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Ynglŷn â’r Gynhadledd
Mae’n fraint eich croesawu i Gynhadledd Gwerth Cymdeithasol Cenedlaethol gyntaf Cymru. Rydym yn 
gyffrous iawn am yr hyn sydd gennym i’w gynnig i chi, gan gychwyn gyda Lansiad y Themâu Canlyniadau a 
Mesurau Cenedlaethol ar gyfer Cymru sydd wedi eu cynllunio i helpu sefydliadau yn y sector cyhoeddus i 
ymgysylltu gyda’u cyflenwyr o safbwynt darparu gwerth cymdeithasol. 

Rydym hefyd yn falch iawn o groesawu Sophie Howe, Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol, fel ein prif siaradwraig ar gyfer y 
digwyddiad a fydd yn ymddangos ochr yn ochr ag amrywiaeth o 
arbenigwyr eraill o bob rhan o Gymru. Rydym hefyd yn falch iawn o 
groesawu cyfranwyr o gynghorau o’r tu allan i Gymru gan gynnwys 
Cyngor Durham, Star Procurement a Chyngor Solihull sydd wedi bod 
yn defnyddio Themâu Canlyniadau a Mesurau am dros dair blynedd, 
a byddant yn rhannu peth o’u llwyddiannau a’u cyngor ynglŷn â sut i 
ymgysylltu â busnesau er mwyn darparu mwy o werth.

Mae’r Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol wedi helpu i 
drawsnewid y berthynas rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat ac 
wrth i ni lansio’r Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol ar 
gyfer Cymru, rydym yn disgwyl i’r trawsnewidiad hwn barhau. 

Mae’r gynhadledd yn cael ei chynnal dros ddau ddiwrnod ac mae’n 
cynnwys nifer o weithdai a sesiynau plymio dwfn i wrandawyr 
ddeall ochr ymarferol gwerth cymdeithasol gan gynnwys sut gellir 
ymsefydlu gwerth cymdeithasol i brosesau caffael, gwireddu 
buddiannau a datblygu. Rydym yn gobeithio bod yma rywbeth at 
ddant pawb. 

Tra bo’r gynhadledd yn canolbwyntio ar Gymru, mae llawer o’r 
sesiynau wedi eu cynllunio i fod yn rhai traws ffiniol a bydd 
sefydliadau o bob rhan o’r DU yn elwa o fynychu gweithdy ar gyfer 
Cymdeithasau Tai, sut gall Prynwyr wneud y mwyaf o gyfleoedd ar 
gyfer Busnesau Bach a Chanolig a Mentrau Gwirfoddol, Cymunedol 
a Chymdeithasol, a sut gellir defnyddio’r Themâu Canlyniadau a 
Mesurau i ennill mwy o waith gyda’r sector cyhoeddus. 

Ac yn olaf, dyma’n cynhadledd fawr ar-lein gyntaf, fydd yn caniatáu 
i chi ymweld ag unrhyw sesiwn sydd o ddiddordeb i chi, a gofynnwn 
yn garedig am eich amynedd wrth i ni ddelio â’r dechnoleg!

Llywio’r platform ar-lein
Heb os, nid hwn yw eich unig brofiad ar-lein o fod mewn 
cynhadledd, ond hyd yn oed os ydyw, fydd y canllawiau syml isod 
i eich helpu wneud y mwyaf o’ch amser yma.

 Mae’r PDF rhyngweithiol hwn wedi ei ddylunio i’ch arweini yn 
uniongyrchol i bob sesiwn, felly defnyddiwch hwn i gynllunio yr 
hyn rydych chi am ei fynychu a pryd.

 Unwaith y byddwch wedi cyrraedd y platform ar-lein, mae pob 
sesiwn neu weithdy yn cael ei gynrychioli fel bawd. Cliciwch 
drwodd yn ystod amser penodedig i fynd i mewn i’r sesiwn.

