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PWYLLGOR YR ECONOMI, SEILWAITH A SGILIAU 
TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG  

 
Caffael cyhoeddus yn yr economi sylfaenol 

 
Yr Economi Sylfaenol  

Fel y nodwyd ym mhapur Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor ar 9 Mai, mae'r 
gwasanaethau a'r cynnyrch yn yr economi sylfaenol yn darparu’r nwyddau a’r 
gwasanaethau sylfaenol mae pob dinesydd yn dibynnu arnynt a'r rhai sy’n ein cadw ni’n 
ddiogel, yn gadarn ac yn waraidd. Mae gwasanaethau gofal ac iechyd, bwyd, tai, ynni, 
adeiladu, twristiaeth a manwerthu ar y stryd fawr i gyd yn enghreifftiau o’r economi 
sylfaenol. Mae'r diwydiannau a'r cwmnïau sydd yno’n bodoli oherwydd bod pobl yno. Mae 
amcangyfrifon yn awgrymu eu bod yn gyfrifol am un o bob deg swydd ac am £1 o bob tair 
rydyn ni’n eu gwario. Mewn rhai rhannau o Gymru, yr ‘economi sylfaenol’ hon yw'r 
economi.  
 
Mae’r Cynllun Gweithredu Economaidd wedi pennu’r cyfeiriad ar gyfer dull mwy eang a 
chytbwys o ddatblygu’r economi, gan symud tuag at ganolbwyntio ar le a gwneud 
cymunedau’n gryfach ac yn fwy cadarn. Mae’r Cynllun Gweithredu Economaidd yn rhoi 
mwy o bwyslais ar fynd i'r afael ag anghydraddoldeb ac yn awgrymu symud tuag at 
berthynas ‘rhywbeth am rywbeth’ mewn busnes.  
 
Mae hybu twf cynhwysol drwy ganolbwyntio o’r newydd ar yr economi sylfaenol yn cyd-
fynd â thri chonglfaen arall ein Contract Economaidd, sef; cefnogi buddsoddiad mewn 
busnes sy’n diogelu’r economi ar gyfer y dyfodol drwy Alwadau i Weithredu; dull 
rhanbarthol o fuddsoddi yn y sgiliau mae eu hangen ar bobl i gael gwaith, ei gadw a 
gwneud cynnydd; a’r seilwaith mae ei angen ar gymunedau er mwyn bod yn gysylltiedig ac 
yn fywiog.  
 
Mae dull yr economi sylfaenol yn cynnig cyfle i wrthdroi’r dirywiad mewn amodau 
cyflogaeth, lleihau faint o arian sy’n diflannu o’n cymunedau, a mynd i’r afael ag effaith 
cadwyni cyflenwi estynedig ar yr amgylchedd.  
 
Gyda chysondeb ar draws cyfrifoldebau portffolio, rydyn ni’n ymdrechu i gael gwell 
synergedd rhwng Tasglu’r Cymoedd a rhaglenni Gwell Swyddi yn Nes at Adref, ac i 
fanteisio i'r eithaf ar werth cymdeithasol caffael o ran beth allai gael ei ddisgrifio fel 
ymyriadau economaidd prif ffrwd y Llywodraeth.  
 
Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer y Bwrdd Cynghori Gweinidogol ynghylch yr 
Economi Sylfaenol wedi cael ei sefydlu i ddarparu cyngor i Weinidogion Cymru am 
ymyriadau ac arferion gorau nawr ac yn y dyfodol; i gefnogi ymgysylltiad ehangach â 
rhanddeiliaid yn yr economi sylfaenol; ac i annog cysondeb rhwng mentrau llywodraethol 
ac anllywodraethol perthnasol. Mae’r grŵp yn cynnwys unigolion sydd â lefel sylweddol o 
wybodaeth, arbenigedd a phrofiad yn y maes hwn.  
 
