr glân, a gwell iechyd” 
(Llywodraeth Cymru, 2019b, t.10); a'r potensial i liniaru effeithiau iechyd seicolegol megis solastalgia2.

Mae dulliau lleihau ac ailddefnyddio hefyd yn cyd-fynd â nifer o feysydd a nodwyd yn Adroddiad 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, 2020), gan amlygu potensial 
lleihau ac ailddefnyddio i gyfrannu at lesiant cyffredinol y boblogaeth trwy ystod o lwybrau.

Gwastraff ynni: mae tua dwy ran o dair o allyriadau nwyon tŷ gwydr yn deillio o gyfanswm y 
cyflenwad ynni (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gyrff cyhoeddus) i fusnesau a diwydiant, 
sy’n parhau i godi (Llywodraeth Cymru, 2018b). Felly, gall lleihau gwastraff ynni yn y sectorau hyn 
gyfrannu at lai o allyriadau a’r effeithiau iechyd cysylltiedig. Y sector trafnidiaeth yw’r ail achos fwyaf o 
allyriadau nwyon tŷ gwydr (12.7%) (Llywodraeth Cymru, 2017b).

Mae gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru rôl i’w chwarae o ran lleihau gwastraff ynni, gan gynnwys drwy 
osod targedau ar sail perfformiad ar gyfer defnyddio ynni yn eu hamgylchedd adeiledig a’u seilwaith 
(fel safonau sy’n seiliedig ar berfformiad fel y Passivhaus3 safonol); a gosod safonau i leihau'r defnydd 
o ynni ac felly gwastraff mewn prosesau caffael.  Yn fwy cyffredinol, mae gan gyrff cyhoeddus a’u 
staff rôl i’w chwarae o ran arwain drwy esiampl ar gynaliadwyedd amgylcheddol, gan gynnwys lleihau 
gwastraff.

Llygredd aer: cyd-fudd allweddol o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yw effeithiau iechyd cadarnhaol 
lleihau amlygiad i lygryddion aer awyr agored.  Gallai lleihau amlygiad leihau'r risg o iechyd gwael 
a marwolaethau.  Gallai buddion o’r fath fod o fudd i grwpiau poblogaeth sy’n cael eu heffeithio’n 
anghymesur gan gynnwys plant, oedolion hŷn, pobl â chlefydau gwaelodol, a’r rhai sy’n agored i 
grynodiadau uwch yn ôl daearyddiaeth (Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2018).

Swyddi a'r economi: mae effeithiau cadarnhaol ymateb i'r argyfwng hinsawdd yn rhan o gyfle 
ehangach i ailffocysu ymdrech ac adnoddau i ddatblygu Cymru fel economi carbon isel.  Mae gan 
hyn y potensial i gyflwyno cyfleoedd cadarnhaol o fewn y sector ynni, datblygu swyddi o ansawdd, 
a manteision marchnad fyd-eang (Andreoni, Saveyn ac Eder, 2015). Fel tystiolaeth ar gyfer yr effaith 
bosibl hon, mae economi carbon isel y DU yn cefnogi dros 430,000 o swyddi a rhagwelir y bydd yn tyfu 
tua 11% y flwyddyn hyd at 2030. Mae hyn bedair gwaith yn gyflymach na’r gyfradd twf gyfartalog ar 
gyfer economi’r DU yn gyffredinol ac felly mae ganddo’r potensial i wrthsefyll effeithiau economaidd 
neu gyflogaeth negyddol o ganlyniad i’r newid i economi carbon isel. Amcangyfrifir ymhellach y gallai 
allforio nwyddau a gwasanaethau carbon isel fod werth rhwng £60 biliwn a £170 biliwn erbyn 2030 ar 
gyfer y DU (Llywodraeth Cymru, 2019b).

Argaeledd bwyd, fforddiadwyedd a diogelwch: mae lleihau faint o fwyd sy'n cael ei wastraffu 
yn gam pwysig (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2010). Mae pobl sy’n byw yn y pumedau mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru gryn dipyn yn llai tebygol o allu fforddio nwyddau a gweithgareddau bob 
dydd (Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2019). Felly, mae gan leihau gwastraff bwyd y potensial i 
fod o fudd i’r cymunedau mwyaf difreintiedig sy’n wynebu’r perygl mwyaf o effeithiau megis lleihau 
cyfansymiau misol siopa am fwyd. (Sharp, Giorgi a Wilson, 2010).

2 Mae Solastalgia yn cyfeirio at "Diraddio amgylchedd cyfarwydd ... trallod sy'n gysylltiedig â newid amgylcheddol." (Whitmee et al., 
2015, tt.1995–1996). Yn hytrach na phobl wedi'u dadleoli, mae solastalgia yn ymwneud â phrofiad o "...gofid ar sail lle yn wyneb y 
profiad byw o newid amgylcheddol dwys." (Albrecht et al., 2007, tt. S96).

3   Mae Passivhaus yn safon y diwydiant adeiladwaith ac yn enghraifft o safon seiliedig ar berfformiad.  Er mwyn cael ardystiad rhaid 
i adeiladau, er enghraifft, fodloni gofynion penodol, mesuradwy ar gyfer y galw am ynni ac aerglosrwydd.  “Mae Passivhaus yn 
adeilad lle gellir cyflawni cysur thermol trwy ôl-gynhesu neu ôl-oeri'r llif aer ffres sydd ei angen ar gyfer ansawdd aer dan do da yn unig, 
heb fod angen ailgylchredeg aer ychwanegol." (Passivhaus Trust, 2021). 
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Negyddol: 
Ni wnaeth yr HIA gasglu tystiolaeth glir a oedd yn dangos y gall polisïau cyrff cyhoeddus sy’n 
canolbwyntio ar leihau ac ailddefnyddio gael effeithiau negyddol ar lefel y boblogaeth gyfan; fodd 
bynnag, mae rhai effeithiau negyddol credadwy y dylai cyrff cyhoeddus eu hystyried wrth asesu 
ymyriadau polisi, er enghraifft:

• Effeithiau negyddol ar rai swyddi a rhai rhannau o'r economi yn ystod y cyfnod pontio i fwy o 
ailddefnyddio ac ailgylchu.

Tystiolaeth: heb ei nodi fel rhan o'r asesiad.

Effaith COVID-19:
Mae’n bwysig pwysleisio nad oedd llawer yn hysbys am COVID-19 ar ddechrau 2020, ac effeithiodd 
hyn ar bolisi gwastraff.  Er enghraifft, dynodwyd COVID-19 fel clefyd heintus canlyniad uchel (HCID) 
yn y DU nes iddo gael ei israddio o fis Mawrth 2020. (Public Health England, 2020) o ganlyniad i sut 
mae rhai mathau o wastraff yn cael eu categoreiddio, ac felly eu trin, er enghraifft mewn lleoliadau 
gofal iechyd (GIG Cymru, 2013).  Mae COVID-19 hefyd wedi effeithio’n uniongyrchol ar agweddau 
ar wastraff y rhaglen brofi a brechu; PPE ar draws sectorau a lleoliadau amrywiol; a gwastraff o 
asiantau diheintio. Mae peth o'r gwastraff hwn yn arwain at lygredd a sbwriel, yn enwedig ar gyfer 
amgylcheddau morol, a rhagwelir y bydd yn gwrthdroi camau gweithredu blaenorol i leihau llygredd 
gwastraff plastig yn fyd-eang (Benson, Bassey a Palanisami, 2021).  Mae golchi a diheintio dwylo’n 
rheolaidd yn fesur diogelu iechyd a argymhellir, ac ar yr un pryd nododd astudiaethau broblem o fwy o 
wastraff cynwysyddion diheintydd (Benson et al., 2021; Benson, Bassey a Palanisami, 2021; Dharmaraj 
et al., 2021; Rosadi et al., 2020; Sharma et al., 2020). Nododd astudiaeth bellach o Indonesia fod 
hylifau diheintio eu hunain yn risg bosibl i iechyd (Rosadi et al., 2020).

Mae ysgogwyr yr un mor bwerus i oblygiadau COVID-19 ar gyfer rheoli gwastraff a dulliau lleihau ac 
ailddefnyddio yng Nghymru yn cynnwys cyfnodau clo aros gartref; staff cyrff cyhoeddus yn gweithio 
gartref; gofynion ynysu gartref os yn dioddef o symptomau COVID-19 neu pan gafwyd prawf positif; 
cau gwasanaethau bwyd fel bwytai a chaffis, ochr yn ochr â chynnydd mewn cynwysyddion ac offer 
arlwyo untro; cau siopau nad ydynt yn hanfodol gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â gweithgareddau 
ailddefnyddio; darparu gofal plant i weithwyr allweddol sy'n caniatáu i'r rheini yn y sector gwastraff 
barhau i weithio er gwaethaf y cyfyngiadau symud; a chamau i gynnal y rhan fwyaf o gasgliadau 
gwastraff domestig a masnachol.

Effeithiau o COVID-19 ar lefel y boblogaeth gyfan yw’r rhai a nodir o dan y penawdau penderfynyddion 
unigol iechyd mewn adrannau dilynol.

Angen mwy o ymchwil:
Ar lefel y boblogaeth gyfan ac o ystyried y gydberthynas ag effeithiau newid yn yr hinsawdd, mae'r 
bylchau ymchwil yn adlewyrchu'r rhai a nodwyd fel blaenoriaethau ymchwil yn Asesiad Risg Newid 
yn yr Hinsawdd y DU. Mae’r dogfennau hyn yn rhoi cyngor i lywodraethau’r DU a gweinyddiaethau 
datganoledig ar fodloni cyllidebau carbon a pharatoi ar gyfer newid yn yr hinsawdd. Nodir 
blaenoriaethau ymchwil o dan benawdau: yr amgylchedd naturiol ac asedau naturiol; seilwaith; pobl 
a'r amgylchedd adeiledig; busnes a diwydiant; a dimensiynau rhyngwladol (Pwyllgor Newid yn yr 
Hinsawdd, 2021; Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd, 2017).

