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Ynghylch FSB Cymru
FSB Cymru yw llais awdurdodol busnesau yng Nghymru. Mae’n ymgyrchu 
dros well amgylchedd cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd i weithio a 
gwneud busnes ynddo. 

Gyda strwythur llawr gwlad cryf, Uned Polisi yng Nghymru a staff Cymreig ymroddedig i ddelio â 
sefydliadau, cyfryngau a gwleidyddion Cymru, mae FSB Cymru’n sicrhau bod lleisiau’i aelodau’n 
cael eu clywed wrth galon y broses o wneud penderfyniadau. 

Cyflwyniad
Busnes Bach yw busnes lleol
Mae’r pum mlynedd ddiwethaf wedi gweld cryn gynnwrf gwleidyddol ac economaidd yn 
nhirwedd Cymru yn diweddu yn un o’r heriau mwyaf arwyddocaol mewn cenedlaethau i 
berchnogion busnes ar wedd y pandemig Covid-19 sy’n mynd ymlaen a’i effeithiau. 

Rhaid i’r pum mlynedd nesaf ganolbwyntio ar sut y gallwn ymorol am dyfu BBaChau yng 
Nghymru i sicrhau adferiad ac ymgorffori datblygu economaidd ym mhopeth a wnawn yng 
Nghymru ar gyfer y tymor hir, a hynny ar sail gynaliadwy.

Mae busnesau llai Cymru yn chwarae rôl hanfodol wrth gefnogi cymunedau lleol, wrth greu 
cyfoeth a chyflogaeth, wrth yrru arloesi a helpu Cymru i addasu ac ymateb i heriau. Mae Covid-19, 
yn ogystal â bod yn bandemig byd-eang digynsail a byd-eang ei effeithiau, wedi amlygu’n llwyr 
hefyd werth lleol gwasanaethau, amwynderau ac economïau, a gwerth busnesau lleol sefydledig  
fel rhai sydd ganddynt ran hanfodol bwysig – ac fel arweinwyr – yn eu cymunedau.

Mae etholiadau lleol 2022 yn dod ar adeg dyngedfennol felly ble mae rôl ‘y lleol’ mewn 
gwleidyddiaeth wedi’i fwyhau yn ei bwysigrwydd, pa un ai trwy ddarparu cymorth busnes 
Covid-19, trwy’i ymagwedd at reoleiddio a chefnogi busnesau i helpu cymunedau trwy ddyddiau 
caled, neu drwy siâp datblygu economaidd lleol yn y dyfodol trwy’r system gyllido ar ôl Brexit. 
Busnesau lleol yw busnesau bach ran amlaf o lawer, wedi’u sefydlu yn eu cymunedau, yn 
cyflawni rôl arwain yn aml, a gyda rhan wirioneddol yn y gymuned. Mae awdurdodau lleol yn 
gwneud penderfyniadau beunyddiol o’r pwys mwyaf i fusnesau bach, pa un ai trwy gaffael, trwy 
bolisi trefi a’r stryd fawr, mesurau rheoleiddiol neu wrth gynnal a datblygu seilwaith. 

‘Dyw llywodraeth leol effeithiol erioed wedi bod o fwy o bwys nag yn awr, pan fo angen i bob 
lefel o lywodraeth harneisio a chefnogi busnesau lleol i gynorthwyo adferiad ein cymunedau ar ôl 
ysgytiadau’r ychydig flynyddoedd diwethaf, ac i feithrin ein gwytnwch lleol i ysgytiadau yn  
y dyfodol. 

Mae angen i awdurdodau lleol weithio gyda sefydliadau a llywodraethau cenedlaethol, 
rhanbarthol a lleol eraill fel bod eu hadrannau’n derbyn digon o adnoddau a bod capasiti’n cael ei 
feithrin fel bod awdurdodau lleol yn gallu targedu rhannau o’u gwaith a’u cynnig eu hunain wrth 
feithrin busnesau cynaliadwy bach ac i adeiladu cymunedau lleol ar gyfer y dyfodol.

Y tu ôl i’r cynigion a amlinellir yn y maniffesto hwn mae uchelgais i dyfu a datblygu Cymru 
entrepreneuraidd, i ddiogelu ac atgyfnerthu ein cymunedau, i ychwanegu gwerth at y 
genhadaeth fyd-eang – i weithredu arni’n lleol – o ddatgarboneiddio a helpu i hysbysu a 
datblygu brand ar gyfer Cymru a’i chynhyrchion a’i gwasanaethau lleol rhagorol sy’n rhyngwladol 
uchelgeisiol ac yn hawdd i’w adnabod. 

Dyma agenda sy’n herio pawb i ymgysylltu ac agenda sy’n cydnabod, pa un ai’n wneuthurwr 
penderfyniadau gwleidyddol neu’n berchen busnes, Ein Busnes yw Cymru… mae’n busnes  
yn lleol. 
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Trethi lleol mewn dyddiau blinderus
Hyd yn oed mewn dyddiau llewyrchus, mae BBaChau yn byw ar faint elw tynn a bydd costau 
uwch yn gwneud busnesau – ac felly economïau lleol – yn fwy bregus. Mae’r ffactorau hyn yn 
cael eu mwyhau ar hyn o bryd gan effaith dwy flynedd o’r pandemig, ac o gostau ynni cynyddol, 
codiadau mewn Yswiriant Cenedlaethol a’r problemau cadwyni cyflenwi parhaus.

Mae awdurdodau lleol yn wynebu heriau cyllidol sylweddol, ond mae’n hanfodol bwysig fod 
dadansoddiad o drethiant lleol yn ystyried y rheidrwydd am adferiad yn dilyn Covid-19 ac yn 
ogystal am ddatblygiad economaidd hir dymor i’n cymunedau pan fyddant yn codi’u stondin 
ar drethi i fusnesau, a bod trethi’n cael eu gweld trwy chwyddwydr ehangach strategaeth 
economaidd ac nid fel codi refeniw i lenwi bylchau cyllido.
Mae’r FSB yn barnu bod angen i unrhyw newidiadau i’r system dreth ystyried egwyddorion 
sylfaenol trethiant i sicrhau bod y system yn ateb y gofyn:1 

•  Tegwch: dylai pob busnes dalu ei gyfran deg o drethi, a dylai’r ardrethi a delir fod yn debyg 
i’r rheini sy’n cynnal gweithgareddau cyffelyb. I’r un graddau, dylai busnesau fod yn derbyn 
unrhyw ryddhadau y mae ganddynt hawl iddynt

•  Digonolrwydd: dylai’r dreth a gesglir gan y llywodraeth fod yn ddigon i gwrdd â threuliau’r 
llywodraeth ar wasanaethau cyhoeddus

•  Symlrwydd: dylai pob trethdalwr fod â dealltwriaeth glir o’r system dreth, o’r trethi y mae 
angen iddynt eu talu, pryd fydd eu rhwymedigaethau’n ddyledus, a faint sy’n ddyledus

•  Tryloywder: dylai trethdalwyr fod â dealltwriaeth o sut y mae’u taliadau treth yn cael eu 
defnyddio

•  Hwylustod gweinyddol: dylai talu rhwymedigaethau treth fod yn broses syml nad yw’n feichus 
i naill ai’r trethdalwr neu i’r casglwr trethir

•  Niwtraliaeth: dylai trethiant anniwtral ond bod oherwydd dewis polisi ymwybodol ac agored i 
ddylanwadu ar ymddygiad, yn hytrach nag yn ganlyniad anfwriadol 

Cadw ardrethi busnes yn isel 
Yn ein harolwg cyn etholiadau 2021, ardrethi busnes oedd y brif allwedd i fusnesau – ac roedd 
99% yn meddwl y byddai camau i liniaru’r rhain yn cael effaith gadarnhaol ar eu busnes a’r 
economi.

Yn wyneb costau busnes cynyddol, costau ynni a’r amharu ar y gadwyn gyflenwi, yn ogystal â 
chodiad mewn Cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol, mae adfer y gwyliau ardrethi busnes llawn 
fel ag yn 2021 – 22 yn wahaniaeth allweddol y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud, a dylai 
awdurdodau lleol gefnogi a phwyso am y nod hwn. Dylai awdurdodau lleol chwilio hefyd i ba 
ryddhadau dewisol y gallent eu defnyddio ar eu pen eu hunain os nad yw Llywodraeth Cymru yn 
cadw’r gwyliau llawn.

1  https://www.fsb.org.uk/resource-report/a-duty-to-reform.html
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Yn y tymor hir, fe wnaeth adroddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru ar drefi nodi mai un dull o 
annog datblygiad y stryd fawr fyddai i’w defnyddio fel parthau economaidd gyda chymelliadau 
i fuddsoddi, yn cynnwys cymelliadau treth megis dim ardrethi busnes mewn ardaloedd mor 
allweddol. Byddai FSB Cymru yn cefnogi’r polisi hwn ac yn annog awdurdodau lleol i edrych ar 
sut y gallent ei ddefnyddio i hybu a chefnogi gweithgaredd busnes lleol.

