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CYFLWYNIAD

Yn 2015 ymgasglodd arweinwyr y byd i arwyddo Cytundeb Paris, gan osod cyfeiriad y teithio yn 
ei le ar gyfer gweithredu byd-eang i ymladd y newid yn yr hinsawdd trwy geisio cyfyngu cynhesu 
byd-eang i 2 radd Celsius erbyn 2050. Ni all fod dim amheuaeth mai’r newid yn yr hinsawdd fydd 
cwestiwn polisi diffiniol y ganrif hon gyda gwledydd ac economïau ar draws y byd yn ymorol am 
ddatgarboneiddio ar gyflymdra a gochel trychineb amgylcheddol posibl.

Eto nid yw ymrwymiadau llywodraethau ar eu pen eu hunain yn ddigon i wneud bwriadau Cytundeb 
Paris yn realiti. Mae ein heconomi yn gyfrannwr mawr at allyriadau carbon. Dyna’r rheswm yr awn i’n 
gwaith mewn ceir sy’n llosgi tanwydd ffosil, dyna beth sy’n cynhyrchu’r bwyd a fwytawn a’r deunydd 
pacio plastig y daw’r bwyd hwnnw ynddo. Mae’n gwneud ein bywydau yn hynny’n fwy gwerth ei fyw 
ond mae’n gwneud hynny ar gost amgylcheddol sylweddol.

Bydd cyflawni dyheadau Cytundeb Paris yn golygu newid ein heconomi oddi wrth ddibyniaeth ar 
garbon tuag at ffyrdd mwy cynaliadwy, ac a allai fod yn fwy cynhyrchiol, o weithio. Os, fel yr ydym yn 
ei hawlio’n aml, mai busnesau bach yw asgwrn cefn economi Cymru yna bydd angen i’n sector fod 
ym mhen blaen y newid hwn, yn gweithio gyda’r llywodraeth ac yn cael ei gefnogi ganddi wrth inni 
geisio datgarboneiddio.

Mae a wnelo polisi’r amgylchedd â mwy na datgarboneiddio hefyd. Fel yr ydym wedi’i weld oddi wrth 
gyfraddau ailgylchu domestig trawiadol Cymru, mae defnyddio adnoddau’n effeithlon a’r economi 
gylchol yn nodau realistig ac ymarferol. Mae Llywodraeth Cymru yn iawn yn ymorol am archwilio sut 
y gall y sector preifat wneud ei ran yn y meysydd hyn.

Mae ansawdd aer yn fater arall sy’n amserol mewn llawer rhan o Gymru, gyda chamau yn eu lle ar hyn 
o bryd ym Mhort Talbot ac yn cael eu hystyried yn weithredol yng Nghaerdydd a Chaerffili. Mae’n fater 
sy’n effeithio ar fusnesau mewn nifer o ffyrdd a bydd ei atebion yn mynnu bod busnesau’n meddwl yn 
wahanol ynghylch materion megis trafnidiaeth. Roedd ein hadroddiad DU blaenorol Clearing the Air 
yn archwilio’r mater hwn o bersbectif BBCh yn Lloegr.1 

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar y sbardunwyr polisi sy’n helpu i siapio’r broses hon trwy droi 
dyheadau yn realiti polisi. Mae’n canolbwyntio wedyn ar bob un o themâu strategaeth ddatgarboneiddio 
ddiweddar Llywodraeth Cymru, Cymru Carbon Isel, yn ogystal ag archwilio materion aer glân ac 
ailgylchu i weld sut y gall BBChau chwarae’u rhan yn y broses hon.

Yn olaf, mae’r adroddiad yn gwneud argymhellion i’r llywodraeth ac yn enwi 5 cam gweithredu 
awgrymedig y gall BBChau eu cymryd heddiw i gychwyn eu siwrnai tuag at fodel  busnes gwyrddach.  

1   FSB. 2017. Clearing the Air: Supporting Small Businesses in Tackling Air Quality in England [Ar-lein]. Ar gael ar:  
https://www.fsb.org.uk/docs/default-source/fsb-org-uk/clearing-the-air-report-final.pdf?sfvrsn=0 (cyrchwyd 30ain Hydref 2019). 
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SBARDUNWYR POLISI

Mae’r adran hon yn edrych ar y sbardunwyr polisi allweddol sy’n siapio’r ymagwedd at  
ddatgarboneiddio yng Nghymru.

Cytundeb Paris 
Wedi’i arwyddo ym Mharis gan tua 200 o wledydd dros y byd, crëodd Cytundeb Paris gonsensws byd-
eang fod angen mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd ac y dylai fod uchelgais i gadw tymheredd y byd 
gryn dipyn yn is na 2C yn uwch na lefelau cyn-ddiwydiannol ac i ymdrechu i gyfyngu’r cynnydd i 1.5C.

Yn bwysig iawn mae’r cytundeb yn creu peirianwaith trwy ba un y mae gwledydd yn addo cymryd camau 
i gyflawni’r nod hwn trwy bum adolygiad blynyddol yn ymwneud â’u cyfraniadau datgarboneiddio. 
Ar ben hynny mae’n gosod uchelgais i leihau allyriadau carbon i ddim ond y rheini sy’n cael eu 
hamsugno’n effeithiol gan ddalfeydd carbon (fel coedwigoedd a chefnforoedd) rhwng 2050 a 2100. 

Er hynny, er ei fod yn gam cadarnhaol tuag at weithredu byd-eang, nid yw’r cytundeb wedi’i ganmol 
gan bawb gyda llawer o actifyddion hinsawdd yn beirniadu natur wirfoddol cyfraniadau gwledydd 
unigol at ddatgarboneiddio ac allyrwyr byd-eang arwyddocaol fel UDA o bosibl yn troi eu cefn ar y 
cytundeb. 

Fe wnaeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol ar y pryd, Carl Sargeant AC ddatganiad ysgrifenedig yn 
dilyn y cytundeb ym Mharis, yn pwysleisio ymgysylltiad rhagweithiol Llywodraeth Cymru yn ystod 
cynhadledd COP21 ac yn tanlinellu rôl Llywodraeth Cymru fel llywodraeth is-wladwriaeth wrth helpu i 
gyflawni bwriadau Cytundeb Paris. Meddai:

Mae Cymru a Llywodraethau Gwladol a Rhanbarthol eraill wedi gwneud ymrwymiad i liniaru 
uchelgeisiol trwy’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar Arweinyddiaeth Hinsawdd Fyd-eang 
Is-genedlaethol (a adwaenir hefyd fel y MoU Dan 2), sy’n cwmpasu 65 awdurdodaeth o 20 
gwlad a phum cyfandir a gyda’i gilydd yn cynrychioli mwy na $17.9 triliwn mewn Cynnyrch 
Domestig Gros a 588 miliwn o bobl - mae hyn yn fwy nag Unol Daleithiau America.      2

Aeth y Gweinidog yn ei flaen trwy bwysleisio ymrwymiadau Cymru i wneud cyfraniad cadarnhaol at 
fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, gan ychwanegu:

Mae’r cytundeb hinsawdd byd-eang a gafwyd ym Mharis yn golygu ein bod wedi cymryd 
cam ymlaen arwyddocaol, gyda phob gwlad yn ymrwymo i weithredu gyda’i gilydd i ymladd 
y newid yn yr hinsawdd, gyda Llywodraethau Gwladol a Rhanbarthol, fel Llywodraeth Cymru, 
yn chwarae rôl hanfodol wrth ei gyflawni.  Felly mae’n gytundeb hanesyddol a phwysig sy’n 
gosod cyfeiriad clir at ddyfodol cynaliadwy, gan ddangos bod y symudiad at economi lân a 
chymdeithas garbon isel bellach yn fyd-eang, yn anochel ac yn ddi-droi’n-ôl.

Deddf Newid yn yr Hinsawdd y DU
Mae Cytundeb Paris yn 2015 yn gosod fframwaith byd-eang, ond sefydlwyd fframwaith i’r DU cyn 
hyn trwy Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd Llywodraeth y DU. Mae’r Ddeddf yn gosod cyfrifoldebau 
ar Lywodraeth y DU a gweinyddiaethau datganoledig i leihau lefelau carbon o 80% (ar linell sylfaen 
1990) erbyn 2050. Ar ben hynny, symbylodd y Ddeddf raglen o 5 o gyllidebau carbon blynyddol sy’n 
darparu ar gyfer gostyngiad graddol dros amser. Mae hyn wedi’i ddatblygu ymhellach ers hynny gan 
Lywodraeth y DU gydag ymrwymiad i gyrraedd allyriadau carbon ‘sero-net’ erbyn 2050, yn dilyn 
cyngor diweddar y Pwyllgor Newid Hinsawdd ar y mater.3 Cafodd yr ymrwymiad hwn ei wneud yn 
gyfraith ym Mehefin 2019 gan olygu mai’r DU oedd yr economi mawr cyntaf yn y byd i dargedu 
niwtralrwydd carbon net.4

2   Llywodraeth Cymru. 2015. Datganiad Ysgrifenedig - Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (UNFCCC) – Paris [Ar-lein]. Ar gael ar: 
https://gov.wales/written-statement-united-nations-framework-convention-climate-change-unfccc-paris (cyrchwyd 30ain Hydref 2019).

3   BBC. 2019. Climate change: UK government to commit to 2050 target [Ar-lein]. Ar gael ar:  
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-48596775 (cyrchwyd 30ain Hydref 2019).

