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Caffael dan y chwydd wydr

Y cyfle £6 biliwn

Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gwario

dros £6 biliwn bob blwyddyn ar gaffael gan

gynnwys nwyddau, gwasanaethau a gwaith;

mae hyn yn cynrychioli bron i draean o

gyfanswm gwariant blynyddol datganoledig

Cymru, ac amcangyfrifir y bydd gwasanaethau

cyhoeddus Cymru dros y degawd nesaf yn

gwario dros £60 biliwn. Dychmygwch yr hyn y

gallai ei olygu pe bai'r arian hwn yn cael ei

wario ar brynu pethau a gwella llesiant

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a

diwylliannol pobl a chymun-edau yng

Nghymru? Mae gan Gymru gyfle i feddwl sut a

ble i wario'r arian hwnnw er budd

cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.  

Dylai Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

fod yn fframwaith trosfwaol ar gyfer caffael

cyhoeddus yng Nghymru. Mae caffael yn un

o'r saith maes corfforaethol ar gyfer newid

yng nghanllaw statudol y Ddeddf (Rhannu

Pwrpas: Rhannu Dyfodol SPSF 1: Canllawiau)

a rhaid iddo fod yn faes ffocws allweddol i

gyrff cyhoeddus wrth gyflawni eu

rhwymedigaethau o dan y Ddeddf. 

Diffiniad caffael cynaliadwy yn Datganiad
Polisi Caffael Cymru

“Y broses lle mae cyrff yn diwallu eu

hanghenion am nwyddau, gwasanaethau,

gwaith a chyfleustodau mewn ffordd sy'n

cyflawni gwerth am arian ar sail oes gyfan o ran

manteision i'r sefydliad dros y  cenedlaethau,

ond hefyd i gymdeithas a'r economi, ac yn

lleihau'r niwed i'r amgylchedd yr un pryd”.
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Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn

rhoi cyfle i ni drawsnewid y ffordd y mae caffael

yn cael ei ddarparu yng Nghymru. Trwy symud

tuag at ddull sy'n seiliedig ar ganlyniadau,

gallwn sicrhau bod y £6 biliwn a werir yn

flynyddol yn sicrhau'r canlyniadau gorau ar

draws pob un o bedair elfen llesiant ac yn helpu

i wella llesiant economaidd, cymdeithasol,

amgylcheddol a diwylliannol ar gyfer

cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. 

Y Weledigaeth i 

gaffael y sector cyhoeddus

yng Nghymru 

Gwelir ar ddechrau'r benod hon y weledigaeth

trosfwaol ar gyfer y sector cyhoeddus, gyda

llesiant wrth wraidd. Yn y weledigaeth hon,

mae caffael yn gallu sicrhau buddion

diriaethol, hirdymor a chanlyniadau ehangach i

Gymru; mynd y tu hwnt i'r buddion cymunedol

a fynnir, er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf y gall

canlyniadau caffael ei sicrhau i'n cymunedau

nawr, ac yn y dyfodol. 

Mae caffael yn unol â'r Ddeddf yn rhoi cyfle

sylweddol i gyrff cyhoeddus datblygu tuag at

eu hamcanion llesiant a'n nodau llesiant

cenedlaethol. Bydd ystyried caffael trwy lens y

Ddeddf yn helpu cyrff cyhoeddus, a'r cwmnïau

y maent yn eu prynu oddi wrthynt ac yn

gweithio gyda nhw, i: 

Fel rhan o fy rhaglen waith, “Y Gallu i

Greu”, cynhyrchais 'teithiau' ar gyfer pob

un o'r saith nod llesiant, fel arweiniad i

gyrff cyhoeddus ar y camau y dylent a

sefydliadau eraill fod yn eu cymryd ar eu

taith i gyrraedd y nodau. Mae Caffael teg a

lleol yn thema o fewn Taith i Gymru

Lewyrchus, ac mae Defnydd a Chaffael

moesegol yn thema o fewn Taith i Gymru

sy'n Gyfrifol ar lefel fyd-eang - mae'r

teithiau hyn yn cynnwys camau y gall cyrff

cyhoeddus eu cymryd ynghyd ag

enghreifftiau ac astudiaethau achos.

cefnogi cyfleoedd cyflogaeth, sgiliau a

hyfforddiant lleol i bobl o bob oed (Cymru

Lewyrchus) 

lleihau ein defnydd o adnoddau naturiol a

hyrwyddo economi gylchol (Cymru

Gydnerth) 

lleihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr a'n

cyfraniad at newid yn yr hinsawdd (Cymru

Lewyrchus a Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel

Fyd-eang) 

gwella ein hamgylchedd naturiol a

gwarchod bioamrywiaeth (Cymru

Gydnerth) 

adeiladu cymunedau mwy cydlynol gyda

mentrau cymdeithasol ffyniannus a

busnesau bach a chanolig (Cymru o

Gymunedau Cydlynus) 

cefnogi gwell iechyd corfforol a meddyliol

(Cymru Iachach) 

cyflawni gwaith gweddus gydag amodau

cyflog teg a chyfartal (Cymru sy’n Fwy

Cyfartal) 

adlewyrchu amrywiaeth a diwylliant ein

holl gymunedau (Cymru â Diwylliant

Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu)

annog mwy o ddinasyddiaeth foesegol a

byd-eang (Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-

eang) 
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Mae gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei

feddwl a'i gredu yn rhan bwysig o wneud yn

siwr eu bod yn cael eu cynnwys. Dyna pam,

yn yr adran hon, roeddwn i eisiau rhoi blas o'r

hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthyf, ers

dechrau fy nhymor ac mewn perthynas a'r

adroddiad hwn. Roedd barn pobl yn cynnwys: 

Canfyddiad pobl o gaffael 

“Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol - wedi'r

holl gost, swn ac ymdrech i'w sefydlu,

diflannodd i bob pwrpas heb olrhain.”            

 

“Nid yw Buddion Cymunedol yn cael eu

sgorio'n effeithiol, felly nid oes unrhyw

werth i fod yn gwmni lleol neu Gymreig sy'n

gweithredu yng Nghymru. Dim gwerth i'r £

lleol a wariwyd.”            

 

“Rhwystr Gwerth Gorau - mae'r sector

cyhoeddus yn dal i weld y pris isaf y peth

mwyaf pwysig wrth wneud penderfyniadau

ar gaffael, sy'n cael ei effeithio ymhellach

gan fesurau cyni a thoriadau cyllidebau.”            

 

“Canfyddir bod caffael yn ymwneud ag

arbed arian. Sut y gall rhywun ystyried cost

oes gyfan, os yw bob amser yn dod yn ôl i

arbed arian?”            

 

“Mae deddfwriaeth Newyddiadur 

Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd

(OJEU) a'r UE (Undeb Ewropeaidd) yn

rhwystrau [canfyddedig] i atal dewisiadau

caffael arloesol.”            

 

“Anghysondeb mawr mewn prosesau

tendro rhwng awdurdodau.”            

 

"Nid oes unrhyw weithredu integredig ar

lefel Llywodraeth Cymru – maent yn llunio

polisïau i gyd arwahan”            

 

“Dim un diffiniad cyson o 'werth'.”              

 

“Diffyg cynllunio olyniaeth ac adnoddau i

gaffael i gyflawni ar gyfer cenedlaethau'r

dyfodol.”            

 

"Nid yw rhannu gwybodaeth mewn fforwm

agored yn digwydd, ond trwy fargeinio ar

lefel awdurdod lleol.” 
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Yn yr Wcrain, mae canlyniadau caffael y

sector cyhoeddus yn cael eu monitro gan

ei ddinasyddion. Mae'r platform ar-lein,

DoZorro, yn rhoi cyfle i ddinasyddion roi

adborth ar sut mae arian trethdalwr yn cael

ei wario, gan sicrhau bod y gwerth gorau

yn cael ei gyflawni trwy gomisiynu a

chaffael. 'Mae mwy na 930,000 o ddefny-

ddwyr unigryw wedi defnyddio porth

DOZORRO dros ddwy flynedd a

chofnodwyd mwy nag 84,000 o unedau

adborth'.
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“Hoffwn weld Cymru’n parhau i arwain mewn

cyfiawnder rhyngwladol, masnach deg, gan

weithio tuag at fyd gwell. Hoffwn weld masnach

deg yn cael ei hymgorffori ym myd busnes a

chaffael, yn ogystal â newid yn yr hinsawdd, yn

rhywbeth y mae byd masnach a mewnforio yn

gweithredu arno…”

(Llwyfan y Bobl) 

“Hoffwn weld Cymru fel cenedl o ddinasyddion

byd-eang, gyda rhagolwg rhyngwladol. Mae

Cymru eisoes yn cael effaith gadarnhaol ar rai o

gymunedau tlotaf y byd, ond gallai wneud

cymaint mwy - tyfu Cymru fel cenedl masnach

deg, cynyddu gallu Maint Cymru…”

(Llwyfan y Bobl))

“Mae angen arnom "Strategaeth Caffael Cyfrifol" Cymru sy'n nodi

setiau safonol o delerau ac amodau gyda dangosyddion

perfformiad allweddol wedi'u cyfuno â'r saith nod llesiant a phum

ffordd o weithio. Offer sydd wedi'u hymgorffori yn yr offer e-

Gaffael presennol sy'n meincnodi ac yn mesur y buddion a

gyflawnir trwy gydol cylch bywyd y contract a all roi map gwres i

ni o'r effaith gadarnhaol a'r buddion a gyflawnir, wedi'u dal trwy

Lwyfan Gwerth Cymdeithasol neu debyg”

(Syniadau Arloesol)

“Ar hyn o bryd mae polisïau ac arferion caffael yn

rhwystredig i wneud y gorau o wasanaethau a

nwyddau lleol. [Dylai] Llywodraeth Cymru ac

awdurdodau lleol cefnogi busnesau lleol yn

hytrach na polisïau sy'n awgrymu y byddant ond

mewn gwirionedd nid yn ei wneud, ond wedyn yn

ymgynghori ar gaffael a'r system yn aros yr un

fath.”

(Llwyfan y Bobl))

Eich Llais

Wrth ymgysylltu â dros 5,000 o bobl, mae'r safbwyntiau isod yn gynrychioliadol o'r

materion allweddol a rannwyd gyda fy swyddfa wrth lunio'r adroddiad hwn
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COVID-19 a chaffael

Rwyf am gydnabod rhai o'r enghreifftiau lle

mae caffael wedi sicrhau canlyniadau

cadarnhaol tra bod cyrff cyhoeddus yn gorfod

delio ag effeithiau COVID-19 ledled Cymru.

Mae timau caffael wedi bod wrth wraidd yr

ymateb hwn, gan sicrhau bod cyflenwadau

digon o offer hanfodol ar gael, yn enwedig yn

y sector iechyd. 

