
YSGOGIADAU ECONOMAIDD AR GYFER ADFERIAD GWYRDD A 
CHYFIAWN  
 
Cyflwyniad 
 
Mae gan Lywodraeth Cymru ysgogiadau economaidd sylweddol y gellir eu defnyddio i 
gefnogi adferiad gwyrdd. Yn y papur hwn canolbwyntiwn ar nifer benodol o 
enghreifftiau lle gall peth gwariant penodol gan Lywodraeth Cymru ysgogi’r twf 
economaidd hwn. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod y caffael wedi’i gysylltu â 
chymunedau lleol gyda’r bwriad penodol o wella iechyd cyhoeddus a lleihau’r ôl troed 
amgylcheddol.  
 
Byddem yn annog Llywodraeth Cymru i ystyried sut gellid defnyddio’i hysgogiadau 
economaidd er mwyn hyrwyddo iechyd cyhoeddus, cydraddoldeb, cynaliadwyedd ac 
adferiad gwyrdd.  
 
Rydym wedi adnabod rhaglenni gwariant penodol - rhai ohonynt sy’n gofyn am sylw, heb 
os – y gellir eu defnyddio i gefnogi amcanion polisi amgylcheddol yn ogystal â rhai eraill.  
Credwn fod ystod eang o raglenni eraill fyddai’n gwneud hyn hefyd, a bwriedir y rhain fel 
detholiad o enghreifftiau yn hytrach na rhaglen gynhwysfawr.  
 
1. Prydau ysgol am ddim a chyflenwad bwyd cynaliadwy   

Amcangyfrifwn nad oedd 55,000 o ddisgyblion oedd yn byw mewn tlodi yn gymwys ar 
gyfer prydau ysgol am ddim (PYaDd) o dan yr hen system fudd-daliadau (2019). Byddai’r 
rhan fwyaf o’r disgyblion hyn wedi cael mynediad i brydau ysgol am ddim yn fuan wrth 
i’r system Credyd Cynhwysol newydd gael ei gyflwyno. Mae hyn oherwydd bod pob teulu 
sy’n derbyn Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.   

Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru’n cyfyngu prydau ysgol am ddim i deuluoedd sy’n 
derbyn Credyd Cynhwysol sy’n ennill llai nag ond £7,400 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfle 
wedi’i golli, sy’n golygu y bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion a fyddai wedi elwa yn y 
dyfodol yn parhau i golli allan. Yn y cyfamser, mae Covid-19 wedi achosi tlodi bwyd i fwy 
o deuluoedd – gyda phryderon penodol am iechyd corfforol a meddyliol disgyblion.   

Argymhelliad: Yn ystod yr argyfwng coronafeirws, dylai Llywodraeth Cymru sicrhau fod 
pob plentyn sy’n gymwys ar gyfer PYaDd yn derbyn prydau ysgol (maethlon) am ddim 
neu ddarpariaeth gyfatebol (e.e. taliad ariannol), pa un ai ydyn nhw’n bresennol neu’n 
absennol o’r ysgol (o ganlyniad i warchod neu ynysu), gan gynnwys y rheiny nad ydynt yn 
derbyn cymorth arian cyhoeddus.   

I roi cyd-destun, mae strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach yn cyfeirio at brydau ysgol    
ac mae’r cynllun cyflawni (1af) 2 flynedd 2020-2022 yn cyfeirio at ddechrau’r gwaith o 
fwydo diwygiadau i’r Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion a “thrwy’r gwaith hwn 
byddwn yn ymgorffori argymhellion deietegol diweddaraf y llywodraeth”. Dylai hyn 
annog cynhyrchu bwyd mewn modd sy’n garedig i fyd natur a’r hinsawdd, a chysylltu’r 
cynhyrchu cynaliadwy hyn trwy gaffael y sector cyhoeddus i ysgolion.      
 

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3193
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-10/pwysau-iach-cymru-iach.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-02/pwysau-iach-cymru-iach-2020-22.pdf
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2013/1984/made


Argymhelliad: Dylai’r Llywodraeth sicrhau bod darpariaeth Prydau ysgol am Ddim yn 
helpu i yrru ffermio a chynhyrchu bwyd yng Nghymru, o ystyried heriau dwbl Covid-19 ac 
ymadael â’r UE sy’n wynebu’r sector. O ystyried bod bwyd yn rhan o’n heconomi 
sylfaenol, dylai’r adolygiad arfaethedig o’r Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion 
wneud strategaethau cynhyrchu a bwyta yn fwy cydnaws â’i gilydd.       
 
