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Dyma enghraifft

 

Mae mentrau Bwyd Cymunedol yn ymgysylltu â phobl
leol er mwyn adeiladu cymunedau cryfach drwy fwyd.

 



Astudiaeth
Achos 

Arlwyo 
Ysgolion y Fro



Ym mis Ionawr 2019, cyhoeddwyd adroddiad gan PER Consulting, ar ran Cyngor Bro Morgannwg, ynglŷn ag ymarferoldeb caffael
cynnyrch lleol o Fro Morgannwg i’w defnyddio mewn prydau bwyd mewn ysgolion lleol.

Ffurfiwyd Cwmni Masnachu’r Awdurdod Lleol i fanteisio ar y galluoedd arlwyo ym Mro Morgannwg. Nid oedd yr endid hwn a
sefydlwyd wedi’i rwymo gan y rheolau caffael yr oedd yn rhaid i’r Cyngor ehangach eu dilyn, ac o ganlyniad gallai gaffael
cynnyrch yn lleol, gan gefnogi’r amgylchedd lleol, cynyddu cynaliadwyedd a lleihau milltiroedd bwyd. 

Bu’r astudiaeth ddichonoldeb yn ymchwilio i gadwyni cyflenwi presennol y Cyngor, er mwyn canfod ble a sut y gellid creu cyfleoedd
i gyflenwi ysgolion lleol a chanolfannau lletygarwch yn y Fro â chynnyrch wedi’u tyfu yn y Fro neu o fewn radiws o 75 milltir.

Roedd adran arlwyo’r Cyngor yn awyddus i fanteisio ar y cyfleoedd yn ardal Bro Morgannwg i 
ddefnyddio cynnyrch lleol, ffres ar fwydlenni ysgolion. 

Roedd pob pryd yn cael ei baratoi o’r camau cyntaf yn y ceginau presennol ar y safle, 
gan ddefnyddio cynnyrch ffres. Roedd y prydau a baratowyd yn canolbwyntio ar werth 
maethol, gan gydymffurfio â safonau maeth “Bwyta’n Iach mewn Ysgolion”, ac roeddent 
yn cynnwys llysiau a ffrwythau ffres bob diwrnod.

Roedd ardal yr astudiaeth yn cynnwys 46 ysgol gynradd a 5 ysgol uwchradd yn y Fro, a 
oedd gyda’i gilydd yn darparu tua 1.3 miliwn o brydau bwyd i’w disgyblion bob blwyddyn. 

Cwblhawyd rhaglen ymgynghori ac ymgysylltu helaeth. Roedd hyn yn cynnwys dros 60 
o sgyrsiau unigol ag amryw o randdeiliaid lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, ffermwyr a 
chynhyrchwyr bwyd er mwyn archwilio’r fenter arfaethedig a chreu casgliadau ac argymhellion.

Cefndir ac Amcanion y Prosiect:



Y prif heriau a nodwyd oedd bod y rhan fwyaf o’r cynnyrch lleol yn cael ei werthu i
archfarchnadoedd. Er hyn, nodwyd ychydig o gyfleoedd i ymyrryd ym mhroses y
gadwyn gyflenwi drwy gytundebau uniongyrchol â ffermwyr a thyfwyr lleol.
Roedd sensitifrwydd prisiau a’r gallu i gyflenwi digon o gynnyrch yn her fawr yr oedd
angen mynd i’r afael â hi, gan nad oedd gan yr un o’r cynhyrchwyr lleol o fewn y radiws
o 75 milltir yr anelid tuag ato y gallu i ddosbarthu cynnyrch ar raddfa fawr. 

Nodwyd nad oedd gan geginau ysgolion gyfarpar priodol i dderbyn a phrosesu llysiau
heb eu golchi, ac nad oedd ganddynt gyfleusterau pilio addas, felly roedd hynny’n achosi
problemau o safbwynt danfon cynnyrch heb eu golchi a’u paratoi yn uniongyrchol.

Er bod pob un o’r cynhyrchwyr y cysylltwyd â hwy yn yr astudiaeth yn frwdfrydig ynglŷn
â’r cyfle i godi ymwybyddiaeth ac addysgu plant ysgol am y gadwyn fwyd o’r fferm i’r
fforc, roeddent yn bryderus ynglŷn â chysondeb y galw. 

Oherwydd tymhorau ysgol byddai’r galw am eu cynnyrch yn ysbeidiol ac ni fyddai’n
gyson drwy gydol y flwyddyn. Roedd hyn yn un o brif bryderon y cynhyrchwyr.