Byddai gweithredu’r canlynol yn bwysig hefyd:
•  Cadw rhestrau a data yn gyfredol, yn cynnwys eiddo sy’n gymwys ar gyfer Rhyddhad Ardrethi 

Busnesau Bach. Mae data da o’r pwys mwyaf ar gyfer casglu ardrethi ac ar gyfer a ddylai 
grantiau gael eu talu allan i’r rheini sy’n derbyn rhyddhad ardrethi. Mae gwybod pwy yw 
perchennog y busnes, a sut i gysylltu â nhw yn gallu bod yn dra phwysig

•  Annog busnesau cymwys i wneud cais am Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach a rhyddhadau 
eraill sydd ar gael

•  Darparu cymorth cyfeirio priodol i unrhyw fusnes sy’n ymorol am apelio yn erbyn eu prisiant 
•  Cefnogi busnesau i gael at unrhyw ryddhadau dewisol sydd ar gael y gallant fod â hawl iddynt, 

yn cynnwys arian cymorth dewisol a ddarperir gan y llywodraeth
•  Gwneud cymorth pontio’n hawdd i fusnesau wneud cais amdano a’i weinyddu’n gyflym

Treth twristiaeth
Mae twristiaeth yn ddiwydiant sy’n cael ei yrru gan BBaChau ran amlaf o lawer, ac mae busnesau 
bach a’r sector twristiaeth wedi’u taro’n arbennig yn ystod y pandemig Covid-19.

Sicrhau nad yw treth newydd yn cael ei hystyried yn y dyfodol agos  
Mae treth twristiaeth wedi bod yn fater sydd wedi’i drafod yn aml yn ddiweddar. Ar y cychwyn 
byddai FSB Cymru yn nodi, beth bynnag fo rhinweddau ac anfanteision unrhyw dreth o’r fath, 
yn dilyn ‘tymhorau gaeaf’ olynol er mis Mawrth 2020, nad dyma’r amser i godi’r rhagolwg o fwy 
o gostau a threth ar ddiwydiant Cymreig allweddol sy’n arbennig o fregus ar hyn o bryd. Ar sail 
yr angen i fod â neges ‘Croeso’n ôl i Gymru’ er mwyn sicrhau marchnad dwristiaid newydd at 
y dyfodol, mae’n amheus hefyd a yw ffocws ar dreth twristiaeth yn beth da i sector allweddol o 
economi Cymru eleni, a dylai awdurdodau lleol a chynghorwyr ddweud yn glir nad yw hyn ar y 
gorwel ar gyfer y dyfodol agos a chefnogi’r diwydiant i godi’n ôl ar ei draed, yn ogystal â sicrhau 
bod Cymru yn rhoi neges glir ein bod yn croesawu ac yn gwerthfawrogi ein hymwelwyr.

Dim ‘treth awyr agored’
Roedd awdurdodau lleol a chynghorau Tref a Chymuned yn bwysig wrth agor cynllunio 
a defnyddio mannau awyr agored i helpu busnesau pan oedd cyfyngiadau cadw pellter 
cymdeithasol a gwasanaeth gweini wrth y bwrdd yn ei gwneud hi’n anodd cynnal eu busnes. 
Dylai pob awdurdod a chyngor tref a chymuned ymorol am asesu ble mae’r mesurau hyn wedi 
bod yn llwyddiant gyda’r bwriad o gadw’r pwysoliad o blaid agor mannau i’w defnyddio ble mae’n 
bosibl (gyda rhwystrau a gwrthbwysau digonol i sicrhau diogelwch a mynediad ac felly ymlaen).

Yn anffodus, mae rhai awdurdodau wedi ymorol am godi arian trwy godi ardoll ar ddefnyddio 
lleoedd. Er y gellir cyfiawnhau tâl cydnabod (i sicrhau cydymffurfiaeth reoleiddiol, ac i fonitro 
ei ddefnydd, yn ogystal ag i dalu am rai costau cydnabod i’r cyngor), mae rhai cynghorau wedi 
awgrymu tâl sy’n afresymol, am gost posibl o gannoedd o bunnoedd i bob busnes lleol.  
Mae hyn yn mynd yn groes i ysbryd cymorth i fusnesau i gael eu cefn atynt ac mae fel petai’n 
anelu at lenwi’r bylchau oherwydd rhyddhadau ardrethi busnes a wnaed i ddarparu ar gyfer yr 
angen busnes yma ar yr adeg yma.

Mae’n bwysig hefyd ar adeg ble mae llawer o bobl yn dal yn nerfus, i weld hyn fel modd i feithrin 
hyder defnyddwyr mewn iechyd a diogelwch. I’r rheini sy’n fregus neu’n dal yn nerfus ynglŷn â 
chymdeithasu mae hyn yn agor y gweithgareddau hyn iddynt ac yn eu helpu yn y trawsnewid i 
lai o gyfyngiadau. Mae hefyd yn cynyddu’r farchnad o gwsmeriaid a fyddai’n meddwl ddwywaith 
fel arall. Am y rhesymau hyn, mae FSB Cymru yn ystyried unrhyw ‘dreth awyr agored’ yn 
gamgymeriad wrth yrru am adferiad.
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Ei gadw’n syml
Mae cydymffurfiaeth treth yn gryn fenter i fusnesau bach, o ran amser ac o ran cost. Mae’r 
busnes bach cyffredin yn treulio 52 awr y flwyddyn yn cwblhau’u rhwymedigaethau ar draws 
trethiant am gost o £4,100. Mae hyn yn arian ac yn amser sylweddol y gellid ei wario a’i dreulio’n 
well ar weithgareddau  busnes mwy cynhyrchiol, megis marchnata a datblygu, petai’r system 
dreth a rheoleiddio’n cael ei ailwampio a’i symleiddio. Dylai awdurdodau lleol ymorol am sicrhau 
bod treth a rhyddhadau’n hawdd i’w deall a’u gweinyddu i fusnesau bach.

Gweithio gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i feithrin capasiti a dod 
o hyd i arbedion
Mae Papur Gwyn Ffyniant Bro Llywodraeth y DU wedi nodi’r angen i adeiladu gwahanol fathau 
o gyfalaf lleol (y mae’n eu nodi’n gyfalaf corfforol, dynol, annirweddol, ariannol, cymdeithasol, a 
sefydliadol) i lwyddo wrth yrru datblygu economaidd tymor hir ac wrth gefnogi busnesau.

Fel mae pethau’n sefyll ar hyn o bryd, mae awdurdodau lleol yn brin o’r capasiti yn aml i 
ddarparu’r adnoddau i gyflawni hyn, gydag adrannau megis Datblygu Economaidd, Caffael a 
Chynllunio – sydd i gyd yn hanfodol bwysig i fusnesau bach – yn cael eu heffeithio’n arbennig 
yn ystod y degawd diwethaf. Ni all awdurdodau lleol fynd i’r afael ar eu pen eu hunain â’r ‘cafnu’ 
yma ar awdurdodau lleol, ac mae angen inni ddeall bod y gwahanol linynnau hyn o gymorth 
busnes yn ffurfio rhan o system ehangach. 

Mae sut mae awdurdodau lleol yn cydgysylltu â sefydliadau Cymru a’r DU, yn cynnwys 
sefydliadau hyd braich megis Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru yn bwysig. Wrth gael gafael 
ar gymorth ac arbenigedd ar lefel ranbarthol a chenedlaethol a meithrin sgiliau cyflenwol oddi 
mewn trwy’r gwaith yma, gallwn adeiladu ar ardaloedd yn lleol wrth wneud defnydd o arbenigedd 
canoledig. 

Mae’n gofyn hefyd am wario a chyllido swyddogaethau llywodraeth leol sy’n eistedd uwchben 
‘treth leol’, ac er mwyn i ffyniant bro weithio mae’n hanfodol bwysig fod Cymru’n cadw’r lefel o 
gyllid cyn Brexit, ond gyda mwy o hyblygrwydd i’w ddefnyddio at ddibenion strategol, ac felly 
gynyddu’r capasiti i gyflawni ar Ddatblygu Economaidd, penderfyniadau cynllunio, caffael. 

Darllen pellach:
•  ‘A Duty to Reform’ Adroddiad diwygio polisi Treth FSB: https://www.fsb.org.uk/resource-report/

a-duty-to-reform.html 
•  An Enterprising Welsh Tax Policy https://www.fsb.org.uk/resources-page/final-an-enterprising-

welsh-tax-policy-pdf.html 
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Mae canol trefi a’r stryd fawr ar draws Cymru yn amrywiol, gan amrywio’n sylweddol yn ôl 
gwneuthuriad economaidd – gymdeithasol, dadansoddiad sectoraidd a nodweddion hanesyddol 
neu naturiol, yn ogystal ag yn ôl eu manteision cystadleuol unigol. Mae un glasbrint rhagnodol 
ar gyfer llwyddiant yn her amhosibl felly. Er hynny, ein hamrywiaeth yw ein cryfder. Gall canol 
trefi a’r stryd fawr fod yn begynau o gymeriad a chreadigrwydd, o fywyd dinesig a chydlyniad 
mewn ffordd nad oes ei debyg mewn datblygiadau ar gyrion trefi. Mae potensial creu lleoedd 
a chryfhau y mannau hyn yn cynnig cyfleoedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol 
cyffrous.

Fe wnaeth adroddiad diweddar FSB Cymru ‘Gweledigaeth ar gyfer Trefi Cymru’ amlygu mai dim 
ond 3% o bobl sy’n teimlo bod eu canol tref lleol yn ffynnu. Eto i gyd, mae cariad angerddol yn 
bodoli ar draws cymunedau at y lleoedd hyn, ac uchelgais clir i weld gwelliannau. 
 
Edrych at y dyfodol
I lunio eu dyfodol, mae trefi Cymru ag angen help i greu ymateb o’r gwaelod i fyny. Gan weithio 
gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, dylai awdurdodau lleol chwarae’u rhan trwy 
gefnogi pob tref yng Nghymru i greu Strategaeth Tref glir ar gyfer ei dyfodol sy’n annog pobl a 
busnesau lleol i lunio strategaeth i ffitio’r hyn y maen nhw’n ei weld fel manteision cymharol ac 
anghenion neilltuol eu hardal leol. 