 
2. Caffael a’r amgylchedd  
 
Yng nghanol pandemig Covid-19, mae 
gweithrediadau caffael o dan bwysau anhygoel i 
lywio tarfu cyflenwadau tra’n cynnal llif arian.    
Anogir prynwyr i dorri costau, weithiau trwy 
ddiddymu archebion neu ymestyn telerau 
taliadau. Fodd bynnag, bydd cost economaidd a 
dynol uchel ynghlwm â’r strategaethau tymor byr 
hyn.  
 
Mae argyfwng Covid-19 hefyd wedi gorfodi 
busnesau i gydweithio ac arloesi. Mae Busnes yn 
y Gymuned (BITC) wedi canfod bod diwydiannau 
wedi dod ynghyd er mwyn cefnogi cyflenwyr 
cyffredin ac ehangu ar wydnwch ar draws eu 
cadwyni cyflenwi estynedig. Mae hyn hefyd wedi 
galluogi busnesau i droi at brosesau cynhyrchu 
newydd, trwy ddatblygu PPE a chynnyrch 
hanfodol arall.  
 
Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru 
ddefnyddio caffael cyhoeddus i gynorthwyo i 
wireddu ei nod o gael Cymru’n genedl 
ddiwastraff ag economi gylchol erbyn 2050.    
 
Trwy arwain trwy esiampl, gallai hyn greu 
marchnad ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau 
cylchol, gan greu amgylchiadau ar gyfer 
arloesedd busnes i gwrdd â’r galw a chreu 
economi fwy cylchol.  
 
Gallai mesurau penodol gynnwys:  

 
• Sicrhau bod cysylltiad clir rhwng 

strategaethau economi gylchol â’r cysyniad o 
gaffael cyhoeddus cylchol, gan gynnwys trwy 
osod amcanion  

• Ystyried y posibilrwydd o wneud caffael 
cyhoeddus cynaliadwy a chylchol yn rhwymiad 
cytundebol 
 

Mae Busnes yn y Gymuned 
(BITC) wedi cynhyrchu pecyn 
cymorth COVID 19: 
cynorthwyo’r gadwyn gyflenwi  
(Saesneg yn unig) sy’n cynnig 
arweiniad ar sut y gall 
busnesau gefnogi cyflenwyr a 
gweithwyr agored i niwed o 
fewn eu cadwyni cyflenwi yn 
ystod argyfwng COVID-19.  
Cafodd ei ysgrifennu gyda 
phrynwyr y DU mewn golwg, 
fodd bynnag mae ei 
egwyddorion yn berthnasol yn 
fyd eang ac mewn gwahanol 
sectorau.   
 
Yn ogystal, ar y cyd â’r aelodau 
Deloitte, datblygodd BITC y 
canllaw hwn Responsible 
Sourcing - How to embed 
Sustainability into 
procurement processes 
(Saesneg yn unig). Mae’n 
darparu gwybodaeth ar gyfer 
gweithwyr caffael a’r gadwyn 
gyflenwi gan gynnwys 
enghreifftiau arfer orau o 
fusnesau’n defnyddio arferion 
prynu cynaliadwy.  
 
Trwy gydweithio wedi’i gefnogi 
gan Llywodraeth Cymru, gellid 
datblygu a rhannu arloesedd 
ac arfer dda pellach ar draws y 
sectorau preifat, elusennol a 
chyhoeddus, gan arwain at 
adferiad mwy cynaliadwy o 
effeithiau COVID-19.  

https://www.bitc.org.uk/toolkit/covid-19-helping-the-supply-chain/
https://www.bitc.org.uk/toolkit/covid-19-helping-the-supply-chain/
https://www.bitc.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/bitc-report-environment-responsiblesourcing-july20.pdf
https://www.bitc.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/bitc-report-environment-responsiblesourcing-july20.pdf
https://www.bitc.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/bitc-report-environment-responsiblesourcing-july20.pdf
https://www.bitc.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/bitc-report-environment-responsiblesourcing-july20.pdf


• Tynnu pwyntiau dysgu allweddol o brosiectau peilot caffael cylchol lleol (e.e. 
prosiect dodrefn swyddfa Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru) ar ennill 
ymrwymiad mewnol i’r dull, a chynyddu’r rhain i lefel genedlaethol.  

