
Ymateb i ymgynghoriad gan Iechyd Cyhoeddus 
Cymru 

Costau byw 

Mae'n bleser gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ddarparu'r cyflwyniad ysgrifenedig hwn i 

ymgynghoriad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ar effaith economaidd a 

gwledig pwysau costau byw. Mae mewnwelediadau perthnasol yn ymwneud â’r pum cwestiwn 

ymgynghori wedi'u tynnu o nifer o gyhoeddiadau Iechyd Cyhoeddus Cymru a ffynonellau eraill 

(cyfeiriwch at y rhestr gyfeirio), wedi eu dilyn gan ystyriaethau polisi yn sgil y canfyddiadau 

hyn. 

Crynodeb 

• Mae pwysau costau byw yn fater iechyd y cyhoedd.1 Rydym yn gwybod bod bywydau

yn cael eu byrhau yng Nghymru oherwydd tlodi.2 Gall peidio â chael digon o arian ar

gyfer y pethau sydd eu hangen arnom i fyw'n dda, megis cartrefi cynnes a bwyd iach, a

phoeni'n gyson am sut i'w fforddio, gael effaith negyddol ar ein hiechyd corfforol a

meddyliol.1,2,3

• Mae effeithiau cynnydd yng nghostau byw ar iechyd a llesiant pobl yn sylweddol, yn

enwedig o'u cyfuno ag effeithiau amrywiol Covid-19, Brexit a newid yn yr hinsawdd.4,5

Gall y bygythiadau niferus hyn effeithio yn fwy sylweddol ar rai grwpiau a chymunedau

nag eraill.6 Mae gan hyn y potensial i waethygu anghydraddoldebau presennol

ymhellach.3,6

• Wrth ystyried y pwyntiau uchod, dylem ddisgwyl i'r wasgfa costau byw arwain at

fwy o bobl yng Nghymru yn profi iechyd gwaeth ac yn marw’n gynharach nag y

dylent.

• Mae angen i'r ymateb polisi i'r wasgfa costau byw ystyried:

• goblygiadau iechyd a llesiant yr argyfwng ac unrhyw ddatrysiadau polisi

posibl;

• cyd-destun ehangach yr anghydraddoldebau presennol yng Nghymru a

heriau cyfunol Covid-19, Brexit, newid yn yr hinsawdd a'r gwrthdaro yn

Ewrop;

• sut i wneud cyfraniad hirdymor at leihau'r anghydraddoldebau iechyd

presennol yng Nghymru;

• sut y gall gwahanol grwpiau a chymunedau gael eu heffeithio'n arbennig

gan y wasgfa costau byw (a ffactorau eraill); a

• sut y gall cynigion polisi leihau'r anghydraddoldebau hyn.
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Mae costau byw yn fater iechyd y cyhoedd. 

Mae'r 'wasgfa' costau byw presennol yn fwy na phroblem economaidd – mae'n cyflwyno 

heriau sylweddol a phellgyrhaeddol i iechyd a llesiant unigolion a chymunedau. Mae’r wasgfa 

costau byw yn effeithio ar nifer o'r blociau adeiladu hanfodol sydd eu hangen arnom i 

gyd ar gyfer bywyd iach:7 

• gwasanaethau iechyd hygyrch o ansawdd da; 

• sicrwydd incwm a lefel briodol, deg o ddiogelwch cymdeithasol; 

• amodau byw gweddus (gan gynnwys tai, cymunedau a'r amgylchedd ehangach); 

• amodau gwaith a chyflogaeth gweddus; a 

• chyfalaf cymdeithasol a dynol da (gan gynnwys addysg a sgiliau, ymddiriedaeth a 

pherthnasoedd).  

