
Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 
 
Sesiwn graffu ar Dlodi yng Nghymru, 21 Medi 2017 
 
 
1. Cefndir 

 
1.1  Mae polisi caffael y sector cyhoeddus yng Nghymru yn rhan o bortffolio 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Chyllid. 
 

1.2  Mae sector cyhoeddus Cymru yn gwario tua £6 biliwn y flwyddyn ar 
nwyddau, gwasanaethau a gwaith. Mae'r amcangyfrif o wariant gan bob 
rhan o'r sector cyhoeddus fel a ganlyn: 

 Llywodraeth Leol - £ 3.3 biliwn; 

 GIG Cymru - £1.3 biliwn; 

 Llywodraeth Cymru - £0.67 biliwn 

 Addysg Uwch - £0.33 biliwn; 

 Yr heddlu - £0.14 biliwn; 

 Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru - £0.08 biliwn 

 Addysg Bellach - £0.05 biliwn; a 

 Gwasanaethau Tân ac Achub - £0.05 biliwn. 
 

1.3  Gall y dull o ymrwymo'r gwariant hwn gael effaith fawr ar greu a chynnal 
cyflogaeth, gan helpu i drechu tlodi yng Nghymru. 

 
1.4  Amlinellir yr egwyddorion y disgwylir i sector cyhoeddus Cymru eu dilyn 

wrth gaffael yn Natganiad Polisi Caffael Cymru. Mae'r Datganiad Polisi 
Caffael yn amlinellu sut y gall y dull budd cymunedol a pholisïau caffael 
helpu i fynd i drechu tlodi a hyrwyddo arferion cyflogaeth foesegol ymysg 
busnesau. 
 

2. Cyflwyno'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni 
Cyflenwi 

 

2.1  Mae'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi 
('y Cod ') yn gynnyrch partneriaeth gymdeithasol, a chytunwyd arno 
mewn cydweithrediad ag aelodau o Gyngor Partneriaeth y Gweithlu. 

 

2.2  Lansiwyd y Cod ym mis Mawrth 2017 gan Ysgrifennydd y Cabinet dros 
 Gyllid a Llywodraeth Leol yng Nghyngor Partneriaeth y Gweithlu. 

 
2.3  Ymateb Cymru yw hwn i;  

 y ddarpariaeth ar gyfer y gadwyn gyflenwi yn y Ddeddf 
Caethwasiaeth Fodern (2015);  

 pryderon ynglŷn â phroblemau parhaus gydag arferion 
cyflogaeth annheg, gan gynnwys hunangyflogaeth ffug, 
cosbrestru gweithwyr sy'n aelodau o undebau, defnydd annheg 
o gynlluniau cyflogaeth ymbarél a chontractau dim oriau 
annheg; 
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 ymrwymiad Llywodraeth Cymru i hyrwyddo Cyflog Byw y Living 
Wage Foundation. 
 

2.4  Mae 12 ymrwymiad y Cod yn cynnwys rhoi polisïau ar waith; gofyn 
cwestiynau wrth gaffael; ychwanegu amodau at gontractau lle mae 
hynny'n angenrheidiol; a chynnal asesiadau risg rheolaidd ar 
gategorïau gwariant, gyda chamau penodol lle y canfyddir problemau. 

 
2.5  Cefnogir y broses o gyflawni'r Cod gan ganllawiau ac enghreifftiau o 

 gwestiynau caffael ac amodau contract, sydd ar gael drwy wefan 
Llywodraeth Cymru. 

 
2.6 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i'r Cod ac felly hefyd Gyngor 

Caerdydd a'r sector Addysg Uwch cyfan. Mae'r Heddluoedd yn bwriadu 
cadarnhau eu hymrwymiad yn fuan a chytunwyd gyda Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru y dylai'r 21 o gynghorau sy'n weddill ymrwymo 
i'r Cod erbyn diwedd 2017. 

 
2.7 Dylai prynwyr ym mhob sector gynnwys cwestiynau ac amodau 

contract penodol lle bo hynny'n berthnasol. 
 