4   UK Government. 2019. UK becomes first major economy to pass net zero emissions law [Ar-lein]. Ar gael ar:  
https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law (cyrchwyd 30ain Hydref 2019).
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Er bod y Ddeddf yn berthnasol i weinyddiaethau datganoledig mae’r rhan fwyaf o ysgogiadau 
polisi wedi’u datganoli dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 a diwygiadau diweddarach yn Neddf 
Cymru 2017. Yn ymarferol mae hyn yn golygu bod polisi yng Nghymru yn gweithredu gan gyfeirio at 
fframwaith DU ehangach ond gyda graddau sylweddol o ymreolaeth o ran ei gyflawni. 

Sefydlodd Deddf y DU 2008 y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd hefyd, ac mae i hwnnw rôl ffurfiol wrth roi 
gwybod i lywodraethau a seneddau yn y DU am y dystiolaeth orau sydd ar gael i hysbysu cyllidebau 
carbon. Mae hyn yn cynnwys adroddiadau penodol i Gymru megis trwy grynodeb Adroddiad 
Tystiolaeth Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd y DU 2017 ar gyfer Cymru a Sero-Net – Cyfraniad y 
DU i Atal Cynhesu Byd-eang a awgrymodd y gallai Cymru yn realistig gyflawni gostyngiad o 95 y cant 
ar linell sylfaen allyriadau 1990.5

Er bod yr amgylchedd yn faes polisi datganoledig, mae Llywodraeth y DU yn cynnig deddfwriaeth 
bellach ar hyn o bryd yn y Bil Amgylchedd a fydd yn ddiamau yn mynd â’r materion hyn ymhellach ac 
a fydd â goblygiadau i Gymru. 

Deddf yr Amgylchedd
Roedd Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 y DU yn cynnwys sawl darpariaeth ar gyfer Cymru yn 
ymwneud â gweinidogion Cymru, sy’n un o swyddogaethau ei greu yn ystod cyfnod o ddatganoli 
deddfwriaethol cyfyngedig. Ar ôl datganoli pwerau deddfwriaethol sylfaenol i Gymru yn llawn yn 2011, 
bu llawer o’r fframwaith ar gyfer polisi amgylcheddol dan reolaeth gweinidogion Cymru a Chynulliad 
Cenedlaethol Cymru. 

Cymerodd y Cynulliad Cenedlaethol y cyfle i ddeddfwriaethu yn 2015 ar gyfer yr amgylchedd trwy 
Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, a oedd yn rhan o dri darn o ddeddfwriaeth yn ymwneud â’r 
amgylchedd, yn cynnwys deddf gynllunio a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Roedd Deddf yr Amgylchedd yn gynhwysfawr ac yn cynnwys sawl maes polisi. Roedd yn gosod 
dyletswyddau ar Cyfoeth Naturiol Cymru a chyrff cyhoeddus eraill ynglŷn â rheoli adnoddau naturiol 
yn gynaliadwy. Mewn perthynas â newid hinsawdd, roedd y Ddeddf yn rhwymo gweinidogion Cymru i 
ostyngiad o 80% mewn allyriadau carbon (wedi’i seilio eto ar flwyddyn llinell sylfaen 1990) erbyn 2015, 
yn dyblygu deddfwriaeth y DU ac yn nodi cyfres o gyllidebau carbon statudol i gyflawni hyn. 

Roedd y drydedd elfen yn ymwneud â mân addasiadau i’r tâl bagiau siopa sefydledig - polisi yr 
ystyrid gan lawer ei fod yn gosod Cymru ar flaen y gad mewn materion o’r fath. Ar ben hynny, nododd 
y Ddeddf nifer o bwerau newydd i weinidogion Cymru i fynnu bod busnesau’n gwahanu bwyd a 
gwastraff, gan adlewyrchu o bosibl y diwygiadau a wnaed yn y lleoliad domestig yn barod.

Mae’r pwerau hyn eto i’w defnyddio, ond roedd datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog sy’n gyfrifol, 
Hannah Blythyn tua diwedd 2018 yn awgrymu; “Mae rheoliadau newydd yn yr arfaeth hefyd i fynnu 
bod busnesau’n gwahanu eu gwastraff yn y ffordd y mae cartrefi yn ei wneud yn barod.”6 Ers hynny 
mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau ymgynghoriad ar ei gynigion i wahanu gwastraff annomestig. 
Mae’r cyfeiriad teithio yn glir felly gyda’r Gweinidog yn dweud yn gynharach yn 2018:

Mae ein canlyniadau ailgylchu trawiadol yn ganlyniad i waith caled y trigolion, ac rwyf am 
weld y sector preifat yn cyflawni yn yr un modd. Fel rhan o’n hymgyrch i gael busnesau 
i gyrraedd y targed ailgylchu 70 y cant erbyn 2025, rydym yn datblygu cynigion ar gyfer 
rheoliadau newydd o dan Ran 4 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, a bwriadwn ymgynghori 
ar y cynigion hyn yr haf hwn.      7

Yn olaf, mae’r Ddeddf yn nodi nifer o ddarpariaethau eraill yn ymwneud â thrwyddedu morol a 
physgodfeydd cregyn ymhlith pethau eraill. 

5   Committee on Climate Change. 2017. UK Climate Change Risk Assessment 2017 Evidence Report: Summary for Wales [Ar-lein]. Ar gael ar: 
https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/UK-CCRA-2017-Wales-National-Summary.pdf & https://www.theccc.org.uk/publication/net-zero-the-uks-
contribution-to-stopping-global-warming/ (cyrchwyd 30ain Hydref 2019). 

6   Llywodraeth Cymru. 2018. Mesurau newydd i ychwanegu at lwyddiant ailgylchu Cymru [Ar-lein]. Ar gael ar:  
https://gov.wales/new-measures-build-wales-recycling-success (cyrchwyd 30ain Hydref 2019).

7   Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2018. Record of Proceedings, Statement by the Minister for Environment: Recycling in Wales [Ar-lein]. Ar gael ar:  
http://record.assembly.wales/Plenary/4908#A41861 (cyrchwyd 30ain Hydref 2019).
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Mae’r Ddeddf yn gosod y fframwaith ar gyfer llawer o bolisïau amgylcheddol yng Nghymru a bydd 
yn sbardun allweddol ar gyfer rheoleiddio i BBChau parthed materion megis datgarboneiddio a 
gwastraff. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn gosod fframwaith cyffredinol ar gyfer sut 
mae Llywodraeth Cymru a’r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru yn bwriadu cyflawni eu 
swyddogaethau mewn ffordd gynaliadwy. Mae’r Ddeddf yn nodi nifer o nodau’n ymwneud â materion 
megis Cymru ffyniannus, Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang, Cymru gydnerth a Chymru o gymunedau 
cydlynus ac mae’n ceisio gweu’r nodau hyn at ei gilydd dan faner datblygu cynaliadwy. 

Er bod ei chylch gwaith yn llawer ehangach na materion amgylcheddol yn unig, mae’r Ddeddf yn 
golygu y dylai pob cam gweithredu gael ei ystyried mewn ffordd integredig, sy’n golygu na ddylai 
materion yn ymwneud â’r economi fel enghraifft ddigwydd er anfantais i’r amgylchedd a chyfrifoldebau 
byd-eang Cymru. 

Er bod llawer o ffocws y Ddeddf yn ymwneud â’r sector cyhoeddus a sut y mae’n gwneud busnes, 
mae’r themâu a’r nodau’n rhwydd i’w trosglwyddo i’r sector preifat. Yn wir, nid yw’r sector preifat yn 
gweithredu ar ei ben ei hun a ble mae’r cyhoeddus a’r preifat yn cwrdd mae’r Ddeddf yn dechrau 
siapio sgyrsiau ynghylch sut y dylai busnesau weithredu er mwyn sicrhau datblygu cynaliadwy.

Fframwaith Parth Aer Glân 
Does dim amheuaeth fod ansawdd aer gwael yn niweidiol i’n hiechyd ac mewn llawer o ardaloedd 
trefol, yn cynnwys y rheini a enwyd gan Lywodraeth Cymru, megis Caerdydd a Phort Talbot, bydd 
gwelliannau i ansawdd aer yn arwain at well safonau byw. Mae’n bwysig cydnabod hefyd fod yr 
economi yn ei chyflyniad presennol yn sbardun ansawdd aer gwael. 

Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar Fframwaith Parth Aer Glân yn 2018. Fe wnaeth FSB Cymru 
groesawu’n gynnes y syniad o fframwaith sy’n darparu ar gyfer rhoi parthau aer glân ar waith yn 
gyson ar draws ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru. Amlygodd gwaith a wnaethom gyda’n 
haelodau ar y pryd y pryder cyffredinol gan BBChau ynghylch ansawdd aer fel problem ac roedd 
llawer yn ceisio cymorth i’w galluogi i newid oddi wrth gerbydau sy’n llygru.

Rydym yn disgwyl am ganlyniad yr ymgynghoriad ond mae’r fframwaith parth aer glân a fydd yn dilyn 
yn debygol o fod yn sbardun polisi allweddol wrth fynd ymlaen mewn perthynas â busnesau. 

Cymru Carbon Isel
Mae Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel a gyhoeddwyd dan swyddogaethau rheoleiddio Deddf yr 
Amgylchedd yn nodi nifer fawr o gamau gweithredu y bwriedir iddynt gyflawni cyllidebau carbon 
Llywodraeth Cymru a osodwyd ar gyfer 2016-2020 a 2021-2025. 

Y ddogfen hon yw’r map ffordd ar gyfer cyflawni polisïau lleihau carbon yn ymarferol ac mae’n 
cynnwys meysydd megis yr amgylchedd adeiledig, ynni, trafnidiaeth ac allyriadau diwydiannol. Mae’n 
gosod y meysydd a’r themâu polisi cyffredinol sy’n darparu prism defnyddiol trwy ba un i werthuso sut 
y gall BBChau gyfrannu at yr agenda yma.

