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Cyflwyniad 
 

1. Y Ffederasiwn Busnesau Bach (FfBB) yw sefydliad fusnes fwyaf y DU yn cynrychioli 
215,000 o aelodau ar draws y DU a mwy na 10,000 yng Nghymru. Mae aelodaeth y FfBB 
yn amrywiol ac yn adlewyrchiad agos o Fusnesau Bach a Chanolig (BBaCh) Cymru. 
Rydym yn falch i gael y cyfle i argymell tystiolaeth i’r pwyllgor, am ein bod yn tybio bod y 
mwyafrif llethol o fusnesau Cymreig yn BBaCh, ac felly mae’n bwysig bod barn y sector yn 
cael ei gynrychioli’n gryf. 

 
2. Mae Arolwg  Blynyddol  “Llais y Busnesau Bach ” ICM-FfBB a gyhoeddwyd eleni yn cynnig 

cip olwg nodweddiadol ar fusnesau Cymru. 
 

3. Mae’r mwyafrif o aelodau Cymru yn masnachu o fewn agosrwydd uniongyrchol i’r busnes. 
Mae tri o bob pump (60%) o’u busnes blynyddol yn cael ei wneud gyda chwsmeriaid yn yr 
ardal leol.  Tra bod chwarter (25%) yn cael ei wneud gyda chwsmeriaid yn ei rhanbarth. 
Mae dros gwarter (28%) o werthiant blynyddol yn cael ei wneud gyda chwsmeriaid yng 
ngweddill y DU. Ar wahân i leoliad y gwerthiant mae 11% yn defnyddio  e-fasnach. 

 
4. Mae busnesau aelodau Cymreig yn amlach na dim yn seiliedig ar fanwerthant ac adeiladu 

(sectorau adeiladu) ac yn dilyn gwasanaethau busnes, lletygarwch, diwydiant a  
chynhyrchu. Mae’r math o fusnes mae aelodau Cymreig yn ymglymedig â yn amrywio ac yn 
dibynnu ar leoliad y busnes - pa un ai mewn lleoliad gwledig neu ddinesig. Er bod 
manwerthu yn cael ei ledaenu yn gyson ar hyd y wlad i gyd, mae mwy o dystiolaeth yn 
dangos bod  gwasanaethau busnes, cynhyrchu, iechyd/gwaith cymdeithasol a 
gwasanaethau personol yn flaengar ymhlith aelodau trefol. Ar y llaw arall, mae aelodau 
gwledig yn fwy tebygol i weithio yn y sectorau lletygarwch, amaeth/pysgota a’r diwydiannau 
chwaraeon a hamdden. 

 
5. Mae aelodau yng Nghymru, ar gyfartaledd, wedi perchen, neu gyd berchen, eu busnesau 

am 15.7 o flynyddoedd - tipyn yn uwch na `r ffigwr yn y DU (14.4 o flynyddoedd). Mae 
aelodau o ardaloedd gwledig yng Nghymru wedi  bod yn berchnogion ar eu busnesau am 
gyfnod hwy na’r rheiny o ardaloedd trefol (17.1 o flynyddoedd o gymharu â 14.3 o 
flynyddoedd). Mae dros ddau o bob pump (44%) o aelodau Cymreig yr FfBB yn cyfrif eu 
hun fel cwmnïau cyfyngedig a thraean (34%) fel unig fasnachwyr/unig berchnogion. Tra bod 
un o bob pump (18%) yn cael eu cyfrif fel partneriaid, dim ond un o bob cant sydd yn 
atebolwyr cyfyngedig. 

 
6. Mae gwerthiannau i’r sector breifat wedi cyrraedd saith deg y cant (71%) yn ystod y 12 mis 

diwethaf. Mae dau o bob pum aelod yn honni eu bod wedi darparu nwyddau/gwasanaethau 
i’r sector gyhoeddus: awdurdodau lleol (35%) ysgolion/prifysgolion/colegau (23%) yw’r 
mwyaf tebygol ar ôl y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol (12%). 