Parhau i werthuso manteision a chyd-fanteision lleihau ac ailddefnyddio fel rhan o system gymhleth o 
wella iechyd a llesiant sy’n ymwneud â systemau fel newid yn yr hinsawdd.
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3.2.2  Pobl mewn Galwedigaethau Lefel Isel a Chanolig
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Cadarnhaol:
Mae tua dwy ran o dair o'r bobl a gyflogir mewn gweithgareddau atgyweirio yn weithwyr medrus, 
sy'n adlewyrchu'r swyddi medrus sydd eu hangen ar gyfer y gweithgynhyrchu gwreiddiol. Felly, gallai 
twf mewn ailddefnyddio ac ailweithgynhyrchu greu amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer hyfforddiant 
a chyflogaeth fedrus (WRAP a’r Green Alliance, 2015).  Yng Nghymru, dim ond 38.8% o oedolion 
16-64 oed sydd â lefel cymhwyster NVQ4 ac uwch. (Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2021) . Gallai creu 
economi gylchol, gyda chyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid ehangach yn cynyddu gweithgareddau lleihau 
ac ailddefnyddio, hyrwyddo’r cyfle i ddilyn hyfforddiant sgiliau ar y lefel hon neu’n uwch, gan greu 
galwedigaethau sgil uwch gan gynnwys ar gyfer cyflogeion presennol a dyfodol cyrff cyhoeddus. 
Byddai hyn yn cael effaith gadarnhaol ar lefel sgiliau cyffredinol y boblogaeth yng Nghymru, y mae gan 
gyrff cyhoeddus rôl yn ei chefnogi, ac mae angen mwy o ymchwil yn y maes hwn (Swyddfa Ystadegau 
Gwladol, 2021a).

Mae Prydain eisoes yn profi colli galwedigaethau lefel isel a chanolig, mae astudiaeth yn 2015 (WRAP 
a’r Green Alliance, 2015) yn nodi gostyngiadau pellach a ragwelir mewn categorïau gan gynnwys 
'gweinyddol ac ysgrifenyddol', 'medrus', a 'gweithredwyr offer a pheiriannau'.    

Mae’r un astudiaeth yn nodi bod dulliau economi gylchol yn cynnig y posibilrwydd o greu swyddi 
mewn sectorau penodol ac ar lefelau canol galwedigaeth a rhagwelir y bydd ganddynt y potensial ar 
gyfer creu swyddi net ym Mhrydain erbyn 2030 o rhwng 54,000 a 102,000 o swyddi.  Mae economi 
bresennol Cymru wedi’i nodi fel un sydd mewn sefyllfa dda i elwa ar y twf hwn gyda WRAP yn nodi “…
byddai llafur sgiliau isel yn parhau i fod yn gyfran sylweddol ar gyfer ailddefnyddio ac ailgylchu. Byddai 
ailweithgynhyrchu, ailgylchu dolen gaeedig a bioburo yn parhau i fod angen mwy o swyddi medrus 
lefel ganolig. Credwyd hefyd bod angen ar fioburo4 ac, i raddau llai, gwasanaethgarwch5 rai sgiliau 
proffesiynol a thechnegol lefel uwch” (WRAP a'r Green Alliance, 2015, t.12).

Negyddol: 
Nodwyd pobl mewn galwedigaethau â chyflogau is yn y llenyddiaeth (WRAP a’r Green Alliance, 
2015) a chan randdeiliaid fel grŵp poblogaeth sydd mewn perygl o gael eu heffeithio’n negyddol 
gan newidiadau i brosesau rheoli gwastraff gan gynnwys y rhai a gyflogir yn uniongyrchol gan gyrff 
cyhoeddus, a’r gweithlu ehangach.  Mae hyn oherwydd y gyfran uchel o bobl â chymwysterau isel 
sy'n gweithio yn y sector gwastraff ar hyn o bryd. Amcangyfrifir bod 41% o weithwyr ym maes rheoli 
gwastraff ac ailgylchu mewn swyddi cyflog isel (WRAP a’r Green Alliance, 2015).  Yng Nghymru, mae 
gan 23.5% o oedolion 16-64 oed lefel cymhwyster  NVQ1, cymhwyster arall neu ddim cymhwyster 
(Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2021b).  Gallai’r effaith hon effeithio’n anghymesur ar bobl ifanc sy’n 
byw mewn lleoliadau yn y pumed mwyaf difreintiedig a’r pumed mwyaf difreintiedig yng Nghymru 
sydd â lefel is o sgiliau a chymwysterau ar ôl gadael yr ysgol na phobl ifanc mewn ardaloedd eraill 
(Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2019). 

Fodd bynnag, nid yw’r llenyddiaeth yn priodoli colledion swyddi yn y rhan hon o’r economi yn 
uniongyrchol i leihau ac ailddefnyddio, ond yn hytrach fel rhan o dueddiadau economaidd ehangach 
sy’n bodoli (WRAP a’r Green Alliance, 2015).  Mae gan gyrff cyhoeddus wrth symud tuag at ddulliau 
economi gylchol gyfle i liniaru rhai o’r colledion hyn.

4 Mae bioburo yn cyfeirio at echdynnu symiau bach o ddeunyddiau gwerthfawr megis proteinau o ddiwydiannau sy'n creu biowast-
raff. Mae'r deunyddiau gwerthfawr hyn yn cael eu trosi o wastraff i ynni (WRAP a’r Green Alliance, 2015).

5 Gwasanaethu yw'r cyfeiriad at unrhyw system sy'n cynyddu'r defnydd effeithiol o asedau. Enghraifft gyffredin yw trosi o ddarparu 
cynhyrchion i ddarparu gwasanaethau (WRAP a’r Green Alliance, 2015).
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Mae hyn yn amlygu pwysigrwydd sgiliau a hyfforddiant yn ystod cyfnod o drawsnewid economaidd.  
Mae ailgylchu dolen gaeedig a dolen agored er enghraifft yn gofyn am gyfran uchel o rolau sgiliau isel 
ac felly hefyd ailddefnyddio, maes sydd angen twf sylweddol.

Mae rôl cyrff cyhoeddus yn y trawsnewid systemig ehangach o system lleihau ac ailddefnyddio 
llinol i economi gylchol yn ymwneud yn uniongyrchol â’u gweithredoedd eu hunain a hefyd i fod yn 
hwyluswyr ac yn arweinwyr newid ehangach drwy bolisïau ac ymyriadau.

Effaith COVID-19:
Ni nodwyd effeithiau penodol sydd wedi'u cyfyngu i'r grŵp hwn o'r dystiolaeth a oedd ar gael.

Angen mwy o ymchwil:
Mae angen tystiolaeth o ddulliau economi gylchol a’u heffaith ar y farchnad lafur ar lefel Cymru, a 
hefyd data cyfredol yn dilyn y pandemig COVID-19 y gellir dadlau ei fod wedi cyflymu colledion mewn 
rhai sectorau, er enghraifft manwerthu.

3.2.3   Pobl sy'n byw mewn ardaloedd sy'n dangos dangosyddion 
economaidd gwael/ardaloedd difreintiedig

 
Mawr
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L   
Tymor hir
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M   
Tymor canolig

Cadarnhaol:
Casglodd yr HIA dystiolaeth sy’n dangos y gall polisïau sy’n canolbwyntio ar leihau ac ailddefnyddio 
gael ystod o effeithiau cadarnhaol ar bobl sy’n byw mewn ardaloedd sy’n dangos dangosyddion 
economaidd gwael a mathau eraill o anfantais.

Bydd pobl sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru â disgwyliad oes iach o 18 mlynedd yn 
is ar gyfartaledd o gymharu â phobl yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig.  Mae’r bwlch hwn hefyd yn 
bresennol ar gyfer disgwyliad oes, gyda phobl sy’n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yn marw’n 
gynt o gymharu â phobl o’r ardaloedd lleiaf difreintiedig (Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2018a).

Yn ogystal â’r gwahaniaethau hyn, mae llesiant meddwl pobl sy’n byw yn yr ardaloedd mwyaf 
difreintiedig hefyd yn llawer gwaeth (Llywodraeth Cymru, 2017a).

Mae llwybrau at effaith iechyd dulliau lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu, fel rhan o ddull economi 
gylchol ehangach ar gyfer y grŵp hwn yn cynnwys:

• Creu swyddi a budd economaidd, gan gynnwys yn y sector atgyweirio (WRAP a Green Alliance, 
2015).

• Gwell fforddiadwyedd trwy nwyddau wedi'u hailddefnyddio a nwyddau ail law (Johansson a 
Corvellec, 2018): trwy effaith gadarnhaol ar amodau byw, amodau economaidd, mynediad i 
wasanaethau, ac ymdeimlad o reolaeth.

• Effaith anuniongyrchol ehangach mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd: drwy'r effaith 
gadarnhaol anuniongyrchol ar yr amgylchedd a chynaliadwyedd; synnwyr o reolaeth; a 
ffactorau macro-economaidd.

6 Mae’r llenyddiaeth sy’n ymwneud â COVID-19 yn dod i’r amlwg ac yn unol â disgrifyddion effaith (Ffigur 3).  Asesir nifer o'r rhain fel 
rhai Posibl sy'n golygu credadwy ond gyda thystiolaeth ategol gyfyngedig ar yr adeg y cynhaliwyd chwiliadau.
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Negyddol: 
Nid oedd yr HIA hwn yn casglu tystiolaeth uniongyrchol sy’n dangos y gall polisïau sy’n canolbwyntio 
ar leihau ac ailddefnyddio gael effeithiau negyddol ar y grŵp hwn o bobl.  Fodd bynnag, mae nifer 
o effeithiau negyddol credadwy y dylai cyrff cyhoeddus a sefydliadau ehangach eu hystyried.  Er 
enghraifft, y risg o effeithiau negyddol yn deillio o'r newid i economi gylchol.  Gallai hyn gynnwys 
rhywfaint o amharu ar sicrwydd swyddi gweithwyr presennol yn y sector gwastraff.