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Gwasanaeth Ynni hefyd a fydd, ymhlith pethau eraill, yn dechrau 
edrych ar gynllunio materion ynni ar batrwm rhanbarthol i’r sector cyhoeddus a chyrff cymunedol.

Y Contract Economaidd 
Mae contract economaidd Llywodraeth Cymru yn nodi rhwymedigaethau allweddol y mae’n rhaid 
i gwmnïau eu cwrdd er mwyn bod yn gymwys i gael cymorth trwy gyfrwng grant gan Lywodraeth 
Cymru. Ar hyn o bryd, mae’n cynnwys meysydd megis gwaith teg a datgarboneiddio. Mae hyn yn 
golygu bod rhaid i gwmnïau fod ag uchelgeisiau penodol yn y meysydd hyn a gallu dangos cynnydd 
er mwyn derbyn cyllid. Mae’r cyllid wedi’i gysylltu ar hyn o bryd â Chronfa Dyfodol yr Economi gan 
olygu y bydd ond yn effeithio ar nifer fach o gwmnïau. 
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Sut bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bwriad iddo fod yn berthnasol i waith Banc 
Datblygu Cymru a gweithgareddau Busnes Cymru, gan olygu y gallai nifer sylweddol o gwmnïau fod 
yn destun disgwyliadau mwy llym yn y meysydd hyn.

Egwyddorion Amgylcheddol
Fel y mae ehangder y ddeddfwriaeth a’r polisi a archwiliwyd uchod yn ei amlygu, mae yna lawer 
o sbardunwyr polisi sy’n creu momentwm tuag at ddatgarboneiddio. Mae’r holl feysydd uchod yn 
ymwneud â BBChau a sut y maent yn gwneud busnes a bydd angen iddynt gael eu cymryd i ystyriaeth 
wrth i bolisi ddatblygu ymhellach. 

Mae’n dangos hefyd sut y mae darnau arwyddocaol o ddeddfwriaeth yn anelu at osod cyd-destun 
cyffredinol ar gyfer sut y mae BBChau yn gweithredu. Ond gwyddom, oddi wrth amrywiaeth ein 
haelodaeth ac oddi wrth BBChau ar draws Cymru y bydd gwahanol bolisïau yn effeithio ar wahanol 
gwmnïau mewn gwahanol ffyrdd. Yn aml mae hyn yn gallu arwain at fylchau rhwng uchelgeisiau polisi 
canmoladwy a gweithredu polisi yn anghyson. 

Fel sefydliad, bu’r FSB yn glir yn ei gefnogaeth i’r trawsnewid tuag at economi carbon isel, ac 
amgylcheddol gynaliadwy. Yn gyffredinol, mae ein hymagwedd at bolisi’r amgylchedd yn cychwyn o’r 
egwyddorion canlynol:

 1)  Mae busnesau bach yn cydnabod ac yn cefnogi nodau cyffredinol, tymor hir polisïau newid 
hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol.

 2) Mae ar fusnesau bach eisiau gwneud y peth iawn a chwarae eu rhan.

 3)  Mae ffordd strategol, tymor hir o weithredu mewn perthynas â llunio polisi amgylcheddol yn 
llawer gwell na ffordd adweithiol, tymor byr o weithredu.

 4) Rhaid i atebion polisi gael eu harwain gan dystiolaeth.

 5) Rhaid deall effaith polisïau ar fusnesau bach yn ronynnaidd o fanwl.

 6) Dylid rhoi amser digonol i fusnesau bach i addasu i ofynion newydd.

 7)  Dylai’r busnesau bach hynny yr effeithir arnynt yn arbennig, neu sy’n lleiaf galluog i addasu, 
gael eu clustnodi a’u cyflenwi â chymorth/amser ychwanegol i addasu.

Credwn y dylai ymagweddau at bolisi amgylcheddol ddilyn yr egwyddorion uchod. Trwy wneud 
hynny, gallwn sicrhau bod BBChau yn cael eu dwyn i mewn yn briodol i’r trawsnewid tuag at economi 
carbon isel a chynaliadwy, ac yn helpu i drosi ein huchelgeisiau yn arfer. 

Yn dyngedfennol, gall ymagwedd sydd wedi’i gwreiddio yn yr egwyddorion hyn helpu i oresgyn 
heriau allweddol y mae busnesau yn eu hwynebu yn y maes hwn, megis sut i nodi sut orau i leihau eu 
heffeithiau, sut i ddangos eu hymrwymiad i’r amgylchedd a sut i wireddu’r cyfle am bolisïau amgylcheddol 
a pholisïau cynaliadwyedd. 

Yn yr adran nesaf, byddwn yn archwilio sut y mae’r themâu hyn yn ymwneud â BBChau yn ymarferol, 
gan ddefnyddio data arolwg wedi’i gymryd oddi wrth ein haelodau. 
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BBCHAU A’R AMGYLCHEDD

Er mwyn hysbysu’r ddogfen hon fe wnaethom ymgysylltu â thua 130 BBCh, gan ofyn am eu barn ar nifer 
o faterion amgylcheddol a chael gwybod am sut y maent yn delio â’r heriau amgylcheddol y maent yn 
eu hwynebu. 

I ddeall hyn yn well, byddwn yn cyflwyno ein canfyddiadau wedi’u seilio’n fras o gwmpas ymagwedd 
thematig Cymru carbon isel, ond hefyd yn cynnwys materion eraill megis ailgylchu a gwastraff ac aer glân.

ASTUDIAETH ACHOS:  Transcend Packaging, Ystrad Mynach

Wedi’i sefydlu yn 2017, sylfaenwyd Transcend Packaging gyda’r bwriad o helpu sefydliadau i 
ddod yn fwy cynaliadwy wrth becynnu eu cynnyrch. 

Yn gwasanaethu cleientiaid ar draws y DU ac Ewrop, mae Transcend Packaging bellach yn 
arwain y farchnad o ran deunydd pacio cynaliadwy, gan ddarparu atebion newydd ac arloesol i 
broblemau deunydd pacio sydd ers amser maith wedi dod i ben eu taith mewn tirlenwi, ond sy’n 
awr yn fiobydradwy neu’n ailgylchadwy. Mae Transcend Packaging yn cynhyrchu gwellt, cartonau 
a deunydd pacio papur i amrywiaeth eang o sefydliadau rhyngwladol er mwyn eu helpu i gwrdd 
â’r angen defnyddiwr hwn. Mae Transcend yn arwain y farchnad hefyd mewn cynhyrchu cartonau 
wedi’u printio’n ddigidol sy’n caniatáu gostyngiadau arwyddocaol mewn gwastraff pecynnu trwy 
leihau neu ddileu deunydd pacio gormodol neu ddiangen o’r ffrwd wastraff.

Penderfynodd tîm arwain Transcend Packaging mai’r ffordd orau o gael effaith arwyddocaol ar 
gynaliadwyedd oedd cychwyn cwmni newydd a oedd yn rhoi’r gwerthoedd hyn wrth graidd eu 
cenhadaeth gorfforaethol. Mae’r tîm wedi ymateb i farchnad defnyddwyr sy’n newid sydd bellach 
yn disgwyl pecynnu cynaliadwy, cyfrifol ar eu cynhyrchion, ac yn disgwyl gweld sefydliadau’n 
cymryd camau cadarnhaol ynghylch y newid hwn. Mae Transcend Packaging yn arwain y farchnad 
wrth gynhyrchu gwellt papur ar gyfer bwytai gwasanaeth cyflym y byd a brandiau bwyd. Mae 
Transcend yn symud ymlaen gyda chynhyrchu gwellt ar gyfer cartonau aseptig (blychau sudd sy’n 
dod o fewn deddfwriaeth DU ac UE arfaethedig yn gwahardd gwellt plastig) gan fod bwlch mawr 
yn y farchnad o ran cynhyrchu’r cynnyrch hwn.

Maent wedi ymrwymo hefyd i ymchwil academaidd o fewn y busnes – gan weithio’n agos gyda 
Rhaglen Leoli Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd i ddarparu lleoliadau academaidd gyda’r nod o 
greu Canolfan Ragoriaeth ar gyfer pecynnu cynaliadwy o’u canolfan yng nghymoedd Cymru. 
Maent wedi gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru hefyd, gan amlygu’r angen am bartneriaeth 
gyhoeddus-preifat sy’n hanfodol i fynd i’r afael â materion cynaliadwyedd a gwella creu swyddi 
yng Nghymru.

Mae Transcend yn barod i gwrdd â galwadau pecynnu di-blastig yn y dyfodol ac yn gyrru’r 
newid at fyd cynaliadwy yn ogystal â gweithio gyda phartneriaid i ddod â datblygiadau newydd 
i’r farchnad becynnu. Mae Transcend yn gwmni sy’n tyfu’n gyflym ac mae wedi creu dros 170 
o swyddi yn Ystrad Mynach ers dechrau 2018. Transcend Packaging yw arweinydd y DU o ran 
cynhyrchu gwellt papur ac maent yn cynhyrchu ar hyn o bryd i frandiau mawr, yn cynnwys 
McDonald’s, KFC, Starbucks, Pret A Manger, Five Guys a chwmnïau blaenllaw eraill. 

Pŵer

Pŵer sydd i gyfrif ar hyn o bryd am ychydig llai na 30 
y cant o allyriadau carbon Cymru ac felly mae’n un o’r 
meysydd mwyaf lle gellir gweithredu yn nhermau polisi.
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Mae cyflwyno ynni adnewyddadwy wedi’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru trwy’r system gynllunio a gan 
Lywodraeth y DU trwy’i gynlluniau blaenorol fel Tariffau Cyflenwi Trydan a thrwy Gontractau Gwahaniaeth 
ar hyn o bryd. Ond mae’r cyfrifoldeb cyffredinol am allyriadau mewn perthynas â phŵer yn ymwneud â’r 
grid ledled y DU ac felly mae’n anodd sicrhau newid arwyddocaol ar lefel gadarn. 