Mae Cyngor Caerdydd wedi derbyn

adborth cadarnhaol ar ddarparu taliad

cyflym o grantiau busnesau bach; 

Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo

£15miliwn ar gyfer cynllun dosbarthu

bwyd. Ar gais gan eu hawdurdod lleol, gall

y rhai mwyaf agored i niwed gael eitemau

hanfodol gan Bidfoods a Brakes; 

Mae Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu

Uwch (AMRC) Cymru wedi addasu eu

galluoedd i gynhyrchu archeb o 10,000 o

beiriannau anadlu yn y cyfleuster sy'n

eiddo i Lywodraeth Cymru ym Mrychdyn.

 

 

Mae COVID-19 yn dangos i ni y gall caffael

fod yn offeryn ystwyth a phwerus ar gyfer

arloesi; enghreifftiau o ble y gall proses

gaffael arferol gymryd misoedd, mae'n cael ei

wneud mewn ffracsiwn bach o hynny.   Er

enghraifft:

Yng Nghymru, addasodd Brathdy Brenhinol,

cynhyrchydd darnau arian, eu galluoedd

gweithgynhyrchu a chreu fisor meddygol,

gan gael cymeradwyaeth cynhyrchu màs o

fewn 48 awr. Mae'r fisorau meddygol yn

cael eu rhoi i ysbytai yng Nghymru. 
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Hoffem ddweud diolch i'r canlynol am eu
cyfraniad i fy nghwaith yn y maes hwn 

Dr Jane Lynch, Ysgol Fusnes

Caerdydd, Prifysgol Caerdydd.

 

Yr Athro Kevin Morgan, Prifysgol

Caerdydd.

 

Catryn Holzinger, Archwilio Cymru.

 

Vincent Hanley, Adeiladu

Arbenigrwydd yng Nghymru.

 

Emma Waldron, Cyngor Gweithredu

Gwirfoddol Cymru. 

 

Rhian Edwards, Canolfan

Cydweithredol Cymru. 

 

Keith Edwards, rhwydwaith Economi

Sylfaen & teclyn 'Can-Do'.

 

Milica Kitson, Adeiladu Arbenigrwydd

yng Nghymru.
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Ymchwil caffael ac Adolygiad Adran 20 

Mae caffael yn faes ffocws i'm swyddfa yn 2019-20. Gan weithio mewn partneriaeth â

Phrifysgol Caerdydd rydym yn cynnal ymchwil i sefydlu i ba raddau y mae'r Ddeddf yn llywio

penderfyniadau comisiynu a chaffael ar draws pob un o'r 44 corff cyhoeddus yng Nghymru.

Mae gennym ddiddordeb mewn: 

i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus yn ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

mewn contractau a fframweithiau caffael, ac yn benodol sut y maent yn ystyried effaith

hirdymor yn eu penderfyniadau; 

 

i ba raddau mae caffael yn cefnogi cyflawni amcanion llesiant y Cyrff Cyhoeddus (a chamau

tuag at y rhain). 

   Roedd ein hymchwil yn cynnwys:

Ymchwil ragarweiniol ddesg ar bolisïau caffael cyhoeddedig a chanllawiau cyfredol;

 

Ystyried cynnydd y mae cyrff cyhoeddus yn gwneud wrth gyflawni eu hamcanion llesiant; 

 

Ymgysylltu â rhanddeiliaid mewn digwyddiadau a fforymau rhanbarthol; 

 

Gwybodaeth, a gyflwynwyd gan 41 allan o 44 o'r cyrff cyhoeddus, sy'n ymwneud â sut

mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn cael ei chymhwyso i'r dull comisiynu a

chaffael cyrff cyhoeddus a sut mae amcanion llesiant yn llywio penderfyniadau caffael.

Mae canfyddiadau o'n hymchwil yn dangos nad oes dull unedig ar hyn o bryd o gymhwyso'r

Ddeddf i gaffael y sector cyhoeddus. 

Er bod tystiolaeth yn dangos yn gyffredinol bod cyrff cyhoeddus yn cymryd camau i

gymhwyso'r Ddeddf yn ystod y broses gaffael, nodir  yn  ystod  y cyfnod  ymchwil bod 

arweiniaeth, cyfranogiad,  adnoddau a gallu, ynghyd â'r dirwedd cymhleth yn heriau i

gaffael gynaliadwy.

Gan adeiladu ar yr ymchwil gychwynnol hon, sbardunais Adolygiad Adran 20 ym mis

Mawrth 2020 i archwilio arfer caffael 9 corff cyhoeddus yn ffurfiol. Bydd hyn yn fy helpu i

gael dealltwriaeth mwy manwl o sut mae ymdrechion i gymhwyso'r Ddeddf i'w

penderfyniadau caffael yn eu helpu i gyflawni, neu gymryd camau i gyflawni, eu hamcanion

llesiant a sut mae'r ffyrdd statudol o weithio yn llywio eu dull caffael. 

Yng ngoleuni COVID-19 a'r pwysau ychwanegol sy'n cael ei roi ar gyrff cyhoeddus sy'n

delio ag effaith argyfwng, rwyf wedi penderfynu oedi'r Adolygiad hwn a byddaf yn ailasesu'r

sefyllfa ym mis Medi 2020. Bydd yr Adolygiad yn ailddechrau unwaith y bydd llai o straen ar

Brif Weithredwyr, timau caffael a chydweithwyr sy'n ddealladwy yn gweithio'n galed i

ymateb i'r pandemig cyfredol. 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020
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Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

Datblygu arweinyddiaeth

sy’n cefnogi dull strategol i

gaffael, gan gydnabod ‘pŵer

drwy brynu’ 

Mae angen arnom arweinwyr gwasanaethau

cyhoeddus a'r rhai sy'n gwneud

penderfyniadau i gydnabod potensial

strategol caffael trwy godi ei broffil a rhoi

asiantaeth ac awdurdod i weithwyr

proffesiynol caffael i achub cyfle o'r ffyrdd

newydd o weithio. Mae angen mandad clir ar

swyddogion gan wleidyddion i'w galluogi i

dderbyn costau ymlaen-llaw uwch lle y mae

angen, i sicrhau gwerth ychwanegol hirdymor,

ar draws y system. 

Mae llu o adroddiadau ac ymholiadau dros y

blynyddoedd diwethaf wedi tynnu sylw at

gyfleoedd ar gyfer newid mewn caffael

(Archwilio Cymru, 2017; Ymchwiliad Pwyllgor

Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad, 2018;

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, 2019). 

 Mae'r adroddiad yn 2017 gan yr Archwilydd

Cyffredinol wedi ganfod bod gan y gwariant

yn y sector cyhoeddus yn potensial sylweddol

i yrru canlyniadau cymdeithasol, economaidd,

ac amgylcheddol i bobl Cymru. Canfu’r

adroddiad hefyd, er bod cynnydd clir wedi’i

wneud o ran dyfnhau y gallu o fewn caffael i

gyflawni canlyniadau cymdeithasol

cadarnhaol (yn enwedig ers mabwysiadu

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ),

roedd yn glir bod lle i wella yn y maes hwn.

Yn ôl Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru,

mae'r newidiadau sydd eu hangen i

weithredu caffael cyhoeddus cynaliadwy yn

cynnwys defnyddio cymalau cytundeb i

integreiddio cynaliadwyedd trwy gydol yr holl

broses gaffael; ymgysylltiad gwell â'r

cyflenwyr; a rheoli cytundebau barhaol yn fwy

effeithiol.  

Ar hyn o bryd, mae llawer o ffocws ar gaffael

fel ysgogiad ar gyfer newid ehangach, a

chonsensws y gellir gwneud mwy i yrru

caffael ar sail canlyniadau. Gyda'u gilydd, mae

hyn yn rhoi pwyslais o'r newydd ar y gallu a'r

cyfle i gaffael cyhoeddus gyflawni

canlyniadau economaidd, cymdeithasol,

amgylcheddol a diwylliannol cadarnhaol i

bobl Cymru. 

Yr heriau a'r cyfleoedd i

newid

Mae cyrff cyhoeddus yn cymryd camau i

gymhwyso'r Ddeddf, ond mae arweinyddiaeth

clir, adnoddau a'r gallu clir yn heriau ar gyfer

darparu caffael cynaliadwy.

Mae angen i'r broses o gomisiynu a chaffael

fod yn strategol, ynghyd â tystiolaeth i

arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus

ynghylch pa ddulliau sy'n gweithio orau. Mae

angen i arweinwyr ein cyrff cyhoeddus

gydnabod y gall caffael gefnogi a chyflawni

blaenoriaethau strategol ac amcanion a

chanlyniadau llesiant ehangach. Dylai'r

weledigaeth a'r arweinyddiaeth hon, gyda

chefnogaeth strwythurau ac adnoddau

priodol, gysylltu amcanion llesiant y sefydliad

â'i ddull o gaffael, gan y bydd hyn yn galluogi'r

' hyrwyddwyr Deddf ' sy'n gweithredu o fewn

timau caffael i sicrhau gwerth ehangach. 

Er mwyn i gaffael bod yn gynaliadwy ledled y

sector cyhoeddus yng Nghymru gofynnir i

uwch hyrwyddwyr a fydd yn darparu

gweledigaeth strategol, yn ymrwymo i

weithredu newid, yn cymryd perchnogaeth

dros dargedau ac yn gyrru arfer da ledled eu

sefydliadau. Mae'r Ddeddf yn rhoi cyfle i

ddarparu caffael arloesol; caffael sy'n

canolbwyntio ar werth hirdymor a sicrhau

canlyniadau gwell i Gymru.
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Lle rydyn ni nawr

 
 

Fel yr pwysleiswyd gan Ganolfan Polisi

Cyhoeddus Cymru yn eu hadroddiad ar

Gaffael Cyhoeddus Cynaliadwy (2019), fe

ddaeth wasanaethau caffael o dan

feirniadaeth yn ddiweddar gan Archwilio

Cymru a Phwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y

Cynulliad Cenedlaethol. 

 

Yn dilyn adolygiad ac ymgynghoriad ar

strwythurau cenedlaethol cyfredol,

cyhoeddodd Ysgrifennydd Cyllid y Cabinet ar

y pryd (yn 2018) y byddai'r Gwasanaeth

Caffael Cenedlaethol yn dod i ben yn ei ffurf

bresennol dros amser a datblygir strategaeth

gaffael newydd. Roedd y datganiad

ysgrifenedig hwn yn nodi sawl blaenoriaeth ar

gyfer caffael cyhoeddus yng Nghymru, gan

gynnwys: “Canolbwyntio mwy ar sicrhau 

cytundebau caffael ar y cyd yn unol â 

blaenoriaethau rhanbarthol a lleol. Yn ogystal 

â chaniatáu'r mynediad gorau posib at 

gyflenwyr Cymru, ... hefyd yn ategu'r nodau yn 

y Cynllun Gweithredu Economaidd,

y rhaglen ddatgarboneiddio a'n hymdrechion i 

wneud Cymru'n Genedl Gwaith Teg drwy 

arferion caffael a gwariant cyhoeddus.”