Rydym yn argymell bod awdurdodau lleol yn: 

•  Enwi a rhestru’r asedau mwyaf i’r ardal, a sut y gellir eu defnyddio i wella hyfywedd y mannau 
hyn. Gellir canolbwyntio ymdrechion ar enwi atyniadau a bylchau mewn ffordd sy’n asesu 
swyddogaethau economaidd a chymdeithasol

•  Ceisio mynd i’r afael â’r pwysau cost uniongyrchol y mae’r busnesau manwerthu bach 
presennol yng nghanol trefi yn eu dioddef a cheisio’u lliniaru. Rhaid i hyn gynnwys 
ystyriaethau’n ymwneud â pharcio a chymorth uniongyrchol i fusnesau

•  Gweithredu fel cydgysylltwyr wrth glustnodi enghreifftiau cadarnhaol o Ardaloedd Gwella 
Busnes, a lledaenu’r ffyrdd hyn o weithio ymhlith yr AGBau presennol neu ddarpar AGBau. 
Dylid mynd ati i ddadansoddi i ddeall sut y gall gweithgaredd AGBau gyfannu darpariaeth yr 
Awdurdod Lleol yn effeithiol mewn ffordd sy’n mwyhau hyfywedd canol y dref 

•  Cydgysylltu trafodaethau – yn cynnwys gyda grwpiau cymunedol a grwpiau busnes, yr heddlu, 
a rhanddeiliaid allweddol eraill – i glustnodi tueddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac 
amlinellu strategaeth a chynllun gweithredu trawsbynciol ar gyfer atal, monitro, a gorfodi i 
sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu canol tref a bod croeso iddyn nhw yno 

•  Gan weithio gydag AGBau, dylai awdurdodau lleol amlinellu amcanion mesuradwy a set o 
fetrigau clir i fonitro cynnydd yn natblygiad unrhyw strategaethau canol tref. Dylai’r amcanion 
a’r metrigau hyn fod ag ymgysylltu a chytundeb ar draws partneriaid wrth eu gwraidd i osgoi 
ymdrechion sy’n cystadlu neu’n groes i’w gilydd
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•  Cyhoeddi a diweddaru rhestr o eiddo masnachol gwag yn rheolaidd. Dylai hyn gael ei gyfannu 
gan fentrau i ddod ag unedau masnachol sy’n wag yn y tymor hir yn ôl i ddefnydd

•  Ymrwymo i ddatblygu seilwaith casglu data a monitro effeithiol, a ddefnyddir i roi gwybod am 
effeithiolrwydd ymyriadau arloesol gan wneuthurwyr penderfyniadau a busnesau bach eu 
hunain

•  Cymryd ymagwedd ‘Dim Un Dref Wedi’i Gadael Ar Ôl’ at drawsnewid digidol canol trefi
•  Ymrwymo i gyhoeddi’r incwm a gynhyrchir gan daliadau meysydd parcio a dweud yn groyw sut 

y mae arian o’r fath yn cael ei ddefnyddio i wella’r ardal
•  Ei gwneud yn hawdd i bobl barcio trwy groesawu technolegau newydd, megis taliadau a 

chyfrifon digidol, tra’u bod yn cael eu cadw’n hygyrch 
•  Treialu cynlluniau sydd wedi’u dyfeisio i annog cwsmeriaid i siopa mewn busnesau bach ar eu 

stryd fawr trwy roi disgownt parcio i’r rheini sy’n gwneud hynny
•  Ymchwilio i gymelliadau i ddenu cwsmeriaid newydd a hybu pobl leol i gefnogi busnesau
•  Byddai taleb fechan (cyn lleied â £5 hyd yn oed) i bob preswylydd lleol yn ateb diben da wrth 

roi pwniad i ddefnyddwyr i ddychwelyd i fywyd cyhoeddus a gwario mewn busnesau lleol 
yn gyffredinol. Byddai o fudd ynddo’i hun fel arwydd gan awdurdodau fod eu cefnogaeth i 
fusnesau lleol yn cael ei groesawu 

•  Creu tasglu ar gyfer Cymru wledig i edrych ar broblemau sy’n wynebu busnesau gwledig a 
chyflenwi set gadarn o bolisïau, gan gyfuno cyfleoedd gweithio o bell ac adfywiad rhanbarthol 
trefi. Rhaid i awdurdodau lleol weithio gyda’i gilydd gyda lefelau Llywodraeth eraill i lunio 
cymorth i fusnesau yn ôl anghenion lleol ac ar gyfer datblygu economaidd tymor hir

Darllen pellach a dolenni 
•  Gweledigaeth ar gyfer Trefi Cymru (2022) https://www.fsb.org.uk/resource-report/a-vision-for-

welsh-towns.html 
•  Ar Agor am Fusnes: Ailbwrpasu Mannau Cyhoeddus (Mehefin 2020) https://www.fsb.org.uk/

resource-report/open-for-business.html 
•  Future of Welsh Towns (2018) https://www.fsb.org.uk/resources-page/fsb-wales---the-future-of-

welsh-towns-.html
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Mae busnesau bach yn dweud wrthym yn gyson fod y ffordd y maen nhw’n teimlo eu bod yn 
cael eu trin gan awdurdodau lleol a pha mor groesawgar yw ei ddiwylliant yn gallu gwneud 
gwahaniaeth mawr i sut y gallant ymgysylltu. Mae angen bod diwylliant agored cyfeillgar i 
fusnesau sy’n cydnabod y rhan y mae busnes yn ei chwarae yn ein cymunedau a rhaid i brosesau 
fod yn eu lle i sicrhau bod BBaChau yn derbyn tegwch yn y farchnad. 

Rydym wedi nodi yn ein hadroddiad ‘Adeiladu Busnesau’ diweddar, wrth gefnogi busnesau tuag 
at adferiad, bod angen i bob lefel llywodraeth adeiladu i’w chryfderau. Gall llywodraeth ganolog 
gynorthwyo wrth ddarparu grym tanio ariannol i adeiladu a ‘chodi’r gwastad’, tra bo awdurdodau 
lleol yn gallu clustnodi a mynd i’r afael ag anghenion y farchnad leol, adeiladu rhwydweithiau busnes, 
ac ymgysylltu â busnesau ynghylch eu hanghenion mewn ffordd nad all llywodraeth ganolog. 
Mae’n bwysig ein bod yn gweithio i’r cryfderau hyn ar bob lefel, ac yn lliniaru yn erbyn canlyniadau 
gwrthnysig, neu gymelliadau i basio costau amhoblogaidd ymlaen i wahanol lefelau o drethiant neu 
edrych ar drethi lleol newydd dim ond trwy brism codi refeniw i fynd i’r afael â bylchau.

Mae cymorth ac ymgysylltu gan awdurdodau lleol yn dyngedfennol er mwyn i fusnesau bach 
gystadlu, tyfu a gyrru ffyniant, swyddi, ac amwynderau yn y gymuned leol. Mae’n hollbwysig i 
fusnesau allu cyfathrebu gydag awdurdodau lleol pan fo penderfyniadau’n cael eu gwneud a 
chael at y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt yn gyflym ac yn rhwydd. I awdurdodau lleol, 
mae deall anghenion busnesau bach yn allweddol i yrru datblygu economaidd yn y tymor hir 
ac i sicrhau eu bod yn cynnal eu busnes mewn ffordd sy’n ymorol am dyfu adferiad tymor hir 
cynaliadwy a arweinir gan fusnesau bach sydd o fudd i’n cymunedau.

Fforwm ymgysylltu â busnesau bach ym mhob Awdurdod Lleol
Mae’n hanfodol bwysig fod pob Awdurdod Lleol yn darparu fforwm i fusnesau bach ymgysylltu’n 
rheolaidd ac yn ystyrlon ag awdurdodau lleol a’u polisïau, a bod y fforymau hyn yn cael eu 
hymgorffori yn y system. Dylai pob Awdurdod Lleol fod â Fforymau Ymgysylltu â Busnesau fel 
rhan o strategaeth ymgysylltu â busnesau ehangach.

Ei gadw’n syml
Sicrhau bod ymgynghoriadau’n syml, byr, a hawdd eu deall. Mae hyn yn golygu eu gwneud yn 
hygyrch ar-lein a gwneud busnesau lleol a grwpiau busnes yn ymwybodol o ymgynghoriadau sy’n dod.

Bod â phresenoldeb
Ymweld â busnesau. Mae cyswllt wyneb yn wyneb yn bwysig ar gyfer adeiladu perthynas 
ymddiriedus gyda busnesau bach, a grwpiau busnes lleol, gan feithrin cyfathrebu tymor hir da. 
Bod â Chynghorydd penodedig ac Un Man Cyswllt yn gweithredu fel eiriolwyr busnesau bach.

Gweithio gyda’n gilydd 
Mae ymchwydd y llanw yn codi pob llong. Siaradwch ag awdurdodau lleol cyfagos a rhannu 
gwybodaeth â nhw. Mae hyn yn golygu sylwi ar gyfleoedd i’ch BBaChau gymryd rhan mewn 
gwaith neu brosiectau mewn awdurdodau cyfagos ac annog arallgyfeiriad syniadau.
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Llunio mwy o gysylltiadau lleol wrth gynllunio’r gweithlu: Mae awdurdodau lleol yn lleol ond 
maen nhw’n dal i allu ymddangos yn bell oddi wrth rai cymunedau. Gan ddilyn model Mollenwald, 
dylai awdurdodau lleol edrych ar sut y gall ffyrdd newydd o weithio, megis gweithio o bell, droi’r 
model traddodiadol o bencadlys canolog ar ei ben a sicrhau bod cysylltiad a man cyswllt lleol i 
gymunedau a busnesau lleol ar draws yr awdurdod cyfan ble mae modd.