Mae ble gellir gwneud newid ar lefel gadarn trwy gyflwyno ffynonellau pŵer adnewyddadwy i eiddo 
er mwyn manteisio ar drydan rhatach ac i gymryd lle ffynonellau tanwydd mwy drud-ar-garbon. Er 
gwaethaf hyn, mae llawer o fusnesau’n methu dal ar y cyfleoedd hyn am nad ydynt yn berchen 
ar eu heiddo a’u bod yn hytrach yn prydlesu gan landlord. Canfuwyd hyn yn ein gwaith diweddar 
ar ddyfodol trefi yng Nghymru. Mae problemau tebyg yn bodoli gyda mesurau i ychwanegu at 
effeithlonrwydd ynni.

Mae hyn yn awgrymu, er bod gan lawer o fusnesau effaith yn y maes hwn, y gall fod yn well llunio’r 
sgwrs o gwmpas perchnogion eiddo yn hytrach na’r busnesau eu hunain fel endid. Dyma’r hyn sy’n 
digwydd er enghraifft mewn perthynas â threthiant busnesau lleol, ble mae eiddo’n cael ei drethu 
trwy ardrethi annomestig yn hytrach na ‘busnesau’ fel endidau. 

Amlygwyd nifer o resymau dros ddiffyg gallu i ddylanwadu ar y defnydd o ynni ac effeithlonrwydd 
ynni. Er enghraifft, clywsom y canlynol gan fusnesau:

Rydym mewn adeilad yn dyddio o’r 18fed Ganrif mewn ardal gadwraeth - nid yw rheolau’n 
ymwneud â chynnal ardal gadwraeth yn gydnaws ag effeithlonrwydd ynni (e.e. mae gennym 
ffenestri codi na allwn eu newid i wneud yr adeilad yn fwy effeithlon).

Nid ydym yn berchen ar yr adeilad, ond mae’r perchnogion â diddordeb mewn lleihau eu hôl 
troed carbon.

Gallwn wneud rhai newidiadau i’n harferion gweithio, arbed ynni (goleuadau, offer TG, 
lluniaeth, gwastraff ac ailgylchu) ond mae gwresogi/oeri’r swyddfa yn sefydlog, ’does dim un 
o’r ffenestri’n agor.

Mae hyn yn amlygu’r niferoedd o rwystrau posibl y mae busnesau’n eu hwynebu fel meddianwyr 
eiddo. 

Yn ein hymgysylltu â BBChau ar hyn, dywedodd 59 y cant  
y gallent ddylanwadu ar effeithlonrwydd ynni eu hadeiladau, 
gyda thua 30 y cant yn methu â dylanwadu ar hyn a thua 11  
y cant yn ansicr.

Nid yw busnesau bob amser yn gallu dylanwadu ar 
ffynhonnell eu defnydd o ynni. Mae hyn oherwydd 
yn aml nid hwythau sy’n berchen ar yr eiddo maen 
nhw’n gweithredu ynddo. O’r herwydd, mae angen 
cynnwys landlordiaid neu berchnogion eiddo yn y 
maes gweithgaredd hwn.
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O’r rheini a ddywedodd eu bod yn gallu dylanwadu ar effeithlonrwydd ynni yn eu busnes, roedd y 
rhan fwyaf o fusnesau (tua 80 y cant) wedi cymryd camau megis gosod goleuadau LED a chyflwyno 
offer llai ynni-ddwys. Roedd tua 60 y cant wedi rhoi camau fel inswleiddio yn eu lle i ychwanegu at 
effeithlonrwydd. Roedd tua chwarter wedi dod ag ynni adnewyddadwy i’w busnes trwy, er enghraifft, 
fabwysiadu technoleg PV solar yn eu hadeiladau. 

Wrth dyrchu i’r manylion ymhellach clywsom amrywiaeth eang o enghreifftiau o’r hyn yr oedd 
busnesau ar draws Cymru yn ei wneud i wella’u heffeithlonrwydd ynni. Er enghraifft:

Rydym eisoes wedi gosod tua 8kW o baneli solar ffotofoltäig, mae gennym awyriad adfer 
gwres yn yr adeiladau ble mae’r swyddfeydd, mannau gorffwys i’r staff a man pacio, mae 
gennym wagleoedd yn y groglofft wedi’u hinsiwleiddio â gwlân defaid, rydym wedi newid 
toeau, ffenestri, drysau a lloriau gan ddefnyddio systemau a deunyddiau carbon bositif 
amgylcheddol gyfeillgar wedi’u hinswleiddioi’n dda iawn, rydym wedi gorchuddio tu allan 
adeilad y swyddfa â system orchuddio wedi’i hinswleiddio sy’n anadlu gan ddefnyddio eco-
ddeunyddiau, mae gennym storfa fatri a chynhesu dŵr ar gyfer trydan pv dros ben, mae 
gennym wres canolog â choed... Rwyf yn siŵr fod mwy!

Mae rhan o’n busnes yn waith ynni adnewyddadwy - Treuliwr Anaerobig - ac felly rydym yn 
cynhyrchu ein trydan ein hunain trwy ailgylchu gwastraff organig.

Buddsoddiad mawr mewn Goleuadau LED ac offer mwy effeithlon.

Mae hyn yn dangos yn glir fod llawer o fusnesau’n manteisio ar y cyfleodd i ychwanegu at gynhyrchiant a 
lleihau costau trwy gamau effeithlonrwydd ynni. Mae’n dangos hefyd fod y math o gamau’n amrywio’n 
fawr o fusnes i fusnes. I rai, bydd buddsoddi mewn goleuadau LED ac offer yn fenter sylweddol; i 
eraill bydd yr agenda yma wedi’i hen ddatblygu gyda chwmnïau’n cynhyrchu eu hynni eu hunain ac 
yn gweithio mewn adeiladau tra effeithlon. 

O ran rhwystrau i fuddsoddi mewn camau effeithlonrwydd ynni, y ddau brif bryder (32 y cant yr un) 
oedd adeiladau a brydlesir neu a rentir a diffyg arian ar gael i fuddsoddi mewn effeithlonrwydd ynni. 
Y tu hwnt i hynny, ’doedd tua chwarter o fusnesau ddim yn ei weld yn berthnasol i’w gweithgareddau, 
tra nad oedd un ym mhob pump ddim yn gweld ynni fel cost digon mawr i gyfiawnhau gweithredu. 

O’r busnesau hynny sy’n gallu dylanwadu ar eu defnydd o ynni, 
mae cyfran sylweddol (80 y cant) wedi cyflwyno goleuadau 
rhatach-ar-ynni a chamau tebyg. Mae tua thri ym mhob 
pump wedi lleihau eu defnydd o ynni trwy inswleiddio ac mae 
chwarter wedi gosod capasiti cynhyrchu ynni adnewyddadwy. 
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ASTUDIAETH ACHOS:  Ravens’ Way, Caernarfon

Tra bo llawer o fusnesau’n dechrau ystyried materion amgylcheddol mae Ravens’ Way, fel 
busnes sydd wedi’i sefydlu’n barod, wedi gwneud yr egwyddorion hyn yn rhan annatod o’u 
busnes o’r cychwyn cyntaf. Yn gwmni bach a ddechreuwyd gan Jo a Nick o’u lleoliad gwledig 
yn union y tu allan i Gaernarfon, maent yn dylunio, torri a saernïo cynhyrchion gwaith metel 
ymarferol ac addurnol megis pyllau tân, arwyddion a chelfi i wasanaethu marchnadoedd lleol a 
marchnadoedd ledled y DU gan ddefnyddio’u system dorri plasma CNC. 

Mae gweithio metel yn broses ynni-ddwys ac maent wedi gosod ac yn gwneud defnydd o PV 
solar ar y cyd â storfa fatris, gan allforio’r hyn sydd ganddynt dros ben i’r grid a phrynu trydan 
100% adnewyddadwy yn ôl pan fydd ei angen i ddarparu digon o ynni carbon isel ar gyfer y 
busnes. Yn gweithio o’u lleoliad gwledig, mae’r adeiladau a ddefnyddiant yn dipyn o oed ac felly 
roeddynt yn aneffeithlon. Sut bynnag, maent wedi buddsoddi’n drwm mewn inswleiddio, atal 
drafftiau a goleuadau LED rhad-ar-ynni ym mhobman i sicrhau’r defnydd lleiaf posibl o ynni a’r 
gwastraff lleiaf posibl.

Yn ogystal â gweithredu camau effeithlonrwydd ynni, mae ganddynt ymrwymiad cynhwysfawr 
i gynaliadwyedd hefyd. Fel mater o drefn maent yn archwilio effeithiau pob agwedd ar eu 
busnes yng ngoleuni egwyddorion amgylcheddol ac egwyddorion cynaliadwyedd, yn cynnwys 
defnydd adnoddau, diogelu’r amgylchedd, moeseg, cydraddoldeb, iaith, a’u cyfrifoldebau i’w 
cymunedau lleol, cenedlaethol a byd-eang.

Fel unrhyw fusnes cychwynnol, gallai costau dechreuol cychwyn fod wedi bod yn rhwystr iddynt 
fuddsoddi mewn pethau o’r fath, yn arbennig gyda’r angen i brynu peiriannau a sicrhau bod 
yr adeiladau’n addas ar gyfer gweithio metel. Er gwaethaf hyn, wrth i’r busnes dyfu, maent yn 
defnyddio’u cymwysterau amgylcheddol a’u cymwysterau cynaliadwyedd fel mantais farchnata 
werthfawr, gan amlygu sut y mae’r cynhyrchion a wnânt yn gallu bod yn amgylcheddol ac yn 
gymdeithasol gyfrifol ac yn broffidiol ar yr un pryd.

