
Cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol ar Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru 

Sut y gallwn wneud y gorau o werthoedd cymdeithasol ym maes caffael y sector 

cyhoeddus? 

Ystafell Briffio’r Cyfryngau, y Senedd, 13 Chwefror 2019, 12:00 - 13:45 

Cadeiriwyd gan Vikki Howells AC 

Yn bresennol 

Joe Allen, TUC Cymru 

Mair Bell, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru  

Ben Bostock, Canolfan Cydweithredol Cymru  

Lis Burnett, Cyngor Bro Morgannwg 

Lynne Colston, H Factor  

Abby Dickinson, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

Rhian Edwards, Canolfan Cydweithredol Cymru 

Richard Essex, Friends of Rhiwbina Library a sefydliadau cymunedol cysylltiedig 

Ceri-Anne Fidler, Canolfan Cydweithredol Cymru 

Andy Fosterjohn, Metro Careers 

Julia Houlston Clark, Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru 

Wayne Lewis, Vision 21 

Robin Lewis, Swyddfa Vikki Howells AC 

Margaret Lippard, Right from the start 

John Paxton, Cyngor Caerdydd 

Eurgain Powell, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

Darren Pritchard, The Wallich   

Jillian Purvis - Swyddfa Huw Irranca-Davies AC 

Steve Robinson, Cyngor Caerdydd  

Sophie Rowles, Canolfan Cydweithredol Cymru 



Ian Simpson, Vision 21 

David Smith, Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru  

Allison Soroko, Cartrefi Cymoedd Merthyr 

Derek Walker, Canolfan Cydweithredol Cymru 

Natalie Warner, Cartrefi Cymoedd Merthyr 

Y Cynghorydd Chris Weaver, Cyngor Caerdydd 

Karen Wilkie – Y Blaid Gydweithredol 

Kathryn Williams, Rubicon Dance 

 

Cofnodion y Cyfarfod 

Dechreuoddy y Cadeirydd Vikki Howells AC y cyfarfod am 12:30. 

Cynhaliodd y Grŵp ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol: 

• Ailetholwyd Vikki Howells yn Gadeirydd 

• Ailetholwyd Mike Erskine, Canolfan Cydweithredol Cymru, yn Ysgrifennydd 

• Etholwyd Huw Irranca-Davies AC a Rhun ap Iorwerth fel aelodau o'r grŵp 

• Siaradodd y grŵp am bynciau i'w trafod yn y dyfodol gan gynnwys yr economi 

sylfaenol, safbwyntiau ar fentrau cydweithredol yng Ngwlad y Basg, a gwaith y Public 

Bank Action Group. 

Cyflwynodd Vikki y pwnc i’w drafod: Caffael a sut y gallwn wneud y gorau o werthoedd 

cymdeithasol yn y sector cyhoeddus, a chyflwynodd y siaradwyr: Cyngor Dinas Caerdydd, 

Cartrefi Cymoedd Merthyr, Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru a Chyswllt Busnes 

Cymdeithasol. 

Siaradodd Chris Weaver a Steven Robinson o Gyngor Dinas Caerdydd am weithredu eu polisi 

caffael sy'n gyfrifol yn gymdeithasol. Gwnaethant dynnu sylw bod Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol yn ganolog i'w syniadau wrth ddatblygu'r polisi hwn.  Mae eu polisi 

yn dwyn ynghyd chwe blaenoriaeth allweddol: 

• Masnachu a chyflogaeth leol 

• Yr economi a busnesau lleol 

• Partneriaid mewn cymunedau 

• Gweithredu mewn modd gwyrdd a chynaliadwy 

• Cyflogaeth foesegol 

• Hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed 



Dywedodd Allison Soroko fod Cartrefi Cymoedd Merthyr yn gymdeithas dai gydfuddiannol, 

lle y gall tenantiaid a gweithwyr ymuno fel aelodau a bod yn berchnogion ar y sefydliad. 