Rhoi gwerth ar hunangyflogaeth 
Ar adeg pan fo’r economi a busnes yng Nghymru yn mynd trwy newid a chynnwrf, mae’r sector 
hunangyflogedig yn dal i fod yn hanfodol bwysig mewn economïau lleol ar hyd a lled Cymru. 
Fodd bynnag, mae’n sector nas deëllir fawr amdano ac a anwybyddir yn aml, yn cynnwys yn aml 
yn ystod y pandemig Covid-19. Dylai awdurdodau lleol roi gwerth ar hunangyflogaeth trwy’i roi 
ar sail gref o fewn ei strategaeth datblygu economaidd. Fel y mae ein hymchwil wedi’i amlygu, 
dylid cefnogi unigolion i fynd ar eu pen eu hunain.

Cymorth busnes 
Mae cymorth busnes i Gymru a’r Deyrnas Unedig ar ôl Brexit yn dal wrthi’n cael ei lunio ac mae 
llawer yn ansicr. Mae ein hadroddiad diweddar  ‘Adeiladu Busnesau’ wedi nodi bod cymorth 
busnes effeithiol yn golygu bod rhaid i bob lefel o lywodraeth gyfannu ei gilydd a sicrhau bod 
pob un yn chwarae i’w cryfderau. I awdurdodau lleol gorwedd y cryfder posibl hwn mewn creu 
rhwydweithiau busnes ac ymgysylltu â busnesau, a chlustnodi anghenion a thueddiadau’r 
farchnad leol yn ogystal â dod â busnesau i mewn i lunio beth fyddai’n gweithio i’w cymunedau 
yn y tymor hir. Dylai awdurdodau lleol weithio gyda lefelau llywodraeth eraill i sicrhau eu bod yn 
gallu cael at y grym tanio a’r arbenigedd polisi sydd arnynt ei angen, yn arbennig ym meysydd 
datblygu economaidd, caffael, a chynllunio. 

Mae awdurdodau lleol yn hanfodol bwysig i lwyddiant adeiladu busnesau trwy well cymorth 
busnes a dylent:

•  Sicrhau bod cymorth busnes yn hygyrch i bob busnes bach sydd â’i angen, nid dim ond i 
gwmnïau twf uchel, ac uchel eu potensial

•  Ystyried pa gymorth y gall yr Awdurdod Lleol ei gynnig i fusnes sy’n cychwyn, yn arbennig y 
perchnogion busnes hynny wrth eu hewyllys sy’n gweithio ar syniadau ar hyn o bryd

•  Gweithio gyda phartneriaid megis Busnes Cymru i symleiddio gwasanaethau cymorth ar gyfer 
twf busnesau, fel bod mynedfa glir i fusnesau sy’n chwilio am gymorth

•  Cymryd camau i ymgysylltu’n weithredol gyda busnesau anodd eu cyrraedd a grwpiau 
amrywiol yn cynnwys merched a lleiafrifoedd ethnig

•  Cyflenwi unrhyw hyfforddiant a chymorth busnes trwy sianeli cyfryngau lluosog sy’n ceisio 
mwyhau hygyrchedd i bob perchennog busnes, megis gweminarau, podlediadau, hyfforddiant 
ar-lein, digwyddiadau ayb

•  Ymgynghori â sefydliadau busnes lleol fel yr FSB i sicrhau bod cymorth busnes yn cwrdd â’r 
uchod ac i rannu data ar hyder busnes, dadansoddi anghenion ayb

Gweithio gyda Banc Datblygu Cymru a sefydliadau eraill ar gyfer rhagolwg 
tymor hir ac i feithrin capasiti ar opsiynau datblygu busnes a chyllid 
Ers ei sefydlu yn ystod tymor blaenorol y Senedd mae Banc Datblygu Cymru wedi cael effaith 
gadarnhaol arwyddocaol, gan helpu i fynd i’r afael â bylchau yn y mynediad at gyllid a diogelu 
busnesau trwy’r argyfwng Covid-19. Yn dilyn dros ddegawd o galedi, mae gan awdurdodau 
lleol broblemau capasiti sy’n cael eu teimlo’n arbennig mewn meysydd megis timau datblygu 
economaidd a chaffael sy’n hanfodol bwysig i fusnesau bach. Dylai awdurdodau lleol ymorol 
am ddefn.yddio arbenigedd cyrff rhanbarthol a chenedlaethol megis Banc Datblygu Cymru i 
ddarparu cymorth a chyngor annibynnol ac arbenigol ar arfer gorau ar agweddau ar gymorth 
busnes a chyllid, gan ychwanegu at eu timau eu hunain yn y meysydd hyn a hwyluso dysgu 
ar draws y sefydliadau. Gallai hyn adeiladu i roi hyder i farchnadoedd a busnesau gan helpu i 
hwyluso polisïau i dyfu cwmnïau canolig eu maint 

8



Mae gwneud busnes yn lleol yn well gwerth yr arian yn aml, ac yn helpu i gefnogi busnesau bach 
yn eich ardal, sy’n bwydo’n ôl i’r gymuned. 

Fe wnaeth wyth deg y cant o fusnesau bach gyfrannu at y gymuned leol neu elusen yn y tair 
blynedd ddiwethaf, gyda 38 y cant yn rhoi amser, a 32 y cant yn cyfrannu sgiliau. Am bob £1 sy’n 
cael ei gwario gyda BBaChau yn y gymuned leol, mae 63c yn cael ei hailwario yn eu hardal leol. 
Ar ben hynny, mae’r pandemig, problemau’n ymwneud â Brexit a thensiynau geowleidyddol 
diweddar o ganlyniad i’r gwrthdaro yn Wcráin i gyd wedi tanlinellu bregusrwydd cadwyni cyflenwi 
estynedig.

Mae gan awdurdodau lleol bŵer prynu enfawr y gellir ei ddefnyddio i rymuso busnesau bach yn 
eich ardaloedd a helpu i gyflawni pethau i gymunedau lleol. Rhaid i adeiladu cyfoeth cymunedol 
gynnwys cynyddu capasiti a galluoedd busnesau bach hefyd i helpu i feithrin eu cystadleurwydd 
yn y farchnad ehangach. 

Dylai awdurdodau lleol weithio gyda sefydliadau angori gyda phŵer prynu hefyd i adeiladu 
cyfoeth cymunedol a chapasiti a galluoedd lleol. 

Mae gwerth arferion caffael sy’n adeiladu cyfoeth cymunedol nad ydynt yn eithrio BBaChau yn 
ddiymwad a bu’n bolisi ers peth amser gan lywodraeth. Cyflawni’n well ar yr agenda yma a mynd 
i’r afael â’r rhwystrau ymarferol i’w ddefnydd fel erfyn llawn ar gyfer datblygu lleol yw’r agenda 
wirioneddol, a dylai gweithredwyr lleol sy’n ymorol am sut y gall awdurdodau lleol wneud hyn yn 
well fod yn destun ffocws dros y tymor nesaf. 

Enghraifft eglurhaol o wobrwyon goresgyn y rhwystrau, ond hefyd o’u dyfalbarhad, yw profiad 
Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn ystod y pandemig, a ddeliodd â heriau o ran cyflenwi cyfarpar 
diogelu personol (PPE) trwy ganolbwyntio ar gaffael gan gyflenwyr lleol. Buont yn defnyddio 
Consortiwm Gweithgynhyrchu Ychwanegion a Chyflym De Cymru (‘SWARM’) a sefydlwyd yn 
wreiddiol fel rhwydwaith llac o fusnesau gyda Phrifysgol Abertawe, a ddaeth at ei gilydd wedyn i 
helpu i gyflenwi cyfarpar diogelu personol.

O ganlyniad, cafodd cyfarpar i safon lem a chymhleth ei gyrchu’n lleol, yn ogystal â phethau 
symlach megis dodrefn. Fe wnaeth cymorth trwy’r rhwydweithiau cymar wrth gymar helpu i 
ddod â chynhyrchion i safonau llym, ond fe wnaeth ddarparu uwchsgilio hefyd a allai gael ei 
ddefnyddio wedyn yn y dyfodol. Roedd y costau’n lleol yn llai uchel na’r disgwyl, a gellid gwneud 
iawn am unrhyw gostau ychwanegol gan y ffaith eu bod yn gyflymach yn cael eu troi rownd. 
Cyflawnodd cyflenwyr lleol y prisiau – neu’n agos iawn i’r prisiau – pan anelwyd atynt.  
Mae’r profiad yn pwyntio at yr angen i gydbwyso cost, gyda sicrwydd cadwyni cyflenwi, yn 
ogystal â buddion cymunedol ehangach. Dylai awdurdodau lleol weithio i ddod â rhwydweithiau 
at ei gilydd i greu’r mathau hyn o opsiynau.
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Darparu strategaethau Caffael Lleol gydag adroddiadau rheolaidd a chyson  
ar gynnydd

Dylid cefnogi awdurdodau lleol yng Nghymru i yrru ac adrodd ar gynnydd mewn meysydd yn 
cynnwys: 

•  Gofynion buddion cymunedol mewn contractau
• Cynnwys ac ymgynghori â phobl a effeithir gan gaffael lleol
• Arferion Gwaith Teg
•  Caffael nwyddau a gwasanaethau sy’n cael eu masnachu’n deg a moesegol, yn cynnwys 

systemau bwyd lleol 
•  Sut fydd caffael bwyd yn gwella iechyd, lles ac addysg cymunedau ac yn hybu’r safonau uchaf 

o les anifeiliaid ac yn sicrhau ansawdd cynnyrch lleol a’r brand Cymreig ehangach
•  Y gofyn i dalu anfonebau (neu hawliad tebyg) i gontractwyr ac isgontractwyr mewn 30 diwrnod 

neu lai
•  Sut i gymryd newid hinsawdd i ystyriaeth a symud at fodel economi cylchol mewn 

gweithgaredd caffael
•  Gweithio gyda sefydliadau angori i hwyluso caffael i adeiladu cyfoeth cymunedol, a chapasiti a 

galluoedd BBaChau lleol 

Meithrin capasiti ac arbenigedd 
Mae caffael yn faes allweddol ar gyfer datblygu economaidd lleol ond mae’n faes sydd wedi’i 
gafnio o fewn y rhan fwyaf o adrannau awdurdodau lleol. Dylai awdurdodau lleol ymorol am 
weithio gyda  lefelau Llywodraeth eraill ac arbenigedd mewn sefydliadau eraill i lenwi’r bwlch, a 
strategaeth hir dymor i feithrin capasiti a dysgu o fewn eu hadrannau dros y tymor hirach. Yn hyn 
mae’n cyflawni rôl debyg i gymorth busnes, ac mae’n hadroddiad diweddar ar gael yma.