Trafnidiaeth Busnes 
Mae FSB Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yn ddiweddar yn edrych ar seilwaith yng Nghymru a sut y 
gellir ei ddatblygu ymhellach. Thema allweddol yn yr adroddiad hwnnw oedd datgarboneiddio a bu 
inni ofyn cwestiynau am faterion yn ymwneud â thrafnidiaeth  gyhoeddus a defnydd cerbydau trydan. 
Yn fyr, fe wnaeth yr adroddiad hwnnw ganfod:

 •  Ran amlaf o lawer, roedd yr ymatebwyr yn ystyried car neu fan yn ‘eithaf pwysig’, neu’n ‘bwysig iawn’ 
i’w busnes. Roedd hyn yn wir ar draws holl ranbarthau Cymru, ar draws ardaloedd trefol a gwledig.

 •  Polisïau eraill gyda’r rhan fwyaf o ymatebwyr yn eu hystyried yn ‘eithaf pwysig’ neu’n ‘bwysig 
iawn’ oedd prisiau tocynnau is ar gyfer Trafnidiaeth Gyhoeddus (60%), ehangu’r rhwydwaith 
bysiau i ardal ehangach (54%), a’r gallu i ddefnyddio un tocyn ar gyfer pob math o drafnidiaeth 
gyhoeddus (51%).

 

Y rhwystrau mwyaf i fuddsoddi mewn camau 
effeithlonrwydd ynni yw diffyg gallu oherwydd  
eiddo a rentir neu a brydlesir a diffyg cyllid ar gael. 
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 •  Yn yr un modd, pan ofynnwyd beth fyddai’r mentrau pwysicaf a fyddai’n annog yr ymatebwyr a’u 
gweithwyr i ddefnyddio mwy ar y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus roedd y prif ymatebion yr 
un fath ag yn ein harolwg yn 2014 - Prisiau tocynnau is (60%), gwasanaethau amlach (50%) a mwy 
o deithiau’n cael eu cynnig (47%).

 •  Er bod rhesymau ymarferol pam efallai nad yw beicio mor bwysig i weithgaredd busnes BBChau 
â moddau eraill, roedd ein haelodau ar y cyfan yn gadarnhaol tuag at feicio, gyda gwell llwybrau 
beiciau (a seilwaith yn gyffredinol) yn flaenoriaeth a diogelwch ar y ffyrdd yn cael ei grybwyll fel 
y prif rwystr i ddefnydd beiciau.

 •  Roedd cydbwysedd cadarnhaol gan BBChau tuag at weld yr economi carbon isel fel cyfle  
i fusnesau. 

 •  Roedd canran yr ymatebwyr a oedd yn teimlo eu bod yn debygol o brynu cerbyd trydan ar gyfer 
eu busnes yn y 5 mlynedd nesaf yn 28%, mewn 10 mlynedd yn 40%, ac mewn 15 mlynedd yn 
41%. Mae hyn yn awgrymu ffrâm amser tymor canolig ar gyfer mabwysiadu cerbydau trydan. 

Mae’r canfyddiadau uchod yn dangos bod lefel o ymgysylltu â datgarboneiddio trafnidiaeth gan 
BBChau o ran trafnidiaeth breifat (trwy gerbydau trydan) yn ogystal â thrwy gyfleoedd i symud tuag 
at drafnidiaeth gyhoeddus. At ddiben yr adroddiad hwn roedd arnom eisiau deall y symudiad mewn 
perthynas ag injans tanio mewnol tuag at gerbydau trydan yn fwy manwl. 

Er mwyn deall cyfleoedd posibl i newid, roedd angen inni yn gyntaf ddeall sut y mae busnesau’n 
mynd ati i gaffael cerbydau at ddefnydd busnes. Dywedodd tua 30 y cant o’r rheini y gwnaethom 
ymgysylltu â nhw eu bod nhw a’u staff yn defnyddio’u cerbydau preifat at ddibenion gwaith. Mae hyn 
yn awgrymu y bydd y tueddiadau cyffredinol yn y symudiad tuag at drafnidiaeth bersonol carbon 
isel yn cael effaith arwyddocaol ar drafnidiaeth at ddefnydd busnes. I lawer o deithio busnes, mae 
tueddiadau mewn teithio personol yn allweddol. 

Y tu hwnt i hyn, dywedodd tua chwarter o’r rheini dan sylw eu bod yn prydlesu neu’n prynu cerbydau ar 
gylch tair i bum mlynedd, gyda 21 y cant pellach yn dweud eu bod yn ei wneud dros gylch pump i ddeng 
mlynedd. Mae hyn yn awgrymu y bydd yn y tymor canolig bwyntiau penderfynu allweddol i tua 46 y cant 
o’r cwmnïau y gwnaethom siarad â nhw yn nhermau y math o fflyd a ddefnyddiant at ddibenion busnes. 

Gan gymryd yr uchod i ystyriaeth mae hi’n glir os oes ar Lywodraeth Cymru eisiau dechrau cael 
effaith ddi-oed ar ddatgarboneiddio trafnidiaeth bersonol y bydd angen iddi gymell y symudiad tuag 
at gerbydau trydan yn y pwyntiau penderfynu tymor canolig, allweddol hyn. 

Awgrymodd ein hymchwil fod defnydd cerbydau trydan neu gerbydau hybrid yn isel iawn ar hyn o 
bryd gyda dim ond 4 y cant yn dweud eu bod yn cael eu defnyddio yn eu busnes.

Mae’r cwestiwn yn dilyn wedyn - beth fyddai’n cymell cwmnïau i fynd am gerbydau trydan yn eu 
pwynt penderfynu nesaf? I ateb hyn, rhaid inni yn gyntaf ddeall y rhwystrau i fynd am gerbydau 
trydan. Awgrymodd ein hymchwil mai cost (dros hanner yr ymatebwyr), diffyg seilwaith gwefru (47 y 
cant) a phryder ynghylch y pellterau posibl y gall cerbydau trydan  deithio - pryder ynghylch cyrraedd 
pen y daith - (34 y cant) yw’r pryderon mwyaf. Nid yw’r pryderon hyn yn unigryw i berchnogion busnes 
neu i Gymru. Fel y mae ymchwil arall wedi’i ddangos, dyma’r heriau sy’n dal mynd am gerbydau 
trydan yn ôl ar draws y byd.8

8   Deloitte. 2019. New Markets. New Entrants. New Challenges: Battery Electric Vehicles [Online]. Available at:   
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/manufacturing/deloitte-uk-battery-electric-vehicles.pdf (accessed 30th October 2019). P.6

Roedd tua 30 y cant o’r busnesau y gwnaethom 
siarad â nhw yn defnyddio ceir personol at ddefnydd 
busnes, gyda 25 y cant yn prynu ceir ar gylch 3-5 
mlynedd a 21 y cant dros gylch 5-10 mlynedd. 
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I gymryd pob mater yn ei dro, mae adroddiad a wnaed gan Deloitte yn awgrymu y bydd costau 
cyffredinol perchnogaeth rhwng cerbydau trydan ac injans tanio mewnol yn y DU yn cydgyfarfod 
erbyn 2021, neu 2024 os yw Llywodraeth y DU yn dileu ei chymhelliad o £3,500, a bydd cerbydau 
trydan yn dod yn rhatach ar ôl hynny. Mae hyn yn debygol o ddileu rhai o’r problemau’n ymwneud â 
chost, ond mae hi’n bwysig nodi y byddai’r costau a delir ymlaen llaw am gerbydau trydan yn dal i fod 
yn uwch. Serch hynny bydd hyn yn dibynnu ar y model a ddefnyddir, gydag opsiynau prydlesu yn aml 
â chostau ymlaen llaw is na phrynu’n llwyr. Gallai Llywodraeth Cymru ystyried darparu benthyciadau 
llog isel neu hyd yn oed gymhorthdal i berchenogi cerbydau trydan os yw’n dymuno annog mynd 
amdanynt yn gyflymach. 

Mewn perthynas â’r seilwaith gwefru, mae Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau’r Senedd wedi 
ymgymryd ag ymchwil yn y maes hwn sy’n dangos bod gan Gymru 617 o bwyntiau gwefru, 3.32 y 
cant o gyfanswm y DU.9 Maent yn nodi ymhellach ddiffyg cyfeiriad ar y mater yng Nghymru ac nad 
yw’r seilwaith presennol yn addas i’r diben. 

Nid yw’r duedd hon o fod ar ei hôl hi wrth gyflwyno seilwaith yng Nghymru yn newydd. Fel y mae ein 
hadroddiad seilwaith A Ydym Yno Eto? yn ei amlygu, mae dwysedd poblogaeth isel a gwledigrwydd 
Cymru yn ei gwneud yn llai atyniadol i gyflwyno seilwaith wedi’i seilio ar y farchnad. Fodd bynnag, 
mae’r mater yn cael ei gymhlethu ymhellach o ran cerbydau trydan wrth fod ardaloedd gwledig 
Cymru yn aml yn gyrchfannau poblogaidd i dwristiaid, a all yn wir olygu bod y gofyn am leoliadau 
gwefru yn uwch na disgwyliadau’r boblogaeth yn unig. 

Rydym wedi gweld yr un problemau’n codi mewn perthynas â band eang (cyn Cyflymu Cymru) a 
chyfathrebu symudol. 