Effaith COVID-19:
Ni nodwyd effeithiau penodol sydd wedi'u cyfyngu i'r grŵp hwn o'r dystiolaeth a oedd ar gael.

Angen mwy o ymchwil: 
Mae bwlch wedi’i nodi ar gyfer ymchwil pellach yng ngoleuni’r pandemig COVID-19 i ymchwilio i sut 
y gallai lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu, fel rhan o ddulliau economi gylchol ehangach, effeithio ar 
bobl sy’n byw mewn ardaloedd sy’n dangos dangosyddion economaidd gwael/ardaloedd difreintiedig.

3.2.4  Gweithwyr Cyrff Cyhoeddus

    – 
 

Mawr-Cymedrol
 

Tebygol

L   
Tymor hir
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Cadarnhaol:
Nododd rhanddeiliaid gyflogeion cyrff cyhoeddus fel grŵp poblogaeth a allai gael eu heffeithio'n 
gadarnhaol: pe bai cyrff cyhoeddus yn blaenoriaethu lleihau ac ailddefnyddio gwastraff yna gallai hyn 
ddylanwadu’n gadarnhaol ar eu hymddygiad ac ymddygiad eu cartrefi ehangach a’u rhwydweithiau 
cymdeithasol, gan sicrhau bod staff cyrff cyhoeddus yn asiantau ‘Byddwch Y Newid’7 ar gyfer lleihau 
gwastraff ac agweddau eraill ar nodau llesiant Cymru.

Amlygodd tystiolaeth ansoddol enghreifftiau o staff cyrff cyhoeddus yn cymryd yr awenau yn eu 
sefydliad i leihau gwastraff. Er enghraifft, mewn sawl corff cyhoeddus gwahanol, dechreuodd staff 
grwpiau lleihau plastig yn wirfoddol, yn dilyn y sylw yn y cyfryngau i lygredd plastig (Cyfweliad 3). 
Gwirfoddolodd staff cyrff cyhoeddus hefyd ar gyfer rolau fel 'hyrwyddwr gwyrdd' i sicrhau bod 
pryderon staff yn cael eu codi gydag arweinwyr sefydliadol. Yn ogystal, nododd rhanddeiliaid y gallai 
llesiant meddyliol staff mewn cyrff cyhoeddus gael ei effeithio’n gadarnhaol pe baent yn cael y cyfle 
i ddylanwadu ar benderfyniadau lleihau gwastraff yn eu sefydliad. Er enghraifft, drwy weithio gyda 
rheolwyr fflyd cyrff cyhoeddus, rheolwyr cyfleusterau, rheolwyr caffael, a rheolwyr arlwyo ac ati. 

Negyddol: 
I’r gwrthwyneb, casglodd yr HIA dystiolaeth sy’n dangos y gall polisïau cyrff cyhoeddus sy’n canolbwyntio 
ar leihau ac ailddefnyddio hefyd gael ystod o effeithiau negyddol ar weithwyr cyrff cyhoeddus.

Nododd rhanddeiliaid gyflogeion cyrff cyhoeddus fel grŵp poblogaeth a allai gael ei effeithio’n 
negyddol gan wahanol opsiynau/arferion casglu gwastraff gartref ac yn y gwaith. 

Roedd potensial hefyd o effaith negyddol ar yr ymdeimlad o reolaeth a deimlir gan staff cyrff 
cyhoeddus os oeddent yn gweld cyfleoedd i leihau ac ailddefnyddio gwastraff ond yn methu â 
dylanwadu ar benderfyniadau o'r fath o fewn eu sefydliadau (Cyfweliad 6).

7 Be-the-Change-Toolkit-v1.pdf (phwwhocc.co.uk) 

https://phwwhocc.co.uk/wp-content/uploads/2021/01/Be-the-Change-Toolkit-v1.pdf
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Effaith COVID-19:
Ni nodwyd effeithiau penodol sydd wedi'u cyfyngu i'r grŵp hwn o'r dystiolaeth a oedd ar gael.

Angen mwy o ymchwil: 
Mae cryn gyfle ac angen i rannu’r dystiolaeth hon ymhellach i wahanol swyddogaethau cyrff 
cyhoeddus penodol, rolau eu staff, a grwpiau o gyrff cyhoeddus sydd â chyfrifoldebau tebyg.  Mae 
gweithwyr cyrff cyhoeddus yn bwysig i weithredu dulliau economi gylchol, yn grŵp allweddol o ran 
ysgogi newid, ac yn cyflawni nodau a pholisïau hyd at eu gweithredu. Mae angen ymchwilio ymhellach 
hefyd i effaith gweithio gartref ar wastraff yn y pandemig COVID-19.

3.2.5 Effaith COVID-19 ar gyfer grwpiau poblogaeth

Mae effeithiau mawr-cymedrol a mawr o COVID-19 nad ydynt wedi’u cynnwys 
uchod wedi’u crynhoi fel:

Gweithwyr y sector gwastraff: 
Effaith COVID-19:

 
 

Cymedrol
 

Posibl

S   
Tymor byr 

    – 
 

Mawr-Cymedrol 
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Ni nodwyd effeithiau mawr neu fawr-cymedrol ar gyfer gweithwyr y sector gwastraff yn y prif asesiad 
(roeddent yn effeithiau positif a negyddol cymedrol, gweler Adroddiad Gwybodaeth Ategol Adran 
8.3.4). Fodd bynnag, aseswyd effaith COVID-19 fel effaith negyddol fawr-cymedrol: mae hyn ynghyd 
ag effeithiau negyddol mawr-cymedrol, tymor byr posibl ym meysydd iechyd a llesiant corfforol a 
meddyliol.  Aseswyd yr effeithiau cadarnhaol sy’n gysylltiedig â COVID-19 fel effeithiau cadarnhaol 
canolig, posibl, tymor byr trwy lwybrau cymorth llywodraethol i weithwyr allweddol a mwy o 
gydlyniant cymdeithasol megis cydnabod y rôl a chwaraeir gan weithwyr allweddol.  

Hyd at ddiwedd mis Mawrth 2020, roedd COVID-19 yn y dosbarthiad uchaf o risg pathogenau 
yn debyg i bathogenau heintus iawn eraill, ac eto trwy gydol y cyfnod hwn parhaodd gweithwyr 
rheoli gwastraff i fynd i'r gwaith a chasglu gwastraff fel 'gweithwyr critigol'8.  Gall y feirws aros ar 
ddeunyddiau am gyfnodau amrywiol o oriau i ddyddiau (Sharma et al., 2020), a hyd at saith diwrnod 
(Dharmaraj et al., 2021).  Mae effeithiau iechyd meddwl a llesiant posibl o bryderon ynghylch 
contractio COVID-19 wedi’u nodi yn y llenyddiaeth (Sharma et al., 2020).

Gwirfoddolwyr, gweithwyr, a defnyddwyr gwasanaeth yn y sector lleihau 
ac ailddefnyddio:
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Ni adnabuwyd y grŵp hwn o dystiolaeth yn yr asesiad ehangach, mae’n bosibl bod hyn wedi’i briodoli 
i’r pandemig sy’n amlygu dylanwad helaeth gwirfoddolwyr a gweithwyr allweddol, gan eu gwneud 
yn fwy gweladwy ac yn dangos bwlch mewn syniadau blaenorol o ran yr effaith y gallai’r grŵp hwn 

8 “Unigolion y mae eu gwaith yn hanfodol i’r ymateb i COVID-19, neu mewn rhai rhannau o un o'r sectorau hollbwysig iechyd a gofal cymdeithasol; 
addysg a gofal plant; gwasanaethau cyhoeddus allweddol, llywodraeth leol a chenedlaethol; bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill; diogelwch y 
cyhoedd a diogelwch cenedlaethol; trafnidiaeth, cyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol” (Llywodraeth Cymru, 2020a, t.3).
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ei chael ar leihau a ailddefnyddio.  Mewn perthynas â thystiolaeth COVID-19, nodwyd bod COVID-19 
wedi effeithio’n sylweddol ar y grŵp hwn, yn enwedig oherwydd polisïau yng Nghymru a oedd yn 
blaenoriaethu casgliadau gwastraff dinesig ac ailgylchu dros weithgareddau lleihau ac ailddefnyddio – am 
resymau diogelu iechyd, sy’n cynnwys lleihau trosglwyddo COVID-19 a hefyd byddai'r diogelwch rhag 
risgiau iechyd y byddai cymorth casglu gwastraff effeithiol yn dod â hwy i ben fel arall. Mae effeithiau 
cadarnhaol yn cael eu hasesu o ran y lefel hon o amddiffyniad iechyd rhag COVID-19 ac atal lledaeniad y 
feirws yn ddiangen yn y boblogaeth. Mae effeithiau negyddol yn ymwneud â’r anallu i gymryd rhan mewn 
gwirfoddoli oherwydd bod siopau elusen, grwpiau gwirfoddol a sefydliadau trydydd sector wedi cau, 
gan felly ddileu’r manteision iechyd a llesiant cadarnhaol sy’n gysylltiedig â gwirfoddoli. Ymhellach, yn 
absenoldeb y gwasanaethau ailddefnyddio hyn, mae'n debygol y bydd mwy o eitemau trydanol, dodrefn 
ac eitemau swmpus yn cael eu gwaredu, gan arwain at effeithiau negyddol ar iechyd oherwydd llygredd.

3.3 Penderfynyddion Iechyd a Llesiant 

Mae'r crynodeb isod yn dangos yr effeithiau allweddol a nodwyd o ddulliau lleihau ac 
ailddefnyddio a'r penderfynyddion iechyd yr effeithir arnynt. Sylwch mai dim ond y rhai a 
ddisgrifir fel Mawr neu Fawr-Cymedrol sydd wedi'u cynnwys yn yr Adroddiad Cryno.