3. Cyflawni Polisi Caffael Budd Cymunedol er budd pobl ar incwm isel 
 

3.1 Mae polisi Budd Cymunedol yn annog canolbwyntio ar helpu pobl gyda 
rhwystrau cymhleth sy'n eu hatal rhag gweithio i ddod o hyd i swyddi, 
drwy gynnwys cymalau mewn contractau i ddarparu cyfleoedd 
cyflogaeth a hyfforddiant. 

 
3.2 Mae'r Datganiad Polisi Caffael yn nodi y dylai'r sector cyhoeddus yng 

Nghymru gymhwyso polisi Budd Cymunedol i bob contract perthnasol 
sy'n rhoi cyfle i gyflawni gwerth cymdeithasol ac economaidd 
ehangach. 

 
3.3 Cefnogir y gwaith o gyflwyno'r polisi ar draws y sector cyhoeddus yng 

Nghymru gan ganllawiau ac enghreifftiau o gymalau i'w cynnwys mewn 
contractau. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cysylltu digwyddiadau 
rhwydweithio er mwyn gallu rhannu arferion gorau.  

 
3.4 Mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo cymhwyso'r polisi wrth gyflawni 

contractau lle ceir elfen o arian grant, er enghraifft, Rhaglen Ysgolion yr 
21ain Ganrif  

 
3.5 Caiff effaith y polisi Budd Cymunedol ei fesur drwy offer mesur sy'n 

cael eu cwblhau ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru. 
 
3.6 Mae mesuriad o 339 o brosiectau â gwerth cyffredinol o £1.4 biliwn lle 

mae cymalau budd cymunedol wedi'u hymgorffori ynddynt yn dangos 
bod bron i £300m o'r gwariant hwn wedi'i dalu fel incwm i breswylwyr 
Cymru. Yn rhan o hyn, cafodd 2,117 o bobl gymorth i ddod o hyd i 
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gyflogaeth a darparwyd bron i 46,000 o wythnosau o hyfforddiant gan 
alluogi pobl i feithrin sgiliau newydd er mwyn camu ymlaen yn eu gyrfa. 

 
3.7 Mae dadansoddiad o'r manteision cyffredinol hyn yn dangos bod y 

polisi'n cael ei gymhwyso yn unol ag amcanion gwaith Tasglu'r 
Cymoedd. Mae mesuriad o 79 o brosiectau a gyflawnwyd yn rhanbarth y 
Cymoedd gwerth £366m yn dangos bod £88m o'r gwariant hwn wedi ei 
dalu fel incwm i drigolion Cymru. Fel rhan o'r effaith hon, mae 566 o bobl 
dan anfantais wedi cael cymorth i ddod o hyd i waith. 

 
3.8 Mae’r polisi Budd Cymunedol yn annog cyrff cyhoeddus i weithio gyda’r 

cyflenwyr sy’n cael eu contractio i hyrwyddo undebau credyd i helpu 
gyda materion yn ymwneud â chynilo a darparu benthyciadau rhatach i 
weithwyr cyflogedig. 

 
4. Monitro a Gorfodi Polisïau Caffael Moesegol Llywodraeth Cymru 

 
4.1 Nid yw ymrwymo i'r Cod yn orfodol, ac ni fydd yn un o'r amodau contract 

neu gyllid grant. Fodd bynnag, disgwylir i bob sefydliad sy'n derbyn cyllid 
gan Lywodraeth Cymru, yn uniongyrchol neu drwy grantiau neu 
gontractau, ymrwymo iddo. 

 
4.2  Mae Llywodraeth Cymru yn annog sefydliadau sy'n ymrwymo i'r Cod i 

gyhoeddi eu datganiadau Gwrth-Gaethwasiaeth, lanlwytho dogfennau 
allweddol a chwblhau holiadur byr ar y Gofrestr TISC. 

 
4.3  Mae ymrwymo i'r Cod yn golygu cyhoeddi diweddariadau rheolaidd 

sy'n galluogi Llywodraeth Cymru i weithio gyda chyrff cyhoeddus i 
ddatblygu eu cynlluniau i ymgorffori ei hymrwymiadau'n llawn. 

 
4.4  Mae gweithio'n agos gyda'r Undebau mewn sectorau allweddol megis 

adeiladu yn fodd o nodi enghreifftiau o arferion da a gwael a chydlynu 
cefnogaeth i gymhwyso'r Cod yn effeithiol. Hefyd, mae Gwasanaeth 
Gwrando ar Gyflenwyr Llywodraeth Cymru yn gyfrwng i ofyn am 
adborth ynglŷn â chymhwyso'r Cod. 