•  Sicrhau bod pob contract gwerth dros £10,000 yn cael eu cyhoeddi, gan ddilyn rheoliadau’r 
llywodraeth, ac ymorol am sut i sicrhau cystadleuaeth deg ac i helpu BBaChau trwy gyhoeddi 
pob contract mewn ffordd symlach

•  Bod â gofynion yswiriant cymesur yn dibynnu ar faint y dyfarniad, er mwyn peidio â gosod 
rhwystrau diangen yn ffordd busnesau bach

•  Talu anfonebau o fewn 30 diwrnod o leiaf a sicrhau bod y telerau hyn yn cael eu pasio i lawr y 
gadwyn gyflenwi

•  Defnyddio pŵer caffael i gyflawni gwerth cymdeithasol ar draws cymunedau lleol a buddsoddi 
yn yr economi leol

•  Rhoi adborth amserol a defnyddiol i ymgeiswyr aflwyddiannus – gallai hyn gynnwys tri maes 
i’w gwella

•  Mabwysiadu system “dweud wrthym unwaith”, ble gall cyflenwyr posibl wneud cynnig am 
wahanol gontractau trwy basbortio’r un wybodaeth a ddefnyddir yn rheolaidd ar draws 
cynigion, megis achrediadau

•  Cyfnewid cytundebau fframwaith am systemau Prynu Deinamig
•  Monitro gwariant yn rheolaidd gyda BBaChau a pherfformiad talu, i sicrhau bod targedau a 

gofynion yn cael eu cwrdd
•  Ei gwneud yn haws i sefydliadau bach dod at ei gilydd i wneud cynigion mewn consortia neu 

mewn partneriaeth, trwy ddarparu gwybodaeth a chyngor ymarferol a llunio rhwydweithiau a 
chysylltiadau busnes gyda’r cyngor, yn cynnwys gweithio gyda’r FSB

Darllen pellach
•  A Fresh Start for Procurement https://www.fsb.org.uk/resources-page/a-fresh-start-for-

procurement-.html 
•  Small Business Access to Procurement https://www.fsb.org.uk/resources-page/small-business-

access-to-public-procurement.html 
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Mae gofynion a chyfraith cynllunio’n cael eu nodi’n gyson gan aelodau’r FSB fel rhwystr mawr i’w  
datblygiad, pa un ai yw’n newid defnydd, gwelliannau i’w hadeiladau, creu cyfleusterau storio, 
neu argaeledd adeiladau masnachol. 

Mae rheoliadau’n rhan bwysig o greu amgylchedd busnes sefydlog a thegwch yn y farchnad i 
fusnesau. Rhaid eu defnyddio mewn ffordd sy’n hybu twf a thegwch, ac yn edrych tuag at gefnogi 
yn hytrach na bod yn gosbedigol, yn arbennig pan fyddir yn edrych ar BBaChau sydd heb ddigon 
o amser a heb ddigon o gapasiti. Dylai awdurdodau lleol feddwl yn fach yn gyntaf a gweithio 
gyda busnesau ar sut y dylai rheoliadau weithio.

Mae cynllunio a rheoliadau’n hanfodol bwysig i’w cael yn iawn ar gyfer datblygu cynaliadwy 
ac mae gwneud hynny gyda golwg ar helpu i lunio marchnadoedd ac adeiladu economi a 
gweithlu Cymru tuag at farchnadoedd cynaliadwy yn bwysig i ffyniant yn y dyfodol. Mae cael 
y cydbwysedd yn iawn yn allweddol i ddatblygiadau’r dyfodol. Rhaid i awdurdodau cynllunio 
gyflawni’u gwasanaethau yn effeithiol, yn dryloyw a gydag eglurder wrth wneud penderfyniadau. 
Mae’n hanfodol bwysig fod offerynnau  rheoleiddiol i ddelio â llifogydd, yr amgylchedd a 
diogelwch yn cael eu goruchwylio’n iawn ac yn gymesur, gan sicrhau nad ydym yn cael 
canlyniadau gwrthnysig a’u bod yn llywio diwydiant tuag at gyfleoedd newydd.

Mae’n hanfodol bwysig fod awdurdodau lleol ac awdurdodau cynllunio yn derbyn adnoddau 
digonol i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol, ac nad yw aneffeithlonrwydd yn y system 
yn arwain at gostau cyfle i ddatblygu economaidd yn y sector preifat ac yn arbennig BBaChau, 
sydd yn y diwedd ond yn dal datblygiad economaidd ac amgylcheddol Cymru yn ôl. 

Manteisio ar wersi a ddysgwyd
Mae newidiadau diweddar mewn cynllunio lleol mewn ymateb i Covid-19 wedi cyflwyno syfliad 
paradeim, gan ganiatáu mwy o hyblygrwydd i fusnesau, a’u galluogi i arallgyfeirio eu cynnig i 
bobl leol, yn ogystal â darparu ar gyfer ymgysylltu a dealltwriaeth newydd rhwng busnesau ac 
awdurdodau cynllunio lleol. Dylai awdurdodau lleol ymorol am sefydlu’r rhain yn barhaol. 

Yn ogystal, dylai busnesau gael eu cefnogi a’u hannog i ddefnyddio newidiadau i Ran 4 Dosbarth 
BB i ddefnyddio adeileddau symudol (gasebos) i fod o fudd i’w busnes a gwella’u cynnig i’r 
cyhoedd. 

Dylai awdurdodau lleol geisio ‘Croesawu’r awyr agored’ a chaniatáu i fusnesau wneud y gorau 
o’u mannau awyr agored, ble mae’n briodol a phrosesu ceisiadau ar gyfer newid defnydd, 
gwelliannau i adeiladau a datblygiadau newydd cyn gynted ag y gellir.
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Cynllunio at y dyfodol  
O fewn cynlluniau datblygu lleol sicrhau bod amrywiaeth o adeiladau busnes lleol fforddiadwy a 
hyblyg ar gael, i annog mentrau newydd ac i ganiatáu i’r busnesau presennol dyfu hefyd. 

Yn ogystal, dylai awdurdodau lleol wella’r broses ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau tai 
bychain a gweithio gyda datblygwyr bychain i fwyhau uchelgais Llywodraeth Cymru i adeiladu’r 
nifer angenrheidiol o dai fforddiadwy newydd ac wrth annog mwy o fuddsoddiad i fynd i’r afael 
â’r anghenion i foderneiddio ac ôl-ffitio’r stoc dai bresennol. Dylai awdurdodau lleol weithio gyda 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i sicrhau bod buddsoddiad mewn tai ychwanegol yn 
hybu cyflogaeth a chyfleoedd hyfforddi i feithrin capasiti a galluoedd datblygwyr bychain at y 
dyfodol a chefnogi economi Cymru wrth symud ymlaen.

Gweithio gyda ac annog newydd-ddyfodiaid a thirfeddianwyr i ryddhau pocedi bach o dir y 
gellir ei ddatblygu ac ymorol am gymelliadau tuag at y perwyl hwn.

Meithrin lleoedd ar gyfer rhannu mannau gwaith 
Ymchwilio i ymarferoldeb darparu swyddfeydd a reolir gan gynghorau a lle ar gyfer diwydiant 
ysgafn i fusnesau sy’n cynnig cytundebau rhent hawdd i mewn/hawdd allan.

Edrych ar gyfleoedd trwy gael staff cyngor i weithio o bell
Yn ystod Covid-19, mae cwmnïau yng Nghymru wedi dangos bod ganddynt y gallu i addasu, ac 
mae’n bwysig y caniateir iddyn nhw’r hyblygrwydd ynglŷn â sut i fanteisio ar ffyrdd newydd o 
weithio a gwneud i weithio ystwyth weithio iddyn nhw yn y tymor hir. Gall awdurdodau lleol fod yn 
arweinwyr wrth fabwysiadu gweithio o bell a dylent edrych ar sut y gellir defnyddio hyn i edrych 
ar fodel newydd ar gyfer ymgysylltu lleol. Gellir defnyddio gweithlu gwahanol sy’n gweithio 
ar draws yr Awdurdod Lleol i’r fantais o sicrhau mwy o gysylltiadau lleol gyda swyddogion, yn 
hytrach nag un swyddfa ganolog, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig. Dylai cynghorau edrych 
tuag at enghreifftiau megis model Molenwaard 2 sy’n troi’r model llywodraeth leol nodweddiadol 
ar ei ben. Yn hytrach na lleoli gweision sifil arbenigol mewn un man canolog a disgwyl i 
ddinasyddion deithio, mae staff Molenwaard wedi’u gwasgaru ledled yr ardal. Mae gweision sifil 
yn ymweld â dinasyddion yn awr yn eu pentrefi eu hunain gan ddod â neuadd y ddinas atynt 
hwy. Gall hyn ddarparu cyswllt clir ac uniongyrchol hefyd ag anghenion busnesau lleol ar draws 
wardiau ledled ardal Awdurdod Lleol.

