
 
 

 
 
 
 
 

Datganiad Effaith Cymunedol – Sbwriel yn Ymwneud â Smygu 

Cefndir 

• Mae taflu sbwriel yn drosedd o dan Adran 87 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990.1 

• O dan Adran 27 o Ddeddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005, diffinnir sbwriel i gynnwys 

cynnyrch wedi ei ddylunio ar gyfer smygu.2 

• Mae sbwriel yn ymwneud â smygu yn cynnwys pob eitem sydd yn gysylltiedig â smygu, yn 

cynnwys pecynnau, codau, matsis, blychau matsis a thanwyr, ynghyd ag eitemau sydd yn 

gysylltiedig ag e-sigaréts fel poteli hylif a bocsys pecynnu.  Fodd bynnag, gan ei fod yn cynnwys 

bonion sigaréts yn bennaf, dyma fydd ffocws y datganiad hwn. 

• Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol a pherchnogion 

tir eraill i gadw tir y maent yn gyfrifol amdano yn rhydd rhag sbwriel a gwastraff; ac ar 

awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru i gadw priffyrdd cyhoeddus y maent yn gyfrifol 

amdanynt yn lân.3   

 

Graddfa a chost y broblem 

• Amcangyfrifir bod 122 o dunelli o sbwriel yn ymwneud â smygu’n cael ei ollwng yn y DU bob 

dydd4 a bod 244 o filiynau o fonion sigaréts yn cael eu taflu yn y DU bob blwyddyn (sydd yn 

gyfwerth â phwysau 13 bws llawr dwbl)5. 

• Bonion sigaréts yw’r math mwyaf cyffredin o eitem sydd yn cael ei thaflu gan y cyhoedd yng 

Nghymru (25%) ac yn benodol, pobl o Gymru sydd yn taflu sbwriel (50%).  Y ffigur sydd yn 

cyfaddef gollwng pecynnau sigaréts yw 9% o’r cyhoedd yng Nghymru a 10% o bobl o Gymru 

sydd yn taflu sbwriel.6 

 
1 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, Adran 87. Ar gael yn: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/section/87. Defnyddiwyd: 19-10-20. 
2 Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005, Adran 27. Ar gael yn: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/16/section/27. Defnyddiwyd: 
19-10-20. 
3 Llywodraeth Cynulliad Cymru (2007). Côd Ymarfer ar Sbwriel a Gwastraff a Chanllawiau Cysylltiedig 2007. Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru. 
4 Eccleston, P. (2008). Litter and fly-tipping facts. Ar gael: http://www.telegraph.co.uk/news/earth/3339655/Litter-and-fly-tipping-facts.html. 
Defnyddiwyd ddiwethaf: 16.08.17.  
5 Keep Britain Tidy. (2015). How can we change smokers’ littering behaviour? Ar gael: https://www.keepbritaintidy.org/sites/default/files/KBT_How-
can-we-change-smokers-littering-behaviour_2015.pdf. Defnyddiwyd ddiwethaf: 19-10-20. 
6 Beaufort Research (2010). Litter in Wales: Understanding Littering and Litterers. (Heb ei gyhoeddi). 
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• Yn ôl y cyfrif, mae bonion sigaréts yn rhoi cyfrif am 66.3% o sbwriel yn Lloegr, tra bod sbwriel 

arall yn ymwneud â smygu yn rhoi cyfrif am 12.4% o sbwriel yn ôl cyfaint.7 

• Sbwriel yn ymwneud â smygu yw’r math mwyaf cyffredin o sbwriel sydd wedi bod yn bresennol 

ar strydoedd Cymru ers i Cadwch Gymru’n Daclus ddechrau cynnal arolygon glendid strydoedd 

ar draws Cymru yn 2007-08.  Roedd yn bresennol ar 79.6% o strydoedd ar gyfartaledd ar draws 

Cymru yn 2018-19.8 

• Mae sbwriel yn ymwneud â smygu hefyd yn broblem ar ein traethau.  Yn 2019, bonion sigaréts 

oedd yr ail fath mwyaf cyffredin o sbwriel oedd yn cael ei ganfod ar ein traethau yn ystod 

Ymgyrch Mawr Glanhau Traethau y Gymdeithas Cadwraeth Forol, sef 42.6 bonyn fesul 100m.9 

• Mae’r ffaith fod bonion sigaréts yn fach yn eu gwneud yn anodd ac yn gostus eu glanhau.10  Mae 

sbwriel yn ymwneud â smygu yn arbennig o anodd pan mae’n cael ei ddal rhwng cerrig palmant 

neu mewn gratiau coed am fod hyn yn ei wneud yn anodd neu’n amhosibl ei godi trwy 

ddefnyddio technegau glanhau arferol. 