3.3.1  Iechyd a Llesiant Meddyliol
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Cadarnhaol:
Mae tystiolaeth yn nodi effaith gadarnhaol fawr-cymedrol bosibl trwy ddulliau lleihau ac ailddefnyddio sy'n 
rhoi mwy o ymdeimlad o reolaeth i bobl yn eu bywydau eu hunain dros gamau gweithredu mewn ymateb 
i'r argyfwng hinsawdd.  Y grwpiau poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf yw'r boblogaeth gyfan; pobl ag 
iechyd meddwl gwael / salwch sy'n gysylltiedig â phryder hinsawdd; pobl sy'n byw mewn ardaloedd mwy 
difreintiedig; plant, y glasoed, ac oedolion ifanc.  Mae'r rhain yn effeithiau posibl a newydd. 

Mae Comisiwn Lancet ar Iechyd y Blaned yn nodi mater iechyd solastalgia9 a chanlyniadau iechyd sy’n 
gysylltiedig â niwed amgylcheddol gan gynnwys (yn amrywio yn ôl lleoliad / poblogaeth): gorbryder, 
iselder, hunanladdiad mewn poblogaethau gwledig, pryderon am faterion ariannol a materion sy’n 
ymwneud â gwaith, ymdeimlad o ddiffyg grym neu ddiffyg rheolaeth, galar a cholled (Whitmee et al., 
2015, tt.1995–1996).

Negyddol:
Nodwyd effeithiau negyddol trwy gyfweliadau o gymhlethdod cynyddol didoli a rheoli gwastraff yn 
y cartref ynghyd â newidiadau o symud o ffocws ailgylchu i ffocws lleihau ac ailddefnyddio.  Ychydig 
o dystiolaeth bellach a nodwyd o hyn.  Dylid nodi hefyd y dylai gweithredu newidiadau o’r fath gael 
eu hasesu a’u lliniaru gan gyrff cyhoeddus lle maent yn effeithio’n negyddol ar bobl anabl (grwpiau 
poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf: y boblogaeth gyfan o bosibl, a phobl â salwch meddwl y mae 
materion o’r fath yn effeithio arnynt).

Cafwyd tystiolaeth o effeithiau negyddol posibl ar staff cyrff cyhoeddus sy’n ceisio gweithredu 
polisïau yng nghyd-destun heriau systemig ehangach nad ydynt yn cefnogi’r newid – er enghraifft 
lleihau cynhyrchion plastig lle nad oes opsiynau amgen ar gael (Cyfweliad 4 a 5) (grwpiau poblogaeth 
yr effeithir arnynt fwyaf: staff cyrff cyhoeddus a sefydliadau ehangach).

9 Gweler troednodyn 3.
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Effaith COVID-19:

–  
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Nodwyd bod ystod o feysydd a llwybrau yn effeithio'n sylweddol ar iechyd meddwl, gan gynnwys lles 
emosiynol; synnwyr o reolaeth; synnwyr o bwrpas; ansicrwydd a gorbryder. Mae hyn yn cynnwys, er 
enghraifft, yr effaith ar weithwyr y sector gwastraff sydd mewn perygl o ddod i gysylltiad â COVID-19.

Angen mwy o ymchwil:
Tystiolaeth o lwybrau effaith tuag at leihau ac ailddefnyddio; y grwpiau poblogaeth posibl y bydd y 
rhain yn effeithio arnynt, yn enwedig y poblogaethau hynny â nodweddion gwarchodedig; a mesurau 
ymyrryd i liniaru effeithiau negyddol a nodwyd.

3.3.2  Amodau byw ac amgylcheddol sy'n effeithio ar iechyd
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Cadarnhaol:
Nododd tystiolaeth yn yr asesiad hwn y gall symud i ddulliau lleihau ac ailddefnyddio gyfrannu'n gyffredinol at 
leihau llygredd aer trwy leihau'r defnydd o danwydd ffosil (yn enwedig lleihau gwastraff ynni a thrafnidiaeth). 
Y grwpiau poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf o bosibl yw plant, pobl hŷn, pobl â chyflyrau iechyd sy'n bodoli 
eisoes, pobl sy'n byw mewn ardaloedd trefol a phobl sy'n byw mewn ardaloedd o amddifadedd uchel sy'n 
aml yn cael eu heffeithio fwyaf gan yr amodau amgylcheddol hyn. Gall rheoli gwastraff yn effeithlon leihau'r 
galw am ddeunyddiau cynradd, a thrwy hynny leihau gwastraff ynni trafnidiaeth mewn cadwyni cyflenwi ac 
echdynnu deunyddiau cynradd (Ellen MacArthur Foundation, 2019b).

Nodwyd effeithiau cadarnhaol o leihau gwastraff bwyd gyda llai o draffig wedyn i safleoedd a llai o 
allyriadau tŷ gwydr. Y grwpiau poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf yw'r boblogaeth gyfan, trigolion 
ger safleoedd tirlenwi a safleoedd rheoli gwastraff. Mae gwybodaeth yn dal i fod yn ddiffygiol ar lefel 
leol am atal gwastraff, yn enwedig yn y dulliau o fonitro rheolaeth gwastraff, fodd bynnag unwaith 
yr eir i'r afael â'r rhain yn ddigonol, gyda'r cymhelliant i atal gwastraff, dylid gweld yr effeithiau 
cadarnhaol fel y nodir uchod ar draws pob lefel o y boblogaeth (Zacho a Mosgaard, 2016). 

Negyddol:
Nododd y rhai a gymerodd ran yn y gweithdai ganlyniadau anfwriadol posibl o symud i ffwrdd o 
blastig, gan yrru defnyddwyr at ddeunyddiau sy’n cael effaith waeth ar wastraff fel cynwysyddion 
bwyd untro y gellir ei gompostio lle nad yw’r rhain yn rhan o system ehangach neu’n halogion mewn 
casgliadau gwastraff ailgylchu.   Y grwpiau poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf yw'r boblogaeth 
gyfan a staff cyrff cyhoeddus. Er nad yw’r rhain wedi’u hymchwilio’n helaeth, gallai rhaglenni newid 
ymddygiad ac addysg, gan gynnwys gan gyrff cyhoeddus, gefnogi defnyddwyr i wneud dewisiadau 
gwell ar lefel aelwydydd (Zacho a Mosgaard, 2016).

Effaith COVID-19:
Nodwyd sawl llwybr at effaith o COVID-19 gan gynnwys, er enghraifft, yr effeithiau ar iechyd sy’n 
deillio o: wastraff fel ffynhonnell bosibl o haint COVID-19, a newidiadau mewn trefniadau rheoli 
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gwastraff; y defnydd a'r gwastraff a gynhyrchir o ganlyniad i offer diogelu personol; ac effeithiau 

iechyd o ddefnyddio mwy o lanweithyddion fel y rhai sy'n cynnwys alcohol a bioladdwyr.

Gwaredu ac ailgylchu gwastraff:
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Parhaodd y rhan fwyaf o ffrydiau gwastraff i gael eu casglu yng Nghymru yn ystod y pandemig gydag 
effaith gadarnhaol bosibl ar ddiogelu iechyd, hynny yw, y buddion iechyd parhaus o gynnal casglu 
gwastraff.  Nodwyd bod cynnydd posibl mewn gwastraff wedi’i losgi a chynhyrchu gwastraff pecynnu (fel 
drwy ei ddefnyddio wrth ddosbarthu i’r cartref) yn cael effaith negyddol bosibl ar iechyd ac yn ei gwneud 
yn anos cyflawni dim gwastraff er enghraifft, lle cyfunwyd casgliadau o nwyddau wedi’u hailgylchu â 
gwastraff cartref na ellir ei ailgylchu.  Mae effeithiau posibl yn y ddau achos yma yn golygu credadwy ond 
gyda thystiolaeth gyfyngedig ar gael yn yr asesiad hwn (gweler y disgrifyddion effaith, Ffigur 3).

Ffrydiau gwastraff penodol:

 
 

Cymedrol
 

Tebygol

S   
Tymor byr 

    – 
 

Mawr-Cymedrol
 

Tebygol

M   
Tymor canolig

 
Mae offer amddiffynnol personol (PPE), gan gynnwys gorchuddion wyneb, wedi bod yn hanfodol 
ar gyfer diogelu iechyd cadarnhaol yn y tymor byr i ganolig (ac er budd iechyd yn y tymor hwy).  Er 
gwaethaf yr effaith gadarnhaol hon o PPE, nodwyd effeithiau negyddol hefyd gyda'r gwastraff 
cysylltiedig gan gynnwys: newidiadau yn y mathau o wastraff a gynhyrchir; mwy o wastraff 
biofeddygol a gofal iechyd; gwastraff a allai fod wedi’i heintio y tu allan i leoliadau gofal iechyd lle 
nad yw pobl yn gyfarwydd â sut i drin hyn yn ddiogel; mwy o wastraff plastig; mwy o gynnyrch untro; 
gwastraff o fwy o siopa ar-lein; a hylif diheintio dwylo a diheintydd gydag effeithiau iechyd megis y 
posibilrwydd o risg o wenwyn alcohol i blant a mwy o amlygiad i fioladdwyr (Rosadi et al., 2020).

3.3.3 Amodau economaidd sy'n effeithio ar iechyd

     
Mawr

 
Tebygol

M    
Tymor canolig

 
Cymedrol

 
Tebygol

M   
Tymor canolig

Cadarnhaol:
Roedd tystiolaeth o effaith debygol ar gyfer creu cyfleoedd cyflogaeth newydd a sgiliau uwch o 
fewn y sectorau ailddefnyddio / ailweithgynhyrchu gwastraff (Zacho a Mosgaard, 2016) (grwpiau 
poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf: y boblogaeth gyfan; pobl ar incwm isel/di-waith/economaidd 
anweithgar; pobl â sgiliau a chymwysterau is; pobl sy'n byw mewn ardaloedd o amddifadedd uchel).

Ynghyd â hyn, nodwyd datblygiad cwmnïau menter gymdeithasol yn cyflogi pobl leol o fewn y 
sectorau ailddefnyddio ac ailweithgynhyrchu hefyd yn effaith gadarnhaol (Zacho a Mosgaard, 2016) 
(grwpiau poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf: y boblogaeth gyfan; pobl ar incwm isel/di-waith/
economaidd anweithgar; pobl â sgiliau a chymwysterau is).