Mae gan y wasgfa costau byw y potensial i effeithio ar sicrwydd ariannol a'r gallu i brynu 

hanfodion (fel bwyd a dillad), yn ogystal ag amgylcheddau byw (e.e. gallu fforddio rhoi'r 

gwres ymlaen, neu gadw i fyny â thaliadau rhent neu forgais). Mae'r straen cronig sy'n deillio 

o fod ag incwm annigonol i fforddio'r angenrheidiau hyn yn arwain at faterion iechyd meddwl 

(e.e. gorbryder ac iselder) a materion iechyd corfforol (e.e. cynnydd mewn pwysedd gwaed a 

system imiwnedd gwan).2 

Yn anuniongyrchol, efallai y byddwn hefyd yn disgwyl i'r ffactorau sy'n creu'r wasgfa costau 

byw hon effeithio ar y canlynol:  

• darpariaeth gwasanaeth iechyd; 

• yr hyn y gall llywodraethau gynnig o ran amddiffyn cymdeithasol a chymorth;  

• agweddau pobl at addysg uwch; 

• sefydlogrwydd perthnasoedd a chymunedau; ac  

• argaeledd gwaith da a theg.  

Mae crynodeb o'r amrywiaeth o ffyrdd y mae pobl sy'n byw mewn amddifadedd ac anfantais 

yn profi iechyd gwaeth i'w weld yn ffigur 1.2 

Rydym eisoes yn gwybod bod pobl sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru yn marw’n 

gynharach nag y dylent. Mae data o 2018-2020 yn dangos bod disgwyliad oes iach adeg 

geni yng Nghymru yn gostwng yn gyson wrth i amddifadedd gynyddu, ar gyfer dynion a 

menywod.8 Yn ogystal, mae'r data diweddaraf a oedd ar gael o 2020 yn dangos bod 

cyfrannau sylweddol uwch o farwolaethau y gellir eu hosgoi wedi digwydd yn yr ardaloedd 

mwyaf difreintiedig yng Nghymru o gymharu â'r ardaloedd lleiaf difreintiedig.9  

Hyd yn oed cyn pandemig Covid-19 a'r wasgfa costau byw bresennol, roedd y bwlch mewn 

disgwyliad oes rhwng rhannau mwyaf a lleiaf difreintiedig Cymru yn cynyddu, yn enwedig i 

fenywod.10 Yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig, roedd gostyngiad “pryderus” yn nisgwyliad 

oes dynion a menywod yn y blynyddoedd yn dilyn polisïau cyni ledled y DU a gyflwynwyd yn 

2010.10  

Mae hefyd yn bwysig cydnabod na phrofir pwysau costau byw ar eu pen eu hunain: mae 

cyflwr iechyd yng Nghymru ar hyn o bryd yn cael ei bennu gan gydadwaith cymhleth o 

ffactorau economaidd-gymdeithasol. Mae'r rhain yn cynnwys “her driphlyg” Covid-19, Brexit, 

a newid yn yr hinsawdd, ynghyd ag ansicrwydd ynghylch gwrthdaro yn Ewrop.4 Mae grwpiau 

sy'n profi ansicrwydd economaidd oherwydd cyllid cartref sydd dan straen, colli swyddi ac 

allgáu digidol yn fwy agored i effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol digwyddiadau 

niweidiol (boed yn gysylltiedig ag argyfwng iechyd, amgylcheddol neu economaidd).11 

Gan ystyried y dystiolaeth hon gyda'i gilydd, gallai’r wasgfa costau byw arwain at fwy o 

bobl yng Nghymru yn profi iechyd gwaeth ac yn marw'n gynharach nag y dylent. 

Bydd rhai grwpiau yn fwy agored i niwed i'r heriau a ddaw yn sgil pwysau costau byw, ochr 

yn ochr â ffactorau eraill sy'n gysylltiedig â'r “her driphlyg”, sy'n debygol o weithredu gyda'i 

gilydd i waethygu'r anghydraddoldebau iechyd presennol – gweler cwestiwn 2.3,6 
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Ffigur 1. Y cysylltiad rhwng tlodi ac iechyd a llesiant.2 

 

 

Atebion i gwestiynau'r ymgynghoriad 

Cwestiwn 1: Beth yw effeithiau economaidd tebygol y wasgfa costau byw?  