 
5. Elfen Gaffael y fenter Swyddi Gwell yn Nes Adref 
 
5.1 Cyflwynwyd y fenter Swyddi Gwell yn Nes Adref gan TUC Cymru drwy 

Gyngor Adnewyddu'r Economi. E nod oedd ymchwilio i gyflwyno 
rhaglen a allai helpu i drechu tlodi; datblygu  gweithwyr medrus; 
defnyddio polisi caffael arloesol; a chefnogi busnesau i dyfu. 

 
5.2 Mae tîm traws-lywodraethol wedi gweithio gyda TUC Cymru i nodi 

cyfleoedd ar gyfer cynlluniau peilot yng ngwariant caffael cyffredinol y 
sector cyhoeddus yng Nghymru lle y gallai dulliau wedi'u targedu helpu 
i drechu tlodi; datblygu gweithwyr medrus; defnyddio polisi caffael 
arloesol; a chefnogi busnesau i dyfu drwy greu cyfleoedd cyflogaeth a 
hyfforddiant mewn ardaloedd lle ceir gwariant uchel ar amddifadedd 
economaidd. 
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5.3 Mae'r rhaglen Swyddi Gwell yn Nes Adref yn dod o dan Dasglu'r 

Cymoedd a'r Rhaglen Cyflogadwyedd Bob Oed.  
 
5.4 Mae'r cynlluniau peilot y cytunwyd arnynt, pob un wedi'i leoli yn 
rhanbarth Tasglu'r Cymoedd, fel a ganlyn: 

 Cynllun Peilot 1 - Lifrai a Dillad wedi'i leoli yng Nglynebwy. Nod y 
cynllun peilot hwn yn ceisio sefydlu uned weithgynhyrchu i 
weithredu fel Marchnad Lafur Ganolraddol, gan ddarparu sgiliau i 
weithwyr a fydd yn cyd-fynd â chyfleoedd yn y farchnad lafur 
ehangach; 

 Cynllun Peilot 2 - Arwyddion wedi'i leoli yng Nglynebwy. Mae'r 
cynllun peilot hwn yn canolbwyntio ar gadw swyddi a chreu swyddi 
drwy gynyddu'r galw am arwyddion a gynhyrchir gan fenter 
gymdeithasol. Mae'r dull hwn wedi bod yn llwyddiannus ac mae 
archebion yn cael eu cyflwyno drwy'r fenter gymdeithasol 
bresennol; 

 Cynllun Peilot 3 - Paent wedi'i ailgylchu y bwriedir ei leoli ym Mryn 
Pica yn Abercynon, Rhondda Cynon Taf. Mae hyn yn golygu cael 
trwydded ar gyfer menter gymdeithasol yng Nghymru i ailgylchu 
paent;  

 Cynllun peilot 4 - Papur wedi'i ailgylchu yn cynnwys menter 
gymdeithasol bresennol, ym Mhentrebach, Merthyr Tudful. Mae'r 
gwaith hwn wedi arwain at gynnydd yn y galw am fwydion gwastraff 
papur a gynhyrchir gan y fenter gymdeithasol er mwyn galluogi'r 
sefydliad i fod yn hunangynhaliol. 

 
5.5  Mae Cynlluniau Peilot 1 a 3 yn dal i gael eu datblygu ac maent yn 

cael  cymorth y wladwriaeth a chyngor caffael. Bwriedir i'r cynlluniau 
peilot hyn fod yn weithredol o fis Ebrill 2018 ymlaen ac ar ôl hynny 
byddant yn cael eu gwerthuso. Os byddant yn llwyddiannus, y bwriad 
yw efelychu pob un o'r dulliau peilot ar draws meysydd gwariant eraill 
a rhannau eraill o Gymru. 

 
6. Mentrau cydraddoldeb rhywiol a Chaffael Moesegol 

 
6.1 Fel rhan o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, daeth dyletswydd cydraddoldeb 

newydd i rym ar gyfer y sector cyhoeddus. Mae'r ddyletswydd yn ei 
gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus fynd i'r afael â 
gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal. 

