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TESTUN: 

Caffael Lles yng Nghymru – Adolygiad i sut mae 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gosod 

sail i gaffael yng Nghymru a chynnig o gymorth 

gan y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol. 

 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

Mae’r adroddiad gan swyddfa Comisiynydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol o ran eu 

hadolygiad i gaffael yng Nghymru, a chynnig gan Ganolfan Strategaethau Economaidd 

Lleol a Llywodraeth Cymru i Gonwy a Sir Ddinbych gymryd rhan yn ei raglen i gael 

mynediad at yr arbenigedd a’r gefnogaeth i archwilio dulliau creu cyfoeth cymunedol, 

gyda sylw ar gaffael cynyddol. 

 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  

Er bod yr adroddiad wedi ei anelu at gyrff cyhoeddus, oherwydd fod y BGC yn cynnwys 
cyrff cyhoeddus yn bennaf, ac oherwydd fod Cyngor Sir Ddinbych wedi bod yn destun 
adolygiad, mae’n ddoeth i'r BGC ystyried argymhellion Comisiynydd Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol ynghyd â’r cynnig o gymorth gan y Ganolfan Strategaethau 
Economaidd Lleol. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion?  

 
3.1 Bod y Pwyllgor yn ystyried y manylion o fewn yr adroddiad a’r cynnig o gymorth gan y 

Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol, a phrun a fyddai'n hoffi cyfranogi yn y 
rhaglen neu peidio. 

 
4. Manylion yr Adroddiad  

 
4.1 Mae adroddiad y Comisiynydd wedi ei atodi yn Atodiad 1. Mae’n cynnwys 

argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru (t39) a chyrff cyhoeddus (t44). Mae 3 
argymhelliad ar gyfer cyrff cyhoeddus, wedi ei aralleirio fel:  
 

a) Adnabod cyfleoedd yn well ar gyfer gwneud yn fawr o effaith gymdeithasol, 
economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol caffael; 



b) Symud y pwyslais tuag at well ystyriaeth o ganlyniadau hirdymor sy’n gysylltiedig 
â chaffael, yn hytrach na’r sylw presennol ar broses a chostau tymor byr 
contractau. 

c) Gallai cyrff cyhoeddus gydweithio’n fwy effeithiol er mwyn rhannu dysgu, gallu a 
sgiliau.  

 
4.2 Mae manylion y cynnig o gymorth gan y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol 

wedi eu cynnwys yn Atodiad 2. Mae trafodaethau ynglŷn â threfniadau ymarferol, 
cyfleoedd i gydweithio, a ble gallai’r Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol 
ychwanegu gwerth, wedi cychwyn gyda chydweithwyr yng Nghonwy a Sir Ddinbych, 
ond maen nhw’n dal ar y gweill. Rhoddir diweddariad llafar yn y BGC, oherwydd 
dyddiadau cau’r adroddiad cyn dyddiad y cyfarfod. Dylid nodi fod y Ganolfan 
Strategaethau Economaidd Lleol wedi ei hariannu gan Lywodraeth Cymru hyd at 
Rhagfyr 2021, felly mae pwysau o ran amser. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at Flaenoriaethau’r BGC?  

Dylai’r gwaith hwn gefnogi cyrff cyhoeddus sy’n aelodau o’r BGC er mwyn sicrhau 
budd ehangach a hirdymor o’u gweithgarwch caffael. Mae syniad yn ei le i briodi’r 
cynnig o gymorth gan y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol gydag amcan 
amgylcheddol y BGC o gyfrannu at ostyngiadau allbwn carbon, er bod y trafodaethau 
mewn cyfnod cynnar a rhoddir diweddariad ar lafar yn y BGC. 

 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?  

Mae’r cynnig o gymorth gan y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol wedi ei 
ariannu gan Lywodraeth Cymru, ond bydd angen ymrwymiad o le gan gydweithwyr 
caffael cyrff cyhoeddus er mwyn gallu darparu prosiect effeithiol yn unol â'r dyddiad 
terfynu cyllid yn Rhagfyr 2021. 

 
 