Yn yr achos cyntaf, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymyrryd mewn ardaloedd ble oedd y farchnad yn 
annhebygol o gyflwyno seilwaith yn addas trwy’i menter Cyflymu Cymru. Os yw Cymru i lwyddo, rhaid 
inni fod ar flaen y gad wrth gyflwyno seilwaith newydd. Felly byddem yn hoffi gweld Llywodraeth 
Cymru, trwy Trafnidiaeth Cymru, yn ymrwymo i gynllun cyflwyno pwyntiau gwefru cerbydau trydan a 
fyddai’n rhoi Cymru ar y blaen i’r duedd ehangach o ran y seilwaith ledled y DU. Mae hi’n bwysig fod 
cynllun o’r fath yn canolbwyntio ar y dechnoleg ddiweddaraf, gan fuddsoddi mewn pwyntiau gwefru 
cyflym a fyddai’n helpu i hwyluso teithio busnes.

Bydd angen camau pellach hefyd i ddeall sut y gellir cymell gweithleoedd i ychwanegu gorsafoedd 
gwefru ar gyfer eu staff a chwsmeriaid. Er enghraifft, gallai Llywodraeth Cymru ystyried gostwng 
taliadau parcio i gerbydau trydan i gymell trawsnewid. Fel dewis arall, gallai gynnwys defnyddio’r 
contract economaidd a galwadau i weithredu i gymell cwmnïau adeiladu sy’n derbyn cyllid gan 
Lywodraeth Cymru i gynnwys pwyntiau gwefru mewn adeiladau domestig ac annomestig newydd.

Mae Cymru ar ei hôl hi mewn perthynas â chyflwyno seilwaith gwefru cerbydau trydan. Dylai 
Llywodraeth Cymru ymyrryd, fel y gwnaeth gyda Cyflymu Cymru, i fynd i’r afael ag ardaloedd 
ble mae diffyg yn y farchnad a chyflwyno rhwydwaith gwefru cenedlaethol. 

Yn olaf, mewn perthynas â phryder ynghylch cyrraedd pen y daith; mae hon yn broblem y byddem yn 
disgwyl iddi leihau dros amser wrth i gerbydau mwy newydd ddod ar y farchnad gyda phellter teithio 
pellach. Er hynny, byddai gwell seilwaith gwefru yn helpu i ddatrys y rhwystr posibl hwn hefyd. 

9   Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau. 2019. Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan [Ar-lein]. Ar gael ar:  
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld12394/cr-ld12394-e.pdf (cyrchwyd 30ain Hydref 2019)

Costau prynu uchel, seilwaith gwefru 
gwael a phryder ynghylch cyrraedd pen 
y daith yw’r pryderon allweddol sy’n dal 
mynd am gerbydau trydan yn ôl.
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Llygredd
Mae problemau ynglŷn â llygredd, ac yn arbennig llygredd aer, yn dod yn fwyfwy perthnasol i 
wneuthurwyr polisi ar draws y DU. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori’n ddiweddar ar 
fframwaith ar gyfer parthau aer glân ac mae’n ystyried treth plastigion i helpu wrth ailgylchu. 

Er mwyn profi dealltwriaeth busnesau o’r materion hyn, fe wnaethom ofyn i ddechrau ba mor ymwybodol 
oedd busnesau o bob problem a nodwyd gennym. Roedd y canlyniadau canlynol yn amlwg:

% Ymwybyddiaeth sylweddol o’r  
broblem a’i heffaith

Micro-blastigion yn y moroedd ac afonydd 91.5

Tipio anghyfreithlon 89.1

Plastig na ellir ei ailgylchu 87.6

Ansawdd aer gwael 72.3

Llygru afonydd gan fyd amaeth a gweithgynhyrchu 69.2

Mae hyn yn awgrymu bod mesur sylweddol o ymwybyddiaeth o’r problemau ar draws yr holl faterion 
sy’n ymwneud â llygredd ymhlith perchnogion busnes, ac mae hyn yn arbennig o wir am broblemau’n 
ymwneud ag ailgylchu a gwastraff. 

Yna fe wnaethom brofi addasrwydd polisïau posibl i ddatrys problemau megis llygredd aer gyda’r 
busnesau hynny a oedd â rhan yn ein harolwg. Cafwyd y canlyniadau canlynol:

Pa fath o effaith y tybiwch y byddai’r camau canlynol yn ei gael ar eich busnes?

Dewis Ateb
% 

Positifrwydd 
Net

1 Creu parth cerddwyr ar y stryd fawr 10.9

2 Gofyn i gerbydau hŷn sy’n llygru mwy dalu tâl i fynd i mewn i rai ardaloedd; -7.0

3 Cynllun sgrapio i gymell newid cerbydau hŷn, sy’n llygru mwy 37.7

4 Gwella’r seilwaith i gymell cerbydau glanach (megis pwyntiau gwefru trydan) 51.5

5 Gwell trafnidiaeth gyhoeddus 56.6

6 Camau i leihau tagfeydd traffig yn gyffredinol (megis parcio a theithio; camau  
cyffredinol i symud at drafnidiaeth gyhoeddus) 38.0

7 Camau i ddarparu mannau gwyrdd trefol 33.3

8 Gwrthbwyso’ch ôl troed carbon (e.e. cynlluniau plannu coed) 54.6

At ei gilydd, roedd y busnesau y gwnaethom ymgysylltu â nhw yn gweld gwelliannau i drafnidiaeth 
gyhoeddus, cymhellion tuag at gerbydau glanach a dulliau yn ôl pa rai y gellir gwrthbwyso carbon fel 
yr ymyriadau mwyaf cadarnhaol y gellid ymgymryd â nhw i fynd i’r afael â phroblemau megis llygredd 
aer. Ar ben hynny, roedd cryn bositifrwydd tuag at gamau i leihau tagfeydd traffig yn gyffredinol 
(megis cynlluniau parcio a theithio) ac roedd cynlluniau sgrapio’n cael eu hystyried yn ffafriol hefyd. 
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Mae’r dystiolaeth yma’n adlewyrchu gwaith arall a wnaed gan FSB Cymru yn ein hymchwil ar 
flaenoriaethau seilwaith ar gyfer ein hadroddiad A Ydym Yno Eto?. Mae’n dangos amharodrwydd hefyd 
i gychwyn parthau aer glân sy’n dibynnu ar wefru cerbydau hŷn i fynd i mewn i ganol dinasoedd a threfi. 

Businesses we engaged saw improving public transport and incentivising cleaner vehicles 
as the mains ways to combat issues such as air quality. 

ASTUDIAETH ACHOS:  Cwmni Masnachu Myddfai, Sir Gaerfyrddin  

Menter gymdeithasol sy’n cynhyrchu pethau ymolchi moethus wedi’i lleoli ger Llangadog yn Sir 
Gaerfyrddin yw Cwmni Masnachu Myddfai.

Er mwyn lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd, mae’r busnes wedi dechrau symud eu pecynnu 
yn ddiweddar o boteli plastig untro i boteli gwydr ac mae’n cynnig y ddau ddewis ar eu gwefan. 
Er mwyn gyrru cwsmeriaid tuag at wydr, maent wedi codi pris deunydd pacio plastig ar gyfer 
archebion ar-lein.

Maent wedi newid y deunydd pacio o blastig i gardbord hefyd, ble mae’n briodol, ar gyfer 
eitemau megis sebon.

Maent yn gweithio hefyd i annog eu cwsmeriaid masnach i brynu poteli ail-lenadwy, mwy. 

Mae’r holl ddeunydd pacio plastig yn lawr-bydradwy, ac anfonir unrhyw wastraff plastig i gael ei 
ailgylchu yn hytrach nag i dirlenwi.

Mae hyn yn rhywbeth y mae’r busnes wedi ymrwymo iddo ers peth amser, ond maent wedi 
gweld hefyd eu bod yn derbyn mwy a mwy o adborth gan gwsmeriaid rheolaidd sydd â mwy a 
mwy o ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Ailgylchu a Gwastraff
Un o’r meysydd polisi y mae Cymru wedi arwain ynddo yn fyd-eang yw ailgylchu domestig. Mae 
gennym rai o’r cyfraddau ailgylchu gorau yn y Byd ac mae wedi dod yn arferol yn ein cymdeithas 
i wahanu gwastraff. Er hyn, mae gwahanu gwastraff annomestig ag iddo wahanol reoliadau gyda 
nodau llai uchelgeisiol. Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi’r tir ar gyfer newidiadau i hyn trwy 
Ddeddf yr Amgylchedd ac mae’n ymgynghori ar y mater hwn ar hyn o bryd.

Er mwyn hysbysu’r newidiadau hyn, roeddem am ddeall sut y mae busnesau’n delio â’r gwastraff 
ar hyn o bryd. O’r 131 o fusnesau y gwnaethom ymgysylltu â nhw, ’doedd tua 30 y cant ddim yn trin 
unrhyw wastraff masnachol. Roedd 25 y cant arall yn dibynnu ar gwmni gwastraff masnachol gyda 
thua 20 y cant yn defnyddio gwasanaeth awdurdod lleol. Er enghraifft dywedodd un aelod wrthym: 

Mae fy awdurdod lleol yn enwog fel yr un mwyaf draconaidd yng Nghymru ac mae’u taliadau’n 
aruthrol. Felly, rydym yn defnyddio cwmni gwastraff masnachol sy’n ein sicrhau eu bod yn 
gwahanu gwastraff. Ddim yn siŵr fy mod yn eu credu, ond dyna’r gorau y gallwn ei wneud.

Gydag eraill roedd cymysgfa o ymatebion gyda rhai’n dweud bod y landlord yn dal y cyfrifoldeb hwn 
tra bod eraill a oedd yn gweithio o gartref neu nad oedd ganddynt adeilad yn defnyddio’u cyfundrefn 
ailgylchu domestig.