Ynglŷn â’r Gynhadledd

Croeso

Ym mhob sesiwn mae yna ychydig o 
bethau sylfaenol:

• Defnyddiwch y rheolyddion i leihau neu 
uchafu y nodweddion

• Archwiliwch yr eiconau i lawrlwytho 
adnoddau, nod tudalen dolenni 
defnyddiol, gofyn cwestiynnau a mwy

• Cliciwch yr eicon ? am gymorth technegol

• Os ydych chi’n rhedeg i fewn i fyg/mater 
bach, fe fyddai’n syniad da i adnewyddu 
eich tudalen

Cofiwch ymweld a’r bwth rhithwir o’r noddwr a’r partner am fwy 
o gynnwys gafaelgar.
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Croeso
Croeso i lansiad y Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol ar gyfer Cymru; 
sef trefniadau ymarferol ar gyfer mesur a deall gwerth.  Wedi eu mapio ar gyfer 
Nodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae’r Themâu Canlyniadau a Mesurau 
Cenedlaethol ar gyfer Cymru yn helpu i annog a gwobrwyo cyflenwyr y mae eu 
gweithrediadau a’u hymddygiad yn cyd-fynd â pholisi cyhoeddus.

Mae’r pecyn ‘newydd’ hwn ar gyfer ymarferwyr yn ychydig o oed 
mewn gwirionedd, ac mae o gwmpas ers cyhoeddi Strategaeth 
Gaffael Genedlaethol yr LGA yn 2014, ac wedi symud o 
‘gydymffurfiaeth ac arbedion’ at ddull diagnostig.  Roedd hyn yn 
cefnogi darparu blaenoriaethau cynigion craidd a pholisïau lleol, yn 
ogystal â gwerth am arian. Mae’r Themâu Canlyniadau a Mesurau 
Cenedlaethol ar gyfer Cymru yn ddatblygiad o’r dull hwnnw o 
feddwl, gyda defnydd helaeth yn Lloegr yn cefnogi’r Ddeddf Gwerth 
Cymdeithasol a gan Awdurdodau Lleol Cymreig sydd wedi cymryd 
rhan mewn mentrau Cenedlaethol.  Roedd y rhai a fabwysiadodd 
y dull yn gynnar yn cynnwys Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili y 
mae eu rhaglen gaffael bum mlynedd a’u cynllun darparu Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer 2018-2023 wedi eu cynllunio 
o amgylch y Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol. Mae 
Cyngor Caerdydd hefyd yn treialu Themâu Canlyniadau a Mesurau 
drwy raglenni caffael seilwaith lleol; gan gynnwys adeiladu ysgol 
newydd a chanolfan ryngwladol newydd. Mae’r rhan fwyaf o 
Awdurdodau Lleol yn rhan o’r peth un ffordd neu ei gilydd drwy’r 
rhwydwaith, ac rydym yn dysgu llawer o’r profiad ymarferol. 

Mae’r tirlun polisi Cymreig yn uchelgeisiol.  Roedd arnom angen 
fersiwn o’r Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol oedd 
wedi eu cysylltu â pholisi Cymreig, a Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol 
yn benodol.  Fe wnaethom hefyd gydnabod y gall unrhyw un 
ddefnyddio’r mesurau hyn ac na fyddai’n angenrheidiol cyfyngu eu 
defnydd i faes caffael.  Sefydlwyd Tasglu Themâu Canlyniadau a 
Mesurau Cenedlaethol ar gyfer Cymru ac fe’i agorwyd i grŵp llawer 
mwy fel y gallai eraill weld beth oeddem yn ei wneud, gan gael 
budd o hynny ac ychwanegu eu harbenigedd at y darn. Roedd hyn 
yn syniad da; sydd yn cael ei adlewyrchu yn Themâu Canlyniadau 
a Mesurau Cymru, ymgysylltwyd yn helaeth, a chafwyd ymateb 
digynsail i ymgynghoriad y tasglu.  

Byddwn yn trafod hyn yn ystod y gynhadledd.  Gobeithiwn y gallwch 
aros gyda ni ar gyfer y rhaglen brysur ac y cawn gyflwyno’r Themâu 
Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol ar gyfer Cymru i chi; ble 
bynnag yr ydych.

Richard Dooner

Rheolwr Rhaglen, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Croeso oddi wrth Richard Dooner
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Ailgodi’n Gryfach, yn fwy Gwyrdd, 
yn Decach 
Mae’r pandemig wedi effeithio ar bawb mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, ond 
wedi effeithio ar rai yn fwy nag eraill. Mae’r ardaloedd oedd yn dioddef o 
ddiweithdra a sgiliau isel hir dymor cyn y feirws, wedi dioddef yn waeth.

Wrth gwrs mae’n sector cyhoeddus yn parhau i gamu i’r adwy yn 
arwrol, ond mae unrhyw un sydd yn dweud y gall y sector cyhoeddus 
ddatrys heriau mor fawr ar ei ben ei hun un ai yn bod yn naïf neu’n 
goramcangyfrif gallu ein gweision sifil a’r sector cyhoeddus i roi trefn 
ar bethau unwaith eto. 