Ers hynny, bu awydd cynyddol i greu mwy o

enillion cymdeithasol ac economaidd o'r

gwariant caffael cyhoeddus blynyddol o £6

biliwn ledled Cymru

Mae yna ymrwymiad gwleidyddol o'r

newydd tuag at sicrhau bod caffael yn

ysgogiad wrth yrru uchelgeisiau ehangach

ond hyd yn hyn nid oes strategaeth, proses

na chefnogaeth gaffael glir i rannu dysgu a

sbarduno gwelliant ar draws y sector

cyhoeddus yn unol â'r Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol. 

 

Mae nifer o fentrau Llywodraeth Cymru

bellach yn galw am ddefnyddio caffael i ysgogi

canlyniadau cymdeithasol, economaidd ac

amgylcheddol ehangach, gan gynnwys

cynhyrchu gwaith teg, rhoi hwb i economïau

lleol, gostwng yr ôl troed carbon, ac atal

masnachu mewn pobl mewn cadwyni

cyflenwi. Fodd bynnag, nid oes strategaeth clir

o hyd, na chwaith broses na chefnogaeth

genedlaethol i rannu dysgu a sbarduno

gwelliant yn unol â Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Mae arweinyddiaeth ar lefel genedlaethol a

lleol yn anghyson a chanllawiau cyfredol yn

annigonol o ran darparu'r cymorth

angenrheidiol i ymgorffori'r Ddeddf. Disgwylir i

lawer o gyrff cyhoeddus ddilyn y strategaeth

gaffael genedlaethol. Ar ben hynny, nid yw

Datganiad Polisi Caffael Cymru wedi'i

ddiweddaru ers 2015 ac felly nid yw'n unol â'r

Ddeddf. Rwyf eisoes wedi galw am

ddiweddaru'r datganiad hwn i adlewyrchu'r

gofynion a roddir ar gyrff cyhoeddus fel rhan o

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Nid yw'r diweddariad hwn wedi'i wneud eto. 
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Mae Papur Gwyn Llywodraeth Cymru "Cymru

fwy cyfartal: atgynerthu partneriaeth

gymdeithasol" yn cynnig 'Bil i gryfhau ein

trefniadau partneriaeth gymdeithasol', gan

gynnwys gofyniad i 'gyrff cyhoeddus

penodedig gynhyrchu strategaeth gaffael yn

unol â chanllawiau statudol.' Er mwyn sicrhau'r

effaith fwyaf, dylai hyn gynnwys arweiniad ar

sut i ddatblygu strategaeth gaffael yn unol â

gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol. 

 
Mae yna enghreifftiau o ble mae

arweinyddiaeth yn cymryd dull strategol i

ystyried cenedlaethau'r dyfodol. Yn 2019,

ymrwymodd Llywodraeth Cymru i fuddsoddi

£100m ym Mhrosiect Cymoedd Technoleg

dros y deng mlynedd nesaf. Mae'r

buddsoddiad hwn yn darparu swyddi gwell

yn nes at adref, o fewn y sector technolegau

newydd a gweithgynhyrchu uwch, gan

sefydlu Canolfan Camfanteisio Digidol

Genedlaethol yng Nglyn Ebwy. Mae'r

Ganolfan yn gartref i ragoriaeth ar gyfer

digidol a diogelwch seiber.  

“Mae angen rhaglen newid arnom wedi’i

hadeiladu ar sail cysylltiadau ymroddedig ac

uchelgeisiau cytunedig. Dylai hyn ganolbwyntio

ar y broses wleidyddol a chreu “cynghreiriau ar

gyfer newid” i rymuso’r rheini sydd eisiau newid

ar y cyd, gan ganolbwyntio ar faterion a

gweithgareddau penodol lle gallwn gyflawni

newid; bydd angen cydweithredu, hwyluso a

dysgu ar lefel hirdymor a pharhaol, trwy

ymgysylltu gwneuthurwyr -newid a sefydlu

cymunedau ymarfer da. Bydd rhaid

canolbwyntio ar hwyluso'r newid mewn ffordd

rhagweithiol trwy cael ymrwymiad gan a

gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol, gan

ddechrau gyda rhai sectorau yn y lle cyntaf. Dim

ond rhan o'r stori yw caffael a bydd angen

newid ar draws y gadwyn gyflenwi gyfan."

Yr Athro Karel Williams, Athro Cyfrifeg ac

Economi Wleidyddol, Ysgol Fusnes

Alliance Manchester. 

Nid oes strategaeth caffael genedlaethol

clir, na chwaith broses na chefnogaeth i

rannu dysgu a sbarduno gwelliant yn

unol â Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol.

Mae adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan

Lywodraeth Cymru - Cynnydd tuag at

ddatblygu tirwedd caffael newydd yng

Nghymru - yn rhoi diweddariad ar ei gwaith

diweddar yn ogystal â nodi eu ffordd newydd

o weithio.

 

Roeddwn yn siomedig o weld nad yw'r

Ddeddf yn cael ei hamlygu fel fframwaith sy'n

sail i'w dull gweithredu. Er mwyn gwneud

naratif Llywodraeth Cymru yn fwy defnyddiol i

gyrff cyhoeddus, dylai'r ddogfen gynnwys

esboniad clir o sut y dylai'r Ddeddf fod yn

fframwaith ar gyfer caffael cyhoeddus yng

Nghymru a'r cysylltiadau rhwng cyflawni polisi

a'r saith nod llesiant cenedlaethol. 
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Yn ystod fy ymchwil caffael, rhannodd llawer o

gyrff cyhoeddus eu dogfennau canllaw caffael.

Dangosodd y dystiolaeth hon fod diffyg

cysondeb yn y canllawiau a gynhyrchir gan

bob corff cyhoeddus i ymgorffori'r Ddeddf

trwy gydol y broses gaffael. 

Datblygodd Lywodraeth Cymru yn

ddiweddar canllawiau ar gyfer y sector

cyhoeddus ar ddatgarboneiddio, a

Dangosfwrdd Datgarboneiddio i alluogi cyrff

cyhoeddus i ddadansoddi dwyster carbon

eu gwariant. Mae hwn yn adnodd

defnyddiol, ond mae'n ychwanegu at y llu o

ganllawiau sy'n bodoli, ac os na chaiff ei

integreiddio â gofynion eraill gellid ei

ystyried yn faich ychwanegol.  

Mae WRAP Cymru yn darparu cefnogaeth i

gyrff cyhoeddus, gan dynnu sylw at sut y

gall defnyddio cynnwys wedi'i ailgylchu a

nwyddau wedi'u hailddefnyddio sicrhau

canlyniadau caffael cynaliadwy.  Gellid 

ystyried canlyniadau astudiaethau achos

WRAP Cymru ar lefel arweinyddiaeth wrth

ddatblygu strategaethau caffael i gefnogi 

 canlyniadau caffael yn unol â'r Ddeddf. 

Dylai pob corff cyhoeddus, gyda Llywodraeth

Cymru yn arwain trwy esiampl, adolygu eu dull

caffael a'u gweithgareddau, i nodi cyfleoedd i

gynyddu i'r eithaf yr effaith gymdeithasol,

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol o'u

penderfyniadau gwariant.

Dylai pob corff cyhoeddus, gyda Llywodraeth

Cymru yn arwain trwy esiampl, defnyddio lens

y Ddeddf tra'n gwneud pob penderfyniad

caffael- trwy gymhwyso'r pum ffordd o

weithio, ystyried eu hamcanion llesiant a / neu

gamau a sut i wneud y mwyaf o gyfraniad i'r

saith nod llesiant ar ddechrau'r broses hyd yn

oed yn y cam cyn caffael.  

Ni ddylai hwn fod yn ddull blwch ticio, a'r

cwestiwn cyntaf y dylid ei ofyn ar ddechrau

pob proses gaffael yw: sut y bydd y

[fframwaith / contract / tendr] hwn yn ein

helpu i gyflawni ein blaenoriaethau strategol

a'n hamcanion llesiant? Yna dylid rhoi

gwybod i'r uwch arweinwyr yn rheolaidd am y

canlyniadau a ddarperir trwy gaffael. Dylent

hefyd gynnwys canlyniadau'r adolygiad hwn

yn eu hadroddiadau o dan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol a gwerthuso ei

weithrediad a'i effaith yn llawn er mwyn

cyfrannu at gynhyrchu tystiolaeth ar 'beth sy'n

gweithio' mewn cyd-destunau Cymreig a lleol. 
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Mae tri gwasanaeth tân ac achub Cymru 

wedi cydweithredu a chynhyrchu

strategaeth gaffael ar y cyd (2017-2022)

yn amlinellu eu hamcanion caffael a’u

camau i gyflawni’r amcanion hyn a fydd yn

annog ac yn hyrwyddo arfer gorau.   Un o’u

hamcanion yw ‘Mesur ac Effaith - mesur

gwelliant o fewn caffael trwy weithredu

fframwaith mesur perfformiad’ sydd â

chysylltiad clir â chaffael. Fodd bynnag, nid

yw'r strategaeth yn adlewyrchu pedwar

dimensiwn y Ddeddf oherwydd bod lles

diwylliannol yn absennol o'u hamcanion. 

 

Mae Dogfen Canllawiau Caffael Cyngor

Abertawe yn nodi bod y ‘pum ffordd o

weithio yn sail i bopeth a wnawn’ ac maent

yn darparu enghreifftiau o sut i ystyried

pob un o’r saith nod llesiant o fewn caffael.

Mae croeso i hyn, a byddwn yn eu hannog

i ymestyn y canllawiau i gynnwys ystyried y

camau y gellid eu cymryd i gyflawni eu

hamcanion llesiant. 
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Mae gwasanaeth Partneriaeth

Cydwasanaethau GIG Cymru yn darparu

gwasanaethau caffael ar ran yr holl fyrddau

iechyd yng Nghymru. Maent yn defnyddio

Templed Arbed / Mantais, a'u gwirio i

ddangos sut mae pob penderfyniad caffael

wedi ystyried y saith nod llesiant a'r pum

ffordd o weithio, ond heb unrhyw gyfle i

egluro sut oedd y canlyniad wedi cymrud y

camau i gyflawni'r Ddeddf. Mewn un

astudiaeth achos benodol a rannwyd gan

ybartneriaeth, tra'n edrych ar brynu

peiriannau MRI Anesthetig, peiriannau

anadlu a deoryddion babanod, gyda cyllid

oddeutu £300,000, roedd canlyniad yr

ymarfer hwn yn canolbwyntio ar yr arbedion

gost (o fwy na £140,000) yn hytrach nag

unrhyw ganlyniadau eraill y gellid eu

cyflawni. Roedd eu hystyriaeth o'r hirdymor

hefyd yn aneglur. Mae hyn yn adlewyrchu'r

meddylfryd cyfredol o arbed costau, lle nad

yw penderfyniadau caffael yn cael eu

hystyried trwy lens y Ddeddf. 

 

Defnyddir y Templed Arbed / Mantais hefyd

i fesur arbedion ar draws nifer o fyrddau

iechyd, ond nid oes archwiliad o sut mae’r

penderfyniad yn cefnogi camau i gyflawni

amcanion llesiant pob bwrdd iechyd. 