Byddai cyfle i bolisïau cyrff cyhoeddus dargedu buddsoddiad a datblygiad economaidd o fewn y 
sectorau ailddefnyddio/ailweithgynhyrchu gwastraff mewn ardaloedd â lefelau uchel o amddifadedd 
yn fanteisiol (Gweithdy) (grwpiau poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf: pobl sy’n byw mewn ardaloedd 
â lefelau uchel o (er enghraifft) anweithgarwch economaidd, diweithdra ac incwm isel).
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Mae cyfleoedd hefyd yn bodoli mewn cyflogaeth sy'n ymwneud ag ymestyn cyfrifoldeb cynhyrchwyr 
(EPR) a phrosesau cynlluniau dychwelyd blaendal (DRS)10 (Gweithdy a Chyfweliad 5) (grwpiau 
poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf: oedolion o oedran gweithio a gweithlu'r dyfodol).

Gall polisïau Llywodraeth Cymru, sy’n cymeradwyo caffael cynaliadwy gael effaith gadarnhaol drwy 
gefnogi’r newid i ddulliau economi gylchol gan gynnwys cefnogi mentrau cymdeithasol a chwmnïau yn 
y segmentau marchnad atgyweirio ac ailddefnyddio (Cyfweliad 2).

Negyddol:
Nodwyd tystiolaeth o golli cyflogaeth posibl o fewn safleoedd casglu gwastraff, ailgylchu, llosgi, ac 
mewn safleoedd tirlenwi (WRAP a’r Green Alliance, 2015), os na byddai cyfleoedd gwaith cyfartal a 
chyfatebol o gyflogaeth amgen yn cael eu creu. Y grwpiau poblogaeth a allai gael eu heffeithio fwyaf 
gan yr effeithiau negyddol hyn yw pobl sy'n gweithio yn y sector casglu a rheoli gwastraff; pobl mewn 
galwedigaethau lefel isel a chanolig; pobl â lefelau is o sgiliau a chymwysterau.

Tystiolaeth bosibl o golli cyflogaeth mewn cyflenwyr eitemau plastig untro yng Nghymru (Gweithdy, 
Cyfweliadau 1, 3, 5 a 6) (grwpiau poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf: pobl sy'n gweithio ym maes 
gweithgynhyrchu cynhyrchion plastig).

Fodd bynnag, mae llwybrau clir i liniaru'r effeithiau hyn trwy effeithiau cadarnhaol megis 
gweithgareddau atgyweirio ac ailddefnyddio.

Effaith COVID-19:

Sector rheoli gwastraff: 

–  
Minimal-Cymedrol

 
Tebygol

S   
Tymor byr 

    – 
 

Mawr-Cymedrol
 

Tebygol

S   
Tymor byr 

Y sector hwn oedd y prif faes effaith economaidd a adnabuwyd gydag effaith gadarnhaol fyrdymor 
debygol bach-gymedrol ar gyfer y sector rheoli gwastraff a’r rhai sy’n gweithio ynddo, yn enwedig ym 
maes rheoli gwastraff dinesig.  Nodwyd effeithiau mawr-cymedrol tebygol a thymor byr gydag effaith 
barhaol hwy ar gyfer y gweithrediadau lleihau ac ailddefnyddio a reolir yn aml gan sefydliadau trydydd 
sector.

Ar wahân, mae COVID-19 wedi creu cyfleoedd i gwmnïau yng Nghymru gynhyrchu PPE mewn ymateb 
i’r pandemig.  Mae’r PPE hwn yn dod yn wastraff yn y pen draw gyda COVID-19 o bosibl yn cyfeirio 
at gyfleoedd i’r sectorau gweithgynhyrchu a gwastraff greu ffyrdd newydd o gydweithio i greu 
cylchoedd bywyd cylchol ar gyfer y cynhyrchion hyn yng Nghymru.

Angen mwy o ymchwil:
Dylai ymchwiliad pellach ganolbwyntio ymdrechion ar ddeall y gweithwyr sy’n dioddef yr effaith fwyaf 
negyddol, gyda ffocws posibl ar y rheini yn y sector gwastraff, yng nghyd-destun newid o leihau, 
ailddefnyddio ac ailgylchu i economi gylchol carbon isel.

Ymchwilio i ymyriadau effeithiol ar gyfer trosglwyddo gweithwyr o'r swyddi hyn i swyddi newydd a 
grëwyd gan gynnwys nodi bylchau mewn sgiliau, anghenion hyfforddi, a'r cyllid a'r cymorth sydd eu 
hangen.

10 Gweler yr Adroddiad Gwybodaeth Ategol, Adran 1.0' am ddiffiniadau.
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3.3.4   Ffactorau macro-economaidd, amgylcheddol a 
chynaliadwyedd: gan gynnwys yr economi gylchol a 
pholisïau sefydliadol

 
Mawr

 
Posibl

L   
Tymor hir

 
Cymedrol

 
Posibl

M   
Tymor canolig

Cadarnhaol:
Nodwyd tystiolaeth bosibl o effaith gadarnhaol systemig trwy'r llwybr o ymateb i'r argyfwng 
hinsawdd.  Bydd hyn yn lleihau’r risg o ddigwyddiadau tywydd eithafol, llygredd aer ac allyriadau 
nwyon tŷ gwydr, a bydd yn cynyddu cynhyrchiant bwyd cynaliadwy a bioamrywiaeth ac yn gwella 
iechyd meddwl a llesiant (Gweithdy, Cyfweliadau 1,2,3,4 a 6) ( grwpiau poblogaeth yr effeithir arnynt 
fwyaf: poblogaeth gyfan).

Bydd mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd yn lleihau llygredd aer ac allyriadau nwyon tŷ gwydr (Sharp, 
Giorgi a Wilson, 2010) (grwpiau poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf: pobl â chyflyrau iechyd sy'n 
bodoli eisoes; pobl sy'n byw mewn ardaloedd trefol; plant).

Mae gan ddulliau lleihau ac ailddefnyddio’r potensial i wneud i bobl, yn unigol ac yn y gymdeithas 
ehangach, deimlo eu bod yn gwneud cyfraniad sylweddol at fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.  Mae 
gwelliannau i iechyd meddwl a llesiant trwy leihau gorbryder sy'n gysylltiedig â'r argyfwng hinsawdd 
wedi'u nodi (Gweithdy, Cyfweliadau 1, 3, 5 a 6) (grwpiau poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf: pobl ag 
iechyd meddwl gwael).

Budd macro-economaidd posibl o newid yn yr economi a’r defnydd o adnoddau drwy gydol eu cylch 
bywyd gan arwain at gyfleoedd cyflogaeth ac effaith gadarnhaol ar iechyd o ganlyniad (Wilson et al., 
2012) (grwpiau poblogaeth yr effeithir arnynt fwyaf: pobl sy'n gweithio, o bosibl yn gweithio, neu'n 
hyfforddi i weithio yn y sectorau ailddefnyddio / ailweithgynhyrchu).

Negyddol:
Effaith negyddol bosibl y newid o'r dull presennol o ddefnyddio adnoddau a gwastraff i system 
sy'n canolbwyntio ar leihau ac ailddefnyddio.  Er enghraifft, y rhai sy'n gweithio mewn sectorau neu 
segmentau marchnad fel gweithgynhyrchu plastig neu ailgylchu a allai wynebu gostyngiad mewn 
galw a chyflogaeth (Andreoni, Saveyn ac Eder, 2015). Y poblogaethau yr effeithir arnynt fwyaf gan yr 
effeithiau hyn fyddai pobl sy'n gweithio ym meysydd ailgylchu a rheoli tirlenwi yn y sector gwastraff. 

Effaith COVID-19:
Yn gyffredinol, mae’r HIA yn cymryd y dybiaeth sylfaenol y bydd dim gwastraff yn cael ei gyflawni 
erbyn 2050 yn unol â pholisi ac y byddai peidio â chyflawni hyn o bosibl yn arwain at ganlyniadau 
iechyd negyddol ychwanegol neu gynyddol. Mae COVID-19 wedi gweld cynnydd mewn rhai meysydd 
yn disgyn yn ôl gan amlygu sut y gellir atal cynnydd o’r fath. 
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Economi gylchol: 

– – –     – 
 

Mawr-Cymedrol
 

Posibl

M   
Tymor canolig

Negyddol
Mae galwadau uniongyrchol y pandemig wedi arwain at gamau gweithredu sydd, yn anfwriadol, 
wedi atgyfnerthu dulliau rheoli gwastraff llinol presennol ac sy'n effeithio ar brosesau ailgylchu yn 
negyddol.  Mae hyn yn peri risg i gynnydd ar ddulliau economi gylchol a gwireddu’r manteision iechyd 
cysylltiedig o wneud hynny. 

Newid hinsawdd, bioamrywiaeth, ac iechyd y blaned:

– – –     – 
 

Mawr-Cymedrol
 

Posibl

M   
Tymor canolig

Negyddol: 
Er gwaethaf sylfaen lenyddol fach sy’n dod i’r amlwg, nododd sawl astudiaeth fod COVID-19 a 
pholisïau sy'n ymateb i’r pandemig yn atal ymatebion i’r argyfwng hinsawdd a llygredd plastig 
cynyddol yn benodol:

“ Mae canlyniad llethol [y] pandemig COVID-19 ynghyd â mesurau ymateb strategol a gymerwyd 
gan lywodraethau a darparwyr gofal iechyd ledled y byd wedi creu mwy o heriau ar gyfer 
brwydro yn erbyn llygredd plastig. Nid oes amheuaeth y bydd COVID-19 yn gwrthdroi 
momentwm brwydr fyd-eang sydd wedi para blynyddoedd i dorri i lawr ar blastigau untro.”  
(Benson, Bassey a Palanisami, 2021: t.7)

Fel rhan o system gymhleth o effeithiau, bydd mesurau o'r fath wedi cyfrannu at niwed i iechyd.  Mae 
angen gweithredu ar raddfa fyd-eang i liniaru canlyniadau negyddol anfwriadol y mesurau amddiffyn 
iechyd hanfodol hyn a gyflawnwyd yn ystod y pandemig. 