Na, i gyflawni hyn bydd angen i bawb weithio gyda’i gilydd ar draws 
pob sector yn ein cymunedau, meddwl ar y cyd, a chyd-weithio.

A dyma yw hanfod y Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol ar 
gyfer Cymru, ond cyn i chi ddweud mai dim ond fframwaith ar gyfer 
mesur yw hwn, a sut yn y byd y gall hynny wella pethau, gadewch i fi 
egluro. 

Y man cychwyn ar gyfer y Themâu Canlyniadau a Mesurau 
Cenedlaethol oedd fel cytundeb rhwng y sector cyhoeddus a’u 
cyflenwyr i’w defnyddio yn bennaf wrth gaffael er mwyn annog 
cyflenwyr i gynnig buddion cymunedol yn ogystal â darparu datrysiad 
sydd o fewn cyllideb ac yn dechnegol gymwys. Ar y lefel hon, mae’r 
Themâu Canlyniadau a Mesurau cenedlaethol wedi bod yn llwyddiant 
ysgubol gyda mwy na 3,000 o brosiectau ar draws y DU yn defnyddio’r 
Themâu Canlyniadau a Mesurau i ddatgloi dros 2,000 o swyddi ar 
gyfer pobl dan anfantais, dros 750,000 o oriau gwirfoddolwyr, a £2.5 
biliwn o wariant lleol. 

Mae’r Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol ar gyfer 
Cymru yn gam mawr ymlaen ac am y tro cyntaf maent wedi eu 
cysylltu’n uniongyrchol â pholisi llywodraeth ar ffurf Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Yn hynny o beth, maent yn debycach i 
‘faniffesto cymdeithasol’ nac i fframwaith mesur, yn ceisio recriwtio 
cyflenwyr i ddarparu ar y saith Nod Llesiant ac i helpu i ailgodi’n 
cymunedau, er mwyn eu gwneud yn addas ar gyfer cenedlaethau 
heddiw a chenedlaethau’r dyfodol. 

Mae’r Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol ar gyfer Cymru 
wedi bod yn ymdrech ar y cyd, sydd wedi dwyn ynghyd sawl rhan 
o’r sector cyhoeddus gan gynnwys llywodraeth leol, llywodraeth 
ganolog, cymdeithasau tai a llawer mwy. Ond, rydym yn cydnabod 
nad ydynt yn gynnyrch gorffenedig eto, yn hytrach maent yn fan 
cychwyn lle gall cymunedau Cymru gychwyn gweithio gyda’i gilydd ar 
draws pob sector i helpu i ailgodi’n cymuned a dod allan yn gryfach ac 
yn fwy parod ar gyfer y dyfodol. 

Guy Battle

Chief Executive, Social Value Portal

Croeso oddi wrth Guy Battle
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Agenda
9.00 – 9.15
Croeso i Gynhadledd Gwerth Cymdeithasol 
Cenedlaethol, Cymru

Steve Robinson, Chair National Social Value Taskforce, Wales

Ymuno a’r sesiwn >

9.15 – 9.45
Lansio’r Themâu Canlyniadau a Mesurau 
Cenedlaethol ar gyfer Cymru

Mae’r Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol ar gyfer Cymru 
wedi eu datblygu fel datrysiad traws sector i helpu sefydliadau 
i fesur, rheoli a gwneud y mwyaf o werth cymdeithasol. Mae’r 
Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol ar gyfer Cymru yn 
dod â Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Pecyn Gwaith Buddion 
Cymunedol ynghyd mewn un fframwaith ar gyfer adrodd, a bydd 
yn caniatáu sefydliadau i adrodd am eu cyfraniad cymdeithasol 
i gymdeithas o safbwynt y buddion maent yn eu greu yn ogystal 
â chyfanswm y gwerth maent yn ei greu mewn dull cyson a 
chadarn. Maent yn cynrychioli canlyniad naw mis o gydweithio o 
dan gyfarwyddyd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Yn ystod 
y sesiwn hwn bydd Guy Battle, Prif Swyddog Gweithredol y Social 
Value Portal a Philip Cyrus, Uwch Ymchwilydd, yn cyflwyno’r 
fframwaith newydd ac yn dangos sut y gallant helpu i ailgodi’n 
cymunedau yn fwy gwyrdd ac yn decach. 