Rydyn ni’n gweithio ar draws y llywodraeth i ddatblygu cynllun galluogi integredig ar gyfer 
sectorau’r economi sylfaenol a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu Economaidd – gan 
gyfuno camau gweithredu’r llywodraeth ynghylch cyfleoedd a heriau cyffredin.  
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Rydyn ni eisiau rhoi Cymru’n ôl ar y blaen o ran sylweddoli gwerth cymdeithasol caffael 
drwy feithrin cadwyni cyflenwi lleol cryf yn sgil gwaith y Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus. Mae’r strwythurau sydd wedi’u creu yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol yn rhoi cyfle heb ei debyg i wneud cynnydd cyflym a sylweddol.  
 
Caffael gwerth cymdeithasol 

 
Ar ben hynny, fe wnaeth y Comisiwn Gwaith Teg gyhoeddi ei adroddiad, Gwaith Teg yng 
Nghymru ar 3 Mai.  Gwnaeth yr adroddiad 48 o argymhellion ar draws wyth ardal 
weithredu.    
 
Roedd yr argymhellion yn cynnwys sut gallai Llywodraeth Cymru hyrwyddo gwaith teg 
drwy gymhellion economaidd – y dull ‘rhywbeth am rywbeth’ a nodwyd eisoes o ran cyllid 
cyhoeddus; dull sy’n ei gwneud yn ofynnol bod y rheini sy’n cael arian cyhoeddus yn 
dangos ac yn hyrwyddo nodweddion penodol ac yn cyflawni amcanion cymdeithasol a 
ddymunir.  
 
Daeth y Comisiwn i’r casgliad bod caffael yn gallu bod yn arf pwysig i hyrwyddo gwaith 
teg, ond bod angen i’r amcanion gael eu diffinio’n glir a bod yn fesuradwy ac yn rhesymol 
o fewn amodau sy’n benodol i'r farchnad.  
 
Dyma oedd argymhellion penodol y Comisiwn:  
 

 Dylid ond rhoi arian cyhoeddus i sefydliadau sy’n cyflawni, neu’n sy’n gweithio tuag 
at gyflawni ei ddiffiniad o waith teg a’i nodweddion (sefydliadau sy’n bodloni'r safon 
Gwaith Teg yng Nghymru);  

 Dylai mewnfuddsoddwyr fod yn sefydliadau gwaith teg;  

 Dylai prosiectau seilwaith a phrosiectau buddsoddi cyfalaf fod yn brosiectau Gwaith 
Teg yng Nghymru; a  

 Dylai ffocws a blaenoriaethau contractau sector cyhoeddus symud tuag at werth 
cymdeithasol, gan gynnwys gwaith teg.  

 
Fe wnaeth Llywodraeth Cymru dderbyn yr argymhellion ac mae’n mynd ati’n rhagweithiol i 
ystyried, mewn cydweithrediad â’i bartneriaid cymdeithasol, sut gellir eu rhoi ar waith ar 
draws y sector cyhoeddus.      
 
Yn ogystal â hynny, mewn datganiad llafar gerbron y Cynulliad ar 9 Gorffennaf 2019, 
cyflwynodd y Prif Weinidog ei obeithion yng nghyswllt partneriaeth gymdeithasol.  Rydyn 
ni’n cynnig rhoi dyletswydd ar gyrff y sector cyhoeddus i hybu gwaith teg a chyflwyno 
gofynion newydd cysylltiedig â chaffael. 
 
Rydym yn awyddus i gael deddfwriaeth sy’n ystyrlon ac sy’n caniatáu i ni fynd â’r agenda 
hon rhagddi.  Mae hefyd angen iddi fod o fewn cymhwysedd.  Yn y pen draw, mae’r 
ddeddfwriaeth hon yn rhan o’n nod i sicrhau cymdeithas sy’n fwy cyfartal, gyda’r ddau nod 
o gefnogi economi sy’n ffynnu a sicrhau ein bod yn lleihau anghydraddoldeb yn y cyd-
destun hwnnw. 
 