Angen mwy o ymchwil:
Mae angen ymchwil yn y dyfodol gyda ffocws ar osod dulliau economi gylchol o ddefnyddio 
deunyddiau ac adnoddau o fewn ymchwil a meddwl economaidd.  Fel y dywed Velis (Velis, 2018, 
t.759), “…tra bod 'economi gylchol' yn cynnwys y term 'economi', yn rhyfedd ddigon, nid yw o 
reidrwydd yn ddamcaniaeth am economeg – macro neu feicro – ond yn bennaf ddamcaniaeth 
ar gyfer rheoli llif defnyddiau. Nid yw'r cysyniad yn mwynhau fawr ddim grym a dealltwriaeth 
ymhlith yr economegwyr damcaniaethol presennol… Mae angen i ni sicrhau bod buddion 
cymdeithasol gwirioneddol a chanfyddedig model cylchol newydd yn cael eu sefydlu mewn modd 
mwy sylfaenol a chadarn na dadansoddiad cost a budd traddodiadol yn unig…”.
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3.3.5 Effaith COVID-19 ar benderfynyddion iechyd

Mae effeithiau mawr-cymedrol a mawr o COVID-19 nad ydynt wedi’u cynnwys uchod 
wedi’u crynhoi fel:

Mynediad ac ansawdd gwasanaethau:
Lleihau ac ailddefnyddio allfeydd gan gynnwys y trydydd sector:

– – –     – 
 

Mawr-Cymedrol
 

Tebygol

S   
Tymor byr

Daw'r effeithiau hyn yn bennaf drwy gau llawer o allfeydd sy'n gysylltiedig ag ailddefnyddio ac 
effeithiau dilynol ar lefelau is o ailddefnyddio yn ystod y pandemig; gostyngiad mewn cyfleoedd 
gwirfoddoli; a mentrau cymunedol sy'n rhoi'r gorau i weithredu am gyfnodau o amser (gan gynnwys ar 
adeg yr adolygiad hwn yn ystod canol 2021).

Aelwydydd yn methu â chael gwared ar eitemau mawr swmpus ag effaith negyddol bosibl ar iechyd 
meddwl o gael storio gwastraff gartref.

Gwasanaethau gwastraff:

    – 
 

Mawr-Cymedrol
 

Tebygol

S   
Tymor byr

    – 
 

Mawr-Cymedrol
 

Tebygol

S   
Tymor byr

 
Mae effeithiau cadarnhaol mawr-cymedrol, tebygol, tymor byr casglu gwastraff yn cael eu trin fel 
blaenoriaeth iechyd y cyhoedd yng Nghymru fel mewn llawer o wledydd Ewropeaidd (Sharma et 
al., 2020).  Mae effeithiau COVID-19 yn tynnu sylw at gymhlethdodau systemig gwastraff a lleihau 
ac ailddefnyddio: gan gynnwys pryderon y byddai’n anodd cael deiliaid tai yn ôl i drefn arferol pe 
bai casgliadau ailgylchu yn y cartref yn cael eu hatal; ac mae angen cyflenwad parhaus o wastraff ar 
weithfeydd treulio anaerobig casglu gwastraff bwyd ac mae’n cymryd 4-6 wythnos i’w hailddechrau 
os cânt eu hatal, a fyddai hefyd yn effeithio ar allyriadau methan (Llywodraeth Cymru, 2020b).  Mae’n 
bosibl bod y cau hyn hefyd yn gysylltiedig â chynnydd yn nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon 
(Green et al., 2020b). 

Mae effeithiau negyddol mawr-cymedrol, tebygol, tymor byr yn ymwneud yn arbennig â lleihau ac 
ailddefnyddio gwasanaethau yn enwedig lle mae'n ymddangos bod y trydydd sector wedi'i gwtogi'n 
ddifrifol ac o bosibl wedi'i niweidio gan gau gorfodol.  Gallai hyn gael effaith sylweddol ar gyflawni 
targedau dim gwastraff a symud tuag at economi gylchol os na chaiff y rhain eu cefnogi’n llawn yn y 
dyfodol. 
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4.0 Cyfleoedd a Photensial  

4.1 Cyfleoedd

Ar y cyfan, mae gan ddull o flaenoriaethu polisïau lleihau ac ailddefnyddio 
botensial ar gyfer cyd-fuddiannau sylweddol i iechyd y cyhoedd yng Nghymru.  
Mae gan rai o’r rhain y potensial i helpu i leihau anghydraddoldebau iechyd 
hirsefydlog ac anghydraddoldebau eraill yng Nghymru, megis creu swyddi 
medrus a gwaith teg.  

Mae polisïau lleihau ac ailddefnyddio yn gynhwysyn hanfodol ac yn gyfle 
arwyddocaol i gyrraedd y nod o ddi-wastraff erbyn 2050 ac economi gylchol 
yng Nghymru.  Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng hyn yn ei dro a mynd i’r 
afael â’r argyfwng hinsawdd – er mor heriol y mae hynny’n ymddangos.

Nododd gwerthusiad o’r llenyddiaeth, tystiolaeth ansoddol, a gwybodaeth o wefannau’r 44 o gyrff 
cyhoeddus (am restr gweler Adran 6.0 Gwybodaeth Atodol) feysydd ar gyfer gweithredu a allai 
alluogi cyrff cyhoeddus a sefydliadau ehangach yng Nghymru i ganolbwyntio o’r newydd ar leihau ac 
ailddefnyddio gwastraff (gweler Tabl 3, Adran 4.3).

Mae cyfleoedd ar gyfer newidiadau sylweddol yn y sector gweithgynhyrchu, a dyma lle gall cyrff 
cyhoeddus a diwydiant gydweithio i ddylanwadu ar y newid sydd ei angen i roi economi gylchol ar 
waith yng Nghymru. 

Mae newid o’r fath yn gyfle nid yn unig i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ond hefyd i gael effaith 
gadarnhaol ar reoli gwastraff, ansawdd aer ac iechyd yr amgylchedd yn gyffredinol (Ellen MacArthur 
Foundation, 2019b).

Nododd yr HIA y dylai arwain drwy esiampl, blaenoriaethu mesurau i leihau gwastraff ym mhob maes 
o waith cyrff cyhoeddus, datblygu prosesau caffael cynaliadwy, a harneisio’r adnoddau enfawr o 
weithwyr o fewn cyrff cyhoeddus i 'Fod y Newid' ar gyfer nodau llesiant Cymru, yn gamau gweithredu 
allweddol a allai alluogi cyrff cyhoeddus i wneud diwastraff a’r economi gylchol yn realiti.

Mae cyfleoedd ar wahanol lefelau ac amseroedd i gyrff cyhoeddus integreiddio’r HIA arferol o bolisïau 
ac ymyriadau economi gylchol.  Mae’r manteision y byddai hyn yn eu cefnogi yn cynnwys nodi “camau 
gweithredu ychwanegol yn ymwneud ag iechyd i’w cynnwys mewn cynlluniau gweithredu, i hybu 
cyfleoedd a rheoli risg” (Sefydliad Iechyd y Byd, 2019: t.viii).

4.2 Bylchau yn y Dystiolaeth

I rai grwpiau mae angen casglu mwy o ymchwil neu dystiolaeth i gael gwell dealltwriaeth o oblygiadau 
polisïau lleihau ac ailddefnyddio. 

Mae'r grwpiau hyn yn cynnwys:

• Poblogaeth gyfan: yn enwedig mewn perthynas â pherygl newid yn yr hinsawdd a'r llwybrau 
cymhleth a systemig i'r effaith ar iechyd (gweler Adran 3.2.1).

• Cyflogeion cyrff cyhoeddus: a nodir fel grŵp allweddol o ran ysgogi newid a chyflawni nodau a 
pholisïau hyd at eu gweithredu (gweler Adran 3.2.4).

• Pobl sy'n gweithio yn y sector rheoli gwastraff

…mae 
gan ddull o 

flaenoriaethu 
polisïau lleihau ac 

ailddefnyddio botensial 
ar gyfer cyd-fuddiannau 

sylweddol i iechyd 
y cyhoedd yng 

Nghymru.
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• Pobl â chyflyrau iechyd meddwl  

• Pobl sy'n byw mewn llety gyda chyfleusterau cymunedol, gan gynnwys tai amlfeddiannaeth 
(HMOs) a fflatiau

• Pobl sy'n byw yn agos at safleoedd tirlenwi / llosgyddion

• Pobl sy'n byw mewn ardaloedd arfordirol ac isel

• Pobl sy'n byw mewn cymunedau gwledig / gwasgaredig

• Pobl sy'n byw ac yn gweithio mewn cymunedau ffermio

• Pobl sy'n ddigartref

• Oedolion hŷn

• Pobl sy'n gweithio gartref neu'n ystwyth

Er mwyn cynorthwyo cyrff cyhoeddus i gefnogi cydraddoldeb iechyd a dyletswyddau cydraddoldeb 
ehangach, mae angen mwy o ymchwil i unrhyw effeithiau gwahaniaethol gan gynnwys ond heb fod yn 
gyfyngedig i'r rhai yn ôl rhyw, rhywedd, oedran, grŵp ethnig, a phobl anabl.  

Mae hefyd yn bwysig bod y nodweddion hyn hefyd yn ymchwilio i effeithiau COVID-19.  

Ar draws yr holl barthau penderfynol ehangach, mae’r llwybrau i effaith ar iechyd o bolisïau lleihau 
ac ailddefnyddio wedi’u nodi fel rhai sydd angen ymchwil ac ymchwilio pellach gan gynnwys mapio 
effeithiau drwy’r system gymhleth o leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu, fel rhan o ddulliau economi 
gylchol ehangach.  Fodd bynnag, nid yw disgrifio neu fapio systemau yn ddigon syml, ac mae bylchau 
yn y dystiolaeth ynghylch effeithiau ymyriadau (fel gweithredu dulliau economi gylchol) ar y system 
ehangach a phenderfynyddion iechyd.  Roedd Rutter et al. yn galw am fuddsoddiad ymchwil mewn 
“cyfres amlddisgyblaethol o ddulliau ar gyfer ymchwil ymyrraeth a chyfosod tystiolaeth… i gefnogi 
ymatebion polisi effeithiol.” (Rutter et al., 2017, t.2).