Siaradwyr: Guy Battle, CEO and Philipp Cyrus, Senior 
Researcher, Social Value Portal.

Ymuno a’r sesiwn >

9.45 – 11.00
Panel trafod: Themâu Canlyniadau a Mesurau 
Cenedlaethol ar gyfer Cymru – Trawsnewid Caffael

Yn ystod y sesiwn yma byddwn yn clywed gan nifer a gyfrannodd 
tuag at ddatblygu’r Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol 
ar gyfer Cymru a sut mae nhw’n meddwl y gellir eu defnyddio i 
ddatgloi gwerth ar gyfer ein cymunedau. Bydd y panel yn cynnwys 
Cadeirydd y ‘National Social Value Taskforce’ (Lloegr) ynglŷn â sut 
mae’r Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol ar gyfer Cymru 
yn trawsnewid, er gwell, y berthynas rhwng y sector cyhoeddus a’r 
sector preifat drwy ddatgloi mwy o werth ar gyfer ein cymunedau.

Siaradwyr: Guy Battle, CEO, Social Value Portal.

Panel: Darren Knowd, Chief Procurement Officer, Durham 
County Council; Steve Robinson, Head of Procurement, 
Cardiff Council; Brendan Burke, Community Benefits, Welsh 
Government; Ian Evans, Procurement and Information Manager, 
Caerphilly County Borough Council.

Ymuno a’r sesiwn >

12.00 - 13.15
Gweithdai

Rhwng 12.00 – 13.15, fe fydd cyfres a bum gweithdy gwahanol yn 
cael eu cynnal ar yr un pryd ble allwch alw i fewn i archwilio, dysgu 
a gofyn cwestiynnau am werth cymdeithasol gyda arbenigwyr 
o wahanol sectorau. Gallwch i fewn unrhyw amser i gynifer neu 
ychydig o weithdai i ymgysylltu a’n gwesteiwyr arbenigol.

Gweler y dudalen nasaf am y dewis gweithdy llawn >

14.30 – 16.05
Panel trafod: Caffael ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol 

Mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn ddeddfwriaeth arloesol 
sydd wedi gosod y safon ar gyfer sawl llywodraeth er mwyn 
gwarchod ac adfywio ein lle, ein diwylliant a’n planed ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol. Yn gywir, mae Llywodraeth Cymru wedi 
herio’r sector cyhoeddus i ymsefydlu egwyddorion y Ddeddf 
i’w dull gweithredu. Wrth i ni wynebu gaeaf dan gyfnod clo, y 
cwestiwn yw sut gallwn godi’n golygon o ‘oroesi’ i gyfnod lle 
gallwn gychwyn gweithio gyda’n gilydd o ddifri’ er mwyn helpu 
i adfer ein cymunedau? Ac os yw’r cyfnod hwn yn cynrychioli 
ein cyfle i ailosod, pa rôl ddylai caffael ei chwarae wrth ddatgloi 
dyfodol cadarnhaol ar gyfer pob cenhedlaeth. 

Cyweirnod: Sophie Howe, Future Generations Commissioner.

Panel: Sir David Henshaw, Natural Resources Wales; Jane Mudd, 
Councillor, Newport Council; Tracey Mayes, Head of Commercial 
Policy and Delivery, Welsh Government; Leigh Hughes, CSR 
Director, Bouygues Construction UK.

Ymuno a’r sesiwn >

16.05 – 16.15
Sylwadau i gloi: Pwyntiau Allweddol ac Ymunwch â 
ni yfory 

Guy Battle, CEO, Social Value Portal and Richard Dooner, 
Programme Manager, Welsh Local Government Association.

Ymuno a’r sesiwn >

Agenda
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Gweithdai 
Rhwng 12.00 – 13.15, fe fydd cyfres a bum gweithdy gwahanol yn cael eu cynnal ar yr un pryd ble allwch alw i fewn i archwilio, dysgu a gofyn cwestiynnau am werth cymdeithasol gyda arbenigwyr o wahanol sectorau. 