• Defnyddio prisio cylch bywyd yn hytrach nag ystyried y pris prynu cychwynnol yn 
unig er mwyn cymell cynhyrchu cynnyrch sy’n para’n hirach ac sy’n hawdd i’w 
drwsio.   

• Cynnwys meini prawf cylchol mewn tendrau’r sector cyhoeddus, er enghraifft 
gosod gofynion ar gyfer cyrchu deunyddiau adnewyddadwy, gan gynnwys 
deunyddiau wedi’u hailgylchu, adfer cynnyrch ar ddiwedd eu hoes, ac ati (bydd y 
meini prawf perthnasol yn benodol i’r math o gynnyrch). Gellir gweld enghreifftiau 
o feini prawf cylchol mewn tendrau caffael cyhoeddus ar wefan y Comisiwn 
Ewropeaidd (Saesneg yn unig).  

• Parhau i ddarparu cefnogaeth ariannol i fusnesau sy’n mabwysiadu egwyddorion 
cylchol, ar gael i fodelau busnes cylchol sy’n mynd ymhellach nag ymgorffori 
cynnyrch wedi’i ailgylchu. Gellid canolbwyntio’r adnodd hwn ar sectorau sy’n 
gwneud defnydd sylweddol o adnoddau.     

 
Argymhelliad: Dylai Llywodraeth Cymru gefnogi ymdrechion i leihau datgoedwigo 
trwy gyflwyno gofynion o ran caffael y sector cyhoeddus yn ymwneud â datgoedwigo.   
 
3. Cytundeb Economaidd a’r Amgylchedd  
 
Mae Llywodraeth bresennol Cymru’n cydnabod pwysigrwydd buddsoddi mewn 
busnesau sy’n cefnogi datgarboneiddio. Caiff hyn ei groesawu’n fawr ond mae angen 
mynd ymhellach er mwyn sicrhau bod mwy o fusnesau’n cyfrannu tuag at reoli 
adnoddau naturiol ac ecosystemau gwydn mewn modd cynaliadwy. Yn ogystal â 
defnyddio’r Cytundeb i leihau allyriadau carbon, gallai Llywodraeth Cymru ddatblygu 
cyfres o feysydd perfformio i fusnesau sy’n lleihau’r effaith ar yr amgylchedd ac yn 
cefnogi ehangu ar ecosystemau. Mae WEL eisoes wedi cyflwyno papurau i’r Gweinidog 
yn amlinellu dulliau o wneud hyn, megis y ffaith fod gan y Natural Capital Coalition 
brotocol ac mae Cyngor Busnes y DU ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (UK Business 
Council for Sustainable Development) wedi datblygu dull o Asesu Gwasanaethau 
Ecosystemau, gan fesur gwerth i bobl yn ogystal â buddion i fioamrywiaeth ac mae’n 
bwriadu darparu targedau Net cadarnhaol ar gyfer Cyfalaf Naturiol.                                     
 
Argymhelliad: dylid cryfhau’r Cytundeb fel bod busnesau’n lleihau eu hôl troed 
amgylcheddol yn rhyngwladol trwy ddatblygu cadwyni cyflenwi mwy cynaliadwy a 
gwydn. Byddai hyn yn cynnwys diwygio’r Cytundeb i’w gwneud yn ofynnol i fusnesau 
gynnal ac ehangu byd natur Cymru gartref.   
 
Argymhelliad: dylid cryfhau’r Cytundeb fel bod busnesau’n ymrwymo i gadwyni 
cyflenwi rhydd o ddatgoedwigo. Byddai hyn yn cryfhau’r ymrwymiad sydd eisoes yn 
bodoli yn y Cytundeb Economaidd i annog a chynorthwyo cwmniau i symud oddi 
wrth y defnydd o olew palmwydd sy’n ddrwg i’r amgylchedd.  
 