Rydym yn bwriadu cyhoeddi papur ymgynghori yn nes ymlaen yn ystod yr hydref.  Bydd 
hwn yn nodi ein cynigion deddfwriaethol.  Fodd bynnag, mae hi’n glir bod cyflawni’r 
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agenda hon yn ehangach o lawer na hynny a byddwn yn cofnodi ffyrdd eraill rydym yn 
bwriadu bwrw ymlaen â’r agenda hon nad ydynt yn dibynnu ar ddeddfwriaeth.  
 
Drwy gydol yr haf aethom ati i weithio gydag undebau llafur, cynrychiolwyr o fusnesau a 
chyflogwyr eraill (sef ein partneriaid cymdeithasol) i ddatblygu achos ar gyfer newid ar y 
cyd.  Bydd hyn, a thrafodaethau ar ddeddfwriaeth, yn ffurfio sylfeini’r papur ymgynghori.   
 
Dull newydd 

Arbrofi 
Bydd symud tuag at ddull sylfaenol yn arbrofol ac yn golygu y bydd angen gwneud newid 
sylweddol o ran y ffordd rydyn ni’n meddwl ac yn gwneud pethau.  

Nid oes union dempled y gallwn ei ailddefnyddio mewn cymunedau yng Nghymru, ond 
mae gwersi y gallwn eu dysgu gan eraill heb os.  

Mae Cronfa Her yr Economi Sylfaenol yn cefnogi cyfres o brosiectau arbrofol a fydd yn ein 
galluogi ni, gyda chymorth ein partneriaid, i brofi beth fyddai’r ffordd orau i ni gefnogi’r 
economi sylfaenol, a pha rai o ymyriadau'r Llywodraeth sy’n gweithio orau. Mae cyllideb y 
gronfa dros £4m erbyn hyn. Mae hyn yn cynnwys £1.5m o gyllideb Tasglu'r Cymoedd, 
sydd wedi’i glustnodi ar gyfer prosiectau yn ardal Tasglu’r Cymoedd yn benodol.  

Rydyn ni wedi casglu grŵp o arbenigwyr o amryw o sectorau at ei gilydd i wthio'r agenda 
yn ei blaen, ac rydyn ni’n trefnu capasiti o fewn Llywodraeth Cymru drwy gysoni’r 
gwahanol raglenni sydd eisoes yn cynnal gwaith yn y maes hwn, er nad yw’r gwaith yn ei 
frandio ei hun fel gweithgarwch yr economi sylfaenol. 

Ehangu cwmnïau sefydledig 
Rhaid i ni anelu at gynyddu nifer y cwmnïau sefydledig (microfusnesau, busnesau bach a 
chanolig, cwmnïau cydweithredol a chwmnïau buddiannau cymunedol) sy’n gallu gwerthu 
y tu allan i Gymru, ond sicrhau bod gwneud penderfyniadau yn rhan greiddiol o’n 
cymunedau. Mae cwmnïau sy’n tyfu yng Nghymru yn cael eu colli drwy gyfres o 
newidiadau perchnogaeth yn rhy aml. Er mwyn mynd i’r afael â’r ffenomenon lle mae 
entrepreneuriaid yn gwerthu eu busnesau pan fyddant yn llwyddo, byddwn yn defnyddio 
Banc Datblygu Cymru i gymell rheolwyr sy’n berchnogion i gadw gafael ar gwmnïau yng 
Nghymru, gan gynnig, “cyfalaf tymor estynedig” i ddatblygu cwmnïau cynaliadwy yng 

Nghymru. 

Yn gynharach eleni, fe wnaeth Banc Datblygu Cymru sicrhau cyllid o Gronfa Pensiynau 
Clwyd ar gyfer ei gronfa olyniaeth, sy’n helpu timau rheoli mewn Busnesau Bach a 
Chanolig yng Nghymru i gaffael busnesau gan eu perchnogion. 

Bydd cefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector yn rhoi pwyslais ar gadw busnesau 

llwyddiannus yn lleol, a datblygu sylfaen gadarn o gwmnïau canolig yng Nghymru. 