Mae'r 'wasgfa' costau byw presennol yn fwy na phroblem economaidd – mae'n cyflwyno heriau 

sylweddol a phellgyrhaeddol i iechyd a llesiant unigolion a chymunedau.1 Mae hefyd yn debygol 

o waethygu'r anghydraddoldebau presennol yng Nghymru ymhellach, yn enwedig gan ei bod yn 

cael ei phrofi yn ogystal â “her driphlyg” Covid-19, Brexit a'r newid yn yr hinsawdd ac ochr yn 

ochr ag ansicrwydd ynghylch gwrthdaro yn Ewrop (gweler yr adran flaenorol).4 

O ran effeithiau economaidd, mae llawer o dystiolaeth bod gan iechyd a llesiant cenedl 

gysylltiadau agos â chynhyrchiant a thwf economaidd.2  

Mae anghydraddoldebau iechyd hefyd yn gysylltiedig â chostau sylweddol i 

wasanaethau cyhoeddus. Er enghraifft, amcangyfrifodd astudiaeth yn 2021 gan Iechyd 

Cyhoeddus Cymru mai cyfanswm y gost flynyddol i'r GIG yng Nghymru o anghydraddoldeb sy'n 

gysylltiedig ag amddifadedd economaidd-gymdeithasol wrth ddefnyddio gwasanaethau ysbytai 

yw £322 miliwn, sy'n cyfateb i 8.7% o gyfanswm gostau gwasanaeth ysbyty.3 
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Cwestiwn 2: Sut mae pwysau costau byw yn effeithio ar y gweithlu, a sut yr effeithir 

ar wahanol grwpiau o fewn y gweithlu? 

Gall ffactorau economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol ehangach ddylanwadu'n fawr ar 

iechyd a llesiant y boblogaeth, ac mae eu heffaith yn amrywio'n sylweddol ar draws gwahanol 

grwpiau poblogaeth.4 Mae’n debygol mai'r grwpiau sydd ac a fydd yn cael eu heffeithio fwyaf 

gan y wasgfa costau byw (ar y cyd â'r heriau sylweddol a achosir gan bandemig Covid-19, 

Brexit a newid yn yr hinsawdd) yw: 

• pobl ifanc a phlant; 

• grwpiau lleiafrifoedd ethnig, yn enwedig cymunedau Du ac Asiaidd; 

• pobl mewn cyflogaeth ansicr/incwm isel/anffurfiol/cymhwyster isel, yn 

enwedig menywod; 

• grwpiau a ymyleiddiwyd a grwpiau sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol, megis 

pobl anabl neu ddigartref; a  

• phobl sy'n byw (neu sydd mewn perygl o fyw) mewn amddifadedd a thlodi.2,6 

Er bod tystiolaeth yn awgrymu bod chwyddiant yn gyffredinol yn effeithio ar bobl â lefelau 

gwahanol o incwm mewn ffordd debyg, nid yw hyn yn wir am gostau ynni (a bwyd) 

cynyddol, sy'n effeithio'n anghymesur ar bobl ag incwm isel.2,12 Yn y DU, gellir priodoli 

10% o farwolaethau dros y gaeaf yn rhannol i dlodi tanwydd, gyda 30% o'r marwolaethau hyn 

yn gysylltiedig â byw mewn cartref oer.13 Rydym hefyd yn gwybod bod costau'r gwasanaeth 

iechyd ar gyfer mynd i'r afael ag afiechyd a achosir gan aneffeithlonrwydd ynni yn sylweddol.14 