 

Cyfeiriodd un Templed Arbed / Mantais a

rennir gan y bartneriaeth at 'Tuag at Ddi-

wastraff' fel budd ychwanegol fel rhan o'r

arbediad. Fodd bynnag, dim ond dau o'r

byrddau iechyd sydd ag amcanion llesiant

sy'n gysylltiedig â lleihau gwastraff, gan

arwain at golli cyfleoedd i gyfrannu at

amcanion lles sefydliadau eraill. 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

Caffael llesiant: ffocws ar

ganlyniadau a mesur yr hyn

sy'n bwysig 

Mae angen i gyrff cyhoeddus ystyried caffael

yn gyson trwy lens y Ddeddf, gan wneud y

Ddeddf yn ganolog i gomisiynu, caffael,

monitro a gwerthuso canlyniadau. Byddai

ailddiffinio’r hyn a olygwn wrth ‘werth’ yn

galluogi cyrff cyhoeddus i ystyried sut y

gallant wella canlyniadau cymdeithasol,

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol

trwy eu penderfyniadau caffael, gan ddarparu

tystiolaeth o sut mae gwariant caffael yn

cyfrannu at gyflawni eu hamcanion llesiant.

Byddai cynnwys cymalau contract penodol

sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd a lles, a

phwysoli'r rhain fel rhan o'r sgorio, sy'n

gyfartal i'r ystyriaethau cost ac ansawdd, yn

cefnogi canlyniadau fel: 

“Mae angen i ni ganolbwyntio ar y canlyniadau

ac nid y broses gaffael.” 

Steve Edwards, Cyfarwyddwr

Rheoleiddio a Masnachol, Wales and

West Utilities.

adeiladau a iseldeiledd di-garbon,

effeithlon o ran adnoddau 

economi gylchol ac annog ailddefnyddio ac

ailgylchu nwyddau a deunyddiau 

darparu gwerth cymdeithasol trwy'r holl

gontractau caffael 

caffael bwyd lleol o ansawdd da, sydd yn

cael effaith gadarnhaol ar iechyd a

chefnogi busnesau lleol ynghyd â lleihau eu

hôl-troed carbon 
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Mae mesur gwerth cymdeithasol, y tu hwnt i'r

ffocws buddion cymunedol cyfredol ar

recriwtio a hyfforddi wedi'i dargedu, yn

cynnig ffordd i gyrff cyhoeddus ddal a

meintioli'r buddion ehangach y gellir eu

cyflawni trwy eu gweithgaredd caffael. Mae

angen proses symlach ar gyrff cyhoeddus,

gan leihau i'r eithaf y wybodaeth sy'n ofynnol,

gyda chanllawiau symlach (cyddwyso a

blaenoriaethu'r llu o adroddiadau, pecynnau

cymorth ac adnoddau presennol), a

chefnogaeth gyson, ynghyd â mwy o ffocws

ar reoli contractau yn well, er mwyn sicrhau

bod canlyniadau'n yn unol â'r Ddeddf.  

Lle rydyn ni nawr

 
 

Yn ystod ymchwil yr wyf wedi’i chynnal, rwyf

wedi darganfod bod rhai cyrff cyhoeddus yn

cwrdd ag ‘ysbryd y Ddeddf’ tra nad ydynt o

reidrwydd yn cymryd camau clir i gyflawni eu

hamcanion llesiant neu gymhwyso pob un o’r

pum ffordd o weithio. Efallai bod cyrff

cyhoeddus yn defnyddio'r ffyrdd o weithio ond

nid ydyn nhw'n cydnabod nac yn tystio bod

hyn yn gwreiddio'r Ddeddf. Enghraifft gyffredin

yw mai ychydig iawn o gyrff cyhoeddus sy'n

crybwyll atal neu gyfeirio at fesurau ataliol yn

eu dull o gaffael.  

Mae'r broses gaffael wedi gwella'n

sylweddol dros y degawd diwethaf; fodd

bynnag, mae gormod o ffocws o hyd ar

broses ac nid canlyniadau.

Rhannodd un corff cyhoeddus nifer o

enghreifftiau o fentrau a ddangosodd eu bod

yn cymryd camau i gwrdd â' 'ysbryd y

Ddeddf', gan gynnwys caffael cwpanau

bioddiraddadwy, ddargyfeirio gwastraff

bwyd o'r garthffos a defnyddio cyflenwyr

lleol. Fodd bynnag, nid oes unrhyw un o'u

hamcanion llesiant yn canolbwyntio ar y

materion hyn. Felly, roedd yn anodd iddynt

ddangos sut roedd eu penderfyniadau

comisiynu a chaffael yn cefnogi eu

hamcanion llesiant sefydliadol. 

gweithio'n effeithiol gyda chadwyni

cyflenwi lleol i gynyddu prentisiaethau

sydd ar gael i bobl ifanc, leol 

cadwyni cyflenwi moesegol a Masnach

Deg 

polisïau caffael a phrosesau tendro sy'n

ystyried ymdrechion ymgeiswyr i greu

lleoedd gwaith mwy cynhwysol ac effaith

ar gymunedau pobl dduon ac Asiaidd a

lleiafrifoedd ethnig yn fyd-eang, megis

caethwasiaeth fodern 

cytundebau cymryd-nôl lle mae'r cyflenwr

yn dychwelyd y cynnyrch ar ddiwedd ei

oes i'w ail-ddefnyddio, ei ail-

weithgynhyrchu a'i ailgylchu. 

 

 

 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
14

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/cp_european_commission_brochure_en.pdf


Nid yw cyrff cyhoeddus yn gyson yn cyfuno

eu dull caffael â'u hamcanion sefydliadol neu

llesiant ac nid yw gweithgareddau caffael yn

cymhwyso'r pum ffordd o weithio yn gyson. 

Mae'r Rhaglen ysgolion ar gyfer yr 21fed

ganrif yn rhoi cyfle i gyrff cyhoeddus i

ddarparu'r canlyniadau yn gysylltiedig â'r

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Trwy

ein hymchwil, rydym wedi gweld tystiolaeth

gan rai cyrff cyhoeddus sy'n rhan o'r rhaglen

hon sy'n cyflawni canlyniadau sy'n cyd-fynd

â'r Ddeddf, fel ysgolion carbon isel / ddi-

garbon. Fodd bynnag, nid yw hyn yn

digwydd yn gyson, ac mae adborth gan y

sector adeiladu wedi tynnu sylw at

brosiectau nad ydynt yn chwilio am

gyfleoedd i gyfrannu at yr holl nodau llesiant

cenedlaethol. 

 

Mae'r Model Economi Gylchol ar gyfer

adeiladu, a ddatblygwyd gan Adeiladu

Arbenigrwydd yng Nghymru, yn ganllaw

cynhwysfawr sy'n helpu i ystyried elfennau

llesiant ar bob cam o brosiectau adeiladu,

gan ddangos cyfleoedd i gynyddu cyfraniad

y Ddeddf i'r eithaf. 

Mae rhywfaint o ymrwymiad yng Nghymru i

sicrhau canlyniadau cynaliadwy, fel y gwelwyd

gan dros 150 o sefydliadau sy'n ymrwymo i

God Ymarfer ar gyfer Cyglogaeth Foesol

Llywodraethau Cymru (2017). Mae'r cod yn

gofyn i sefydliadau cyhoeddus, preifat a

thrydydd sector ymrwymo i gyfres o gamau

sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael ag arferion

gwaith anghyfreithlon ac annheg.

Hefyd, mae diffyg tystiolaeth o'r effaith bosibl y

gellir ei chyflawni trwy gaffael ar sail

canlyniadau. Mae tystiolaeth o bob rhan o'r

Undeb Ewropeaidd a thu hwnt yn cydnabod y

rôl flaengar y gall caffael ei chwarae wrth

annog gweithredu amcanion polisi sy'n

gysylltiedig. 
 

Mae'r astudiaethau achos hyn a chanllawiau

arfer gorau yn dangos ystod o ffyrdd y gellir

ymgorffori cynaliadwyedd yng nghytundebau'r

sector cyhoeddus. Fodd bynnag, mae'r rhain

yn ddisgrifiadol yn bennaf, heb fawr o ddata ar

ganlyniadau, effaith na gwerth am arian. Er

gwaethaf yr enghreifftiau niferus o gaffael

cynaliadwy ar waith, mae'r tystiolaeth yn brin o

effaith, yn enwedig o ran buddion ehangach y

gellir eu cyflawni i gymunedau, cymdeithas a'r

amgylchedd. 

Dangosodd ymchwil a gomisiynwyd ar ran

Tasglu Caffael Cynaliadwy'r Deyrnas Unedig

fanteision caffael cynaliadwy. Yn yr achos o

gyflwyno fideo-gynadledda ar gyfer

ymddangosiadau llys - fe newidiodd y

prosiect caffael y cludiant i'r carcharorion i'r

llys ar gyfer gwrandawiadau aros eu prawf a

grandawiadau eraill lle nad oeddent yn

dedfrydu, trwy gysylltiadau fideo, a

chynhyrchwyd buddion sy'n fwy na chostau'r

fideo-gynadledda. Trwy gostyngu dros saith

mlynedd,fe gynhyrchwyd gwerth elw net o

£645,776 ar gyfradd gostwng o 3.5%. Yn

ogystal ag arbed costau, roedd hyn wedi

arwain at fuddion cymdeithasol ehangach

hefyd.

Amddiffyn a hyrwyddo diwylliant lleol iaith,

celfyddydau a threftadaeth yr ardal.

Gweithredu fel stiwardiaid ein treftadaeth

ddiwylliannol a naturiol ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru. 

Adeiladu cymunedau, diwylliant ac iaith

gydnerth.

Wrth ystyried sut mae cyrff cyhoeddus yn

cofleidio ‘ysbryd y Ddeddf’ mae’r dystiolaeth

wannaf yn ymwneud â llesiant diwylliannol, er

bod diwylliant yn glir mewn llawer o amcanion

llesiant, megis: 
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Mae mesur ‘buddion cymunedol’ wedi 

bod ar waith ers blynyddoedd lawer yng

Nghymru, ond nid yw'r adroddiadau

ac effaith hyn yn cael ei rannu’n eang

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru ganllawiau ar

Caffael: Budd i’r Gymuned yn 2014, gan nodi

bod cynnwys 'buddion cymunedol' neu

'ofynion cymdeithasol' ym maes caffael y

sector cyhoeddus wedi'i gynllunio i sicrhau

bod materion cymdeithasol ac economaidd

ehangach yn cael eu hystyried wrth dendro

cyundebau adeiladu, gwasanaeth neu

gyflenwadau. Mae rhai cyrff cyhoeddus wedi

defnyddio buddion cymunedol yn

llwyddiannus i sicrhau canlyniadau ehangach;

fodd bynnag, nid yw effaith hyn yn cael ei

adrodd neu ei rannu . 