Aeth ymlaen i siarad am ei strategaeth gwerth am arian a chyfleoedd ar gyfer 

prentisiaethau, iechyd a llesiant, a'i gymorth ar gyfer mentrau cymdeithasol lleol. Yn dilyn 

hyn, esboniodd fod Cartrefi Cymoedd Merthyr wedi cael gwerth £4.6 miliwn mewn 

nwyddau gan ffynonellau lleol, sy’n dangos eu hymrwymiad i'r cymunedau lleol. 

Soniodd Allison fod Cartrefi Cymoedd Merthyr yn ystyried ei ddiffiniad ei hun o werth 

cymdeithasol a chreu system gaffael dynamig eu hunain. 

Dywedodd Julia Houlston Clark o Bartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru ei phrofiad ym 

maes caffael y sector cyhoeddus, y trydydd sector, a chefndiroedd cydweithredol.  

Siaradodd am bwysigrwydd cynnwys pobl a fydd yn defnyddio'r gwasanaeth wrth lunio 

tendrau. Dadleuodd y dylid defnyddio iaith ecwiti a chyd-gynhyrchu yn ymarferol ac y dylai 

caffaelwyr dalu am ymgyngoriadau. 

Nododd Rhian Edwards o Cyswllt Busnes Cymru y byddai’r prosiect yn helpu i greu 

amgylchedd sy’n galluogi, gan gefnogi'r sector cyhoeddus a'r sector preifat i gysylltu â 

mentrau cymdeithasol. 

Gadawodd Vikki Howells AC ystafell briffio'r cyfryngau a chynhaliodd Derek Walker sesiwn 

holi ac ateb 15 munud rhwng y gynulleidfa a’r panel. 

Cwestiynau a sylwadau 

1) Gwyddom y ceir mentrau cymdeithasol o bob lliw a llun. Fodd bynnag, sut mae 

cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol yn cymryd perchnogaeth?  

a) Nododd Allison sut y mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn annog pobl i gymryd 

cyfrifoldeb a chymryd rhan yn y broses. 

b) Dadleuodd Julia y dylem ddechrau addysgu pobl ifanc, pan fyddant yn yr ysgol, 

am gyfrifoldeb a chymryd perchnogaeth, gan fod y rhan fwyaf o blant yn disgwyl 

cael eu cynnwys. 

2) Sut gallwn hwyluso rhannu arfer da ledled Cymru? 

a. Dywedodd Cyngor Dinas Caerdydd y bydd yn ddefnyddiol bod yn niwtral o 

ran cost, gweithredu’n rhydd wrth rannu gwybodaeth, a bod yn agored i arfer 

da. 

b. Fodd bynnag, mae Rhian yn nodi bod angen i ni feintioli gwerth cymdeithasol 

o hyd gan fod caffael yn parhau i fod yn ddull o wneud arian. 

3) Sut gallwn helpu i greu sefyllfa lle mae mentrau cymdeithasol yn cael eu trin yn yr un 

modd. 

a. Dywedodd Julia fod benthyciadau a grantiau yn hanfodol bwysig o ran helpu 

ein mentrau cymdeithasol bach i dyfu. 



b.  Mae angen help ar fentrau cymdeithasol bach gan ei bod yn anoddach 

iddynt gystadlu yn erbyn sefydliadau mawr.  Rhoddwyd enghraifft o gwmni 

cydweithredol bach a oedd yn cyflwyno cynnig am yr un contract â 

chymdeithas dai fwy a'r gwahaniaeth o ran adnoddau a oedd ganddynt wrth 

lunio’r cynnig.  Trafododd y cynadleddwyr p’un a oedd angen cymorth 

penodol wrth lunio cynigion ar gyfer busnesau cymdeithasol.   

Bydd copïau o'r cyflwyniad ar gael ar wefan Canolfan Cydweithredol Cymru.  