Mae cymorth i fusnesau yn aml yn canolbwyntio ar gwmnïau sy’n gallu tyfu’n gyflym a 
chynnig nifer cymharol fawr o swyddi, yn ogystal â chwmnïau eithaf oriog sy’n gallu methu 
yn gyflym. Mae angen i ni ganolbwyntio ar y dasg anoddach o greu cwmnïau cynaliadwy 
sydd efallai’n tyfu’n arafach, ond yn ymddwyn yn gyfrifol yn eu cadwyni cyflenwi ac yn 
gallu delio ag ergydion economaidd annisgwyl. 
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Lledaenu ac uwchraddio arferion da 

Mae Deddfwriaeth a strwythurau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn darparu’r 
amodau sy’n angenrheidiol er mwyn galluogi sefydliadau angori, drwy Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, i gydweithio mewn ardal a chael effaith ar raddfa fawr. 
 
Yn ei fap o’r llwybr ar gyfer sosialaeth y 21ain ganrif, fe wnaeth y Prif Weinidog ymrwymo i 
ofyn i bob awdurdod lleol yng Nghymru i nodi eu “sefydliadau angori” a gweithio gyda nhw 
i archwilio eu contractau er mwyn cynyddu gwerth a swm y caffael gan Fusnesau Bach a 

Chanolig yn y rhanbarth.  

Mae’r dull hwn yn adeiladu ar waith a dreialwyd yng Nghymru ddeng mlynedd yn ôl. 
Roedd y Pecyn Cymorth Gallu Gwneud yn fenter gynnar yn yr ardal oedd yn helpu 
swyddogion y sector cyhoeddus i ddatblygu contractau caffael ar gyfer tai cymdeithasol. 
Mae’r Athro Karel Williams o Lanelli wedi parhau i ddatblygu’r ffordd yma o feddwl yn 
Ysgol Fusnes Manceinion ac wedi arwain tîm sy’n gweithio gydag ymarferwyr o Gymru ar 
ddull arbrofol o roi’r syniadau hyn ar waith. 

 Ym Mlaenau Gwent, mae cymdeithasau tai yn cydweithio â'r cyngor lleol, y trydydd sector 
a Phrifysgol Caerdydd i sicrhau bod gwerth £4m o gontractau yn cael yr effaith fwyaf bosib 
ar yr economi leol. Ym Methesda yng Ngwynedd, canolbwyntir ar ddatblygu dull newydd 
yng nghyswllt gofal cymdeithasol. Mae’r canlyniadau cynnar yn addawol ac yn awgrymu 
model cyflawni gwell y mae modd ei uwchraddio a’i gyflwyno, gan alluogi mwy o bobl i 
gael eu cefnogi am lai o arian. 

Polisïau Blaengar 

Mae gan Gymru eisoes sylfaen o bolisïau caffael cyhoeddus blaengar sy’n cydnabod pŵer 
caffael ledled yr agenda llesiant.Mae Datganiad Polisi Caffael Cymru yn nodi sut mae 
Llywodraeth Cymru yn disgwyl i brosesau caffael gael eu cynnal yng Nghymru ac mae’n 
dibynnu i raddau helaeth ar sicrhau ‘gwerth am arian’, nid y gost isaf yn unig. 

Mae’n cynnwys nifer o egwyddorion sy’n ceisio creu cyfleoedd ar gyfer cyflenwyr llai, 
cynyddu gwariant ymysg cwmnïau yng Nghymru a sicrhau bod canlyniadau amgylcheddol 
a diwylliannol yn cael eu cyflawni drwy gaffael. 

Rydyn ni’n cydnabod bod angen mynd i'r afael â gallu o ran caffael mewn rhai mannau ac 
mae hon yn flaenoriaeth i ni. Mae gennym ni Gynllun Sgiliau a Galluogrwydd ar waith i 
wella galluogrwydd a chadernid ar draws y proffesiwn caffael yng Nghymru ac i fynd i’r 
afael â’r diffyg sgiliau, i rymuso staff ac i annog arloesi.  Yn ogystal ag uwchsgilio 
ymarferwyr caffael presennol (sy’n canolbwyntio ar gaffael moesegol), byddwn hefyd yn 
sicrhau bod gan staff nad ydynt yn staff caffael y sgiliau masnachol angenrheidiol, er 
mwyn diogelu'r proffesiwn caffael ar gyfer y dyfodol a chodi ei statws ledled Cymru. 