Mae tystiolaeth glir ar sut mae iechyd a phrofiadau plant yn gynnar mewn bywyd yn cael 

effaith ar eu canlyniadau bywyd yn y pen draw, gan gynnwys iechyd pan fyddant yn 

oedolion, cyrhaeddiad addysgol a chanlyniadau yn y farchnad swyddi.2 Rydym yn gwybod bod 

straen teuluol a rhieni, gan gynnwys straen ariannol ac ansicrwydd bwyd, yn effeithio'n 

negyddol ar iechyd meddwl a chorfforol plant, yn y tymor byr ac ar draws eu hoes, gyda 

babanod a phlant bach mewn perygl uwch. Felly, bydd yr effaith sylweddol y bydd pwysau 

cynyddol ar gostau byw yn ei chael ar blant (fel y nodir gan gyfraddau tlodi plant cynyddol yng 

Nghymru, yn enwedig ymhlith teuluoedd un rhiant a theuluoedd â nifer o blant), heb ymyrraeth 

sylweddol, yn parhau i gael effaith negyddol nid yn unig ar y genhedlaeth hon, ond ar blant 

cenedlaethau'r dyfodol.2 

 

Cwestiwn 3: Sut mae heriau costau byw yn effeithio ar fusnesau a’r sectorau 

economaidd, a sut mae busnesau’n ymateb i’r rhain?  

Fel yr amlinellwyd uchod, gallwn ddisgwyl i'r wasgfa costau byw gael effaith ar iechyd corfforol 

a meddyliol pobl.1 Bydd gan hyn oblygiadau o ran pa mor dda y gall pobl berfformio yn y 

gwaith. Er enghraifft, rydym eisioes yn gwybod taw iechyd meddwl gwael yw un o’r prif 

resymau dros absenoldeb salwch staff ar draws y DU.15 Mae'r risg gyfansawdd y mae’r 

argyfwng costau byw yn ei roi i iechyd a llesiant gweithwyr hefyd yn debygol o beryglu iechyd a 

llesiant y rhai sy'n dibynnu arnynt yn uniongyrchol, gan gynnwys plant, pobl hŷn, a'r rhai ag 

anableddau a/neu afiechyd cronig.  

Fodd bynnag, mae rôl glir y gall cyflogwyr ei chwarae wrth gefnogi iechyd a llesiant eu 

staff a thystiolaeth i gefnogi effeithiolrwydd rhai dulliau gweithredu.16,17,18 

Mae rhaglen Cymru Iach ar Waith Iechyd Cyhoeddus Cymru19 yn gweithio gyda chyflogwyr i 

flaenoriaethu iechyd a llesiant yn eu gweithleoedd, gan eu cynorthwyo i ddatblygu a chyflwyno 

rhaglen gyflawni strategol a chydgysylltiedig. Yn dilyn pryderon a godwyd gan gyflogwyr yn 
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ystod y pandemig, a ategwyd gan ymchwil ymgymerwyd can cyflogwyr, mae Cymru Iach ar 

Waith wedi datblygu ei ffocws ar iechyd meddwl a llesiant ymhellach. Mae'r rhaglen yn cefnogi 

sefydliadau i: 

• ymgorffori ystod o feini prawf sy'n seiliedig ar dystiolaeth i sicrhau bod cynllun gwaith 

teg a diwylliant sefydliadol yn llywio canlyniadau iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol; 

• sicrhau bod iechyd meddwl yn cael ei fonitro ar draws y sefydliad; a  

• hyfforddi rheolwyr llinell i ddeall ffactorau risg.  

