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11 Mehefin 2020  
 

Annwyl gyfaill,  

 

Ym mis Mehefin 2019, cynhelais ddigwyddiad gyda Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus i edrych ar y berthynas rhwng caffael a’ch cynlluniau llesiant ac roedd yr 

adborth a gafwyd o’r digwyddiad yn bositif.    

Fel y gwyddoch, rydym yn mabwysiadu dull sydd wedi’ i brofi o greu cyfoeth 

cymunedol ledled Cymru.  Mae’r dull sy’n cael ei ddefnyddio drwy gaffael cynyddol, 

ble, os ydym yn manteisio i’r eithaf ar ein cadwyni cyflenwi, gallwn sicrhau cymaint o 

fanteision â phosibl i’n dinasyddion yng Nghymru.  Mae’r prosiect yn cael ei ariannu 

gan y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol (CLES).  Bydd fy swyddogion hefyd 

yn cefnogi ac yn cynnig cymorth parhaus.    

I ddatblygu’r gwaith hwn ymhellach, gofynnwyd ichi nodi a fyddai gennych 

ddiddordeb derbyn y pecyn pwrpasol ac arbenigol hwn o gymorth ac i nodi eich 

blaenoriaethau ar gyfer sicrhau cyfoeth cymunedol trwy gaffael, a sut y mae hyn yn 

cefnogi’r Economi Sylfaenol; a’ch parodrwydd i fod yn rhan o’r prosiect.   

Bryd hynny, bu i nifer o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wirfoddoli i fod yn rhan 

o’r gwaith cychwynnol gyda CLES.  Mae’n ddrwg gennyf am yr oedi wrth anfon 

ymateb i chi ond fel rhan fwyaf o sefydliadau y sector cyhoeddus, ein blaenoriaeth 

oedd ein hymateb i’r argyfwng Covid-19 ac mae’n parhau i fod felly.  Rydym yn deall 

ei fod yn bosibl bod amgylchiadau wedi newid ers eich cytundeb gwreiddiol i 

fod yn rhan o’r prosiect, felly byddai o gymorth pe gallech ymateb drwy adael 

imi wybod a ydych yn gallu ail-ddechrau y gwaith gyda ni dros yr wythnosau 

nesaf i ail-ddechrau’r prosiect.   

Rwy’n credu’n gryf bod creu sicrwydd a chynaliadwyedd o fewn cadwyni cyflenwi yng 

Nghymru wedi dod yn fwyfwy pwysig hyd yn oed wrth inni ddechrau’r paratoadau i 

ddod o’r pandemig hwn.  Yn wir, mae gwella’r Economi Sylfaenol yn parhau i fod yn 

rhan ganolog o’n Rhaglen Lywodraethu.  Rydym yn gwybod y bu effaith ddifrifol ar rai 

sectorau yn dilyn yr argyfwng hwn, a bydd angen cynnal sgyrsiau o ddifrif ynghylch 
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gwariant cyhoeddus yng Nghymru.  Rydych yn brif randdeiliaid wrth gynnal a 

datblygu eich economïau lleol; bydd gennych ran bwysig i’w chwarae i helpu i lenwi’r 

bylchau yn ein sectorau ledled Cymru, a byddwch yn cytuno bod dadansoddi data 

gwariant yn hanfodol i sefydlu’r llwybrau ar gyfer cyflenwi a galw fel rhan o’r gwaith 

hwn, i sicrhau bod gan eich cymunedau fynediad at gynnyrch a gwasanaethau da.  

Bydd fy swyddogion, wrth gydweithio â CLES, yn cynnal y dadansoddiad hwn ac yn 

galw ar eich cyfraniad, fydd yn hanfodol er mwyn sicrhau llwyddiant.   

Rwy’n edrych ymlaen at eich ymateb cyn gynted â phosibl. 

Rwyf hefyd yn anfon copi o’r llythyr hwn at y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a 

ddewisodd beidio cymryd rhan yn y gwaith sy’n cael ei wneud mewn partneriaeth â 

CLES, er gwybodaeth iddynt.   

 

Yn gywir  
 

 
 
 

Lee Waters AC/AM 

Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
Deputy Minister for Economy and Transport 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