Her arall... darparu Gwerth 
Cymdeithasol ‘digidol’ yng 
nghyfnod Covid 

Gwesteiwr: Jeff Joseph, Head of 
Social Value, Bouygues UK

Panel:  
DWP, Aspire2B

Mae Covid-19 wedi achosi cymaint o 
heriau newydd i’r diwydiant adeiladu, 
yn enwedig o safbwynt sut rydym 
yn darparu Gwerth Cymdeithasol. 
Os ydym yn gweithio yn ddigidol, 
yn croesawu’r normal newydd 
neu’n arloesi; mae Bouygues wedi 
darganfod mai dim ond ‘Her Arall’ 
yw darparu Gwerth Cymdeithasol 
arbennig. Bydd ein bwth digidol yn 
canolbwyntio ar ein gwaith yn Ysgol 
Uwchradd Pencoedtre (ger y Barri) 
a sut rydym wedi gallu cyflawni 
‘gwerth cymdeithasol digidol’. 
Byddwn yn arddangos sut rydym yn 
gweithio gyda Social Value Portal, 
yn cydweithio gyda Phartneriaid a 
sut rydym yn gweithredu’r Themâu, 
Canlyniadau a Mesurau a mwy. 

Ymuno a’r gweithdai >

Gweithdy Busnesau Bach 
a Chanolig a Mentrau 
Gwirfoddol, Cymunedol 
a Chymdeithasol ar gyfer 
prynwyr 

Gwesteiwr: Terry Brewer, Head of 
Public Sector Delivery, Social Value 
Portal

Panel:  
Suffolk County Council, Federation 
of Small Businesses

Mae’n amlwg fod Gwerth 
Cymdeithasol yn trawsnewid 
y berthynas rhwng y sector 
cyhoeddus a’i gyflenwyr – er gwell. 
Fodd bynnag, wrth i ni ruthro i 
normal newydd, mae’n hanfodol 
nad yw gofynion i gyflwyno cynnig 
gwerth cymdeithasol yn ychwanegu 
pwysau diangen at y broses – yn 
enwedig ar gyfer Busnesau Bach 
a Chanolig a Mentrau Gwirfoddol, 
Cymunedol a Chymdeithasol. Bydd 
y sesiwn hwn yn edrych yn benodol 
ar gamau y gall prynwyr eu cymryd 
er mwyn sicrhau nad yw busnesau 
bach o dan anfantais. 

Ymuno a’r gweithdai >

Gweithgor: Datblygu 
Themâu Canlyniadau a 
Mesurau ar gyfer y Sector 
Tai 

Gwesteiwr: Nathan Goode, Head of 
Data, Social Value Portal

Panel:  
POBL Group, Linc-Cymru Housing 
Association

Mae’r Themâu Canlyniadau a 
Mesurau Cenedlaethol ar gyfer 
Cymru wedi eu cynllunio’n bwrpasol 
i gefnogi prynu yn y sector 
cyhoeddus, gan ganolbwyntio ar 
gynghorau. Nid yw hyn yn golygu na 
ellir eu defnyddio ar gyfer y sector 
tai, ond mae yn golygu efallai y 
bydd angen eu haddasu i fodloni 
rhai o’r gofynion penodol ar gyfer 
adrodd yng Nghymru. Y sesiwn hwn 
fydd y sesiwn cychwynnol ar gyfer 
datblygu Themâu Canlyniadau a 
Mesurau Cenedlaethol ar gyfer 
Cymru – Tai a bydd yn archwilio sut 
gellir eu haddasu i fodloni gofynion 
penodol y sector. 

Ymuno a’r gweithdai >

Arddangosfa Fyw: Defnyddio 
Social Value Portal i wneud 
y mwyaf o werth ar gyfer 
cymunedau yng Nghymru 

Gwesteiwr: Ashley Morgan, Prys 
Jenkins, Social Value Portal

Wedi’i rannu dros 2 sesiwn 
12.05-12.35 Sesiwn 1 Sector Gyhoeddus
Mae gan ymgorffori gwerth cymdeithasol 
y potensial i ymestyn cyrhaeddiad y bunt 
cyhoeddus dros 25%. Mae hyn yn golygu, 
am bob gwariant o £10m trwy gaffael, 
sydd wedi ei wneud yn dda, y gallai 
prynwyr y sector cyhoeddus gael £2.5m 
ychwanegol mewn gwerth cymdeithasol 
heb ychwanegi unrhyw gost arall. Bydd 
y sesiwn hon yn edrych ar sut mae 
prynwyr yn defnyddio Social Value Portal 
i ddatgloi mwy o werth i gymunedau.