Mae cyrff cyhoeddus eraill yn edrych ar

ymestyn manteision cymunedol i gwmpasu

gwerth cymdeithasol, i ddal manteision

ehangach a cyfrannu tuag at llesiant

hirdymor a chydnerth yr unigolion,

cymunedau a chymdeithas yn gyffredinol: 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili wedi

ymgorffori buddion cymunedol yn eu Rhaglen

Ansawdd Safon Tai yng Nghymru. Arweiniodd

hyn at ddarparu cyfleoedd hyfforddi, 44 o

leoliadau gwaith, 114 o swyddi parhaol a 58 o

brentisiaethau sydd wedi’u creu gyda’r

gwasanaeth mewnol, contractwyr allanol a

phartner cyflenwi’r cyngor. 

Mae Cyngor Conwy wedi cynnwys cymalau

gwerth cymdeithasol yn eu hymarferion

caffael allweddol. Mae datblygiad Coed Pella

yn enghraifft wych o ddefnyddio caffael ar

gyfer ennill gwerth cymdeithasol. Mae'r

ganolfan ddiwylliant yn cael ei hadeiladu ar

hyn o bryd ac mae yna lleoliad gwaith

adeiladu wedi'i atgyfeirio gan OPUS sy'n

darparu cyfleoedd i rywun sy'n ddi-waith yn

yr hirdymor. Mae'r cyngor yn dadansoddi pa

mor dda y maent yn cefnogi ac yn hwyluso

datblygiad sefydliadau gwerth cymdeithasol

yng Nghonwy, gan sicrhau bod pawb yn

gweld y buddion ac yn hyrwyddo'r dull hwn.  

“Y model safonol ar gyfer mesur buddion

cymunedol yw pecyn cymorth mesur buddion

cymunedol Gwerth Cymru… mae’n or-

gymhleth ac er ei fod yn orfodol, rhwng 2014 a

2017 cafodd ei gymhwyso i gytundebau gwerth

cyfanswm o £310 miliwn yn unig, allan o £12

biliwn posib. Fy marn am fesur yw, pe bai

angen i ni ddangos canlyniadau, byddwn yn

mynd yn ôl at Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae yna fframwaith yno lle os oes mesurau

craff gennym ni, y dylen ni ar draws y

Llywodraeth, ar draws adrannau, ddeall yn glir

beth yw effaith y gwaith rydyn ni'n ei wneud yn

yr economi sylfaenol. 

Keith Edwards, ymgynghorydd tai

annibynnol a sylfaenydd pecyn cymorth

"Can-Do". 
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Mae Canolfan Cydweithredol Cymru (Busnes

Cymdeithasol Cymru) wedi datblygu

cwestiynau gwerth cymdeithasol sy’n

gysylltiedig yn â'r Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei thendrau. Ar

hyn o bryd nid oes unrhyw ganllaw ar hyn ar

gyfer cyrff cyhoeddus; fodd bynnag, mae

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn

archwilio datblygiad fframwaith mesur

gwerth cymdeithasol ar gyfer awdurdodau

lleol yng Nghymru ar sail y nodau llesiant. 

Roedd prosiect 2019-2020 a ariannwyd yn

rhannol gan yr UE trwy'r prosiect "Live Fair

Trade Fair" a reolir gan y Swyddfa Eiriolaeth

Masnach Deg, o'r enw Taith tuag at Gymru

sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang: cadwyni

cyflenwi’n deg, yn foesegol a chynliadwy' yn

arddangos ymarfer da a chamau ymarferol yn

gysylltiedig â defnydd a chynhyrchu

cynaliadwy. Crëwyd rhwydwaith i drafod

cyfleoedd ym meysydd bwyd, ynni a phlastig

/ gwastraff ac i rannu enghreifftiau da.

Tynnodd y prosiect sylw hefyd at chwe

phrosiect, dau ar ddatgarboneiddio, dau ar

blastig, a dau ar Fasnach Deg, gydag un o'r

rhain yn sicrhau cynnydd o 300% mewn

canlyniadau i ffermwyr Masnach Deg yn

Uganda. Gallai Lywodraeth Cymru a chyrff

cyhoeddus ystyried casgliadau ac

argymhellion y prosiect hwn i gefnogi

cyflawni canlyniadau caffael cynaliadwy.  

Mae defnyddio dangosyddion cynaliadwyedd

presennol yn un ffordd y gallai cyrff

cyhoeddus fod yn cymryd camau i gyflawni'r

Ddeddf, lle nad yw bob amser yn ymarferol i

ymgorffori buddion cymunedol. Er enghraifft,

mae Chwaraeon Cymru bellach yn caffael

coffi wedi'i ardystio'n Fasnach Deg a te sydd

yn ‘Rainforest Alliance’. Dylai cyrff cyhoeddus

archwilio cyfleoedd i gaffael cynhyrchion

ardystiedig cynaliadwy pryd bynnag y bo

hynny'n bosibl. 

Syniad Arloesol

Mae mesur gwerth cymdeithasol yn cynnwys

ystyried cyfleoedd caffael lleol. Mae

adroddiad diweddar Pwyllgor Economi,

Isadeiledd a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol

Cymru, Caffael yn yr Economi Sylfaenol, yn

argymell y dylai Lywodraeth Cymru ddarparu

eglurder pellach ar ddiffinio caffael lleol a sut

y penderfynir caffael lleol llwyddiannus. Mae

rhai ystyriaethau cynaliadwyedd wedi’u

hamlinellu yn nogfen Llywodraeth 'Dewis

Cyflenwyr: nodyn cyngor caffael i’r sector

cyhoeddus yng Nghymru' (2020). Fodd

bynnag, mae angen i ganllawiau ar gyflawni

canlyniadau caffael lleol, yn unol â'r Ddeddf,

fod yn fwy cynhwysfawr. 

Gallai cyrff cyhoeddus gadael allan elfen

brisiau'r broses dendro a gwneud tendrau

ar fetrigau ansawdd 100% yn seiliedig ar y

saith nod llesiant. Gall datblygwyr y sector

cyhoeddus gyhoeddi eu gost a ragwelir ar

gyfer y gwasanaeth / gwaith a gofyn i

dendrwyr faint yn ychwanegol y gallant ei

ddarparu y tu hwnt i set / manyleb ofynnol

o ofynion. Mae'n dendr cystadleuol o hyd,

ond mae ar sail ansawdd, nid pris. 

Dylai Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus

ddarparu tystiolaeth glir ar gyfer sut mae eu

gweithgareddau caffael yn cefnogi cyflawni

eu hamcanion llesiant. 

Dylai Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus

gynnwys cymalau cytundeb penodol sy'n

gysylltiedig ag amcanion / nodau llesiant ym

mhob cytundeb a fframwaith sector

cyhoeddus, gan ddefnyddio mesurau gwerth

cymdeithasol i ddal effaith. 
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Iechyd Cyhoeddus Cymru 

'Gwneud lle i natur' 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ystyried

canlyniadau eu penderfyniadau caffael a

chymryd camau i gyflawni ei dyletswydd

bioamrywiaeth drwy bum maes o weithredu

trwy eu cynllun 'gwneud lle ar gyfer natur'.

Mae enghreifftiau o'r camau sy'n cael eu

cymryd yn cynnwys plannu amrywiol,

ardaloedd blodau gwyllt ar gyfer peillwyr, a

gadael ardaloedd o laswellt heb ei dorri,

cynnwys staff a derbyn cyngor arbenigol

gan Gyfoeth Naturiol Cymru.  

TG yn addas ar gyfer cenedlaethau'r

dyfodol

Pwrpas ‘Circular Computing’ yw darparu

cynhyrchion TG premiwm, safon-menter

nad ydynt yn costio'r ddaear. Mae

gliniaduron heddiw eisoes yn addas at ei

bwrpas. Yn wir, mae 160 miliwn o liniaduron

newydd yn cael eu gwneud bob blwyddyn,

a mae 160,000 yn cael eu gwaredu bob

dydd yn yr UE yn unig, a gallai 70% o'r

gliniaduron hynny gael eu hailddefnyddio.

Ar gyfer pob gliniadur sydd wedi'i ail-

weithgyn-hyrchu maen nhw'n ei werthu,

mae ‘Circular Computing’ yn plannu pum

coeden, yn buddsoddi mewn rhaglenni ynni

cymdeithasol ac adnewyddadwy, sydd yn

creu effaith gymdeithasol sylweddol. Mae

eu cynhyrchion yn cael eu gwirio yn ddi-

carbon. Eu huchelgais yw newid sut mae'r

sector cyhoeddus yn prynu ac yn defnyddio

technoleg trwy arloesi a dull cynaliadwy.

Gellid defnyddio gwersi o ‘Circular

Computing’ i gaffael yn y sector cyhoeddus,

gan ddylunio'n benodol ar gyfer dadosod,

lle mae ystyriaeth ar gyfer sut y gellid

dadadeiladu'r cynnyrch. Mae hyn yn

darparu mwy o gyfleoedd i “adfywio cynhyr-

chion a deunyddiau ar wasanaeth ddiwedd-

oes"

 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

Canolbwyntio ar gynllunio

ariannol hirdymor

Fel y pwysleiswyd mewn rhan arall o Bennod 2,

mae ffocws parhaol ar gynllunio ariannol

byrdymor yn rhwystr allweddol i weithredu'r

Ddeddf ac mae'r un peth yn wir o ran y

cyfleoedd i gymhwyso'r Ddeddf i gaffael yn

well. Mae angen i ni fabwysiadu'r dull 'fflip

caffael,' h.y. cymryd golwg hirdymor ar werth a

herio'r sefyllfa arferol o chwilio am y pris isaf

bob tro, fel bod y canlyniadau a'r buddion

ehangach y gellir eu cyflawni yn cael eu

hystyried yr un â'r gost ymlaen llaw. 

Ar gyfer adeiladwaith, dylai Lywodraeth Cymru

hefyd symud i asesiadau sy'n seiliedig ar werth

oes gyfan sy'n ystyried costau cyfalaf a

gweithredol, ac nid asesiadau gwariant cyfalaf

syml (arian a wariwyd yn prynu neu yn cynnal

asedau sefydlog), gan annog ffyrdd newydd o

weithio i ddarparu gwell ansawdd o fewn yr

cyfyngiadau cyllid gwariant cyfalaf cyfredol.  

Lle rydyn ni nawr

 
 

Am lawer rhy hir, gwnaed penderfyniadau

caffael yn bennaf yn seiliedig ar gost ariannol.

Er bod angen i gyrff cyhoeddus allu dangos

gwariant cyfrifol a gwerth am arian, dylai cyrff

cyhoeddus fod yn canolbwyntio ar gostau a

buddion dros yr hidymor gan gynnwys costau

neu effeithiau ddi-ariannol (e.e. costau i bobl,

cymunedau neu'r amgylchedd).