Er enghraifft: “Rwyf yn gweithio o gartref, a dim ond gwastraff papur ac ychydig o wastraff plastig 
sydd gennyf o’r busnes. Rwyf yn ychwanegu hwn at fy ngwastraff domestig. Mae cetris y peiriant 
argraffu’n mynd i fan ailgylchu.”
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Gan ddatblygu hyn ymhellach, fe wnaethom ofyn a yw busnesau’n gwahanu eu gwastraff yn weithredol 
yn barod. Mae’r ateb i hyn yn caniatáu inni gael gwybod effaith bosibl newidiadau i’r rheoliadau yn y 
maes hwn. Mewn ymateb, dywedodd 89 y cant eu bod yn gwahanu eu gwastraff yn barod gyda 3 y 
cant arall yn dweud eu bod ond yn gwahanu gwastraff bwyd. Roedd hyn yn gadael tua 8 y cant nad 
oeddynt yn gwahanu gwastraff ar hyn o bryd. 

Mae hyn yn awgrymu y bydd effaith newidiadau yn y rheoliadau yn y maes hwn yn gymharol fach i 
BBChau. I lawer o fusnesau roedd y math o wastraff oedd ganddynt yn benodol i’w pwrpas, felly, er 
enghraifft, dywedodd un ymatebydd: “Rydym yn gwahanu cardbord, hidlenni oel, aer a thanwydd a 
hylifau injan gwastraff”. Yn ogystal roedd nifer o fusnesau’n mynd ymhellach nag oedd darpariaeth 
eu hawdurdod lleol yn darparu ar ei gyfer. Er enghraifft:

Nid yw’r Awdurdod Lleol yn delio gyda phlastig meddal ar gyfer ailgylchu felly rwyf wedi trefnu 
i gwmni preifat ailgylchu hwnnw. ee tynlapiad am nwyddau a ddanfonir. Sylwch fod hyn yn tua 
40% o’m gwastraff.

Fel busnes rydym yn anelu at ailgylchu 80-90% o’r holl gynhyrchion a ddefnyddir gan nad o’r 
swyddfa yn unig y mae hyn.

Y maes olaf sy’n peri pryder yw ble mae cyfyngiadau darpariaeth yr awdurdod lleol neu wasanaethau 
sy’n cael eu darparu gan landlordiaid wedi arwain at rai busnesau’n ailgyfeirio gwastraff tuag at eu 
darpariaeth ailgylchu ddomestig. Er enghraifft fe wnaethom dderbyn y sylwadau canlynol:

Nid yw ein sir yn cynnig gwastraff bwyd i fusnesau, heblaw llenwi maint bin olwynog – ddim 
yn addas i un swyddfa, bagiau te yn bennaf! Rydym yn mynd â hwn adref i ymuno â gwastraff 
bwyd domestig.

Unwaith eto, ’dyw’r landlord ddim yn gwahanu, ond rwyf i’n gwneud hynny, felly mae holl 
ddeunydd pacio fy nghinio; manion bethau coffi ac unrhyw beth arall a gaiff ei gasglu yn ystod 
y dydd yn mynd adref i’w ailgylchu.

Pan wnaethom ofyn ba rwystrau oedd yna i ailgylchu gwastraff ymhellach y prif fan yn peri pryder 
oedd diffyg opsiynau yn nhermau pobl sy’n gallu darparu gwasanaethau gwastraff. Mae hyn yn 
awgrymu y gall fod rôl fwy i awdurdodau lleol mewn rhai ardaloedd i gamu i mewn, yn arbennig ble 
nad oes dim darpariaeth ailgylchu gwastraff masnachol.

Dim ond un ym mhob pump o’r busnesau y 
gwnaethom ymgysylltu â nhw oedd yn defnyddio 
gwasanaeth ailgylchu’r awdurdod lleol, gyda 
gwasanaethau gwastraff masnachol yn gyfrifol  
am tua chwarter.
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ASTUDIAETH ACHOS:  Platts Animal Bedding Specialists, Wrecsam

Ffurfiwyd Platts yn y 1970au fel cwmni sy’n darparu deunydd gorwedd anifeiliaid i fusnesau 
amaethyddol, gan ddefnyddio blawd llif, sy’n aml yn isgynnyrch gan gynhyrchwyr coed. Mae’r 
cwmni’n dra uchelgeisiol ac wedi ennill nifer o wobrau, yn cynnwys Gwobr Wrthi’n Tyfu FSB 
Cymru yn ddiweddar ac mae wedi tyfu’n sylweddol o tua 18 o weithwyr yn 2001 i 58 heddiw. 
Mae’r cwmni’n gweithredu ar draws y DU ac Iwerddon ac mae iddo fflyd fawr o gerbydau i 
symud ei gynhyrchion.

Dechreuodd y cwmni fynd ar drywydd cynaliadwyedd fel problem am nifer o resymau. Yn gyntaf 
– fel cwmni ailgylchu – fe’i gwelid fel rhan o DNA y cwmni. Ar ben hynny, roedd y Rheolwr-
Gyfarwyddwr Caroline Thedens yn ei weld fel cyfle i yrru effeithlonrwydd a lleihau costau. Yn 
olaf, dyfarnwyd y Warant Frenhinol i’r cwmni yn ddiweddar ac fe weithiodd hynny fel catalydd i 
wella’n barhaus.

Fel cwmni a oedd yn defnyddio data i wella’i holl weithrediadau, mae Platts wedi buddsoddi’n 
drwm mewn Telemateg TomTom i wella gweithrediad eu cerbydau nwyddau trwm, gan leihau 
defnydd tanwydd a darparu data am batrwm gyrru, megis oriau injan segur, i yrru gwelliant. Ar 
ben hynny, mae Platts wedi buddsoddi mewn 2 linell becynnu newydd yn eu ffatri gan leihau 
gwastraff plastig yn y broses gynhyrchu a lleihau deunydd pacio cyffredinol yr uned o tua 
thraean. Mae’r cwmni wedi defnyddio Carboniadur Yr Ymddiriedolaeth Garbon hefyd i asesu a 
monitro eu hôl troed carbon gyda’r bwriad o wneud gostyngiadau pellach yn y dyfodol.

Yn fwy diweddar, mae’r cwmni wedi cymryd yr Adduned Twf Gwyrdd gan Busnes Cymru ac 
mae’n gobeithio datblygu’r maes hwn ymhellach a pharhau ei siwrnai fel busnes cynaliadwy.

ASTUDIAETH ACHOS:  Pinpoint Manufacturing, Penclawdd

Mae Pinpoint Manufacturing yn gweithio ar hyn o bryd tuag at ddod yn hyd yn oed yn fwy 
amgylcheddol gyfeillgar – mae hyn wedi golygu bod tîm Pinpoint yn edrych ar sut y gallant 
leihau gwastraff o fewn y broses gynhyrchu, ond hefyd ar sut y maent yn delio â gwastraff ar 
ddiwedd hyn. Maent bellach yn rhoi deunyddiau torion wast i golegau lleol, maent wedi prynu 
poteli plastig amldro i bob un o’r staff mewn ymgais i gyfyngu ar blastig untro, ac maent yn 
gobeithio ailgylchu hyd yn oed mwy o’u gwastraff.

Wrth weithio tuag at achrediad Gwyrdd i’r busnes, gwelodd y Rheolwr Cyffredinol, Steve, eu 
bod eisoes yn gwneud llawer o’r pethau a oedd yn ofynnol arnynt ac maent wedi croesawu’r 
cyfle i uwchsgilio’r busnes, yn arbennig o ystyried bod rhan fawr o’u cleientiaid rheolaidd yn 
gweithio o fewn y sector adnewyddadwy.

Mae’r rhan fwyaf o fusnesau y gwnaethom ymgysylltu â nhw yn 
gwahanu eu gwastraff yn barod gyda rhai yn mynd y tu hwnt 
i’r gofynion sylfaenol. Mae rhai, yn arbennig busnesau isel eu 
gwastraff, yn dibynnu ar eu hailgylchu gwastraff domestig i 
gasglu gwastraff ar wahân.
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PUM PETH Y GALL BBCHAU YNG 
NGHYMRU EU GWNEUD

Mae gennym ddarlun cliriach yn awr o sut y mae BBChau yn delio gyda materion amgylcheddol a’r 
effaith bosibl y gallai unrhyw newidiadau yn y maes hwn ei gael ar eu busnesau. Er hynny, mae hi’n 
bwysig nodi, er mwyn cyflawni’r nodau a osodwyd yng nghytundeb hinsawdd Paris a thargedau 
carbon sero-net y DU, y bydd angen i fusnesau yn ogystal â llywodraethau weithredu. Yn wir, mae 
nifer o fusnesau mwy wedi dechrau’r broses yma gydag Amazon yn ymrwymo i’w cyfran o gyfraniad i 
gytundeb Paris a’r archfarchnad o Gymru, Iceland yn ymrwymo i gael gwared â’r holl ddeunydd pacio 
plastig o’u cynhyrchion brand eu hunain.

Gyda hyn mewn golwg, dyma’n pum awgrym i BBChau i’w helpu i ddechrau eu siwrnai tuag at effaith 
amgylcheddol is gan eu busnes.

  Deall eich effaith amgylcheddol eich hunain – Y cam cyntaf tuag at 
weithredu yw deall effaith amgylcheddol eich busnes ar hyn o bryd. Gall 
gwefannau megis Adduned Twf Gwyrdd Busnes Cymru, Cyfrifwr Ôl Troed 
Carbon yr Ymddiriedolaeth Garbon, Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a WRAP 
Cymru ddarparu amrywiaeth o wybodaeth a phecynnau cymorth i’ch helpu i 
ddeall yr effaith y mae’ch busnes yn ei gael ar yr amgylchedd a beth ellwch 
chi ei wneud yn ei gylch.