 
7. Fel mae’n gweddu sefydliad sydd yn cynrychioli perchnogion o fusnesau bach a’r hunan 

cyflogedig, y gwerth gymedrig i aelodau’r FfBB yn ystod y flwyddyn gyllidol ddiwethaf oedd 
tua £458.000. Cymedrig y DU oedd £525.000. Ar y pegynau eithafol, llwyddodd un o bob 
pump i drosi £50,000 a 7% i ragori £1 miliwn. 

 



8. Ar gyfartaledd, mae gweithlu aelodau Cymreig yr FfBB yn 8.72 ar hyn o bryd, yn uwch na’r 
rhif cymedrig ar draws y DU (7.35), ond yn is na’r rhif pan yn ei gymharu 12 mis yn ôl  
(10.14). Yn amlycach, tra bod aelodau o’r DU yn disgwyl peth gwelliant yn ystod y flwyddyn 
nesaf, mae aelodau yng Nghymru yn disgwyl cyflogi llai o staff yn yr amser hwn (gweithlu ar 
gyfartaledd yn syrthio o 7.72 o gymharu â’r ffigwr presennol (8.72). 

 
Yr Iaith Gymraeg a’r BBaCh 
 

9. Nid yw’r FfBB yn credu byddai’n symudiad positif i ddeddfu er mwyn cryfhau statws yr iaith 
mewn busnes, ac, yn wir, yn ystod ein hymgynghoriad gydag ein haelodaeth teimlwn fod 
gennym dystiolaeth i ddangos y byddai hyn yn niweidiol i’r iaith ei hun, yn ogystal â chael 
effaith a allai fod yn negyddol i aelodau’r BBaCH.. 

 
10. Y realiti yw bod y mwyafrif uchel o fusnesau yng Nghymru yn feicro fusnesau, yn wir mae 

23% o’r FfBB wedi eu lleoli yn y cartref. Mi allai hyn olygu byddai mwy o ddeddfwriaeth yn  
troi dwyieithrwydd mewn busnes o fod yn elw cystadleuol i fod yn faich negyddol. Os yw 
mwy o ddeddfwriaeth yn mynd i dargedi ond y rheiny sydd yn ddarparwyr gwasanaethau 
cyhoeddus mwyaf,  yna bydd rhaid creu deialog rhwng y llywodraeth a’r BBaCH, a gofyn 
sut mae cryfhau’r berthynas rhwng y mwyafrif o’r busnesau yng Nghymru a’r iaith Gymraeg. 

 
11. Gwelodd  arolwg a gyhoeddwyd yn 2009 gan  FfBB, bod 28% o rheiny a holwyd yn medru 

delio â chwsmeriaid/ ei gilydd yn Gymraeg, a bod 12% yn defnyddio arwyddion 
dwyieithog/llenyddiaeth, ond dim ond  1% oedd yn rhan o gynllun iaith. Yn ychwanegol i 
hyn, dyllir cofio bod 66% wedi dweud nad oeddynt yn ymwybodol o’r gwasanaethau a 
gynigwyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg neu Mentrau Iaith, ac felly efallai bod llawer o 
adnoddau dihysbydd i`w ddefnyddio. 

 
12. Mi fyddem yn croesawu cefnogaeth i’r BBaCh hynny sydd yn annog defnyddio’r iaith mewn 

busnes, am mai ond 11% o fusnesai oedd yn nodi taw Deddfwriaeth Lywodraethol oedd y 
modd mwyaf amlwg i hybu’r defnydd o’r Gymraeg. Nodwyd anogaeth gyllidol gan 15%, 
nodwyd cefnogaeth ymarferol a chyfarwyddyd gan 16%, a dewiswyd galw oddi wrth y 
cwsmeriaid fel yr elfen fwyaf ysgytwol i sbarduno’r defnydd o’r Gymraeg. 

 
13. Mae ystadegau FfBB yn dangos bod busnesai yn ymateb mwy i gwsmeriaid nag i 

ddeddfwriaeth, am fod y mwyafrif o fasnach busnes bach yn lleol, mi fydd twf yn y galw yn 
arwain, yn naturiol, at dwf yn yr |Iaith Gymraeg fel cyfrwng i fusnes. 