Mae gormod o ffocws ar gost byrdymor yn

erbyn sicrhau canlyniadau ehangach

Rhwystr allweddol i gaffael cynaliadwy yw gall

gostio mwy, o leiaf yn y tymor byr, yn enwedig

pan nad yw costio oes gyfan yn cael ei

ystyried, hyd yn oed os yw’n cynnig arbedion

hirdymor a ‘gwerth’ ehangach. 
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Nid oes unfarn cyson o’r ‘gwerth’ ehangach y

gellid ei gyflawni. Mae gosod cyllideb

flynyddol hefyd yn rhwystr sylweddol lle mae

darparu llesiant ar gyfer cenedlaethau'r

dyfodol trwy benderfyniadau caffael wedi'i

gyfyngu gan y dull byrdymor hwn.

Mae cyrff cyhoeddus yn rhoi mwy o bwys ar

ansawdd (a gwerth ychwanegol fel is-set o

fewn hyn), ond yn ymarferol pan fydd hyn yn

cael ei bwysoli'n uwch na'r pris, rhoddir

pwysau yn aml ar gyrff cyhoeddus i dderbyn y

cais isaf. 

Dros ddeng mlynedd yn ôl, dangosodd

Tasglu Caffael Cynaliadwy'r DU fod caffael

cynaliadwy, pan ystyrir ei fod yn flaenoriaeth

sefydliadol, sydd yn cwestiynu'r angen i wario,

yn torri gwastraff, yn ceisio datrysiadau

arloesol ac yn cael ei ddarparu gan weithwyr

proffesiynol hyfforddedig yn lleihau gwariant

cyhoeddus, yn hytrach na'i ychwanegu ato yn

y tymor byr a'r hirdymor.

Yn ystod fy ymchwil, rhannodd un

awdurdod lleol astudiaeth achos o adeiladu

ysgol a gomisiynwyd am £7 miliwn, gyda

gofyniad i'w brosiect gyflawni ardystiad

Passivhaus. Mae tystiolaeth yn dangos eu

bod wedi ystyried pob un o'r pum ffordd o

weithio ac roedd esboniad o sut mae'r

prosiect yn cwrdd â deg o'u pymtheg

amcan llesiant, gan gynnwys gofalu am yr

amgylchedd nawr ac ar gyfer y dyfodol,

hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru, yn

ogystal â helpu plant i fyw mewn ffyrdd

iach.

Rhannodd awdurdod lleol arall astudiaeth

achos o adeiladu ysgol gynradd, lle nad yw

eu Canllawiau Cyflwyno Ansawdd a'u

Holiadur yn cyfeirio at eu dyletswydd i

fodloni gofynion y Ddeddf. Er y gellid

dehongli rhai cwestiynau sydd wedi'u

cynnwys yn y ddogfen fel rhai sy'n cymryd

camau i gyflawni'r Ddeddf, ni amlinellir

cyfraniad at yr amcanion llesiant eang iawn

fel datblygu economaidd ac adfywio,

addysg a chyngor effeithlon. Dylai'r gwersi

a ddysgwyd o brosiectau tebyg a

gymhwysodd y Ddeddf yn gynhwysfawr

fod wedi cael eu hystyried er mwyn osgoi

colli cyfleoedd a'r potensial i sicrhau

canlyniadau ehangach.  

“Hoffem weld awdurdodau lleol yn cael eu

cefnogi i helpu i ddeall, gofalu am, a helpu i

adeiladu gwasanaethau hamdden a diwylliant

cyhoeddus cydnerthol, a ddylai gael eu

comisiynu gan yr hyn y gellir ei ddarparu yn

hytrach na bod caffael yn cael ei yrru gan y

gost isaf. Er mwyn bod yn gydnerthol ac yn

gynaliadwy, mae angen i gytundebau

gwasanaethau (os yw'r gwasanaethau'n cael eu

darparu mewn partneriaeth ag ymddiriedolaeth

elusennol) bod yn gydweithredol, yn seiliedig

ar ganlyniadau, gyda risg a rennir, cyfrifo llyfr

agored, cael ei gomisiynu yn hytrach na caffael,

cydbwyso cost-effeithiolrwydd a chost-

effeithlonrwydd, ac yn bwysig symud i ffwrdd o

droi “hamdden” yng Nghymru yn ras i’r

gwaelod.”

Community Leisure
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Ffocws ar adeiladwaith

Roedd argymhellion gan Adeiladu

Arbenigrwydd yng Nghymru yn eu

hadroddiad ‘No Turning Back’, a gyhoeddwyd

yn 2010 ac a adolygwyd / a ddiweddarwyd

yn 2015, yn canolbwyntio ar gaffael

adeiladwaith, sy’n faes o wariant sylweddol

gan y sector cyhoeddus. Er bod sawl

datblygiad cadarnhaol wedi'u gwneud yn yr

amser hwn, mae'r cynnydd wedi bod yn

anghyson. Un o’u canfyddiadau mwy diddorol

yw y gallai 'ffocws ar gaffael fod wedi bod yn

wrthgynhyrchiol. Nid tendro yn unig yw

caffael. Dylai ymwneud ag agwedd gyfannol

tuag at gynllunio, dod â phartneriaid ynghyd

a chyflawni i fodloni gofynion rhanddeiliaid.

Mae'n ymddangos bod y diwydiant wedi

ymgolli mewn manylder cyfarwyddol am

brosesau a mentrau, pan mae cyflenwi a

darparu'r gwerth gorau (nid y gost isaf)' yw'r

mater pwysig. 

Mater penodol ar gyfer rhaglenni isadeiledd

yw'r ffordd mae cyllidebau cyfalaf a

gweithredu yn cael eu rhannu mewn modd

sy'n artiffisial (Capex / Opex). Nid yw hyn yn

cynrychioli gwerth am arian ac yn hwyluso

gwneud penderfyniadau byrdymor trwy

annog ystyried cost tymor byr ar draul cost

neu werth tymor hir. Mae angen dod â'r ddwy

gainc hyn at ei gilydd mewn un gyllideb i

ddarparu dull sy'n gyson â'r Ddeddf. 

Mae'r diwydiant adeiladwaith wedi ymrwymo

i gefnogi cleientiaid, isgontractwyr

contractwyr a chyflenwyr i drawsnewid

caffael trwy gaffael cydweithredol. Mae

Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru eisoes

wedi sefydlu grŵp llywio caffael sy'n gweithio

i ddod â thraws-sector o unigolion a

sefydliadau allweddol ynghyd yn eu meysydd

i fynd i'r afael â'r rhwystrau, a chanolbwyntio

ar atebion. 

Mae hefyd yn gweithio gyda grŵp

arweinyddiaeth ehangach i ddod â phob elfen

o'r broses gaffael ynghyd, manyleb cynllunio a

mesur i nodi rhwystrau a chynnig syniadau

newydd i gyflawni'r buddion mwyaf posibl o

brosiectau adeiladwaith yng Nghymru. 

Syniad arloesol

Creu canolfan rhagoriaeth caffael

[adeiladwaith] lle mae timau arbenigol yn

arwain caffael ynghyd â'r holl adnoddau

sydd ar waith, i gynorthwyo cysondeb a

sicrhau'r budd mwyaf. Byddant yn

gweithio i ‘Safon Cymru’ a fydd yn

cynnwys gofynion a safonau ar gyfer

adeiladwaith s'yn seiliedig ar y Ddeddf i

yrru effeithlonrwydd, torri gwastraff allan

ac adeiladu economi werdd ar gyfer y

dyfodol. Dylai Llywodraeth Cymru hefyd

greu Rhaglen Adeiladu Arloesol sy'n

ymestyn y Rhaglen Tai Arloesol gyfredol.

Gallai hyn greu “arddangoswyr arloesi” a

bod yn gyfle i ddod â sefydliadau ynghyd

ar gyfer cyfleodd ynglyn â

datgarboneiddio ac ynni glân.
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Cyfarfod Caffael Adeiladu Arbenigrwydd yng
Nghymru 
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Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

Hyrwyddo cydweithio

effeithiol, gyda'n gilydd a

chyflenwyr i wella rhannu,

dysgu, gallu a sgiliau 

Mae angen i gyrff cyhoeddus adeiladu sgiliau

a'r gallu o fewn caffael ar draws y sefydliad,

gyda hyfforddiant yn seiliedig ar fabwysiadu'r

pum ffordd o weithio a chyfleoedd i gyfrannu at

eu hamcanion llesiant ac yn ei dro y saith nod

llesiant cenedlaethol. Dylai cyrff cyhoeddus

gydweithio ag eraill, gan gynnwys cyflenwyr,

drwy amrywiaeth o rwydweithiau ffurfiol, i

rannu ymarfer i yrru uchelgais, adnoddau a'r

gallu i fabwysiadu arferion caffael cynaliadwy. 

Mae angen canolbwyntio mwy hefyd ar wneud

y mwyaf o'r cyfleoedd i gynyddu'r gallu o fewn

caffael, o bosib trwy gydweithredu'n fwy

effeithiol, i estyn effeithioldeb caffael ledled

Cymru. Gallai cyrff cyhoeddus hefyd gynyddu'r

safonau cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n

ofynnol mewn trefniadau cytundeb gyda

chyflenwyr i ddylanwadu ar y gadwyn gyflenwi

ehangach. 

Mae angen i ni hefyd fuddsoddi mwy mewn

datblygiad proffesiynol er mwyn i weithwyr

proffesiynol caffael fynd i'r afael â diffygion

sydd mewn gwybodaeth, sgiliau,y gallu ac

adnoddau sy'n rhwystro i caffael cynaliadwy

gael ei weithredu yn effeithiol. Dylai cyrff

cyhoeddus ymgorffori cyd-gynhyrchu a chyd-

ddylunio sy'n cynnwys y '3C' - cleientiaid,

contractwyr (gan gynnwys busnesau bach a

chanolig a busnesau cymdeithasol) a

chymunedau - i osod amcanion, diffinio gwerth,

nodi buddion cymunedol a gwneud prosesau'n

hawdd ac yn hygyrchol. 

Lle rydyn ni nawr

 

 

Mae rhwydweithiau fel rhwydwaith

Penaethiaid Caffael awdurdodau lleol, a

hwylusir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol

Cymru, eisoes yn gweithio gyda'i gilydd i

archwilio cyfleoedd i sicrhau canlyniadau

ehangach trwy gaffael ar sail gydweithredol a

rhanbarthol a rhannu dysgu. 

Mae strwythurau ar gyfer cydweithredu a

dysgu ledled Cymru yn eu lle ond nid

oes ganddynt gydlyniaeth na

chefnogaeth genedlaethol yn arbennig i

hwyluso cydweithredu ar draws

gwahanol sectorau , e.e. llywodraeth leol

ac iechyd

Ar hyn o bryd maent yn archwilio datblygiad

model gwerth cymdeithasol y gellir ei

fabwysiadu gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru

i ddangos y gwerth ehangach y gellir ei

gyflawni trwy gaffael. Mae enghreifftiau eraill

yn cynnwys y Fforwm Caffael Gogledd Cymru

a Fforwm Caffael Ceredigion sy'n dwyn

ynghyd bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus i rannu adnoddau a dysgu. Mae

gwasanaeth caffael ar y cyd wedi'i sefydlu

rhwng Cynghorau Sir y Fflint a Sir Ddinbych i

nodi cyfleoedd ar gyfer gweithio ar y cyd i

wneud y mwyaf o arbedion ar raddfa. Hyd

yma, mae deg prosiect cydweithredol wedi'u

caffael ar y cyd gyda deg prosiect arall wedi'u

nodi.  
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Ungry Young Man

Er mwyn cryfhau ymgyfranogiad, mae angen

pwyslais sylweddol ar adeiladu cysylltiadau

hirdymor o fewn ac ar draws sectorau.

