
Gwneud y

gorau o lesiant

trwy wario

Mae arnom angen ffordd well o fesur sut mae caffael yn cyflawni

canlyniadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae TOMs

Cymru Themâu, Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol yn set o

fesuriadau y cytunwyd arnynt i'w cynnwys mewn contractau caffael

sy'n ymgorffori'r mesurau pecyn cymorth Buddion Cymunedol

presennol, ond sydd hefyd yn darparu cyfleoedd ychwanegol i

gyflawni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae'r

offeryn TOMs yn ystyried y cylch caffael cyfan, gan gynnwys

comisiynu, rheoli contractau a chysylltiadau cadwyn gyflenwi.

Defnyddir y nodau llesiant ar gyfer 7 thema'r pecyn cymorth ac mae'r

35 canlyniad yn seiliedig ar y penawdau o fewn Teithiau Comisiynydd

Cenedlaethau'r Dyfodol i'r nodau. Mae lle hefyd i sefydliadau ystyried

sut y gall canlyniadau caffael gyfrannu at eu hamcanion llesiant.
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Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol:

Amlygodd ymchwil caffael y Comisiynydd ac Adolygiad Adran 20 nad yw

cyrff cyhoeddus yn ystyried nac yn tystio i'r camau y maent yn eu cymryd i

ymgorffori'r Ddeddf mewn penderfyniadau caffael. Mae yna farn ganfyddedig

bod caffael yn ‘ysgogiad strategol ar gyfer newid’ ond mae angen cysylltiad

rhwng caffael sy’n cyflawni amcanion strategol, gyda chefnogaeth

arweinyddiaeth.

Mae'r gwaith hwn yn cyd-fynd yn dda â llawer o'r camau yn y Daith i Gymru

Lewyrchus

Mae Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 yn argymell:

Mynd at bob penderfyniad caffael trwy lens y Ddeddf

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.

https://www.futuregenerations.wales/cy/a-prosperous-wales/


Sut mae'n gweithio

Datblygodd y Tasglu set integredig o fesurau sy'n ymgorffori'r offeryn buddion cymunedol

cyfredol gyda chyfleoedd ychwanegol i gyflawni yn erbyn y Ddeddf o fewn caffael

Offeryn adrodd a rheoli contractau i integreiddio contractau caffael â'u hamcanion llesiant

sefydliadol, yn ogystal â'r nodau cenedlaethol

Mae gwerth cymdeithasol yn cael ei ddal gan ddefnyddio'r Offeryn Mesur Clir

TOMs Cenedlaethol Cymru

https://www.nationalsocialvaluetaskforce.org/national-toms-wales
https://www.youtube.com/watch?v=q7BzQ40BHVM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q7BzQ40BHVM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q7BzQ40BHVM&feature=youtu.be


Ymagwedd

Integreiddio caffael a rheoli

contractau â nodau ac amcanion

llesiant

Atal gwaith silo sydd wedi cyfrannu at

fethiant rhannol y pecyn cymorth

Buddion Cymunedol

Mae'r Porth Gwerth Cymdeithasol

yn llunio gweithgor i edrych ar sut i

ymgorffori gwerth cymdeithasol yn

y broses gynllunio yn y tymor hir

Mae diogelwch contractau yn

caniatáu i gyflenwyr feddwl yn y

tymor hir yn y ffordd y maent yn

cyflawni contractau

Gweithiodd porth gwerth

cymdeithasol a WLGA mewn

partneriaeth gan arwain tasglu sy'n

gyfrifol am greu'r TOMs

Roedd Llywodraeth Cymru,

awdurdodau lleol, y byd

academaidd ac eraill hefyd yn

cymryd rhan

Trwy integreiddio'r nodau llesiant

i'r broses gaffael, gall contractwyr

a chyflenwyr atal y gadwyn

gyflenwi rhag chwalu neu gael ei

hecsbloetio a fyddai fel arall yn

codi

Sicrhau bod TOMs Cymru yn cael eu gweithredu

ar draws y sector cyhoeddus

Adolygu'r gweithredu i nodi bylchau a gwerthuso

llwyddiant y prosiect hwn ledled Cymru

Creu set integredig o fesurau i helpu i

alinio caffael a rheoli contractau â

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Beth nesaf?

Her

Yn cyfrannu at yr holl nodau llesiant

Cymru sy’n fwy Cyfartal Cymunedau

Cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru Iachach ac sy’n Fwy Cyfartal
Gweithio'n agos gyda sefydliadau

sy'n cynrychioli nifer eang o

unigolion a grwpiau

Cymru Gydnerth, Lewyrchus ac

Iachach

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.futuregenerations.wales/cy/