 
6.2 Mae'r rheolau caffael cyhoeddus yn caniatáu i faterion sy'n ymwneud â 

chydraddoldeb gael eu hystyried yn y broses gaffael lle maent yn 
berthnasol i bwnc y contract, neu ei berfformiad. 

 
6.3 Yng nghyd-destun gwasanaeth cyhoeddus neu swyddogaeth 

gyhoeddus ar gontract, mae angen i ddarparwyr gadarnhau eu bod yn 
bodloni gofynion dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Mae 
cyrff cyhoeddus y mae'r ddyletswydd cydraddoldeb yn berthnasol 
iddynt yn parhau i fod yn atebol am gydymffurfio â'r ddyletswydd. 



 
6.4 Mae canllawiau i gefnogi'r sector cyhoeddus yng Nghymru i 

gydymffurfio â'r Ddeddf Cydraddoldeb a'r ddyletswydd ar gael drwy'r 
Canllaw Cynllunio Caffael ar-lein. 

 
6.5 Anogir cyrff cyhoeddus hefyd i ystyried cydraddoldeb rhywiol ym maes 

caffael drwy gymhwyso'r polisi Asesiad Risg Cynaliadwyedd a'r polisi 
Budd Cymunedol. 

 
6.6 Mae'r Asesiad Risg Cynaliadwyedd yn annog cyrff cyhoeddus i ystyried 

a oes unrhyw risgiau i'r gadwyn gyflenwi yn gysylltiedig â 
chydraddoldeb rhywiol mewn perthynas â threfniadau caffael unigol ac 
os felly, mae'n annog datblygu dulliau i liniaru'r risgiau hynny. 

6.7 Cydnabyddir Llywodraeth Cymru yn adroddiad 100 Cyflogwyr Gorau 
2016 Stonewall. Mae'r adroddiad yn ystyried deg maes polisi ac 
ymarfer cyflogaeth, gan gynnwys lleoli drwy gaffael. 

 
6.8 Mae Budd Cymunedol yn annog canolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd 

cyflogaeth neu hyfforddiant lle y nodir y gallai'r contract dan sylw 
gefnogi person 'dan anfantais' sy'n gweithio mewn sector lle mae 
anghydbwysedd rhwng y rhywiau o leiaf 25% yn uwch na'r 
anghydbwysedd cyfartalog rhwng y rhywiau ar draws y sector hwnnw. 

 
7. Effaith polisïau caffael moesegol ar fusnesau, yn enwedig 

busnesau bach a chanolig 
 
7.1  Nid yw caffael moesegol yn gysyniad newydd. Mae gan lawer o 

fusnesau ac elusennau mewn nifer o sectorau gwahanol  brofiad 
helaeth o'r systemau a'r prosesau i nodi achosion o gamddefnyddio 
llafur mewn cadwyni cyflenwi. Mae rhai sectorau yn fwy datblygedig 
nag eraill yn hyn o beth. 

 
7.2  Ymgynghorwyd â sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat 

a'r trydydd sector wrth ddatblygu'r Cod. Bydd parodrwydd pob sefydliad 
i ddysgu oddi wrth ei gilydd drwy rannu gwybodaeth, data a phrofiad yn 
allweddol i'w lwyddiant. 
 

7.3  Mae'r Cod wedi'i ddylunio i'w ddefnyddio'n hyblyg. Mae'r canllawiau 
sy'n cyd-fynd ag ef yn rhoi enghreifftiau defnyddiol o bolisïau, 
cwestiynau caffael a thelerau contract y gellir eu teilwra i anghenion 
sefydliadau a sectorau unigol. Mae'r Cod yn cynnwys canllawiau ar 
weithredu, sy'n pwysleisio na fydd disgwyl i fusnesau bach a chanolig a 
sefydliadau bach eraill roi mesurau ar waith mor gyflym â sefydliadau 
mwy. Mae'r Cod hefyd wedi'i gynllunio i'w gymhwyso'n gymesur a thros 
amser. Mae ymrwymo i'r Cod yn golygu ymrwymo i gymryd camau i 
fynd i'r afael â'r materion a gwmpesir, ac nid yw'n arwydd bod popeth 
eisoes ar waith. 
 

