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Annwyl Mr Ramsay, 

Caffael prydau ysgol 

Diolch yn fawr am eich llythyr dyddiedig 24 Awst ynghylch caffael prydau ysgol. 

Awdurdodau lleol ac ysgolion (neu'r arlwywyr a gontractiwyd ganddynt) sy'n gyfrifol 
am gaffael bwyd i'w ddefnyddio mewn prydau ysgol, ac maent yn gallu sefydlu 
trefniadau caffael cost effeithiol gyda chynhyrchwyr bwyd lleol. Rydym yn cydnabod 
y manteision clir a geir o wneud hyn gan gynnwys mewn perthynas â thaith bwyd a 
helpu plant a phobl ifanc i gysylltu â'u hamgylchedd lleol.   

Am resymau ariannol, rhaid i dimau arlwyo'r awdurdodau lleol sicrhau cydbwysedd 
rhwng ansawdd a fforddiadwyedd. Felly, am y rheswm hwn ac er mwyn helpu i 
sicrhau deiet cytbwys, ni argymhellir gwneud caffael cynnyrch lleol ar gyfer prydau 
ysgol yn orfodol. Mewn rhai ardaloedd yn benodol, lle mae darparwyr lleol yn llai 
cyffredin neu'n orlawn, gallai ysgolion wynebu costau cynyddol am ddarparu bwyd 
i'w disgyblion. Gallai cynnydd o'r fath olygu bod prydau ysgol yn fwy drud i rieni, neu 
bod angen i ysgolion ddefnyddio cyllidebau eraill i dalu'r costau hyn. 

Mae'r ddeddfwriaeth gyfredol yn caniatáu i ysgolion ac awdurdodau lleol gaffael 
cynnyrch o Gymru os ydynt yn dymuno gwneud hynny, ond nid yw'n gosod gofyniad 
ar ysgolion nad ydynt yn gallu sicrhau cytundeb fforddiadwy. Rydym o'r farn bod hyn 
yn rhoi'r hyblygrwydd a'r dewis mwyaf i ysgolion ac yn cymryd i ystyriaeth y 
lleoliadau daearyddol gwahanol yng Nghymru a chyd-destunau unigol a rhanbarthol. 
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Mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi datblygu nifer o gytundebau caffael 
bwyd i'w defnyddio gan y sector cyhoeddus ehangach. Yn dilyn y Datganiad 
Ysgrifenedig ym mis Medi 2018 ar addasu'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a 
Gwerth Cymru, mae’r cytundebau hyn bellach yn cael eu rheoli gan Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili. Er bod y defnydd o’r cytundebau hyn yn wirfoddol, maent 
yn cwmpasu ystod o fentrau allweddol sy'n gysylltiedig â darparu prydau ysgol 
maethlon ac yn caniatáu i sefydliadau weithio gyda darparwyr i archwilio cynnwys 
cynnyrch o Gymru yn eu cadwyni cyflenwi. Mae Cyngor Caerffili a Llywodraeth 
Cymru'n cydweithio i weld sut y gallant barhau i adeiladu ar y gwaith da a wnaed hyd 
yma er mwyn annog mwy o ddefnydd o gynnyrch lleol.  

 
Gobeithio bod fy sylwadau'n ddefnyddiol i chi. Rhowch wybod os hoffech gael 
unrhyw eglurhad pellach neu ragor o wybodaeth. 
 
Yn gywir 
 

 
 

Tracey Burke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Parc Cathays ● Cathays Park 

Caerdydd ● Cardiff 
CF10 3NQ  

 
Ffôn  ● Tel 0300 0258047 
tracey.burke@llyw.cymru 

Gwefan ● Website: 
www.cymru.gov.uk 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 
 
We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding. 
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