 
14. Mae angen gwell deialog i sicrhau defnyddio’r Gymraeg mewn busnes, am fod busnesau 

bach yn nodi problemau ymarferol  yn eu hymdrechion i weithio’n ddwyieithog, gan 
gynnwys canfod staff Cymraeg eu hiaith. Rydym wedi gweithio’n bositif gyda Bwrdd yr Iaith 
Gymraeg, ac rydym wedi cefnogi’r  dull a fabwysiadwyd i weithio’n agos gyda busnesau a’u 
hannog i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae llawer o waith i`w wneud o hyd i gymryd mantais ar yr 
ewyllys da ac adeiladu ar y defnydd o’r Gymraeg sydd yn digwydd yn barod. 

 
15. Wedi dweud hyn, mae’r FfBB yn sylwi nad oes gan Mentrau Iaith bellach  rôl i chwarae 

mewn datblygu dwyieithrwydd mewn  busnesau. Mae  gwaith y sector breifat wedi ei 
drosglwyddo i Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Yn draddodiadol, mae Mentrau Iaith wedi helpu 
cefnogi busnesau, er enghraifft siarad mewn digwyddiadau busnes y Cynulliad 
Cenedlaethol a gweithdai, a gweithio gyda busnesai unigol. Yn ddadleuol, roedd Mentrau 
Iaith mewn gwell sefyllfa i hybu’r defnydd o’r Gymraeg ymhlith busnesai bach lleol na  
Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Felly, rhaid cefnogi’r fframwaith i hybu ac annog y defnydd o 
Gymraeg i alluogi hyn i ddigwydd.   

 
16. Mae Mentrau Iaith yn gweithio o fewn cymunedau pob Awdurdod Lleol ac mae ganddynt 

gysylltiadau cryf gyda busnesau lleol, y mwyafrif ohonynt yn BBaCh. Ar y llaw arall tra bod 



gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg rôl dros Gymru gyfan, yn delio gyda chwmnïau fel Tesco ac 
Aldi, yn ddadleuol mae Mentrau Iaith wedi bod yn fwy addas i ddelio â’r BBaCh lleol. 

 
17. Daeth y grant fusnes oddi wrth Fwrdd yr Iaith Gymraeg i ben ym mis Mawrth 2009. Helpodd 

y grant hwn  hybu dwyieithrwydd ymhlith busnesau. Mae’r FfBB yn pryderu am ba mor 
dawel a chyflym oedd y grant wedi ei ddileu.. Roedd y grant yno i helpu busnesau  gyda’r 
gost o godi arwyddbyst a deunydd i fyny at £1,000. Mae’r grant hwn wedi bod yn un 
poblogaidd er nad oedd cyfrannedd arwyddocaol yn gwybod am ei fodolaeth. Mi fyddai’r 
math hwn o grant o help i’r BBCH, yn enwedig i adeiladau manwerthon sydd yn weledig 
drwy drefi a phentrefi ar draws Gymru. Mi fyddai’r grant, os caiff ei gefnogi’n gywir, yn gallu 
hybu’r defnydd o’r Gymraeg mewn busnes. Mi fyddai hwn, ynghyd â a chefnogaeth 
ymarferol, yn annog  BBaCh i fabwysiadu dwyieithrwydd. 

 
18. Mi ddylai busnesai sydd yn rhan o raglen FS4B y Llywodraeth  gael eu cynghori am yr help 

sydd ar gael iddynt i hybu dwyieithrwydd. Yn y gorffennol, nid yw busnesai wedi bod yn 
ymwybodol o’r help sydd ar gael. Yn aml mi fyddai busnesai newydd yn prynu arwyddbyst  
uniaith Saesneg heb fod yn ymwybodol o’r ffaith bod y Grant Fusnes ar gael i brynu 
arwyddbyst dwyieithog heb unrhyw gost ychwanegol. Mae busnesau yn aml yn diystyru’r 
iaith Gymraeg, nid am eu bod yn groes i’r iaith, ond am nad yw ymysg eu blaenoriaethau 
wrth sefydlu busnes. Mi ddylai’r defnydd o’r Gymraeg fod yn rhan annatod o gyngor busnes 
i sicrhau fod busnesau yn ymwybodol o fuddiannau dwyieithrwydd a’r help sydd ar gael. 