Yn ogystal, mae Cymru Iach ar Waith yn gweithio gyda phartneriaid i gyfeirio at ymyriadau 

wedi’u teilwra ar draws y sefydliad. Yn benodol, mae Cymru Iach ar Waith wedi rhyddhau 

podlediad yn ddiweddar i gefnogi cyflogwyr a’u staff drwy archwilio sut y gall cyflogwyr gael 

sgyrsiau hyderus a sensitif i gefnogi lles ariannol eu staff.20 

Yn fwy cyffredinol, gall cefnogi cyfranogiad mewn gwaith teg helpu i wella llesiant meddwl y rhai 

sy’n gweithio a’u teuluoedd. Mae gan gyflogwyr rôl allweddol o ran gwella mynediad at 

waith teg, fel y mae llawer o gyrff yn y sector cyhoeddus a chyrff eraill, gan gynnwys drwy 

gaffael sy’n gymdeithasol gyfrifol. Gall sicrhau bod gan swyddi gyflog teilwng (gwobrwyo teg), 

eu bod yn cynnwys gweithwyr, a’u bod yn hyblyg o ran eu hanghenion a darparu amgylcheddau 

iach, leihau’r straen ar unigolion a theuluoedd, a gwella llesiant. Mae cefnogi cyflogwyr i gymryd 

y dull hwn yn arbennig o allweddol ar adeg pan fydd gweithwyr yn wynebu pwysau o sawl 

cyfeiriad yn eu swyddi gwaith a'r tu allan iddynt. Mae Cymru Iach ar Waith yn gweithio gyda 

partneriaid i alluogi cyflogwyr i weithio tuag at fod yn gyflogwr deg.21 Yn ogystal, mae Iechyd 

Cyhoeddus Cymru wedi sefydlu panel arbenigol i helpu i ddylanwadu ar sut y gellir gwella 

cyfranogiad mewn gwaith teg mewn ffordd sy’n gwella iechyd, llesiant a thegwch. 

 

Cwestiwn 4: Sut mae’r wasgfa costau byw yn effeithio ar gymunedau gwledig ac i 

ba raddau y mae’r pwysau y maent yn eu hwynebu yn wahanol i ardaloedd trefol?  

Mae cymunedau gwledig yn cael eu heffeithio gan effeithiau unigol Brexit, Covid-19 a’r newid yn 

yr hinsawdd (yr “her driphlyg”) mewn myrdd o wahanol ffyrdd, rhai ohonynt yr un fath â 

chymunedau trefol, ond eraill yn fwy penodol i gymunedau gwledig.5 Mae angen ystyried y 

ffactorau hyn yn ofalus wrth ddrafftio polisïau a chynlluniau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol er 

mwyn lleihau anghydraddoldebau iechyd a llesiant.5 Amlygir rhai materion enghreifftiol isod. 

Mae gan gymunedau gwledig Cymru lefelau uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 

hunangyflogaeth a chyflogaeth ran-amser.5 Mae hyn yn golygu y gallai'r straen economaidd sy'n 

deillio o'r wasgfa costau byw a'r “her driphlyg” arwain at fwy o ansicrwydd economaidd a 

phryder am swyddi mewn ardaloedd gwledig, gan arwain at fwy o effaith negyddol ar iechyd 

meddwl a llesiant.  

Mae gan gymunedau gwledig boblogaethau hŷn ar gyfartaledd, sy’n fwy tebygol o fyw mewn 

cartrefi hŷn sydd wedi’u hinswleiddio’n wael.5 Mae tlodi tanwydd felly yn bryder arbennig i’r 

grŵp poblogaeth hwn – mater a fydd yn cael ei ddwysáu gan y wasgfa costau byw. 

Nododd ymchwil a gynhaliwyd gyda chymunedau ffermio gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fod 

ansefydlogrwydd ariannol, ansicrwydd, heriau wrth gynllunio ar gyfer olyniaeth, a diffyg 

ymdeimlad o reolaeth yn ffynonellau sylweddol o straen a gofid i ffermwyr a'u teuluoedd.22 Er 

bod Brexit wedi amlygu'r pryderon hyn, bydd y wasgfa costau byw yn gwaethygu'r adfyd sy'n 

wynebu ffermwyr mewn cymunedau gwledig ymhellach. Pryderon ariannol, gan gynnwys dyled, 

yw un o'r heriau mwyaf i lesiant meddyliol. 