Dylai awdurdodau lleol barhau i edrych ar sut y gellir defnyddio’r lleoedd y mae’u staff yn eu 
gadael fel canolfannau i fusnesau ac ymateb i’w hanghenion.

Torri Biwrocratiaeth
Mabwysiadu Model British Columbia i leihau’r baich rheoleiddiol cyffredinol trwy ddileu gofynion 
diangen, trwy fabwysiadu ymagwedd un ym mhob tri allan. 3 

Mabwysiadu ymagwedd cefnogi yn gyntaf, gorfodi yn ail ar draws 
gwasanaethau rheoleiddiol
Dylai hyn fod â ffocws ar leihau’r baich rheoleiddiol.  Dylai awdurdodau lleol a Busnes Cymru 
geisio cadw codi tâl am gael at gyngor a gwasanaethau cymorth i’r lleiaf posibl. O ddewis ei 
gadw’n rhad ac am ddim ac ar gael i bob busnes bach. 

Cydgysylltu a chysondeb 
Sicrhau cydgysylltu effeithiol a chysondeb ar draws holl wasanaethau rheoleiddiol y cyngor 
a chynghorau cyfagos, yn cynnwys rhesymoli, symleiddio, a chyflymu ceisiadau trwyddedu a 
phrosesau a gweithdrefnau adnewyddu Awdurdodau Lleol. 

2  https://d1ssu070pg2v9i.cloudfront.net/pex/pex_carnegie2021/2013/05/09203308/pub1455011592.pdf 
3  Mae mwy o wybodaeth am hyn i’w chael trwy ein hadroddiad “Escaping the Maze” report at https://www.fsb.org.uk/
resource-report/escaping-the-maze.html
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Rheoleiddio’n seiliedig ar dystiolaeth wedi’i gerio i dyfu busnes 
Datblygu astudiaethau achos i ddangos budd cymorth gwasanaethau rheoleiddiol i dwf busnes a 
ble gall newid rheoliadau ddarparu cymelliadau.

Cadw ffocws ar ddatblygiadau pob dydd a datblygiadau cynaliadwy yn 
cynnwys priffyrdd
Yn ddiweddar mae adrannau cynllunio wedi rhoi gwybod i aelodau na fyddant yn cael gwasanaeth 
da dros y 2 flynedd nesaf, a bod hyn wedi’i gysylltu’n rhannol â defnyddio’r cyfan o’r capasiti ar 
gyfer prosiectau cyfalaf mawr. Ni all prosiectau cyfalaf mawr fod er anfantais i wasanaethau a 
datblygiadau pob dydd sy’n effeithio’n anghyfartal ar BBaChau. Cyflymu cynllunio trwy adolygu’r 
Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015.

Mae’r system gynllunio’n bwysig wrth gyflawni cydbwysedd rhwng datblygu ac anghenion 
cymunedau lleol. Fodd bynnag, fel proses mae’n derbyn llawer rhy ychydig o adnoddau, mae’n 
araf ac yn methu â delio â budd datblygwyr llai. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru adolygu’r 
ddeddfwriaeth gynllunio yng Nghymru gyda golwg ar greu system sy’n gymesur ac yn ymateb i 
anghenion datblygwyr BBaCh. 

Dylai’r adolygiad anelu at gyflymu ceisiadau a lleihau costau diangen i ddatblygwyr BBaCh 
yng Nghymru. Dylai hyn gynnwys:

•  Sicrhau bod y costau, y broses, a’r llinellau amser ar gyfer penderfyniadau a’r broses gynllunio, 
gyda neilltuo costau clir a thryloyw i ganlyniadau cynllunio sefydledig ac effeithlondeb ac 
effeithlonrwydd y system

•  Sicrhau bod ymatebion ymgynghori’n cael eu gwneud o fewn graddfeydd amser penodedig, 
yn unol â gofynion Deddf Cynllunio Cymru a sicrhau bod newidiadau i unrhyw linellau amser ar 
sail deg a chymesur

•  Llunio atlas seilwaith data agored ar gyfer priffyrdd, cyfleustodau, draeniad, dŵr, a thelathrebu, 
gan sicrhau proses agored ac effeithiolrwydd ar draws gwahanol sectorau

•  Ymchwilio i sut y gall defnyddio pwerau math Ardaloedd Menter a chymelliadau i ddatblygu’r 
stryd fawr gael eu defnyddio trwy lacio rheoliadau cynllunio yn ogystal â rhyddhadau treth 
ardrethi busnes. Edrych yn arbennig hefyd ar ‘Ardaloedd Menter Lletygarwch’ mewn trefi i 
hybu adferiad yn y sector hwn

Gweithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar gynllunio at 
argyfyngau yn lleol ar gyfer ysgytiadau yn y dyfodol
Mae’r argyfyngau a achoswyd gan Covid-19 wedi amlygu pa mor fregus yw ein hamgylchedd 
economaidd a sut y gall ysgytiadau sy’n cychwyn ym maes iechyd cyhoeddus effeithio’n gyflym 
ar fywoliaeth unigolion a busnesau ar draws Cymru. Mae i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
rôl glir wrth ystyried lles Cymru yn y dyfodol. Byddai ein Bil datblygu economaidd arfaethedig 
yn mynd â hyn ymhellach trwy roi iddo swyddogaeth statudol i ystyried ac adolygu bygythiadau 
argyfyngau yn y dyfodol i economi a chymdeithas Cymru (pa un ai’n iechyd, yn amgylcheddol 
neu’n economaidd) a sicrhau bod cyrff cyhoeddus wedi ymbaratoi’n ddigonol ar gyfer gwahanol 
senarios, yn cynnwys yr ymateb economaidd a’r ymateb busnes. 

Mae i awdurdodau lleol swyddogaeth hanfodol bwysig yn cynllunio senarios wrth ddeall eu 
marchnadoedd lleol, ac unrhyw wendidau, a dylai fwydo i mewn i unrhyw Asesiadau o Effeithiau 
Economaidd effeithiolrwydd ymyriadau busnes Covid-19 ar draws gwahanol gyfnodau’r pandemig 
i roi mewnwelediad ar gyfer ymatebion yn y dyfodol a sicrhau effeithiolrwydd mecanwaith 
darparu cymorth busnes mewn argyfwng ar gyfer y dyfodol.

Darllen pellach  
•  Escaping the Maze https://www.fsb.org.uk/resource-report/escaping-the-maze.html 
•  Ar Agor am Fusnes https://www.fsb.org.uk/resource-report/open-for-business.html 
•   Are We There Yet? https://www.fsb.org.uk/resources-page/arewethereyet.html 
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Mae Twristiaeth a Lletygarwch yn ddiwydiannau allweddol i lawer rhan o Gymru, gan ddod â nifer 
fawr o swyddi, a dod â gwerth i mewn i gymunedau lleol, yn ogystal â bod yn rhan allweddol o 
adeiladu brand Cymru a brandiau lleol. Sector busnesau bach lleol yw’r sector hwn ran amlaf o 
lawer.

Mae hwn yn sector sydd wedi’i daro’n arbennig o galed gan Covid-19 – gyda llawer o dymhorau 
sy’n brysur fel arfer yn debyg i dymhorau gaeaf – ac yn sector sy’n dal i fod ag angen cymorth 
i ddod dros yr effeithiau tymor hir, y diffyg masnach, costau addasu a thwf dyledion yn ystod y 
pandemig.

Tra bod i’r duedd tuag at ‘wyliau gartref’ y potensial i gynorthwyo adferiad a thwf, mae’n bwysig 
hefyd fod Cymru a’i BBaChau mewn sefyllfa i fanteisio ar unrhyw ymchwydd o’r fath, ond mewn 
man hefyd i ymateb i newidiadau yn y farchnad ehangach a chostau oherwydd Brexit, a’r her 
gyffredinol bod llai o incwm gwario ar gael i’w wario ar wyliau. Fel y cyfryw, ni ddylai fod costau 
ychwanegol i’r sector yn y dyfodol agos a dylai awdurdodau lleol roi arwydd o’u hamcanion i 
gefnogi’r diwydiant yn eu strategaeth economaidd yn ystod cyfnod anodd.

Mae yna farn yn gymwys fod angen i dwristiaeth gael ei adeiladu ar gyfer cynaliadwyedd dros y 
tymor hir, ac angen edrych ar sut y gall gwerth twristiaeth gael ei rannu’n well ymhlith cymunedau 
a busnesau trwy’r holl ardaloedd twristaidd a thu hwnt, ac mae angen inni ymgorffori’r rhain yn y 
strategaeth ar gyfer y tymor hir. 

Bydd FSB Cymru yn ymgymryd â gwaith newydd i amlinellu ei weledigaeth dros y misoedd i 
ddod a bydd yn edrych ymlaen at weithio gydag awdurdodau lleol a phob lefel o lywodraeth ar 
lunio gweledigaeth a strategaeth twristiaeth sy’n gweithio orau i BBaChau Cymru.
 