Ni theimlid ei bod yn ymarferol caffael yr holl gynnyrch ffres yn ôl y galw o gadwyni
cyflenwi lleol, gan nad oedd llawer o’r eitemau bwyd yr oedd eu hangen yn cael eu
cynhyrchu yng Nghymru. Roedd cyflenwad cyfyngedig o gnydau salad yn effeithio ar
hyn hefyd. 

Fodd bynnag, teimlid bod trefniant cymysg yn ymarferol – caffael rhai cynnyrch yn
uniongyrchol gan gyflenwyr lleol, a’r gweddill drwy gontractau cyfanwerthwyr. Yn
ychwanegol at hyn, nodwyd y byddai angen cytuno ar hyn ar sail anghyfyngedig.
Gallai’r dull caffael cymysg ganolbwyntio o hyd ar gynnyrch Cymreig yn gyffredinol, yn
hytrach na nodi radiws o 75 milltir.

Byddai angen i fwyd a fyddai’n cael ei gaffael gan gyfanwerthwyr allu nodi tarddiad y
gadwyn gyflenwi, a chydnabyddid ei bod yn anodd cadarnhau hyn ar gyfer rhai
cynnyrch bwyd. 

Heriau’r Prosiect a’r Prif
Bethau a Ddysgwyd:

Arlwyo Ysgolion y
Fro | Busnes Cymru

Astudiaeth
Ddichonoldeb

 

https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/local-action-groups-and-projects/projects/vale-school-catering
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Working/Regeneration/Rural%20Regeneration/Leader-2014-2020/310119-FreshLocalProduce-FeasibilityStudy-FINAL.pdf


Daeth y prosiect i’r casgliad y byddai angen rhagor o drafodaethau â chynhyrchwyr lleol penodol,
er mwyn canfod maint a chwmpas posibl y cyflenwad a phennu pris a fyddai’n dderbyniol ac yn
gynaliadwy i’r ddwy ochr. 

Roedd yr astudiaeth o’r farn ei bod yn annhebygol y byddai cyflenwyr lleol yn tendro am gontract
agored wedi’i gyhoeddi oherwydd cymhlethdod y broses dendro a’r ansicrwydd ynglŷn â’r prisiau
a’r niferoedd y byddai eu hangen. Byddai angen cynnal sgyrsiau o’r fath cyn gweithredu’r cynllun er
mwyn sicrhau bod y cytundebau contract manwl wedi’u gwneud gyda’r cyfanwerthwyr.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol:

Adnewyddu Contractau Cyfanwerthu – ar sail pris
Contractau Cyfanwerthu Newydd – â chynnyrch lleol/Cymreig wedi’u nodi
“Trefniant Cytbwys” rhwng cyfanwerthu a chaffael yn lleol

Er nad oedd cynlluniau pendant yn cael eu cynnig er mwyn datblygu’r model busnes caffael newydd, daeth yr astudiaeth ddichonoldeb i’r
casgliad mai dull cymysg o gyflenwi bwyd fyddai’r un mwyaf priodol yn y dyfodol. 

Teimlid y gellid caffael rhywfaint o gynnyrch lleol drwy negodi â chyflenwyr lleol a ffermwyr, ond na fyddai hyn byth yn disodli’r gadwyn
gyflenwi draddodiadol sy’n seiliedig ar gyfanwerthu. 

Trefnwyd bod contractau cyfanwerthu newydd yn cael eu tendro yn ystod 2019 ar ôl i’r astudiaeth ddichonoldeb ddod i ben. Argymhellwyd y
dylai hyn gynnwys lle mwy amlwg i gynnyrch o Gymru ac y dylai gael ei strwythuro ar sail anghyfyngedig er mwyn caniatáu rhywfaint o
gynnyrch lleol uniongyrchol hefyd. 

Argymhellodd yr astudiaeth y dylai negodiadau cynnar â chynhyrchwyr lleol ddechrau cyn unrhyw gaffael, er mwyn darparu gwybodaeth
ynglŷn â’r cyd-destun ar gyfer contractau tendr cyfanwerthwyr. 

Yn y cyfamser dylid archwilio cyfleoedd i dreialu’r cynnyrch sydd ar gael, a gweithio gyda staff cegin a chyflenwyr, gan gynnwys y potensial i
arlwyo ar gyfer digwyddiadau arbennig.

O ganlyniad i ymchwiliadau, mae’r cyfleoedd posibl ar gyfer y ffordd ymlaen yn cynnwys:



Diolch i Arlwyo Ysgolion y Fro am gymryd

rhan yn yr astudiaeth hon

businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy
@bwydadiodcymru