Mae Datganiad Polisi Caffael Cymru yn sicrhau effeithiau cadarnhaol; mae cyflenwyr o 
Gymru nawr yn ennill 52% o’r gwariant caffael blynyddol gwerth £6.467bn (lle mae lleoliad 
gwariant wedi cael ei ddadansoddi), sy’n uwch na’r sylfaen o 35% yn 2004.  
 
Rydyn ni hefyd yn falch o weld bod ein hymgais i gynyddu cyfleoedd i gwmnïau o Gymru yn 
cael effaith gadarnhaol.  Mae ffigurau GwerthwchiGymru yn dangos bod nifer y contractau 
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a ddyfarnwyd drwy'r safle a enillwyd gan gyflenwyr o Gymru yn 2018-19 wedi mwy na threblu 
ers 2014-15, sydd bellach yn 84% o’i gymharu â’r sylfaen o 25%.  

 
Mae Buddiannau Cymunedol yn un o’n prif feysydd polisi ar gyfer creu swyddi a 
hyfforddiant drwy gaffael. Ar ddiwedd mis Medi 2019, roedd 596 o brosiectau gwerth 
£2.2bn wedi cadw 83% o werth contractau yng Nghymru fel cyfuniad o refeniw i fusnesau 
a chyflogau, gan greu 2,532 o gyfleoedd am swyddi, 1,241 o brentisiaethau a 109,603 o 
wythnosau o hyfforddiant. 

Rydym hefyd yn awgrymu bod yr holl gontractau dros £25k yn cael eu hysbysebu’n 
helaeth ar GwerthwchiGymru ac mae hyn yn cael effaith gadarnhaol ar gyflenwyr o 
Gymru, sydd nawr yn ennill 52% o’r gwariant caffael blynyddol gwerth £6.4bn (lle mae 
lleoliad y gwariant wedi'i ddadansoddi) sy’n uwch na’r sylfaen o 35% yn 2004.   

Mae’n braf gweld bod effeithiau cadarnhaol i'w gweld, er enghraifft, yn y sector adeiladu – 
lle mae 76% o'r contractau neu'r fframweithiau dros £750,000 a gafodd eu hysbysebu 
drwy GwerthwchiGymru wedi cael eu dyfarnu i gontractwyr o Gymru yn ystod 2018/19.  

Mae ein dull caffael newydd hefyd wedi golygu bod rhagor o sylw yn cael ei roi i gyflawni 
cytundebau caffael sy’n cyd-fynd â blaenoriaethau lleol a rhanbarthol. Rydyn ni’n darparu 
llai o gontractau cenedlaethol lle mai atebion Cymru gyfan sy’n rhoi'r gwerth gorau ar gyfer 
cyfran helaeth o’r sector cyhoeddus yng Nghymru. 
 
Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi troi at weithdrefn gontractio genedlaethol lai 
er mwyn rheoli portffolio llai o gontractau cenedlaethol, lle mae contractau o’r fath yn gallu 
dangos bod gwerth yn cael ei ddarparu ledled y rhan fwyaf o sefydliadau'r sector 
cyhoeddus yng Nghymru. 
 
Datblygu cyfoeth mewn cymunedau ledled Cymru 
 
Rydyn ni wedi ymrwymo i gynyddu caffael cyhoeddus ac yn goruchwylio tair ffrwd waith 
bwrpasol er mwyn gwneud i hyn ddigwydd.  
 
Mae pedwar cynllun peilot ar waith ar gyfer y rhaglen Gwell Swyddi yn Nes at Adref y 
cyfeiriwyd ato yn flaenorol. Nod y rhaglen yw defnyddio proffil gwariant caffael i greu 
gwaith ystyrlon mewn ardaloedd â lefelau uchel o amddifadedd yng Nghymru, gan 
gychwyn yng Nghymoedd y De.  
 