21



Mae'n ymddangos bod trefniadau

cydweithredol yn newid yn gyson, ers i'r

newidiadau a gyhoeddwyd i'r Gwasanaeth

Caffael Cenedlaethol. Mae tystiolaeth a

gasglwyd o gyrff cyhoeddus yn dangos bod

hyrwyddwyr yn teimlo'n rhwystredig tra'n

gweithio i sicrhau canlyniadau caffael

cadarnhaol, yn aml heb gefnogaeth ehangach

sefydliadol, neu cymorth arweinyddiaeth,

gyda astudiaethau achos yn dangos yr effaith

hirdymor ar ganlyniadau caffael. Serch hynny,

nid yw'r gwersi o'r canlyniadau hyn yn cael eu

defnyddio trwy gydol y fframweithiau a

chaffael cydweithredol, gan arwain at fwlch

rhwng y canlyniadau sy'n bosib a'r

canlyniadau gwirioneddol. 

Mae pedwar tai sefydliadau ym Mlaenau

Gwent (Linc Cymru, Melin Homes, Tai

Calon a United Welsh), ynghyd ag Uned

Datblygiad Economaidd Cyngor Blaenau

Gwent, Canolfan Cydweithredol Cymru a’r

‘Coalfields Regeneration Trust’ wedi ymuno

i edrych ar gyfleoedd i weithio gyda'u gilydd

i gefnogi busnesau bach a chanolig. Mae

bron i 90% o fusnesau ym Mlaenau Gwent

yn gwmnïau bach sydd â gweithlu o llai na

naw o bobl. Maent yn anelu at ddeall yr

asedau y mae cymdeithasau tai yn eu dwyn

i economi sylfaenol Blaenau Gwent a nodi

prosiectau lle gallai mwy o gydweithredu

rhwng cymdeithasau tai a phartneriaid eraill

adeiladu cyfleoedd economi sylfaenol. 

 

Mae trefniant cyllido cyfun i gomisiynu llety

cartrefi gofal i bobl hŷn trwy Fwrdd

Partneriaeth Ranbarthol Gwent, sy'n

cynnwys pum awdurdod lleol a'r awdurdod

iechyd. Mae'r trefniant yn dangos camau i

fodloni Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol ac mae'n adlewyrchu

blaenoriaethau y cytunwyd arnynt yn lleol. 

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gwent

Mae gan y Gwasanaethau Tân ac Achub

yng Nghymru ‘Gynllun Contract Strategol’

pum mlynedd ar gyfer caffael cydweithredol

ar gontractau penodol, lle mae ystyriaeth

gryf i fusnesau bach a chanolig ac maent yn

ymgysylltu cyn tendro.

Tân ac Achub - Cynllun Contract Strategol 

Canfu canfyddiadau o'r ymchwil a wneuthum

fod gweithwyr proffesiynol caffael yn

cydnabod y rôl strategol y gall caffael ei

chwarae wrth ymgorffori'r Ddeddf pan fydd

adnoddau cywir ar gael ac yn gweithredu

mewn cydweithrediad ag adrannau eraill.

Rhagwelir yn y dyfodol, “y bydd y gadwyn

gaffael a chyflenwi yn cyfuno i greu un

swyddogaeth strategol.” 
 

Gallai sefydliadau fel y Sefydliad Siartredig

Caffael a Chyflenwi (CIPS), ynghyd â chyrff

academaidd ac eraill chwarae rôl allweddol o

ran gwella sgiliau a rhannu dysgu. Fodd

bynnag, bydd hwyluso mwy o gydweithio a

dysgu ar draws cyrff cyhoeddus hefyd yn

helpu.  

Mae Cynllun Lleoli Myfyrwyr Cyngor

Caerdydd yn enghraifft o fuddsoddi mewn

cynllunio olyniaeth a datblygu sgiliau

ychwanegol o fewn y proffesiwn caffael.

Byddai partneriaethau trosglwyddo

gwybodaeth ychwanegol ledled Cymru yn

gwella'r gallu i sicrhau caffael cynaliadwy ar

gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  
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Mae'r cyfleoedd i rannu gwybodaeth a

dysgu yn ymddangos yn gyfyngedig ac

nid ydynt yn cynnwys croestoriad eang o

sefydliadau neu bartneriaid
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Dros y 12 mis diwethaf, mae Llywodraeth

Cymru wedi canolbwyntio mwy ar gefnogi

economi sylfaenol Cymru - diwydiannau a

chwmnïau sy'n darparu nwyddau a

gwasanaethau sylfaenol yn lleol i gefnogi

ein hanghenion bob dydd, y cartrefi rydyn

ni'n byw ynddynt, yr ynni rydyn ni'n ei

ddefnyddio, y bwyd rydyn ni'n bwyta, a'r

gofal rydyn ni'n ei dderbyn. Mae

amcangyfrifon yn awgrymu eu bod yn cyfrif

am bedair o bob deg swydd ac £1 ym

mhob tair a wariwn. Cymru yw'r wlad gyntaf

yn y byd i fabwysiadu'r dull economi

sylfaenol ar lefel genedlaethol - fe

wnaethant lansio cronfa her o £4.5 miliwn

yn 2019 i gefnogi 52 o brosiectau arloesol

ledled Cymru, i ledaenu a graddio arfer

gorau, a chanolbwyntio ar sut y gall

Byrddau Gwasanaeth gynyddu gwerth

cymdeithasol caffael i'r eithaf trwy wneud y

mwyaf o wariant lleol fel y cyflawnwyd ym

Manceinion a Preston.

 

 

Economi Sylfaenol ac Adeiladu Cyfoeth

Cymunedol 

Dylai Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

flaenoriaethu sut y gallant gydweithredu a

defnyddio eu gwariant i gynyddu gwerth

cymdeithasol i'r eithaf, cyfrannu at eu ham-

canion llesiant, a gwella llesiant ar lefel leol. 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r 

 dyfodol

Adeiladu ar fframweithiau

sefydledig, gan gynnwys

rhai cyfreithiol 

Mae cenedlaethau'r dyfodol angen cyrff

cyhoeddus i gydweithredu ac ymgorffori'r

Ddeddf ym mhob fframwaith caffael a sicrhau

bod cytundebau unigol yn cynyddu'r cyfleoedd

i gyflawni canlyniadau sy'n cyfrannu at

amcanion llesiant cyrff cyhoeddus a'r saith nod

llesiant cenedlaethol.  

Lle rydyn ni nawr

 

 

Mae'n cael ei canfyddir bod OJEU a

deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn

rhwystrau i atal arloesi ym maes caffael; fodd

bynnag, mae llawer o gyfleoedd o fewn

rheoliadau presennol i arloesi cymorth ac mae

angen i'r rhain cael eu deall a'u defnyddio i

gefnogi dulliau arloesol yn well. 

Mae angen deall cyfleoedd i gefnogi

arloesedd yn well

Mae fframweithiau fel Fframwaith Adeiladu

Cydweithredol De Ddwyrain a Chanolbarth

Cymru (SEWSCAP) a'r adnoddau gywerth

ledled Cymru yn eisoes yn hwyluso dull mwy

cynaliadwy o gaffael trwy sicrhau buddion

cymunedol, cefnogi busnesau bach a chanolig

a rhoi hwb i'r economi leol. Fodd bynnag, nid

yw'r fframweithiau hyn yn orfodol, ac mae

angen i gyrff cyhoeddus sicrhau bod y

safonau a osodir gan fframweithiau yn cael eu

dilyn. 

Wrth weithredu'r pecynnau cymorth ‘Can Do’,

canfu'r sector tai nad oedd rheoliadau yn

rhwystr a'i bod yn bosibl cael 'swyddi lleol'

heb dorri'r rheolau. Daeth adroddiad Canolfan

Polisi Cyhoeddus Cymru hefyd i'r canlyniad

bod y fframwaith cyfreithiol presennol yn

gefnogol i gaffael cyhoeddus cynaliadwy ac

yn darparu cyfle i gryfhau arfer cyfredol. Mae'n

bosib symleiddio prosesau i annog

sefydliadau llai i dendro'n llwyddiannus, ac

mae angen i gyrff cyhoeddus fod yn fwy

hyderus ynghylch defnyddio'r dulliau hyn. 

Dylai cyrff cyhoeddus dod â'r gwersi a

ddysgwyd at eu gilydd sy'n seiliedig ar

ganlyniadau'r fframweithiau cyfredol er mwyn

sicrhau bod cyfleoedd i wreiddio'r Ddeddf yn

cael eu cynyddu i'r eithaf yn y dyfodol. 
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Mae angen rhannu gwybodaeth am yr hyn sy'n

gweithio'n dda, gydag ymarfer da yn dod yn

safon bob dydd. 
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Fe ddefnyddiodd Cyngor Sir Caerfyrddin

Fframwaith Contractau Rhanbarthol De

Orllewin Cymru (SWWRCF) i wreiddio 

 buddion cymunedol a ffyrdd cynaliadwy o

weithio, trwy raglen ysgolion a cholegau ar

gyfer yr 21fed ganrif, a ariennir gan

Lywodraeth Cymru. Yn nodedig, bydd y

prosiect yn cyflawni ardystiad Passivhaus

ac ardystiad ‘rhagorol’ BREEAM, gyda

chyfrifon banc prosiect (cyfrif banc wedi’i

glustnodi y gwneir taliadau ohono yn

uniongyrchol). Mae'r prosiect yn adeiladu

ar y fframweithiau presennol ac yn dangos

cysylltiadau clir â'r pum ffordd o weithio o

fewn y Ddeddf yn ogystal ag amcanion

llesiant yr awdurdod lleol. 

Cyngor Sir Caerfyrddin - Astudiaeth

Achos Prosiect Adeiladu

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

Hyrwyddo meddylfryd ac

agwedd ‘Gallwn gyflawni’  

Mae newid meddylfryd, diwylliant ac

ymddygiad yn hanfodol i gefnogi ffyrdd

newydd o feddwl a gweithio. Mae'r Ddeddf yn

rhoi caniatâd ac uchelgais i gyrff cyhoeddus i

fod yn ddewr a hyderus a mabwysiadu dull

newydd o gaffael sydd â llawer mwy o bwyslais

ar ganlyniadau hirdymor. 

Lle rydyn ni nawr

 

 

Mae llymder wedi gyrru agwedd tuag at

ymdrechu tuag at y gost isaf yn hytrach na

sicrhau buddion ehangach, ac mae

canfyddiad y gall “caffael cynaliadwy” gostio

mwy o leiaf yn y tymor byr hyd yn oed os yw’n

cynnig arbedion hirdymor. Mae angen i hyn

newid, ac mae angen i ni achub cyfle i

ddefnyddio caffael fel arf ar gyfer newid. 