Mae sicrhau bod ein cadwyni cyflenwi yn deg, yn foesol ac yn gynaliadwy yn bwysig 
am nifer o resymau, gan gynnwys ein rhwymedigaeth yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru sefydlu’i hun fel Gwlad Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang.  Ar 
hyn o bryd, o ddatgoedwigo i effeithiau ar hawliau dynol a chyfiawnder, gall yr hyn y 
mae Cymru’n dewis ei brynu, ei ddefnyddio a buddsoddi ynddo yrru arferion sy’n 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm


ddrwg i’r amgylchedd ac yn achosi dirywio amgylcheddol. Gellir mynd i’r afael â’r 
meysydd hyn trwy ymroi i newid ein buddsoddiadau a’n defnydd o nwyddau 
allweddol sy’n gyrru’r arferion niweidiol hyn. 
 
4. Rôl Mentrau Cymdeithasol ac economeg leol mewn Adferiad Gwyrdd a Chyfiawn  

                              
Ceir cyfle gwirioneddol yn y cyfnod hwn o helbul iechyd, cymdeithasol, economaidd 
a gwleidyddol dwys i ddatblygu atebion newydd a radical a newidiadau sylweddol a 
fydd yn ailadeiladu ein heconomi a’n cymdeithas mewn modd sy’n gweithio i bobl ac 
i’r blaned.   
 
Efallai bod consensws cyffredinol ynglŷn â rhai o agweddau mawr yr adferiad gwyrdd 
ond nid, hyd yma, ynglŷn â’r meini prawf ar gyfer, neu raddfa’r buddsoddiad 
(seilwaith mawr neu fuddsoddiad lleol) nac ar y diffiniad o ‘swyddi gwyrdd’ a’u natur.  
Gallai gwaith mewn mentrau cymdeithasol ac o fewn y gymuned, yn yr economi 
sylfaen a swyddi trawsnewid gwyrdd hefyd gael eu hystyried, o bosibl, fel ‘Swyddi 
Gwyrdd’.   
 
Ceir cyfle hefyd i adeiladu cymunedau ac economïau lleol mwy gwydn, trwy wneud 
mentrau cymdeithasol a busnesau ac asedau sy’n berchen i’r gymuned ac yn lleol yn 
fwy, fel eu bod wrth wraidd yr adferiad gwyrdd hwn.   
 
Mae nifer o wahanol gynigion, adroddiadau a grwpiau buddiant diweddar yn 
ymwneud ag Adferiad Gwyrdd a Chyfiawn, yn ogystal ag ymgyrch Ailgodi’n Gryfach 
ehangach a chyfle i warchod swyddi sy’n bodoli eisoes a chreu cyfleoedd newydd, ar 
draws pob sector, a buddsoddi’n greadigol yn y trawsnewidiad gwyrdd.   
 

• Mae Creu swyddi yng Nghymru yn dilyn ysgogiad seilwaith adfer Covid gan TUC 
Cymru a Transition Economics (Awst 2020) yn canolbwyntio ar gynigion ar 
gyfer Prosiectau Seilwaith (6 phrosiect yn canolbwyntio ar gyfalaf â 
chyfanswm o £6 biliwn) ac yn ffocysu’n benodol ar adeiladu a 
gweithgynhyrchu a chyflogaeth a all greu 59,000 o swyddi (45,000 o swyddi 
uniongyrchol). 

• Mae Cynllun Gweithredu Hinsawdd Cyfeillion y Ddaear (Mawrth 2020) hefyd 
yn galw am Adferiad Gwyrdd a Chyfiawn i Gymru gyda’r ffocws ar gymunedau 
agored i niwed, buddsoddi mewn economi a swyddi gwyrdd, trawsnewid 
systemau trafnidiaeth ac aer glân. Maen nhw hefyd yn awgrymu y dylai Cymru 
ddilyn esiampl Seland Newydd a chanolbwyntio ar safonau byw a llesiant 
(Fframwaith Safonau Byw i Gymru) yn hytrach na chynnyrch domestig gros 
(GDP).   

 
• Mae Swyddi ar gyfer adferiad gwyrdd a chyfiawn gan Cyswllt Amgylchedd 

Cymru (Gorffennaf 2020, Saesneg yn unig) yn canolbwyntio ar y mathau o 
swyddi, sgiliau a buddsoddiad sydd eu hangen arnom ar gyfer dyfodol 
cynaliadwy. Mae’r Adroddiad yn cynnig bod swyddi gwyrdd/ glas ‘boddhaol’ 
ond yn wirioneddol gynaliadwy os ydynt yn cael eu cyflawni mewn ffyrdd sy’n 
gwarchod ac yn gwella’r amgylchedd.   
 