Bylchau penodol mewn ymchwil i effaith y penderfynyddion hyn mewn perthynas â lleihau, 
ailddefnyddio ac ailgylchu fel rhan o ddulliau economi gylchol ehangach yw: 

• Amodau economaidd sy'n effeithio ar iechyd: ymchwilio i'r sectorau a gweithwyr yr effeithiwyd 
arnynt fwyaf ac ymyriadau effeithiol i gefnogi gweithwyr a swyddi yn ystod y cyfnod pontio 
economaidd. 

• Mynediad ac ansawdd gwasanaethau: effaith allweddol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru lle 
gallant gael effaith gadarnhaol ar ganlyniadau.

• Ffactorau macro-economaidd, amgylcheddol a chynaliadwyedd: datblygu cynaliadwy a’r 
economi gylchol: yr angen i bennu dulliau economi gylchol o ddefnyddio deunyddiau ac 
adnoddau o fewn ymchwil a meddwl economaidd ac i’r meddylfryd hwn ddod yn brif ffrwd.

• Ffactorau macro-economaidd, amgylcheddol a chynaliadwyedd: mae angen ymchwilio 
ymhellach i effaith y newid yn yr hinsawdd ar iechyd yng Nghymru.

Mae bylchau penodol yn y llenyddiaeth yn cynnwys:

• Tystiolaeth yn gwerthuso ymyriadau yn ystod gweithredu - roedd llawer o dystiolaeth yn 
arfaethedig.  Mae hyn yn cynnwys gwerthuso ymyriadau ar systemau cymhleth.

• Mae ffocws ar wastraff dinesig / cartref, ond fawr ddim ar:
 ➤ Gwastraff solet masnachol
 ➤ Gwastraff elifiant – preswyl a masnachol
 ➤ Effeithlonrwydd dŵr – defnydd o adnoddau naturiol a dŵr yfed / wedi’i drin
 ➤ Effeithlonrwydd ynni – a gostyngiad yn y defnydd o ynni ar wahân i ddatgarboneiddio 

cynhyrchiant ynni

• Risg o ragfarn mewn ymchwilwyr a chyllidwyr sy'n ymchwilio i effeithiau hirdymor cadarnhaol 
yn fwy rheolaidd nag effeithiau negyddol yn enwedig yn ystod cyfnod o drawsnewid 
economaidd i economi gylchol.
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4.3 Camau gweithredu yn y dyfodol

Mae camau gweithredu yn y dyfodol y gellid o bosibl eu rhoi ar waith yn deillio o’r HIA hwn wedi’u 
datblygu ar sail y dystiolaeth a gasglwyd am effaith dulliau lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu yn 
ogystal â nodau economi gylchol ehangach.  Mae'r camau gweithredu hyn yn berthnasol i amrywiaeth 
o sefydliadau a phobl yng Nghymru.  Mae'r rhain yn cynnwys Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus; cyrff 
cyhoeddus; sefydliadau busnes a diwydiant; cymunedau; a gweithwyr unigol a dinasyddion.  Mae Tabl 
3 yn crynhoi'r rhain.

Tabl 3: Meysydd Gweithredu Posibl

• Defnyddio Asesiadau Effaith ar Iechyd wrth ddatblygu polisïau ac ymyriadau economi gylchol

• Cefnogi gweithredu cymunedol a mentrau ar gyfer lleihau ac ailddefnyddio adnoddau

• Blaenoriaethu lleihau gwastraff tuag at ddim gwastraff

• Lleihau'r holl ddefnydd o ynni

• Lleihau'r defnydd o blastig a gwastraff plastig

• Lleihau gwastraff drwy gaffael cynaliadwy

• Lleihau gwastraff bwyd

• Cynyddu lefelau ailddefnyddio

• Parhau i gefnogi ailgylchu

• Gweithredu ar y cyd ar draws pob sector a chorff cyhoeddus i ystyried yr effeithiau ar iechyd a 
llesiant ac unrhyw anghydraddoldebau 

• Cyrff cyhoeddus yn arwain drwy esiampl tuag at ddim gwastraff ac economi gylchol (‘Bod y 
Newid’)

Ar gyfer iechyd a llesiant yng Nghymru, mae’r canfyddiadau’n golygu y gellir mynd i’r afael â llawer 
o benderfynyddion iechyd ehangach trwy ystod eang o ymyriadau sy’n cynnwys nifer eang o gyrff 
cyhoeddus a rhanddeiliaid ehangach yng Nghymru.  Mae enghreifftiau o'r llwybrau hyn yn cynnwys 
trwy sgiliau a hyfforddiant fel creu cyfleoedd cyflogaeth gan gynnwys mewn galwedigaethau 
sgiliau uwch. Mae cyfleoedd gwirfoddoli a rôl y trydydd sector mewn economi gylchol yn bwysig 
i’w hystyried. Gallai’r effeithiau ar iechyd meddwl fod yn arwyddocaol a gall dulliau economi gylchol 
gan gynnwys tuag at ddim gwastraff wneud cyfraniad gwirioneddol at liniaru rhai o’r rhain megis 
trwy gynyddu ymdeimlad o reolaeth wrth ymateb yn gadarnhaol i’r argyfwng hinsawdd. Gallai creu 
amgylchedd gwell gyda llai o lygredd a gwell ansawdd dŵr hefyd gael effaith gadarnhaol ar iechyd a 
llesiant.  Gall pob un o’r rhain hefyd helpu i wneud Cymru iachach, gydnerth, ffyniannus, sy’n gyfrifol ar 
lefel fyd-eang.
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Polisi  

• Rolau a dyletswyddau penodol cyrff cyhoeddus unigol: Bydd cwmpas dyletswyddau a rolau 
mewn perthynas â gwastraff yn amrywio yn ôl y math o gorff cyhoeddus, felly bydd angen eu 
harchwilio.  Dylid annog cydweithio ar themâu cyffredin ledled Cymru, er enghraifft drwy Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus a gweithredu rhwng sectorau.

• Integreiddio sgrinio effaith ar iechyd: Mae gan gyrff cyhoeddus y potensial i ddefnyddio HIA 
fel dull o asesu polisïau lleihau ac ailddefnyddio i hyrwyddo camau cadarnhaol i roi strategaeth yr 
economi gylchol ar waith a lliniaru unrhyw ganlyniadau anfwriadol / effeithiau negyddol.

• Defnydd o adnoddau: Dylai cyrff cyhoeddus fonitro, adrodd, a gwerthuso eu defnydd o adnoddau 
a'u camau gweithredu i leihau gwastraff i sero erbyn 2050 (Llywodraeth Cymru, 2021a).

• Caffael: Dylai cyrff cyhoeddus fwrw ymlaen â’r camau gweithredu a nodir yn ‘Ffyniant i Bawb: 
Cymru Carbon Isel’ ynghylch caffael cynaliadwy (Llywodraeth Cymru, 2019b).

• Strategaeth gwastraff: Dylai cyrff cyhoeddus ac asiantaethau ystyried canfyddiadau’r HIA hwn 
wrth ymgynghori ar eu strategaethau gwastraff diwygiedig neu wedi’u diweddaru.

• Cynllunio pandemig: Dylid ystyried rheoli gwastraff wrth gynllunio rheolaeth argyfwng.  Yn 
benodol, pa gamau y byddai angen eu cymryd mewn economi gylchol i ymateb i bandemig yn 
y dyfodol – mae opsiynau gwastraff o ynni a llosgi wedi chwarae rhan arwyddocaol wrth reoli 
gwastraff yn ystod y pandemig presennol – dylid ystyried hyn ymhellach a sut y caiff ei reoli mewn 
dyfodol diwastraff.

Gweithredu 

• Ymateb cymunedol: Cefnogi Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a chymunedau i ddatblygu 
ymatebion a chamau gweithredu sy’n berthnasol yn lleol: drwy gyllid a datblygu sgiliau a 
gwybodaeth i alluogi iechyd a llesiant.

• Cynyddu cynlluniau peilot llwyddiannus i’r brif ffrwd: cynyddu cefnogaeth ar gyfer 
enghreifftiau cymunedol o gynlluniau peilot llwyddiannus lle bo'n berthnasol ac effeithiol fel bod y 
rhain yn dod yn rhan o'r brif ffrwd.

• Gweithwyr cyrff cyhoeddus yn gyrru newid: Cyrff cyhoeddus i harneisio’r adnodd/cyfle enfawr 
gyda’u gweithwyr i ‘Fod y newid' ar gyfer nodau llesiant Cymru, p'un a ydynt wedi'u lleoli yn y 
gweithle, gartref, neu weithle ystwyth. Mae offer cefnogol ar gael i wneud hyn11.

• Bylchau sgiliau a hyfforddiant economi gylchol: Mae bylchau sgiliau a nodir yn uniongyrchol o 
fewn dulliau lleihau ac ailddefnyddio ac yn anuniongyrchol trwy ddulliau economi gylchol yn yrwyr 
pwysig i'w hystyried gan Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol a sefydliadau ehangach.  Bydd hyn 
yn cefnogi oedolion o oedran gweithio a dysgwyr i symud i mewn i waith da sy’n talu’n well ac sy’n 
cefnogi pontio i economi gylchol gyda swyddi cynaliadwy wedi’u dosbarthu ledled Cymru. Mae gan 
bob swydd y potensial i ddod yn swyddi gwyrdd a “bydd pob swydd yn y dyfodol yn cael ei siapio’n 
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gan y newid i sero net” (Green Jobs Task Force, 2021).