  Ystyried gwelliannau effeithlonrwydd ynni – Mae pa mor effeithlon 
y mae’ch busnes yn defnyddio pŵer a ffynhonnell y pŵer hwnnw yn 
arwyddocaol i’r amgylchedd o ran carbon, ond hefyd i’ch costau busnes. 
Mae’r broses hon yn dechrau trwy siarad gyda’ch darparwr ynghylch 
addasrwydd mesurydd deallus. Mae atebion ynni mwy effeithlon megis 
eiddo wedi’i inswleiddio’n well neu ynni adnewyddadwy yn gallu helpu 
i leihau costau. Er bod y buddsoddiad ymlaen llaw yn gallu bod yn her, 
mae yna opsiynau cyllido ar gael megis benthyciadau cyfradd ganrannol 
flynyddol (APR) o 0% yr Ymddiriedolaeth Garbon i BBChau yng Nghymru.

  Ailgynllunio’r cymudo – gofynnwch i’ch staff sut y maent yn dod i mewn 
i’w gwaith a dechreuwch feddwl am sut y gall newidiadau bach eich helpu 
chi a nhw i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, beicio neu gerdded neu hyd 
yn oed ddefnyddio cerbydau trydan. Mae newidiadau bach i amseroedd 
cychwyn, cyflwyno pwynt gwefru cerbydau trydan, gweithio mwy hyblyg neu 
hyd yn oed gawod yn y gwaith yn gallu helpu staff i wneud y symudiadau 
hyn a datgarboneiddio’r cymudo a lleihau effeithiau ansawdd aer.

  Paratoi at newidiadau i reoliadau gwastraff ac ailgylchu – Mae rheoliadau 
newydd wrthi’n cael eu hystyried gan Lywodraeth Cymru i orfodi gwahanu 
gwastraff gan fusnesau. Trwy ddechrau meddwl am eu heffaith ar eich 
busnes yn awr gellwch fod ar flaen y gad wrth sicrhau bod yr effaith yn cael 
ei chyfyngu ac unrhyw fanteision yn cael eu mwyhau pan ddaw’r amser.

  Anelu am yr arfer gorau – Os ydych eisoes ar y siwrnai tuag at ddod yn 
fusnes amgylcheddol gyfrifol efallai yr hoffech ystyried cyflwyno System 
Reoli Amgylcheddol neu arfer mwy trwyadl ac ymorol am gael achrediad 
ISO14001 neu drwy gynlluniau megis Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd. 
Gallai’r rhain helpu i ddangos sut y mae’ch cwmni’n cydymffurfio â Chontract 
Economaidd Llywodraeth Cymru.

Rydym yn gobeithio bod yr awgrymiadau hyn yn caniatáu i fusnesau ddechrau mynd i’r afael â’u 
heffaith amgylcheddol eu hunain. 
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ASTUDIAETH ACHOS:  MAYKHER, Caerdydd

Mae cwmni ‘ffasiwn araf’, cynaliadwy Maykher yn rhoi cynaliadwyedd wrth galon eu busnes, 
sy’n cynhyrchu dillad a nwyddau cartref mewn partneriaeth â grwpiau artisan mewn ardaloedd 
o’r byd sy’n datblygu, tra’u bod yn ailfuddsoddi’r elw mewn darparu addysg i ferched mewn 
ardaloedd sy’n datblygu o amgylch y byd.

Mae tîm Heidi yn awyddus i’r busnes ddilyn y mantra i “berchenogi’ch camau gweithredu” a 
chymryd camau’n barhaus i ddod yn fwy amgylcheddol gyfeillgar.

Maent wedi cyrraedd man yn ddiweddar ble mae’r cyfan o’u deunydd pacio yn ddi-blastig ac 
maent yn dal i osod nodau y maent yn gweithio’n weithredol tuag atynt, megis gweithio ar 
ddatblygu cotwm organig yn eu cadwyni cyflenwi.

Maent yn defnyddio lliwiau wedi’u barcio â llysiau yn lle cemegau sy’n fwy egr ar yr amgylchedd.

Mae’u heitemau lledr wedi’u gwneud o ledr gwastraff y mae crefftwyr yn ei brynu gan ffermwyr, 
ac mae’r gwastraff o’r broses gynhyrchu yn cael ei gadw gan y crefftwyr, sy’n ei ddefnyddio i 
gynhyrchu gemwaith a werthant yn lleol. 

Maent yn gofalu hefyd fod tîm y swyddfa a leolir yng Nghaerdydd ond yn defnyddio poteli 
diodydd amldro ac maent wedi lleihau argraffu e-byst a defnyddio papur diangen.

Ethos y busnes yw annog pobl i feddwl ddwywaith am ‘ffasiwn cyflym’, sy’n rhan enfawr o’r 
diwylliant defnydd untro sy’n niweidiol i’r amgylchedd. Cenhadaeth MAYKHER yw annog pobl i 
brynu llai, ond i brynu’n well.
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Fel y dengys ein tystiolaeth uchod, mae llawer o BBChau yn awyddus i chwarae eu rhan wrth sicrhau 
gwell amgylchedd. Gall Llywodraeth Cymru chwarae rhan gefnogol wrth helpu BBChau i leihau eu 
heffaith amgylcheddol. Isod mae pump o argymhellion i’r llywodraeth y credwn y gallent helpu i 
feithrin hyn.

  Darparu llinell gyngor i BBChau ar faterion amgylcheddol – mae gan 
Lywodraeth Cymru gyngor busnes ar hyn o bryd y mae’n ei ddarparu trwy 
Busnes Cymru. I’r sector domestig mae cynlluniau fel NEST yn helpu i 
gyflenwi unigolion â chyngor ar gamau effeithlonrwydd ynni cartref. Byddem 
yn hoffi gweld gwasanaeth tebyg ar gyfer BBChau yn cael ei ddarparu 
trwy Busnes Cymru a fyddai’n eu helpu i ddeall eu heffaith amgylcheddol 
sylfaenol ar draws pob rhan o’u busnes a helpu i’w cyfeirio tuag at feysydd 
gweithredu posibl. 

  Ystyried cynnwys adeiladau busnes mewn cynlluniau megis Arbed – ar 
hyn o bryd, dim ond adeiladau domestig sy’n gallu cael at gamau ôl-osod 
trwy gynlluniau megis Arbed. Gallai Llywodraeth Cymru ystyried ehangu’r 
cynlluniau hyn i adeiladau annomestig, wedi’u targedu ar landlordiaid i 
wella effeithlonrwydd ynni. Tra byddai angen i delerau hyn fod yn wahanol 
i’r cynllun domestig sy’n gywir ddigon yn targedu materion megis tlodi 
tanwydd, gallai cymhellion fel benthyciadau cost isel neu gyfradd ganrannol 
flynyddol o 0% gael eu hystyried i gefnogi trawsnewid. 

  Gosod strategaeth tymor hir ar gyfer y trawsnewid i gerbydau trydan – 
Er bod cerbydau trydan yn dod yn fwy poblogaidd mae problemau ynglŷn 
â chost, diffyg cyfleusterau gwefru a phryder ynghylch cyrraedd pen y 
daith yn rhwystrau sylweddol ar hyn o bryd. Dylai Llywodraeth Cymru osod 
strategaeth tymor hir uchelgeisiol ar gyfer y trawsnewid i gerbydau trydan, 
gydag ymyriadau wedi’u targedu i fynd i’r afael â phob un o’r tair problem yn 
y tymor byr i ganolig.

  Cyflenwi Fframwaith Aer Glân sy’n gweithio i fusnesau llai – Rydym yn 
canmol bwriad Llywodraeth Cymru i greu fframwaith ar gyfer parthau aer 
glân yn y dyfodol. Mae busnesau llai yn awyddus i chwarae eu rhan ond 
yn aml mae arnynt angen amseroedd arwain i mewn digonol ac weithiau 
gefnogaeth i drawsnewid oddi wrth gerbydau sy’n llygru. Dylai Llywodraeth 
Cymru sicrhau bod unrhyw fframwaith yn cadw hyn mewn cof yn ei ddylunio 
gan helpu i ddod â BBChau ymlaen ar y siwrnai tuag at aer glanach.

  Sicrhau bod rheoliadau ailgylchu a gwastraff newydd yn deall BBChau  
– Mae ein tystiolaeth yn awgrymu bod y rhan fwyaf o BBChau mewn sefyllfa 
dda i ddelio â’r gofynion i wahanu gwastraff. Er hynny, mae gwastraff 
annomestig yn cael ei wasanaethu gan sector casglu gwastraff llawer mwy 
amrywiol, ac yn nodweddiadol nid awdurdodau lleol yw’r prif chwaraewr. 
Dylai rheoliadau newydd ei gwneud yn hawdd i BBChau trwy gadw costau 
ailgylchu yn isel a thrwy ddarparu amryw o opsiynau masnachol yn ogystal 
ag opsiynau sector cyhoeddus ar gyfer y ddarpariaeth. 

5 PETH GALL LLYWODRAETH EI  WNEUD 
I  HELPU BBACH
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Mae’r adroddiad hwn wedi dechrau archwilio’r rôl y mae BBChau yng Nghymru yn ei chwarae wrth 
helpu i gyflawni ymrwymiadau Cymru a’r DU a wnaed trwy gytundeb Paris ac i wella ansawdd aer a 
chyfraddau ailgylchu. Ein bwriad fu i amlygu sut y gall cwmnïau eu hunain wella yn y maes hwn ac ar 
yr un pryd sut y gall llywodraeth eu helpu ar y siwrnai hon. 

CASGLIAD

Ni all naill ai’r llywodraeth na busnesau gyflawni’r nodau hyn ar 
eu pen eu hunain ac os ydym i gael trawsnewidiad llyfn tuag at 
gymdeithas ddatgarbonedig bydd hi’n hollbwysig i lywodraethau, y 
trydydd sector a’r sector preifat weithio gyda’i gilydd i gyflawni nodau 
cyffredin tymor hir.
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