7.4  Er nad yw manteision ymrwymo i'r Cod wedi  cael eu mesur eto gan rai 
dim ond yn ddiweddar y cafodd ei lansio, mae digon o dystiolaeth i 
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awgrymu y gall cyflogaeth gyfrifol a moesegol arwain at fanteision 
busnes.  Mae'r staff a gyflogir yn deg yn fwy ymgysylltiedig, ac mae 
tystiolaeth yn awgrymu y gall cynhyrchiant gynyddu, y gall absenoldeb 
a throsiant staff leihau a bod ansawdd y gwasanaeth yn gwella pan 
fydd termau ac amodau cyflogaeth yn gwella, gan leihau straen i 
weithwyr. 
 

7.5  Bydd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru yn 
olrhain y cyflenwyr a fydd yn ymrwymo i'r Cod drwy weithgarwch 
contractio ac yn sicrhau bod yr wybodaeth hon ar gael i'r sector 
cyhoeddus ehangach yng Nghymru. 
 

7.6  Er y gall busnesau fod angen talu rhai costau ymlaen llaw wrth roi 
prosesau newydd ar waith, mae'r rhan fwyaf o'r materion a gwmpesir 
gan y Cod yn ymwneud ag arferion anghyfreithiol, anghyfreithlon ac 
anfoesol na ddylent fod yn digwydd. Mae'r Cod yn ymwneud â rhoi 
systemau ar waith i sicrhau nad yw'r arferion hyn yn bresennol mewn 
cadwyni cyflenwi. 
 

7.7  Nid yw'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn unigryw o ran gofyn i'w 
gyflenwyr, beth bynnag eu maint, ddilyn polisïau caffael moesegol. Gall 
mabwysiadu'r dulliau caffael moesegol hyn helpu i wella gallu 
busnesau bach a chanolig i ennill contractau preifat a busnes o'r tu 
hwnt i Gymru. 

 
 
8. Caffael moesegol yn y sector gofal cymdeithasol 
 
8.1  Nodweddir llawer o'r sector gofal cymdeithasol gan dâl isel a gwaith 

 ansicr ac mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio ers tro i 
 fynd i'r afael â'r heriau hyn. 
 

8.2  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi egwyddorion a chanllawiau ar 
y defnydd teg o drefniadau contractau dim oriau mewn gwasanaethau 
cyhoeddus datganoledig ar ôl i'r Comisiwn Staff Gwasanaethau 
Cyhoeddus ystyried y mater. Mae'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth 
Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi yn gyson â'r canllawiau hyn. 
 

8.3  Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn dadansoddi'r ymatebion i 
ymgynghoriad ar gynigion ynghylch defnyddio contractau dim oriau a 
diogelu amser gofal yn y sector gofal cymdeithasol. Bydd adroddiad yn 
cael ei gyhoeddi ar y dadansoddiad hwn. Nod y cynigion hyn yw 
cynyddu sicrwydd i staff, gan sicrhau y bydd gweithwyr yn gallu dewis 
symud i gyswllt rheolaidd ar ôl tri mis o gyflogaeth. Mae'r cynigion 
 hefyd wedi'u cynllunio i wella ansawdd a pharhad gofal y mae pobl yn 
ei gael yn eu cartrefi, drwy ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr 
wahaniaethu rhwng amser teithio ac amser darparu gwasanaeth wrth 
drefnu gwasanaethau, gan sicrhau nad yw "cwtogi galwadau" yn 
digwydd. 
 



8.4  Er mai ychydig iawn o dystiolaeth ymchwil sydd ar gael ar effaith 
 talu'r Cyflog Byw mewn gofal cymdeithasol, mae tystiolaeth 
anecdotaidd yn awgrymu bod gwelliannau mewn safonau gwasanaeth 
a chynhyrchiant a throsiant staff is lle mae darparwyr gofal 
cymdeithasol yn talu Cyflog Byw y Living Wage Foundation. Daeth 
ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru drwy Brifysgol 
Metropolitan Manceinion i’r casgliad bod perthynas uniongyrchol rhwng 
gweithlu cadarn, hyfforddedig sy’n cael cyflog da a phatrwm gwaith 
priodol a’n gallu i recriwtio a chadw gweithwyr gofal i ddarparu gofal 
cartref o ansawdd uchel.   
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