Trethi twristiaeth
Fel y nodwyd yn adran ‘trethi lleol’ y maniffesto hwn, ni ddylai treth twristiaeth gael ei hystyried yn 
y tymor byr tra bod y diwydiant yn dod dros y pandemig, a phan yw hi’n hanfodol bwysig sicrhau 
sylfaen cwsmeriaid newydd ar ôl y pandemig ac ar ôl Brexit heb anghymelliadau o’r fath.

Os yw unrhyw dreth i’w deddfu yn y dyfodol dylai gyfunioni ag egwyddorion trethiant da y tu 
hwnt i godi refeniw i awdurdodau lleol byr o arian a dylai gael ei neilltuo ar gyfer gwariant sy’n 
helpu i ddatblygu’r diwydiant, megis gwasanaethau twristiaeth. Rhaid bod asesiad effaith trylwyr 
wedi’i seilio ar ein hegwyddorion o drethiant da ar wahanol fodelau o sut y codir unrhyw dreth 
(e.e., atyniadau, gweithgareddau neu lety). 
 
Cadw costau i lawr ble mae’n bosibl
Yn dilyn y pandemig, mae llawer yn y sector mewn man bregus, gyda chostau cynyddol parhaus 
yn ychwanegu at yr ansicrwydd ar gyfer y dyfodol. Dylai awdurdodau lleol ddarparu cymaint o 
sicrwydd ag sy’n bosibl trwy ymrwymo i leihau costau ar fusnesau ble mae’n bosibl yn y tymor 
byr ac osgoi unrhyw gostau newydd (megis treth twristiaeth neu ‘dreth awyr agored’ ar ddodrefn 
awyr agored).
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Meithrin Sgiliau, Hyfforddiant a Marchnadoedd ar gyfer Diwydiant Twristiaid 
Gydol y Flwyddyn
Mae prinder sgiliau’n fater allweddol i’r diwydiant yn dilyn y pandemig, a wnaeth cyflogaeth yn 
ansicr oherwydd cyfnodau clo rheolaidd. Dylai Prentisiaethau Cymreig ymorol am greu gyrfaoedd 
blaengar mewn twristiaeth gydag achrediad am sgiliau allweddol, a dylai’r Warant i Bobl Ifanc 
ymorol am adeiladu ar gyfleoedd o’r fath.

Dylai hyfforddiant ymorol am wneud yn siŵr fod sgiliau a gaiff eu meithrin mewn twristiaeth (gofal 
cwsmeriaid, marchnata) yn cael eu hystyried a’u gwerthfawrogi’n iawn, a bod y system sgiliau a 
hyfforddiant yn cael ei defnyddio i feithrin capasiti a galluoedd o fewn cwmnïau mewn meysydd 
hanfodol bwysig (e.e., sgiliau gwyrdd, archwilio carbon). Mae’r rhain i gyd yn helpu i adeiladu 
BBaChau ar gyfer y trawsnewid i sero net, ond hefyd i adeiladu sylwedd i frand eco-twristiaeth 
Cymreig ar gyfer y tymor hir.

Dylai hyn gael ei gysylltu â llunio’r farchnad a’r diwydiant i ddarparu cynnig o gyflogaeth trwy 
gydol y flwyddyn, ond hefyd strategaeth economaidd i adeiladu’r farchnad dwristiaid ar draws y 
flwyddyn gyfan.
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Mae Cynghorwyr Lleol ac awdurdodau lleol yn ffurfio rhyngwyneb allweddol yn y system cymorth 
sgiliau wrth ddod â rhwydweithiau busnes lleol, ymarferwyr sgiliau, ysgolion a sefydliadau 
addysg bellach at ei gilydd, ac wrth gyflawni ar y strategaeth i gyflawni ar anghenion unigol ac ar 
anghenion busnes, yn ogystal â sicrhau bod gennym y capasiti a’r galluoedd allweddol i adeiladu 
ein heconomi leol. Mae angen i awdurdodau lleol ganolbwyntio ar yr hyn y gallant ei wneud yn 
dda i feithrin mynediad BBaChau at y system sgiliau, a’u dealltwriaeth ohoni.

Gall awdurdodau lleol a chynghorwyr lleol chwarae rôl arwyddocaol hefyd wrth gynnull 
arweinwyr  cymunedol (yn cynnwys cyflogwyr), ysgolion a cholegau ynghyd i sicrhau ein bod 
yn meithrin profiad pobl ifanc o waith proffesiynol trwy ddysgu a phrofiad, ac wrth feithrin ein 
hentrepreneuriaid at y dyfodol.

Canfyddodd ein hadroddiad yn 2017 ‘Uchelgais Cenedlaethol’ fod BBaChau yn cefnogi’r syniad 
o ymgysylltu â chyflogwyr ran amlaf o lawer (85%). Er hynny, ’doedd gan 54% ddim cysylltiadau 
ag ysgolion ar hyn o bryd. Mae’r cwricwlwm newydd yng Nghymru wedi gosod mwy o gyfrifoldeb 
ar ysgolion yn lleol i ddatblygu a rhan hanfodol bwysig o hyn i brofiadau a dysgu disgyblion yw’r 
defnydd o gysylltiadau cymunedol i adeiladu oddi ar gryfderau lleol. 

Gall awdurdodau lleol a chynghorwyr lleol unigol wneud gwahaniaeth gwirioneddol wrth 
ddefnyddio’u pŵer cynnull i ddod â busnesau, sefydliadau addysg a myfyrwyr at ei gilydd i 
ddarparu ar gyfer llwyddiant lleol ar y rhaglenni hyn a sicrhau profiad soled o entrepreneuriaeth a 
dealltwriaeth  o farchnadoedd lleol fel rhan o ddatblygiad y cwricwlwm newydd a ffyrdd newydd 
o weithio.

Pontio’r bwlch rhwng y system hyfforddiant ac addysg a BBaChau lleol
Mae i awdurdodau lleol rôl bwysig wrth bontio rhwng y system addysg a hyfforddiant a busnesau 
lleol i sicrhau bod gennym system sy’n darparu ar gyfer datblygu sgiliau a llenwi bylchau i 
BBaChau ble maen nhw wedi’u taro’n arbennig o galed ar hyn o bryd, gan sicrhau bod y system 
sgiliau’n gweithio er cyd-fuddiant pawb, yn darparu cynnig ystyrlon i unigolion a busnesau, ac yn 
helpu i weithio yn ôl nodau a thargedau Llywodraeth Cymru, megis bod y Warant i Bobl Ifanc yn 
gynnig ystyrlon o gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant ym mhob rhan o Gymru.

Gweithio gyda sefydliadau a lefelau llywodraeth eraill a chymorth busnes 
Mae angen i gymorth i fusnesau Busnes Cymru a’r Awdurdod Lleol weithio gyda’i gilydd i sicrhau 
bod cyngor o’r fath ar gael ac yn rhwydd cael ato, a dylai awdurdodau lleol weithio i hybu a 
meithrin rhaglenni sgiliau gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i fusnesau.
Dylai awdurdodau lleol ganolbwyntio ar eu cryfderau allweddol wrth ymgysylltu â busnesau a 
rhwydweithiau lleol, wrth ddarparu ffyrdd i feithrin rhwydweithiau a rhyngwynebau busnes ar 
draws y system a sicrhau bod gwybodaeth a chymorth yn rhwydd cael atynt trwy’r Awdurdod 
Lleol, yn ogystal â bwydo’r wybodaeth yma ac anghenion y farchnad leol i lefelau eraill y system 
cymorth busnes yn rhanbarthol, yn ddatganoledig ac ar lefel y DU.

16

Ysgolion, sgiliau a hyfforddiant



Annog gwell cysylltiadau busnes ag ysgolion 
Bydd meithrin cysylltiadau gwell a mwy cynhyrchiol rhwng busnesau ac ysgolion yn helpu’r naill 
a’r llall i ffynnu, i greu perthynas gadarnhaol a chyson rhwng pobl ifanc a byd gwaith. Rydym yn 
meddwl bod angen i’r cysylltiadau hyn gael eu tyrbochwythu trwy hwyluso mwy o ryngweithio 
rhwng ysgolion a’u BBaChau lleol. Gall awdurdodau lleol a chynghorwyr unigol chwarae rhan 
hanfodol wrth hwyluso’r cysylltiadau a rhwydweithiau hyn a llywio’r broes fel bod pob ysgol yn 
elwa ar y cyfleoedd dan y cwricwlwm newydd.

Annog Hyrwyddwyr Busnes ym mhob ysgol
Ochr yn ochr â rôl arwain penaethiaid ysgolion, rydym yn awgrymu y dylai arweinyddiaeth 
sefydliadol gynnwys cynrychiolydd busnesau bach lleol ar fwrdd yr ysgol gyda chylch gwaith 
i ymgysylltu ar hyn a darparu cysylltiad rhwng athrawon a chyflogwyr. Gall awdurdodau lleol a 
chynghorwyr annog bod ysgolion yn derbyn yr awgrym hwn ac annog perchnogion busnesau 
lleol i gymryd rhan a sefyll mewn cyrff ysgolion.

Sgiliau a hyfforddiant staff a chynghorwyr awdurdodau lleol 
Er bod hyfforddiant a sgiliau yn hanfodol bwysig i unigolion ac i fusnesau, mae’n bwysig hefyd 
fod awdurdodau lleol a chynghorwyr yn agored i hyfforddiant ac ymwybyddiaeth o sut y mae 
materion megis cynllunio, rheoleiddio a chaffael yn effeithio ar fusnesau bach a datblygu 
economaidd. Dylai awdurdodau lleol ymorol am ddarparu cynghorwyr a staff ar bwyllgorau 
allweddol â sut olwg fyddai ar ymagwedd cyfeillgar i fusnesau, gan hwyluso diwylliant o blaid 
busnes mewn awdurdodau lleol a chraffu a llunio polisïau mwy effeithiol.