Erbyn hyn, drwy gynnal y gwaith hwn, mae cyfanswm o 60 o swyddi newydd wedi cael eu 
creu i bobl oedd yn ddi-waith. Mae eu gwaith yn amrywio o brosesu data a threfnu 
papurau i weithgynhyrchu dillad ar gyfer y sector cyhoeddus. Mae’r bobl hyn yn cael eu 
paratoi i ddatblygu sgiliau a fydd yn eu helpu i gynnal cyflogaeth dymor hir a chynaliadwy 
mewn amryw o ddiwydiannau.  

Rydyn ni’n gobeithio cyflwyno cysyniad masnachol sy’n seiliedig ar gaffael perthynol. 
Mae’n edrych ar gryfhau cadwyni cyflenwi ar gyfer nwyddau a gwasanaethau mae 
dinasyddion Cymru yn ddibynnol arnynt i gadw’n iach ac i ffynnu yng Nghymru. Mae’r 
gwaith yn cael ei gefnogi’n helaeth gan academyddion sy’n arbenigo yn y maes hwn, yn 
benodol yr Athro Karel Williams (y cyfeiriwyd ati eisoes), a’r Athro Kevin Morgan, ac rydyn 
ni ar ddeall bod papur ar wahân wedi cael ei gyflwyno i'r pwyllgor ynglŷn â'r gwaith hwn. 
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Yn ogystal â hyn, mae ein dull Datblygu Cyfoeth Cymunedol yn targedu Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru er mwyn cynyddu gwariant lleol gan sefydliadau 
angor, ac felly’n creu cyfoeth lleol drwy benodi cwmnïau lleol i ddarparu nwyddau a 
gwasanaethau i’r sefydliadau angor hynny. 

Ystyr sefydliad angor lleol yw sefydliad sector cyhoeddus sydd wedi’i leoli mewn cymuned, 
fel awdurdod lleol, ysbyty neu goleg. 
 
Mae’r fethodoleg yn dechrau drwy gynnal proses dadansoddi data gadarn, sy’n nodi camau 
ymyrryd posib a allai reoli’r gadwyn gyflenwi a rheoli’r berthynas â chyflenwyr yn well er 
mwyn darparu'r canlyniadau a’r buddiannau hyn: 

 gwella polisïau caffael ar gyfer partneriaid y sector cyhoeddus  

 helpu i ysgrifennu manylebau a phennu meini prawf er mwyn gwella faint o 
gyflenwyr sy’n gwneud cais am gyfleoedd i dendro 

 Nodi bwlch yn y gadwyn gyflenwi (lle mae cyflenwad yn dod o'r tu allan i Gymru yn 
unig) a chreu cyflenwad newydd, a swyddi yn sgil hynny. 

 Gwella’r ffordd mae cwmnïau strategol bwysig yn talu eu staff h.y. drwy dalu'r 
cyflog byw (mewn sectorau penodol) 

 Gwneud cyfleoedd i dendro yn fwy gweladwy i ficrofusnesau a busnesau bach a 
chanolig yng Nghymru 

 cyfnewid cyfleoedd cyflenwi sydd eisoes yn bodoli yn is i lawr yn y gadwyn 
gyflenwi am rai sy’n nes at y sefydliad prynu (symud o’r tu allan i Gymru i Gymru, 
neu o fewn ffiniau’r sefydliadau prynu)    

 creu swyddi drwy ddefnyddio dylanwad Llywodraeth Cymru o ran gwariant caffael 

yng Nghymru 

 ailstrwythuro cadwyni cyflenwi er mwyn cynnwys mwy o gyflenwyr lleol a fydd o 

fudd i’r economi  

 cadwyni cyflenwi mwy cadarn nad oes modd ymyrryd â nhw, a fydd yn cynnig 

buddiannau cynaliadwy i’r economi yn y tymor hir, yn ogystal â sicrwydd o 

gyflenwadau hanfodol mewn sectorau fel gofal cymdeithasol a bwyd   

Rydyn ni’n cydweithio’n agos iawn â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a GIG 
Cymru. Mae’r cytundebau hyn, er eu bod yn cael eu cynnig yn genedlaethol, yn 
canolbwyntio ar sicrhau llesiant lleol a rhanbarthol naill ai drwy gyfleoedd contractio neu 
ymyrraeth yn y gadwyn gyflenwi. 
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu gwybodaeth a gwersi a ddysgwyd er mwyn helpu 
i lywio darpariaeth dulliau lleol a rhanbarthol gyda’n partneriaid yn yr awdurdod lleol. Rydyn 
ni wedi bod yn cydweithio’n agos er mwyn helpu i sefydlu dull prynu bwyd rhanbarthol 
newydd ar draws sector yr Awdurdod Lleol. 
 