 
19. Mi fyddem yn croesawu  ymchwiliad i edrych ar y buddiannau economaidd  posib a all ddod 

o ddefnyddio’r Gymraeg yn yr BBaCh. Mae `na dystiolaeth storïol yn dweud fod  defnydd o’r 
Gymraeg yn medru  hybu busnes, ond nid yw ystadegau presennol wedi eu gwneud hi’n 
amlwg i fusnes bod y defnydd o’r Gymraeg yn fuddiol. Mae’n rhaid bod tystiolaeth gref i 
hybu’r Gymraeg mewn busnes, yn ogystal ag ymchwiliad mewn i’r modd orau i gefnogi bod 
hyn yn digwydd o fewn busnesau bach yng Nghymru. Os yw’r Llywodraeth Gymreig o ddifrif 
am hybu’r defnydd o Gymraeg mewn busnes, yna mae angen tystiolaeth i amlygu’r  fantais 
i fusnesai, ac felly tyfu’r cymhelliad tuag at ddwyieithrwydd. Er enghraifft, mae bron i dri 
chwarter (73%) yn mynd ar-lein am gyngor, cyfarwyddyd a gwybodaeth tra bod cyfran 
ychydig yn llai (69%) yn defnyddio’r rhyngrwyd i lawr lwytho gwybodaeth a dogfennau. Mae 
llawer o botensial i dargedi a chyfathrebu negeseuon gyda busnesau bach. 

 
20. Mi fyddem yn croesawi’r cyfle i drafod y materion hyn gyda’r Gweinidog gan ein bod yn 

falch o’r anogaeth sydd wedi ei rhoi na fydd y BBaCh yn cael eu gorfodi i weithio’n 
ddwyieithog o ganlyniad i ddeddfwriaeth yn ystod yr ymgynghoriaeth sydd yn berthnasol â’r 
Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol (GCD). Mae’r FfBB yn edrych ymlaen at weithio 
gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddarganfod ffyrdd eraill o annog Cymraeg mewn 
busnes. 

 
Y Mesur Iaith Gymraeg Arfaethedig 
 

21. Mae `na ofidion am gymhlethdod a hyd y Mesur arfaethedig, a fydd yn  anodd i  fusnesai 
bach i lywio mewn perthynas â’u busnes ac mi  fyddai cyngor cyfreithiol yn faich trwm i 
fusnesai bach sydd â throsiant bychan. 

 
22 Mi fyddai’r ddeddfwriaeth, fel mae’n cael ei gynnig, yn dibynnu ar yr unigolyn yn ei rôl fel 

Comisiynydd a’i ddehongliad a’i ddull. Mae `na ofidion y gallai’r dull apwyntiad y 
Comisiynydd fod yn un gwleidyddol. 

 
23 Nid yw eto yn eglur beth a fwriedir gan safonau mewn perthynas â busnesai bach, a pham 

bod y rheiny yn disodli cynlluniau. Beth fyddai ar gael i fusnesai sydd eisiau diffinio eu 
bwriad i ddarparu gwasanaeth dwyieithog, yn ôl yr hyn sydd yn gweddu ag anghenion eu 
busnesai, yn hytrach na safonau sydd yn ymddangos fel ymroddiad cryfach? 



 
24 Mi fyddai rôl hybu a chefnogi yn well pe tai yn cael ei rhannu o’r rôl lywodraethol mewn 

perthynas â sefydlu safonau ac archwiliad. Nid yw’n eglur eto os yw cylch gwaith presennol 
Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn cael ei drosglwyddo i’r Comisiynydd; mi fyddai adroddiad gan y 
Comisiynydd am eu llwyddiant a’r hyn y bydd rhaid iddynt wneud yn y dyfodol yn gwneud 
synnwyr o dan y system. 