11 https://phw.nhs.wales/topics/health-and-sustainability/be-the-change-toolkit/

https://phw.nhs.wales/topics/health-and-sustainability/be-the-change-toolkit/
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5.0 Casgliad

Yr HIA hwn yw’r cyntaf o ddau sy’n asesu effaith newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd a 
chynaliadwyedd amgylcheddol ar iechyd yng Nghymru.  Mae wedi gwerthuso’r effaith ar iechyd 
yng Nghymru yn sgil symud o ddefnyddio adnoddau llinol sy’n cynhyrchu gwastraff sylweddol i’w 
leihau, ei ailddefnyddio a’i ailgylchu fel rhan o ddulliau economi gylchol ehangach, sy’n hanfodol i 
gyrraedd dim gwastraff erbyn 2050.  Mae’r ail HIA (cyhoeddiad yn yr arfaeth) yn asesiad cynhwysfawr 
o effaith ar iechyd y newid yn yr hinsawdd ar Gymru a’r rhai yn y 
boblogaeth y gallai fod yn effeithio arnynt.

Mae’r HIA hwn yn nodi bod angen ail-lunio’r union gysyniad o wastraff: Mae 
angen i Gymru ganolbwyntio ar y cyd ar y defnydd cynaliadwy o adnoddau, 
gan gadw cynnyrch a nwyddau sy'n cael eu defnyddio ar eu lefel uchaf 
o werth am gyhyd ag y bo modd.  Mae Cymru yn enghraifft flaenllaw yn 
fyd-eang o ran ailgylchu: y cam nesaf yw i ddulliau economi gylchol wneud 
ailgylchu yn “ddolen pan fetho popeth arall” (Ellen MacArthur Foundation, 
n.d.).

Mae pandemig COVID-19 wedi creu heriau newydd sy’n dadwneud 
rhywfaint o gynnydd yn y gorffennol ar leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu: 
mae angen lliniaru hyn ar frys.

Mae economi gylchol a newid yn yr hinsawdd yn systemau cymhleth 
ar wahân ond sydd â chysylltiad agos – ni ellir eu datgysylltu’n hawdd 
oherwydd bod ein defnydd o adnoddau materol yn cyfrif am 45% o 
allyriadau nwyon tŷ gwydr.  Mae’r HIA hwn yn rhagdybio y bydd ymateb 
llwyddiannus i’r argyfwng hinsawdd ond eto mae effaith COVID-19 ar 
leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu heddiw yn rhoi cipolwg ar y senario amgen 
ac yn amlygu’r angen i wreiddio gweithredu ar frys ar gyfer newid heddiw ac ar 
bob lefel.

Amlygir effeithiau cadarnhaol, megis, i bobl mewn galwedigaethau lefel isel a chanolig gael cyflogaeth 
yn yr economi gylchol; ar gyfer pobl sy'n byw mewn ardaloedd sydd wedi dangos dangosyddion 
economaidd gwael yn hanesyddol; ac i gyflogeion cyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill wneud 
newidiadau a chyfrannu at ddyfodol cynaliadwy a mwy iach.  Er hynny, bydd yn cymryd amser i deimlo 
rhai o'r pethau cadarnhaol hyn ac mae'r HIA hwn hefyd wedi nodi effeithiau negyddol a allai ddigwydd 
yn gynt, felly mae cyfnod o drawsnewid lle bydd angen cymorth.

Ymhlith yr effeithiau negyddol a nodwyd mae’r posibilrwydd o golli cyflogaeth yn y diwydiant casglu 
gwastraff presennol, a allai effeithio ar bobl sy’n gweithio mewn galwedigaethau lefel is. Fodd 
bynnag, nodir cyfleoedd i liniaru'r effeithiau hyn yn sylweddol hefyd.

Gall yr HIA hwn ddarparu gwell dealltwriaeth o'r prif effeithiau a gall gynorthwyo cyrff cyhoeddus, 
sefydliadau, cymunedau ac yn wir gweithwyr unigol yng Nghymru i feithrin dull sy'n hybu iechyd, 
llesiant a thegwch i alluogi cyflawni polisïau a gwasanaethau yn effeithiol, cynhyrchiol a chadarnhaol 
sy'n ymwneud â lleihau ac ailddefnyddio yn ogystal â economi gylchol yn fwy eang.  Mae rôl i gyrff 
cyhoeddus (a phob gweithiwr), sefydliadau ehangach, cymunedau ac unigolion yng Nghymru ei 
chwarae, nawr ac yn y dyfodol.  
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Atodiad   

Tabl 1: Crynodeb o'r holl effeithiau a nodwyd ac a dystiolaethwyd yn yr HIA hwn. Rhoddir sail 
resymegol lawn yn y ddogfen gwybodaeth ategol. 

Cadarnhaol Negyddol

Dwysedd Tebygolrwydd Hyd Dwysedd Tebygolrwydd Hyd

Grwpiau poblogaeth            

Poblogaeth gyfan Mawr Tebygol Tymor hir Cymedrol Posibl Tymor 
canolig

Grwpiau sydd â risg uwch o wahaniaethu neu anfantais gymdeithasol arall
Pobl â chyflyrau iechyd 
corfforol  - - - Cymedrol Posibl Tymor 

canolig

Pobl â chyflyrau iechyd meddwl  Cymedrol Posibl Tymor 
canolig Bach Posibl Tymor hir

Pobl mewn galwedigaethau 
lefel isel a chanolig Mawr Tebygol Tymor hir Cymedrol Posibl Tymor 

canolig

Grwpiau cysylltiedig ag incwm
Pobl sy'n economaidd 
anweithgar Cymedrol Tebygol Tymor 

canolig - - -

Grwpiau a/neu leoliadau daearyddol
Pobl sy'n byw mewn tai 
amlfeddiannaeth (HMOs)/
fflatiau

Bach Posibl Tymor 
canolig Bach Posibl Tymor 

canolig

Pobl sy'n byw mewn ardaloedd 
sy'n dangos dangosyddion 
economaidd gwael/ardaloedd 
difreintiedig

Mawr Tebygol Tymor hir Cymedrol Posibl Tymor 
canolig

Pobl sy'n byw mewn ardaloedd 
gwledig Cymedrol Posibl Tymor 

canolig Cymedrol Tebygol Tymor 
canolig

Pobl sy'n byw yn agos at 
safleoedd tirlenwi / llosgyddion 
(safleoedd presennol a 
hanesyddol)

Cymedrol Posibl Tymor hir - - -

Gweithwyr cyrff cyhoeddus Mawr-
cymedrol Posibl Tymor 

canolig Cymedrol Posibl Tymor 
canolig

Pobl sy'n gweithio yn y sector 
rheoli gwastraff Cymedrol Tebygol Tymor 

canolig Cymedrol Posibl Tymor 
canolig

Penderfynyddion posibl iechyd a llesiant yr effeithir arnynt
Ymddygiadau sy'n effeithio ar 
iechyd Cymedrol Tebygol Tymor 

canolig Cymedrol Posibl Tymor 
canolig

Dylanwadau cymdeithasol a 
chymunedol ar iechyd Bach Posibl Tymor 

canolig Bach Posibl Tymor 
canolig

Iechyd a Llesiant Meddwl Mawr-
cymedrol Posibl Tymor 

canolig Cymedrol Posibl Tymor hir

Amodau byw ac amgylcheddol 
sy'n effeithio ar iechyd

Mawr-
cymedrol Posibl Tymor hir Cymedrol Posibl Tymor byr 

Amodau economaidd sy'n 
effeithio ar iechyd Mawr Tebygol Tymor 

canolig Cymedrol Tebygol Tymor 
canolig

Mynediad ac ansawdd 
gwasanaethau Cymedrol Posibl Tymor 

canolig Cymedrol Posibl Tymor byr 

Ffactorau macro-
economaidd, amgylcheddol a 
chynaliadwyedd

Mawr Posibl Tymor hir Cymedrol Posibl Tymor 
canolig
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Tabl 2: Crynodeb o’r holl effeithiau a nodwyd ac a dystiolaethwyd yn yr HIA hwn o ganlyniad i 
COVID-19 ar leihau ac ailddefnyddio yng Nghymru.

Cadarnhaol Negyddol
Dwysedd Tebygolrwydd Hyd Dwysedd Tebygolrwydd Hyd

Grwpiau'r boblogaeth            

Grwpiau cysylltiedig ag incwm
Aelwydydd ag adnoddau 
islaw'r anghenion lleiaf12 - - - Cymedrol Posibl Tymor byr 

 Grwpiau cysylltiedig â lleoliadau 
Gweithwyr ym maes rheoli 
gwastraff Cymedrol Posibl Tymor byr Mawr-

Cymedrol Posibl Tymor byr 

Gwirfoddolwyr, gweithwyr, 
a defnyddwyr gwasanaeth 
yn y sector lleihau ac 
ailddefnyddio

Cymedrol Posibl Tymor byr Mawr-
Cymedrol Posibl Tymor byr 

Penderfynyddion posibl iechyd a llesiant yr effeithir arnynt
Ymddygiadau sy'n effeithio 
ar iechyd - - - Cymedrol Posibl Tymor 

canolig
Dylanwadau cymdeithasol a 
chymunedol ar iechyd Cymedrol Posibl Tymor byr - - -

Iechyd a llesiant meddyliol Bach-
cymedrol Posibl Tymor byr Mawr-

cymedrol Posibl Tymor byr 

Amodau byw ac 
amgylcheddol sy'n effeithio 
ar iechyd

Cymedrol Posibl-Tebygol Tymor byr Mawr-
cymedrol Posibl-Tebygol Tymor 

canolig-Hir

Amodau economaidd sy'n 
effeithio ar iechyd

Bach-
cymedrol Tebygol Tymor byr Mawr-

cymedrol Tebygol Tymor byr 

Mynediad ac ansawdd 
gwasanaethau - - - Mawr-

cymedrol Tebygol Tymor byr 

Ffactorau macro-
economaidd, amgylcheddol a 
chynaliadwyedd

- - - Mawr-
cymedrol Posibl Tymor 

canolig

12  (Sefydliad Joseph Rowntree, 2021)
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