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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
1.1 Mae’r adroddiad yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau o ran gwaith ar yr 

Addewidion Gwyrdd Cymunedol a gwaith datganiad Polisi Amgylcheddol o dan flaenoriaeth 

gwydnwch amgylcheddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  

 

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 Hysbysu’r aelodau ynglŷn â’r cynnydd hyd yma a cheisio cymeradwyaeth y Bwrdd o ran yr 

ymagwedd a chyhoeddi’r darnau hyn o waith.  

 

3. Beth yw’r Argymhellion?  
 
3.1 Bod yr Aelodau’n cymeradwyo cyhoeddi’r Addewidion Gwyrdd Cymunedol.  

 

3.2 Bod yr aelodau’n ystyried y cynnig i ganolbwyntio ar nifer penodol o ymrwymiadau o fewn y 

datganiadau polisi amgylcheddol fel blaenoriaethau cychwynnol a chytuno ar y terfynau 

amser o ran adrodd.  

 

4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Yn dilyn gweithdy amgylcheddol y llynedd i ddatblygu camau gweithredu ar gyfer y 

flaenoriaeth hon, mae gwaith wedi mynd rhagddo i ddatblygu canlyniadau’r sesiwn – cynllun 

addewidion gwyrdd cymunedol a datganiad polisi amgylcheddol cyffredinol y BGC.   

 

4.2 Sefydlwyd gweithgor ar gyfer pob un darn o waith.   Roedd cynrychiolaeth ar y grŵp yn 

cynnwys swyddogion amgylcheddol o fwyafrif o bartneriaid y BGC.   Ar gyfer y gweithgor 

addewidion roedd cynrychiolaeth gan gynghorau tref a chymuned hefyd.  

 

4.3 Ymgynghorwyd â’r grwpiau ar gyfer y ddwy ddogfen ac mae sylwadau perthnasol wedi’u 

cynnwys.  
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4.3 Mae’r addewidion gwrdd cymunedol (gweler atodiad A) yn ystyried lle gall y BGC weithio gyda 

chymunedau i'w hannog i wneud newidiadau bach o ran ymddygiad a fydd yn achosi 

gwahaniaeth mawr er mwyn lleihau effaith amgylcheddol.   Rydym hefyd wedi datblygu 

canllaw o awgrymiadau ar gyfer unigolion sydd eisiau ‘bod yn wyrdd’ (gweler atodiad B).  

 

4.4 Mae’r addewidion cymunedol yn nodi 5 maes allweddol y gall cymunedau eu newid i leihau 

eu heffaith ar yr amgylchedd (gan gynnwys adeiladau, cludiant, ailgylchu, siopa a gofod awyr 

agored).   Mae’r meysydd hyn hefyd yn cael eu hadlewyrchu yn y canllaw unigol.   Ar gyfer pob 

maes gyda’r addewidion cymunedol, darperir gwybodaeth o ran pam ei fod yn bwysig, 

awgrym o newidiadau gwyrdd y gallant eu gwneud, enghreifftiau o'r rhai sy’n gwneud y 

newid, rhai syniadau i ysbrydoli a lle y gallant gael rhagor o gefnogaeth gyda chyllid a chyngor.    

 

4.5  Bydd proses wobrwyo’n cael ei sefydlu fel rhan o’r cynllun.   Byddwn yn gofyn i gymunedau 

ddarparu hunanasesiad o pa newidiadau amgylcheddol y maent wedi’u cyflawni a’u 

gwobrwyo gyda statws ‘Addewid Gwyrdd Cymunedol’ yn dibynnu ar faint o newidiadau y 

maent wedi’u cyflawni (naill ai efydd, arian, aur neu blatinwm).    

 

4.6 Rydym yn datblygu cynllun cyfathrebu i baratoi ar gyfer lansio’r cynllun ac rydym yn ceisio 

ymgysylltu â Chynghorau Tref a Chymuned a gweithio gyda grwpiau a sefydliadau eraill gyda 

diddordebau amgylcheddol.    

 

4.7 Bydd gwefan y BGC yn cael ei ddefnyddio fel canolfan ar-lein i ddarparu’r wybodaeth hon.  
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4.8 Diben datganiad polisi amgylcheddol (gweler atodiad C) yw darparu fframwaith cyffredin sy'n 

nodi'r camau y gall holl bartneriaid y BGC weithio tuag atynt.   Cydnabyddir y bydd sefydliadau 
partner ar gamau cyflawni gwahanol ar y dechrau a rydym yn gwerthfawrogi y bydd yn cymryd 
mwy o amser i  rai partneriaid gyrraedd y camau gwahanol.    

 
4.9 Mae’r fframwaith yn nodi ‘ymrwymiadau’ amgylcheddol gwahanol y bydd partneriaid y BGC yn 

gweithio tuag atynt.   Mae pob ‘ymrwymiad’ yn amlinellu’r fframweithiau a'r deddfwriaethau 
cenedlaethol sy'n berthnasol i gyrff cyhoeddus yr ydym yn cynnig bod yr holl bartneriaid yn 
ymrwymo i'w dilyn.  Mae hefyd yn nodi arferion da o fannau eraill ac yn amlinellu'r camau 
allweddol y bydd partneriaid yn ceisio eu gweithredu o fewn eu sefydliadau eu hunain.   Mae 
sefydliad arweiniol wedi’i ddyrannu i gefnogi’r ‘ymrwymiad’ a darparu canllawiau i bartneriaid 
eraill i gyflawni’r camau.    

 
4.10  Datblygwyd y datganiad polisi drwy gasglu gwybodaeth o bolisïau amgylcheddol partneriaid, 

ynghyd â dilyn ymarfer i nodi pa fframweithiau / deddfwriaethau y mae partneriaid yn gweithio 
tuag atynt ar hyn o bryd, beth y maent eisoes yn ei wneud o dan bob ymrwymiad a beth oedd 
eu huchelgais ar gyfer y dyfodol.    

 
4.11 Mae angen rhagor o waith i ddatblygu targedau i fonitro cynnydd yn erbyn yr ymrwymiadau 

hyn.  
 
4.12 Rydym yn cynnig bod gwaith yn dechrau ar 1 neu 2 ‘ymrwymiad’ fel blaenoriaethau cychwynnol 

ac y darperir diweddariad cynnydd i'r BGC yn flynyddol.   Rydym yn awgrymu bod 'ymrwymiad' 



1 (carbon ac ynni) ac 'ymrwymiad' 2 (gwastraff) yn cael eu blaenoriaethu i ddechrau a bod 
'ymrwymiad' 4 (teithio) ac 'ymrwymiad' 7 (caffael) yn dod yn is-themâu.   

 
4.13   Rydym yn cynnig bod cynnydd yn cael ei ddarparu i'r Bwrdd yn flynyddol. 
 