                            

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/2020-08/Creu%20swyddi%20yng%20Nghymru%20yn%20dilyn%20ysgogiad%20seilwaith%20adfer%20Covid%20_0.pdf
http://foe.cymru/sites/default/files/CynllunGweithreduHinsawddiGymru.pdf
https://www.waleslink.org/sites/default/files/jobs_for_a_green_and_just_recovery_final.pdf


• Mae Re-energising Wales gan y Sefydliad Materion Cymreig (2019, Saesneg yn 
unig) yn tynnu sylw at gyfleoedd i Gymru symud tuag at 100% o ynni 
adnewyddadwy erbyn 2035 a chreu miloedd o swyddi, y gallai canran uchel 
ohonynt fod mewn ynni adnewyddadwy sy’n berchen i’r gymuned a 
phrosiectau ynni lleol. Roedd y Regen Energy Generation in Wales Report, 
(Medi 2019, Saesneg yn unig) yn adnabod targed o 1GW o gapasiti 
adnewyddadwy o dan berchnogaeth leol erbyn 2030 a bod, hyn yma, 174 o 
brosiectau sy’n berchen i’r gymuned.   
 

• Mae Ynni Cymunedol Cymru, wrth adeiladu ar eu prosiectau ynni cymunedol a 
ddatblygwyd hyd yma, wedi cynnig sut y gellid gwneud y mwyaf o rym gwario 
Llywodraeth Cymru a’r sector cyhoeddus, er mwyn cadw cyfoeth yn ein 
cymunedau, trwy ddefnydd arloesol o Gytundebau Prynu Pŵer Ynni 
Cymunedol (PPA) i’r sector cyhoeddus. Byddai’r model hwn yn eu galluogi i 
brynu cyfran sylweddol o’u hynni gan gynlluniau ynni o dan berchnogaeth 
leol, a chefnogi prosiectau ynni adnewyddadwy sy’n berchen i’r gymuned i 
gael eu datblygu ymhellach, yn unol ag ymroddiad Cymru y dylai 1GW o’r holl 
ynni adnewyddadwy fod o dan berchnogaeth leol.  

 
Mae’r adroddiadau hyn i gyd yn dangos sut gellid defnyddio ysgogiadau economaidd 
sylweddol Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag ynni a seilwaith er mwyn creu 
nifer o swyddi gwyrdd yn ogystal â chefnogi datgarboneiddio.  
 
Argymhelliad: dylai Llywodraeth Cymru fuddsoddi mewn rhaglenni tebyg i’r rhai a 
adwaenir yn yr adroddiadau hyn.  
 
Argymhelliad: Fel rhan o Adferiad Gwyrdd dylai Llywodraeth Cymru lansio ymgyrch 
‘Prynu’n Lleol’ Cymru gyfan er mwyn annog pobl, busnesau a’r sector cyhoeddus i 
brynu, comisiynu a buddsoddi’n lleol, i gynorthwyo i gefnogi ac ailgodi economïau 
lleol gwydn. Gellid seilio hyn ar yr ymgyrch ‘Keep it Local‘ a ddatblygwyd gan 
Locality, ein chwaer fudiad yn Lloegr. Mae 11 o Gynghorau Arloesol Keep it Local 
sydd eisoes wedi peilota hyn fel rhwydwaith gychwynnol yn Lloegr.   
 
Rydym ni’n cynnig y dylai hyn, yn ychwanegol, hefyd gynnwys cymunedau, y cyhoedd 
yn ehangach a busnesau lleol, yn ogystal â Chynghorau Lleol, mewn ymgyrch ‘Prynu’n 
Lleol’, er mwyn gwario a buddsoddi’n lleol, fel rhan o’r Adferiad Gwyrdd.  
 
 
Prif gyfranwyr y papur hwn yw: Busnes yn y Gymuned, Cwmnïau Cydweithredol a 
Chydfuddiannol Cymru, Cymdeithas yr Ymddiriedolaethau Datblygu, a Cyswllt 
Amgylchedd Cymru. Cafodd ei gydlynu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.   

https://www.iwa.wales/our-work/work/re-energising-wales/
http://www.communityenergywales.org.uk/cartref