Darllen pellach
• A Skilful Wales https://www.fsb.org.uk/resources-page/fsbw-employ-skills-eng-pdf.html
• Adroddiadau Uchelgais Genedlaethol
• A World of Talent https://www.fsb.org.uk/resource-report/a-world-of-talent.html
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Er y gofynnwyd i fusnesau bach fynd i’r afael â llawer o heriau dros y degawdau, ’does yr un yn 
fwy bygythiol nag effaith newid hinsawdd. Fodd bynnag, yn wyneb llawer o flaenoriaethau sy’n 
cystadlu â’i gilydd, mae gweithredu ar gynaliadwyedd yn arbennig o heriol i fusnesau bach, sy’n 
cael eu hunain yn dlawd o ran arian, adnoddau, ac amser yn aml. Yn awr, sut bynnag, gyda lefelau 
uwch o ymwybyddiaeth amgylcheddol a’r angen dybryd i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd 
cyn ei bod yn rhy hwyr, ’dyw hyn bellach ddim yn ‘braf ei wneud’, ond yn ‘angen ei wneud’. 

Mae i awdurdodau lleol rôl allweddol wrth hwyluso gwybodaeth a chymorth i brosiectau 
sy’n cefnogi busnesau yn y pontio hwn – fel y dywed yr ymadrodd ‘Meddwl yn Fyd – Eang, 
Gweithredu’n Lleol’ – ac mae rhwydweithiau lleol yn hanfodol bwysig i gefnogi busnesau wrth 
gyfnewid gwybodaeth ac arbenigedd wrth wneud y pontio i sero net.

Gan gydnabod eu rôl wrth ymladd yn erbyn newid hinsawdd, mae busnesau bach eu hunain yn 
cymryd camau yn barod i liniaru eu heffaith ar yr amgylchedd. O osod mesurau sylfaenol megis 
goleuadau LED, drwodd i ddod yn ficrogynhyrchwyr hollol hunangynhaliol, mae busnesau bach 
mor amrywiol ac mor greadigol ag erioed yn eu hymgyrch i gyrraedd sero net. Er hynny, dim ond 
36% sydd â chynllun i ymladd eu heffaith carbon. Mae ar fusnesau bach eisiau gwneud mwy a 
chwarae eu rhan, ond mae arnynt angen help ac arweiniad gan eu hawdurdodau lleol i wneud 
hynny.  

Darparu cynllun ymgysylltu sero net
Dylai cynllun ymgysylltu dargedu sectorau penodol a phwysig yn eu hardaloedd gyda’r neges 
berthnasol ynghylch beth mae sero net yn ei olygu i’w sector, a sut y gallant helpu i gyrraedd 
sero net. Dylai awdurdodau lleol weithredu hefyd fel man cyswllt a chyfeirio i fusnesau sydd 
arnynt eisiau cael gwybod mwy o wybodaeth am sero net.  Gallai hyn gael ei gefnogi trwy 
ddefnyddio Fforymau Ymgysylltu â Busnes arfaethedig yr FSB fel cyfrwng ar gyfer sgyrsiau 
cydgysylltiedig, wedi’u targedu ynghylch sero net a chymorth tuag at symud at sero net.

Ailgylchu, ailddefnyddio, lleihau    
Dylai awdurdodau lleol edrych i weld sut y gallent gynnwys casglu gwastraff masnachol ac 
ailgylchu o fewn y gwasanaethau presennol i’r lleiaf o fusnesau. Dylid caniatáu mynediad i 
fusnesau bach i ganolfannau ailddefnyddio ac ailgylchu – gan adeiladu ar gynllun trwydded sydd 
mewn gweithrediad yn barod mewn rhai awdurdodau lleol.  

Darllen pellach
• Hwb Cynaliadwyedd Busnesau Bach yr FSB 
• https://www.fsb.org.uk/campaign/small-business-sustainability-hub.html 
• https://zerocarbonbusiness.uk/ 
•  ‘Yr Arferol Newydd: a Dull Amgylcheddol i BBaChau’ https://www.fsb.org.uk/resources-page/

the-new-normal---an-environmental-approach-for-smes-pdf.html
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Mae busnesau bach wedi’u sefydlu yn eu hardaloedd ac felly maen nhw’n llai tebygol o symud i 
ardaloedd crynoddinasoedd ble mae mwy wedi’i wario ar seilwaith. Fel y cyfryw, fel unigolion yn 
y cymunedau hyn, maen nhw’n fwy dibynnol ar y systemau seilwaith, o fand eang i drafnidiaeth 
gyhoeddus i sicrhau tegwch yn y farchnad ar draws gwahanol sectorau ac i sicrhau bod gennym 
ddatblygu a thwf economaidd cynaliadwy ym mhob cornel o Gymru. 

Canfyddodd ymchwil FSB Cymru yn 2019 fod 63% o fusnesau Cymru wedi’u heffeithio gan 
seilwaith yn cynnwys ffyrdd, trafnidiaeth gyhoeddus, seilwaith digidol, a chyfleustodau. O ran 
trafnidiaeth, ran amlaf o lawer, roedd defnydd car neu fan yn bwysig iawn i 89% o fusnesau, lle 
bynnag fo eu lleoliad yng Nghymru.

Yn ôl busnesau bach, y prif broblemau a achoswyd gan seilwaith oedd mwy o gostau, llai o 
elw, a llai o gwsmeriaid. Mae i awdurdodau lleol rôl dyngedfennol wrth wneud yn siŵr fod llais 
busnesau bach yn cael ei glywed mewn trafodaethau ynghylch seilwaith. Mae yn eu natur i fod 
ag amgyffrediad cadarn o broblemau a heriau lleol sy’n effeithio ar fusnesau yn eu hardal.

Ymgysylltu rheolaidd
Dylai awdurdodau lleol ymrwymo i ymgysylltu’n rheolaidd â busnesau bach i ganfod bylchau yn y 
seilwaith, ac estyn materion yn fewnol, yn ogystal â gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 

Gweledigaeth drosfwaol
Rhaid i ddatblygiad gweledigaethau trosfwaol – yn cynnwys ym maes Sero Net – a fyddai’n 
gofyn am bontio sylweddol, fod â buddsoddiad yn y seilwaith angenrheidiol wrth ei wraidd. 
Dylai awdurdodau lleol helpu i arwain y ffordd wrth ddangos graddfa’r newid sydd ei angen trwy 
wneud y peth iawn i’w wneud y peth hawdd i’w wneud. Mae seilwaith gwefru cerbydau trydan 
wedi’i leoli’n strategol yn un ffordd y gall awdurdodau lleol sicrhau bod y pontio’n gallu digwydd.

Meddwl yn fach 
Dylai seilwaith ganolbwyntio cymaint ar brosiectau lleol ag ar brosiectau ‘clec fawr’ i hybu twf 
cynaliadwy ehangach. 

Buddsoddi yn ein ffyrdd – a theithio llesol
blaenoriaeth, gan ymorol yn arbennig am ddileu tagfeydd a gwella llif traffig. Dylai buddsoddi 
mewn seilwaith ffyrdd a beicio fynd law yn llaw, gyda diogelwch ar y ffyrdd i feicwyr yn cael ei 
wella wrth i fuddsoddiad gael ei wneud mewn ffyrdd. 

Dylai awdurdodau lleol ymorol hefyd am leihau costau trafnidiaeth gyhoeddus ble mae’n bosibl i 
annog y pontio angenrheidiol.
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Creu system drafnidiaeth gynaliadwy
Gyda chwmnïau’n edrych ar 5 – 10 mlynedd fel cyfnod realistig i symud i gerbydau trydan, mae 
cyfle i dargedu symudiad i gerbydau trydan i fusnesau o fewn y llinell amser yma.  
Dylai awdurdodau lleol weithio gyda llywodraeth y DU a llywodraeth Cymru i gymell y symudiad 
hwn trwy gyflwyno cymelliadau treth neu gynlluniau sgrapio fel sydd wedi digwydd o’r blaen ac 
edrych ar sut i adeiladu seilwaith lleol sy’n mwyhau’r buddion i’n cymunedau.

Optimeiddio digidol  
Roedd 99% o fusnesau yng Nghymru yn ystyried y rhyngrwyd yn bwysig i’w busnes, a hyn cyn y 
pandemig. Dylai awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth leol am anghenion a bylchau busnesau 
a dylent weithio gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru a gweithredwyr ffonau symudol i 
ehangu cwmpas y rhwydwaith i sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn yr un modd ym mhob rhan  
o Gymru. 

Cyllid yn y dyfodol 
Dylai unrhyw gronfeydd rhanbarthol sy’n cymryd lle’r cyllid Ewropeaidd presennol fod â chyfran 
sylweddol wedi’i chlustnodi ar gyfer prosiectau seilwaith lleol. 

Darllen pellach 
•  Ydym Ni Yno Eto: Map Trywydd at Well Seilwaith i Gymru https://www.fsb.org.uk/resources-

page/arewethereyet.html  
•  The Price of Power https://www.fsb.org.uk/resources-page/the-price-of-power-report-pdf.html  
•  https://www.fsb.org.uk/resource-report/lost-connection-how-poor-broadband-and-mobile-

connectivity-hinders-small-firms.html  
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