Nodwyd bod darparwyr y GIG mewn cymunedau gwledig yn fwy tebygol o fod wedi profi 

problemau gwaeth gyda’r gweithlu a sefyllfaoedd ariannol gwaeth yn ystod y pandemig.5 Bydd 

hyn yn cael ei effeithio ymhellach gan y wasgfa costau byw, a gall fod yn destun gofid penodol 
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mewn ardaloedd gwledig ble mae darparu gwasanaethau iechyd yn gysylltiedig â chostau uwch 

oherwydd heriau mewn cyflawni arbedion maint, ac yr angen am gyfradd uwch o staff i 

ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal.5  

Mae amgylcheddau a chymunedau gwledig hefyd wedi dod yn fwy deniadol i fyw a gweithio 

ynddynt yn ystod cyfnod y pandemig oherwydd y cyfleoedd cynyddol i weithio o bell a gweithio 

gartref. Gallai hyn gael effeithiau cadarnhaol a negyddol ar iechyd a llesiant. Mae effeithiau 

negyddol posibl yn cynnwys biliau ynni uwch sy'n gysylltiedig â gweithio gartref wrth i bobl 

ddefnyddio offer electronig neu wresogi eu cartrefi am gyfran uwch o'r diwrnod.Error! B

ookmark not defined. Mae hyn yn golygu y gallai cost gynyddol tanwydd effeithio ar 

boblogaethau sy'n gweithio gartref i raddau helaeth (er y dylid edrych ar hyn ar y cyd â 

gostyngiadau mewn costau eraill megis y rhai sy'n gysylltiedig â chymudo). Gallai hefyd arwain 

at gynnydd ym mhrisiau tai neu brinder tai fforddiadwy i'r poblogaethau lleol, gan ddwysáu 

effeithiau'r wasgfa costau byw ar gyfer y poblogaethau hyn o gymharu â chymunedau trefol.5  

Mae grwpiau poblogaeth eraill – yn ôl nodwedd warchodedig, daearyddiaeth neu 

gymuned – hefyd yn gwarantu dadansoddiad penodol o sut y bydd y wasgfa costau 

byw, a chynigion i fynd i'r afael â'i heffaith, yn effeithio'n benodol arnynt. Mae hyn yn 

angenrheidiol er mwyn gwneud y mwyaf o iechyd a llesiant pawb a lleihau 

anghydraddoldebau presennol.  

 

Cwestiwn 5. Pa mor effeithiol yw’r mesurau cymorth y mae Llywodraeth Cymru a 

Llywodraeth y DU wedi’u rhoi ar waith, a pha gymorth pellach a allai fod ei angen yn 

ystod y misoedd nesaf?  

Mae budd-daliadau yn cael eu “tan-hawlio yn sylweddol yng Nghymru”.23 Aeth ymgyrch 

Llywodraeth Cymru ar gynyddu'r nifer sy'n manteisio ar fudd-daliadau drwy gynyddu 

ymwybyddiaeth o gynlluniau sydd eisoes ar waith a'u meini prawf cymhwysedd, yn 

ogystal â darparu mwy o wybodaeth a chymorth ar wneud cais i grwpiau agored i 

niwed,24 rywfaint o'r ffordd i fynd i'r afael â'r mater hwn.  

Fodd bynnag, mae'r argyfwng costau byw yn debygol o waethygu tlodi bwyd a thanwydd i'r rhai 

sydd eisoes wedi'u heffeithio, yn ogystal â dod ag eraill i argyfwng am y tro cyntaf. Mae hyn yn 

golygu bod angen cynyddu o’r newydd y nifer o unigolion a chartrefi sy'n manteisio ar gael 

cymorth nad ydynt yn derbyn cymorth y maent yn gymwys ar ei gyfer drwy. Dylai unrhyw 

ymgyrchoedd neu gamau gweithredu fynd i’r afael â’r rhwystrau a nodwyd i hawlio budd-