 
25 Mae angen mwy o eglurdeb mewn perthynas â’r busnesau bach a fydd yn cael eu heffeithio 

gan y mesur. Mi fyddai rhestri pa safonau a fydd yn rhesymol a pa gefnogaeth fydd ar gael 
iddynt o gymorth mawr. Er enghraifft, mi allai safonau yn llywodraethu cyflenwadau egni, 
swyddfeydd post, a gwasanaethau bysiau effeithio ar fusnesau bychan. Mi allai polisïau ar 
lefel Cymreig o hybu ac annog cynhyrchiad lleol o egni, trwy ddulliau adnewyddadwy fel 
Digesters Anerobig, gael eu digalonni os oedd ffermwyr lleol yn teimlo fod  safonau 
anghyfartal yn cael eu hymarfer a hybu’r baich biwrocrataidd sydd ar y busnesai bach yn 
barod. 

 
Diweddglo 
 

26 Mae’r mesur arfaethedig yn agor mwy o gwestiynau nag y mae yn ateb                      .i 
fusnesai bach. Mae’n rhaid bod canllawiau eglur ynglŷn â pha fusnesai bach fydd yn mynd i 
gael eu heffeithio a sut mae’r safonau a’r ddeddfwriaeth yn berthnasol iddynt hwy. 

 
27 Rhaid gwella’n sylweddol y strwythur i hybu a chefnogi’r defnydd o’r    

Gymraeg mewn busnesau bach. Rhaid ystyried sut gellir targedi hyn tuag at fusnesau 
bach. Ai drwy’r FS4B a ofod-we neilltuol neu drwy ffyrdd eraill uniongyrchol gan y 
Comisiynydd? 

 
28 Mae angen eglurdeb mewn perthynas ag atebolrwydd y Comisiynydd,a beth all fusnes 

ddisgwyl, yn hytrach na’r argraff bod hyn oll yn ddibynadwy ar unigolyn sydd yn cael ei 
apwyntio gan y Gweinidog Cyntaf,  ac sydd yn creu ymdeimlad o ansicrwydd. Er, enghraifft, 
mae gweithgareddau hamdden yn cael eu nodi, ond nid oes dim eglurdeb ar sut fydd 
busnesau bach sydd yn cynnig darparu’r math hyn o weithgareddau yn cael eu heffeithio? 
Mae siopau yn cael eu nodi fel mannau i ddarparu gwasanaethau am amserlennu a 
gwasanaethau bws a thrên. Beth mae hyn yn ei olygu i fusnes bach mewn realiti? Mi allai 
hyn effeithio ar gyfran arwyddocaol o fusnesai Cymreig. 
 

29 Os nad yw busnesai bach yn cael eu heithrio neu’r  safonau yn cael eu newid i’r hyn a ellir 
ei dderbyn i fod yn rhesymol, bydd agwedd a doethineb y Comisiynydd yn eithriadol o 
bwysig.  Gyda’r potensial yn agored i osod y safonau mewn grwpiau o drosiant/sector/ardal 
neu faint, mi fyddai “cymal rhesymol a chyfatebol “yr arwyddocaol iawn i unrhyw BBaCh a 
fyddai’n cael ei effeithio gan unrhyw safon, am nad oes ganddynt yr adnoddau i apelio, ac 
er bod cyfyngiad o £5,000 i bob dirwy, mi fyddai hyn yn niweidiol iawn i fusnes bach. 
 

30 Os yw safonau yn disodli cynlluniau, pa effaith fydd hyn yn cael ar 
gynlluniau gwirfoddol presennol sydd yn agored i fusnesai nad ydynt yn 
dod o dan unrhyw ddeddfwriaeth? Efallai bydd angen ystyried beth fyddai ar gael i 
fusnesau sydd eisiau nodi eu bwriad i ddiffinio eu hawydd i gynnig gwasanaeth dwyieithog 
cymaint â phosib, heb eu gorfodi i ddilyn system o safonau a fyddai`n feichus i’r BBaCh 
cyffredin. 
 

31 Gobeithiwn fod yr ymateb hyn o ddefnydd i’r ymgynghoriad. Am wybodaeth pellach mae 
croeso i chi gysylltu â Non Rhys, non.rhys@fsb.org.uk  
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