Mae ein hymchwil yn dweud wrthym ni fod mentrau datblygu cyfoeth cymunedol yn cael 
eu cynnal mewn ardaloedd eraill. Mae ambell enghraifft nodedig yn cynnwys Preston a 
Manceinion yn y DU a Barcelona yn Sbaen. Fodd bynnag, ni yng Nghymru fydd y cyntaf i 
fabwysiadu dull o'r fath ar raddfa genedlaethol.   
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Fframwaith caffael yr UE 
 
Rydyn ni’n bwriadu defnyddio pa bynnag hyblygrwydd newydd sy’n deillio o adael yr 
Undeb Ewropeaidd i helpu cwmnïau yng Nghymru i gystadlu’n llwyddiannus am 
gontractau. 
 
 
Mae’n rhaid i ni ddatblygu cadernid yn ein cadwyni cyflenwi lle bo gadael yr Undeb 
Ewropeaidd yn cael effaith negyddol arnynt. Lle bo cyflenwyr lleol yn bodoli ond nad ydynt 
yn ennill contractau yn y sector cyhoeddus, bydd y rhesymau am hynny yn cael eu 
harchwilio. Mae ein Tîm Arloesi Masnachol yn edrych ar y gwaith hwn yn benodol. Maen 
nhw eisoes wedi cyflawni nifer o gontractau a fframweithiau sy’n cefnogi’r agenda hon, fel 
cynllun tlodi tanwydd ‘Nyth’, a chontract Trafnidiaeth Cymru – Atodlen 13 yn benodol, sy’n 
mesur ymrwymiad a pherfformiad y ‘Cyflenwad Lleol’. 

Maen nhw’n ymgysylltu â phrynwyr yn y sector cyhoeddus i ddangos sut byddai modd 
ysgrifennu eu tendrau mewn modd fyddai’n annog cyflenwyr lleol i geisio amdanynt.  Maen 
nhw’n trafod â chydweithwyr yn y Timau Rhanbarthol sy’n gweithio gyda chyflenwyr lleol i 
bennu beth sy’n angenrheidiol er mwyn ennill contractau yn y sector cyhoeddus. Lle nad 
oes cyflenwad lleol, byddwn yn edrych ar y capasiti i greu cyflenwad. 

 
Crynodeb 
 
Yr economi sylfaenol yw asgwrn cefn cymunedau yng Nghymru. Mae’n ddyddiau cynnar 
iawn o ran canolbwyntio’n gydlynus ar edrych drwy lens economaidd ar y cynnyrch, y 
gwasanaethau a’r gweithlu sy’n diwallu anghenion sylfaenol dinasyddion.  
 
Mae’r dull mae Llywodraeth Cymru wedi’i fabwysiadau yn arbrofol ac yn cynnwys elfen o 
risg. Fodd bynnag, mae ganddo'r potensial i ganfod beth sy’n gweithio ac i uwchraddio 
arferion da. Mae materion economaidd nad oes modd eu trin mewn sawl rhan o Gymru, lle 
gallai canolbwyntio ar yr economi sylfaenol, ochr yn ochr â’r hyn a elwir yn ddull datblygiad 
economaidd traddodiadol, wneud bywydau pobl yn well.  
 
Mae angen i ni wneud gwell defnydd o’r arian sydd gennym ni i’w wario a chyfuno hynny â 
bod ar flaen y gad o ran materion digidol ac awtomatig, gan geisio creu diwydiannau 
newydd. 
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