• Amcangyfrifir bod glanhau sbwriel yn ymwneud â smygu yng Nghymru yn costio £18.7 miliwn 

bob blwyddyn (ffigur 2012).11 

 

Effaith ar y gymuned leol 

• Canfu arolwg 2010 o’r cyhoedd yng Nghymru fod:12 

- Pobl Cymru o’r farn bod sbwriel yn ymwneud â smygu yn broblem yng Nghymru.  Mae pobl 

yn credu bod sbwriel yn ymwneud â smygu yn cael effaith negyddol ar ardaloedd lle mae’n 

digwydd.  Enwyd bonion sigaréts gan 50% o bobl.  

- Mae pobl Cymru hefyd yn gweld y math yma o sbwriel yn rheolaidd, gyda bonion sigaréts yn 

cael eu gweld gan 54% o bobl (yr eitem y soniwyd amdani amlaf yn yr ymchwil) a 

phecynnau’n cael eu crybwyll gan 32% o bobl.  

 
7 Keep Britain Tidy. (2020). LITTER COMPOSITION ANALYSIS Summary Report. Ar gael: 
https://www.keepbritaintidy.org/sites/default/files/resources/20200330%20KBT%20Litter%20Composition%20Report%20-%20FINAL.pdf. 
Defnyddiwyd ddiwethaf 23-11-20. 
8 Moss, C a Jones, H. (2019). HOW CLEAN ARE OUR STREETS? All Wales Local Environmental Audit and Management System Report 201819. Ar gael: 
https://kwt.eu.rit.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=25600629-fd94-4f62-9d8c-f6579a0da8e0. Defnyddiwyd ddiwethaf 19-10-20. 
9 Cymdeithas Cadwraeth Forol. (2019). Great British Beach Clean 2019 Report. Ar gael: https://www.mcsuk.org/media/mcs-gbbc-2019-report-
digital.pdf. Defnyddiwyd ddiwethaf 19-10-20. 
10 Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (2017). Smoking Related Litter. Ar gael: http://www.ciwm.co.uk/ciwm/knowledge/smoking-related-
litter.aspx. Defnyddiwyd ddiwethaf: 19.10.20. 
11 Grant, A. (2013). The economic cost of smoking to Wales: a review of existing evidence. Ar gael: 
http://orca.cf.ac.uk/89325/1/cost_of_smoking_to_wales_2013.pdf. Defnyddiwyd ddiwethaf 19-10-20. 
12 Beaufort Research (2010). Op cit. 
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- Dim ond un o dair eitem a nodwyd gan yr ymchwil sydd  ag effaith a graddau sylweddol yw 

bonion sigaréts. 

• Mae sbwriel yn ymwneud â smygu yn felltith i’n cymunedau.  Mae sbwriel (yn cynnwys sbwriel 

yn ymwneud â smygu) yn arwydd nad oes unrhyw un yn poeni.  Mae felly’n tueddu i ddenu mwy 

o sbwriel a gall hyd yn oed arwain at droseddu mwy difrifol fel y nodir gan y ‘Ddamcaniaeth 

Ffenestri Toredig’.13  Cefnogir hyn gan y ffaith fod 14% o bobl o Gymru sydd yn taflu sbwriel yn 

cytuno gyda’r datganiad ‘Os yw ardal wedi ei hesgeuluso nid wyf yn gweld problem yn gollwng 

sbwriel’.14 

 

Effeithiau ehangach 

• Nid yw bonion sigaréts yn fioddiraddiadwy.  Maent wedi eu gwneud o seliwlos asetad, ac mae 

pob hidlwr yn cynnwys dros 12,000 o’r ffibrau plastig unigol hyn.15  Mae hyn nid yn unig yn golygu 

y gall bonion sigaréts barhau yn yr amgylchedd am hyd at 15 mlynedd,16 ond eu bod hefyd yn 

troi’n llygredd microplastig17. 

• Mae cynnyrch tybaco – yn cynnwys bonion sigarets – yn cynnwys carsinogenau, nicotin a 

thocsinau.18  Mae’r rhain yn gollwng i mewn i’r amgylchedd o fewn awr o gyswllt19 a gallant 

barhau yn y dŵr am hyd at ddeng mlynedd20. 