Weithiau mae caffael yn cael ei drin fel

proses drafod, ac nid yw cyfleoedd

trawsnewidiol yn cael eu creu i'r eithaf

Trwy ein hymchwil, rydym wedi dod o hyd i

bocedi o ymarfer da dan arweiniad

'hyrwyddwyr sy'n teimlo'n rhwystredig' o fewn

cyrff cyhoeddus sy'n gweithio i sicrhau

canlyniadau caffael cadarnhaol, yn aml heb

gefnogaeth sefydliadol na chefnogaeth

arweinyddiaeth ehangach. 

Mae gormod o ffocws ar broses ac nid

canlyniadau: hyd yn hyn mae caffael wedi'i

wneud mewn ffordd benodol, gan ddilyn

gweithdrefnau sy'n deillio o reoliadau'r UE. Yn

aml fe'i gwelir fel atalydd yn hytrach na

galluogwr, proses drafodol yn hytrach na 

thrawsnewidiol a all gyfrannu at gyflawni

amcanion a chanlyniadau ehangach.

Mae hyrwyddwyr cenedlaethau'r dyfodol

(weithiau'n teimlo'n rhwystredig) yn ein

cyrff cyhoeddus sy'n gweithio i sicrhau

canlyniadau caffael cadarnhaol yn aml

heb gefnogaeth sefydliadol na

chefnogaeth arweinyddiaeth ehangach
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Arhosodd 84% o'r gwariant o £ 1.2 biliwn

gan gymdeithasau tai yng Nghymru

Gwerth ychwanegol gros i economi

Cymru oedd £ 886miliwn (cynnydd o 20%

yn y flwyddyn ddiwethaf)

Cefnogwyd 23,000 o rolau swydd

cyfwerth ag amser llawn gan y sector tai

Gwariwyd £4miliwn ar hyfforddi tenantiaid

gydag 8,000 o bobl yn derbyn

cyflogadwyedd a datblygu sgiliau.

 

 

 

 

Chwyldroodd y Pecynnau Cymorth ‘Can-

Do’, a ddatblygwyd gan y sector tai yn nôl

yn 2008, y ffordd y mae'r sector tai yn

caffael, gan ddefnyddio buddsoddiad i

ddarparu swyddi, hyfforddiant a buddion

eraill i gymunedau lleol. Heriodd y caffael

traddodiadol arferol, a deng mlynedd yn

ddiweddarach mae'n darparu cyfle enfawr i

fabwysiadu'r dull hwn ar draws y sector

cyhoeddus. 

Pecyn Cymorth 'Gallwn Gyflawni' (‘Can-Do’)

Yn fwy diweddar mae Cymru Tai

Cymunedol wedi dangos sut mae

cymdeithasau tai yng Nghymru yn sicrhau

buddion economaidd a chymdeithasol

mewn cymunedau lleol ledled y wlad, gydag

84c o bob £1 yn cael ei wario yng Nghymru.   

Mae eu hadroddiad yn 2019 yn dangos: 

 

Yn ystod y 5 mlynedd gyntaf, crëwyd 5130

o gyfleoedd swyddi a hyfforddiant, sy'n

cyfateb i 19.7 cyfle yr wythnos, ac yn

cynnwys dros 50 o sefydliadau.  

Gyda chyfranogiad rhanddeiliaid lleol

allweddol, cynhaliodd Cyngor Sir Fynwy

asesiad trylwyr o effaith newid poteli llaeth

plastig untro mewn ysgolion, i boteli gwydr

y gellir eu hailddefnyddio. Mae'r

canfyddiadau'n dangos gostyngiad mewn

allyriadau nwyon tŷ gwydr, gwastraff plastig

a gwastraff llaeth wrth ddefnyddio

cyflenwyr lleol. Mae'r enghraifft hon yn

dangos bod Cyngor Sir Fynwy yn cymryd

camau i gyflawni'r Ddeddf, gan ystyried dull

hirdymor o gaffael trwy newid eu

meddylfryd a'u hymddygiad. 

Asesiad ac opsiynau Cymhariaethau Llaeth

Ysgol Sir Fynwy (2019) 

Mae awdurdodau lleol eraill bellach yn

ystyried y newid hwn yn dilyn her gan blant

ysgol sy'n canolbwyntio ar yr effaith

amgylcheddol. Fodd bynnag, pe bai

fframwaith cenedlaethau'r dyfodol wedi'i

gymhwyso o'r cychwyn cyntaf, byddai hyn

wedi cael sylw ar adeg tendro. Mae Map

Llwybr ar gyfer Ailgylchu Plastig WRAP yn

amlinellu targed 2025 y dylid cynhyrchu

30% o gynnwys wedi'i ailgylchu mewn

pecynnu plastig yng Nghymru. 

Pan gomisiynodd Taleithiau Jersey

rwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus newydd

yn 2013, nid oeddent yn ceisio am gyflenwr,

ond yn hytrach partner a allai weithio gyda

nhw i dyfu niferoedd sy'n teithio, lleihau

cymhorthdal a chreu rhwydwaith bysiau y

gallai’r ynys fod yn falch ohono ar gyfer

preswylwyr ac ymwelwyr. Pob cam a

gymerwyd yn y broses gaffael oedd creu

partneriaeth o'r fath mewn golwg.” Mae'r

enghraifft hon yn dangos yr hyn a all fod yn

bosib trwy newid y dull o gaffael, gan

flaenoriaethu ffocws hirdymor. 
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Argymhellion caffael ar gyfer Llywodraeth Cymru

Argymhellion Polisi 

Ymdrin â phob penderfyniad caffael trwy lens y Ddeddf - trwy gymhwyso'r Pum Ffordd o

Weithio, ystyried eu hamcanion llesiant a/neu gamau a sut i wneud y mwyaf o gyfraniad

i'r saith nod llesiant ar ddechrau'r broses hyd yn oed yn cam cyn caffael.

Darparu tystiolaeth glir ar gyfer sut mae eu gweithgareddau caffael yn cefnogi cyflawni

eu hamcanion llesiant.

Cynnwys cymalau contract penodol sy'n gysylltiedig ag amcanion/nodau llesiant ym

mhob contract a fframwaith sector cyhoeddus, gan ddefnyddio mesurau gwerth

cymdeithasol i ddal effaith.

Rhoi arweiniad ac arweinyddiaeth glir i gyrff cyhoeddus eraill, ynghyd â monitro ac asesu

sut maen nhw'n ystyried y Ddeddf yn eu gweithgareddau caffael.

Archwilo sut y gallant ddefnyddio cyllidebau i roi mwy o sicrwydd ariannol hirdymor i

gyrff eraill yn y sector cyhoeddus a gwirfoddol er mwyn lleddfu'r heriau tymor byr a

wynebir gan gaffael. Gallai hyn gynnwys hwyluso contractau tymor hwy (o leiaf 5

mlynedd) gyda chymalau egwyl wedi'u hymgorffori i ganiatáu hyblygrwydd parhaus.

 

 

 

 

 Dylai Llywodraeth Cymru:
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Cyfeiriwch at y bennod ar osod amcanion da, ond wrth bennu eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â  caffael, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a

gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru):

Cynnwys adrannau a sefydliadau sy'n cael eu heffeithio gan y broses gaffael wrth

osod amcanion llesiant (e.e. comisiynu, rheoli contractau, cyflenwyr a rheoli

gwastraff). Gallai hyn arwain at gyrff cyhoeddus yn deall y buddion a'r camau

ehangach y gallant eu cymryd i wella pob agwedd ar lesiant trwy gaffael.

Argymhellion caffael ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru)

 

Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio

yn y meysydd a ganlyn a dylent:

Darparu tystiolaeth am y cyfraniad y mae caffael yn ei wneud i gyflawni amcanion

llesiant.

Dylai Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus flaenoriaethu sut y gallant gydweithredu a

defnyddio eu gwariant i gynyddu gwerth cymdeithasol i'r eithaf, cyfrannu at eu

hamcanion llesiant, a gwella llesiant ar lefel leol.

 

Wrth brofi a dangos sut maen nhw'n cymhwyso'r Ddeddf, dylai'r holl gyrff a

byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan

gynnwys Llywodraeth Cymru):

Ymdrin â phob penderfyniad caffael trwy lens y Ddeddf - trwy gymhwyso'r Pum

Ffordd o Weithio, ystyried eu hamcanion llesiant a/neu gamau a sut i wneud y mwyaf

o gyfraniad i'r saith nod llesiant ar ddechrau'r broses hyd yn oed yn cam cyn caffael.

Darparu tystiolaeth glir ar gyfer sut mae eu gweithgareddau caffael yn cefnogi

cyflawni eu hamcanion llesiant.

Cynnwys cymalau contract penodol sy'n gysylltiedig ag amcanion/nodau llesiant ym

mhob contract a fframwaith sector cyhoeddus, gan ddefnyddio mesurau gwerth

cymdeithasol i ddal effaith.
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Argymhellion caffael ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru) parhad...

Wrth gefnogi newid diwylliannol, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru):

Casglu a crynhoi gwersi a ddysgwyd yn seiliedig ar ganlyniadau'r fframweithiau

cyfredol i sicrhau bod cyfleoedd i wreiddio'r Ddeddf yn cael eu cynyddu i'r eithaf yn y

dyfodol.

Fel rhan o mesur cynydd, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru):

Adolygu eu dull a'u gweithgareddau caffael i nodi cyfleoedd i wneud y mwyaf o

effaith gymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol penderfyniadau

gwariant.
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Adnoddau/ Gwybodaeth Ddefnyddiol

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Craffu

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol  ar gyfer dylunio

gwasanaeth

Cod ymarfer: Cyflogaeth foesegol mewn cadwyni

cyflenwi

Budd i'r gymuned: sicrhau'r gwerth gorau am arian i'r

bunt Gymreig – 2014

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru - Caffael Cyhoeddus

Cynaliadwy

Canolfan Cydweithredol Cymru - Pecyn Cymorth Gwerth

Cymdeithasol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Pwyllgor yr Economi,

Seilwaith a Sgiliau: Caffael cyhoeddus yn yr economi

sylfaenol (2020)

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 

 

 

Llywodraeth Cymru

 

 

 

Arall
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https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/fframwaith-cenedlaethaur-dyfodol-ar-gyfer-craffu/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework-for-service-design/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework-for-service-design/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework-for-service-design/
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-11/cyflogaeth-foesegol-mewn-cadwyni-cyflenwi-cod-ymarfer-arweiniad-hyfforddiant.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-09/budd-ir-gymuned-sicrhaur-gwerth-gorau-am-arian-ir-bunt-gymreig-2014.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/190302-SPP-final_Cym-1.pdf
https://cymru.coop/pecyn-cymorth-gwerth-cymdeithasol/
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=366&RPID=1254848938&cp=yes


 