daliadau yng Nghymru, gan gynnwys canfyddiadau negyddol o fudd-daliadau a chanfyddiadau 

ynghylch yr anhawster neu’r amser sydd ei angen i wneud cais.25 

Nid yw ystadegau hawlio budd-daliadau ar gael yn rhwydd ar lefel ddaearyddol Cymru.26 Mae 

edrych yn gyfrannol ar ystadegau o’r budd-daliadau heb eu hawlio ar draws Prydain yn rhoi 

amcangyfrif o’r graddau y mae budd-daliadau yn cael eu tan-hawlio yng Nghymru.26 Fodd 

bynnag, gallai ymchwil pellach ar faint o bobl a pha grwpiau sy'n fwy neu'n llai tebygol o hawlio 

cymorth sydd â hawl iddo lywio'r datblygiad ymhellach a gwella effeithiolrwydd ymgyrchoedd 

ymwybyddiaeth y cyhoedd.  

Nid yw'n glir ychwaith i ba raddau y byddai derbyn yr holl gymorth sydd ar gael ar hyn o bryd 

yn mynd i'r afael â phwysau costau byw.27,28,29,30 Mae angen dulliau ychwanegol i sicrhau 

mynediad cyson at fwyd ac i fynd i'r afael ag effaith costau ynni cynyddol er mwyn lliniaru 

effeithiau negyddol pellach ar iechyd presennol a thymor hwy, ac i lenwi'r bylchau yn y cymorth 

sydd ar gael yng ngoleuni'r cyd-destun presennol.28,29,30 

Yn y tymor hwy, mae gan yr ymateb polisi i'r wasgfa costau byw y potensial i wneud 

gwahaniaeth gwirioneddol i'r rhai sydd eisoes yn profi iechyd gwael ac anghydraddoldeb: mae'r 

achos dros fuddsoddi mewn tegwch llesiant a iechyd yn gryfach nag erioed. Mae 

ymyriadau mewn meysydd fel ansicrwydd bwyd neu dlodi tanwydd yn tueddu i gael mwy o 
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effaith ar y rhai sy'n cael eu heffeithio fwyaf – er enghraifft, mae ymyriadau effeithlonrwydd 

ynni yn gysylltiedig â mwy o ganlyniadau cadarnhaol i bobl ag incwm isel, plant, pobl ag iechyd 

gwael a grwpiau eraill sy'n agored i niwed.31 Yn ehangach, mae buddsoddi mewn iechyd a 

llesiant, yn enwedig mewn atal ac ymyrryd yn gynnar, yn cefnogi datblygu cynaliadwy a chreu 

Cymru lewyrchus, iach a chyfartal i bawb. 

 

Ystyriaethau polisi 

• Mae angen i'r ymateb polisi i'r wasgfa costau byw ystyried goblygiadau iechyd a llesiant yr 

argyfwng ac unrhyw ddatrysiadau polisi posibl.  

• Ni ddylid edrych ar y wasgfa costau byw ar ei phen ei hun, ond yng nghyd-destun 

ehangach anghydraddoldebau sy'n bodoli eisoes yng Nghymru a heriau cyfunol Covid-19, 

Brexit, newid yn yr hinsawdd a'r gwrthdaro yn Ewrop. 

• Dylai'r ymateb i'r wasgfa costau byw gymryd golwg hirdymor a cheisio gwneud cyfraniad 

parhaol, sylweddol at leihau anghydraddoldebau iechyd presennol yng Nghymru.  

• Er mwyn cyflawni hyn, dylid rhoi sylw penodol i sut y gall gwahanol grwpiau a 

chymunedau gael eu heffeithio'n benodol gan y wasgfa costau byw, ac unrhyw gynigion 

polisi i fynd i'r afael â hi; dylai unrhyw gynigion polisi fod yn ymwybodol o sut y gall 

ffactorau allanol eraill sy'n effeithio ar iechyd a llesiant weithredu ar y cyd.  
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