• Mae wedi cael ei ganfod bod ‘…bonyn un sigarét wedi ei drochi mewn litr o ddŵr am 96 awr yn 

gollwng digon o docsinau i ladd hanner y pysgod dŵr croyw neu ddŵr heli sydd yn dod i gysylltiad 

â nhw, ond mae hefyd wedi ei awgrymu y gallai nifer uchel y bonion sigaréts sydd yn cael eu 

taflu’n flynyddol ollwng tocsinau a allai gael effaith ar iechyd dynol.21 

 
13 Kelling, G, a Wilson, K. (1982). Broken Windows The police and neighborhood safety. Ar gael: 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/. Defnyddiwyd ddiwethaf: 19-10-20. 
14 Beaufort Research (2010). Op cit. 
15 Martin, T. (2020). How Cigarette Butts Pollute the Environment. Ar gael: https://www.verywellmind.com/world-cigarette-litter-facts-that-will-
shock-you-2824735. Defnyddiwyd ddiwethaf 20-10-20. 
16 Cymdeithas Cadwraeth Forol. (2008). Cigarette Litter on Beaches – Marine Conservation Society Statement. Ar gael: 
http://www.mcsuk.org/downloads/pollution/no%20butts%20on%20the%20beach.pdf. Defnyddiwyd ddiwethaf: 19-10-20. 
17 Root, T. (2019). WHAT'S THE WORLD'S MOST LITTERED PLASTIC ITEM? CIGARETTE BUTTS. Ar gael: 
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/08/cigarettes-story-of-plastic/. Defnyddiwyd ddiwethaf 20-10-20. 
18 Novotny, T. (2014). Time to kick cigarette butts – they’re toxic trash. Ar gael: https://www.newscientist.com/article/mg22229750-200-time-
tokick-cigarette-butts-theyre-toxic-trash/. Defnyddiwyd ddiwethaf: 20: 10-20. 
19 Clean Up Australia. (2017). Cigarette Butts Fact Sheet. Ar gael: https://irp-
cdn.multiscreensite.com/ed061800/files/uploaded/clean_up_australia_cigarette_butts_factsheet-2017.pdf. Defnyddiwyd ddiwethaf 20-10-20. 
20 Root, T. (2019). Op cit. 
21 Novotny, T. (2014). Op cit. 
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• Mae bonion sigaréts yn cael eu gollwng ar ein traethau ac yn syth i lawr draeniau yn aml.  Mae 

hyd yn oed bonion sigaréts sydd yn cael eu gollwng ar y stryd yn aml yn cael eu cludo gan y gwynt 

neu ddŵr i’n draeniau ac oddi yno cânt eu cario gan afonydd i’r arfordir. 

• Mae bonion sigaréts wedi cael eu canfod ym mherfedd morfilod, dolffiniaid, crwbanod y môr ac 

adar y môr sydd wedi eu camgymryd am fwyd, sydd yn gallu cael yr effeithiau canlynol:22  

- Cemegau gwenwynig yn cael eu gollwng  

- Llid y system draul  

- Y perfedd yn blocio – sydd yn gallu arwain at farwolaeth  

• Gall sigaréts hefyd gael eu bwyta gan blant.  Canfu ymchwil i fwyta sigaréts a bonion sigaréts ar 

ddamwain yn yr UDA ym 1997 fod traean y 146 o fabanod yn yr astudiaeth wedi profi salwch, 

gyda chwydu yn symptom mwyaf cyffredin (a nodwyd gan 87% o’r rheiny oedd wedi eu 

heffeithio).23 

• Os na chânt eu diffodd yn iawn, gall bonion sigaréts achosi tanau.  Ym 1985, cafodd 56 o bobl eu 

lladd a mwy na 250 eu hanafu gan dân yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Bradford, ac ym 1987, 

hawliodd tân yng Ngorsaf Danddaearol King’s Cross 31 o fywydau – y ddau ddigwyddiad yn 

drychineb y credwyd iddynt ddechrau oherwydd sbwriel yn ymwneud â smygu.24,25  Yn 2011, 

cyhoeddodd Llywodraeth y DU mai ‘…gwaredu sigaréts yn ddiofal yw achos unigol pennaf 

marwolaeth mewn tanau yn y cartref’.26 

 

Jones, H. Cadwch Gymru’n Daclus, Hydref 2020.   
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22 Cymdeithas Cadwraeth Forol. (2008). Op cit. 
23 Rhode Island Department of Health. (1997). Ingestion of Cigarettes and Cigarette Butts by Children -- Rhode Island, January 1994-July 1996. Ar 
gael: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00046181.htm. Defnyddiwyd ddiwethaf: 20.10.20. 
24 BBC. (2015). Bradford fire: The Valley Parade disaster 30 years on. Ar gael: http://www.bbc.co.uk/sport/football/32388297. Defnyddiwyd 
ddiwethaf: 20.10.20. 
25 BBC. (2012). King's Cross fire 25th anniversary marked. Ar gael: http://www.bbc.co.uk/news/uk-20383221. Defnyddiwyd ddiwethaf: 20.10.20. 
26 Llywodraeth y DU. (2011). Smoking time bomb: cigarettes the most deadly cause of house fire fatalities. Ar gael: 
https://www.gov.uk/government/news/smoking-time-bomb-cigarettes-the-most-deadly-cause-of-house-fire-fatalities. Defnyddiwyd ddiwethaf: 
20.10.20. 
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