12.40-13.10 Sector Breifat
Mae mesur, rheoli ac adrodd ar gyflenwi 
gwerth cymdeithasol ar draws holl 
weithgareddau sefydliadiau yn her 
gyffredin i fusnesau. Bydd y sesiwn hon yn 
dangos i chi sut y gall offerin ar-lein y Social 
Value Portal gynorthwyo i reoli’r broses o 
adrodd cyflenwi gwerth cymdeithasol gyda 
chysondeb, p’un a ydych chi’n mesur o fewn 
eich contractau eich hun, cadwyn gyflenwi, 
asedau, neu weithgaredd gyffredinol.

Ymuno a’r gweithdai >

Gweithdy: Defnyddio’r 
Themâu Canlyniadau a 
Mesurau Cenedlaethol ar 
gyfer Cymru a’u haddasu 
i ddiwallu anghenion y 
cymunedau lleol. 

Gwesteiwr: Agnese Mizia, Head of 
Research, Social Value Portal

Panel:  
Social Value Portal; Cardiff Council, 
Caerphilly County Borough Council 

Mae’r Themâu Canlyniadau a 
Mesurau Cenedlaethol ar gyfer 
Cymru wedi eu cynllunio i helpu i 
ddatgloi gwerth ar gyfer cymunedau 
lleol drwy gaffael a gwireddu 
buddiannau. Maent wedi eu cynllunio 
i’w defnyddio ar draws Cymru 
ond wrth gwrs mae Cymru wedi 
ei rhannu yn nifer o ranbarthau a 
chymunedau lleol gydag anghenion a 
chyfleoedd amrywiol. Bydd y sesiwn 
hwn yn edrych ar sut gellid addasu’r 
Themâu Canlyniadau a Mesurau i 
ddiwallu anghenion lleol a sut gellid 
ymgysylltu gyda’r cymunedau wrth 
ddatblygu Themâu Canlyniadau a 
Mesurau penodol ar gyfer lleoliadau. 

Ymuno a’r gweithdai >

Gweithdai 
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Gall siaradwyr newid yn achos amgylchiadau na ellir eu hosgoi
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Social Value Portal

Mae Social Value Portal wrth ein both i gynnal Bwth Digidol 
yng Nghynadledd Gwerth Cymdeithasol cyntaf Cymru. Fe fydd 
staff o Social Value Portal yn y bwth drwy gydol dau ddiwrnod 
y gynhadledd ac fe allwch alw i mewn i siarad gyda un o’r tim 
dros fideo neu flwch sgwrsio, er mwyn deall mwy am Social 
Value Portal, cyrchu adnoddau defnyddiol gan gynnwys fideos 
a pecynnau cymorth, a gofyn cwestiynnau am sut i wreiddio’r 
TOM’s i Gymru o fewn eich sefydliad drwy ddefnyddio Social 
Value Portal.

Ymweld a’r bwth >

Bouygues UK

Mae Bouygues UK yn edrych ymlaen yn fawr at fod yn rhan 
o Gynhadledd SVP Cymru. Mae Gwerth Cymdeithasol o 
bwysigrwydd uchel o ran dull Bouygues UK o wneud busnes. 
Mae’n derm sydd a llawer o ystyron, ond rydym yn ei ddiffinio 
fel popeth a wnawn i wella bywydau a chymunedau’r bobl yr 
ydym yn gweithio ynddynt. Rydym yn gwneud hyn trwy sicrhau 
ein bod bob amser yn gweithio gyda chwmpawd moesol da 
mewn golwg, gan wella amodau’r gymuned ehangach i leihau 
anghydraddoldeb, gwella lles, a sicrhau ffyniant i bawb wrth 
sicrhau yn barhaus bod ein nodau’n cyd-fynd a Nodau Datblygu 
Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Yn ystod y gynhadledd gyntaf yng Nghymru, bydd ein 
cydweithwyr o’r tîm Gwerth Cymdeithasol, Alison Howe, 
Cynghorydd Gwerth Cymdeithasol a Jeff Joseph, Pennaeth 
Gwerth Cymdeithasol, yn cynnal gweithdy o’r enw “Just 
Another Challenge”. Bydd y sesiwn yn ymchwilio i’r ffordd y 
mae Bouygues UK yn parhau i sicrhau Gwerth Cymdeithasol 
ac Ymgysylltu â’r Gymuned er gwaethaf popeth sy’n digwydd 
yn y byd heddiw! Gallwch ddisgwyl cael gwybod faint o Werth 
Cymdeithasol sy’n ei olygu i ni, pam y gwnaethom ymwneud â’r 
Porth Gwerth Cymdeithasol, yn ogystal â rhai o’r mentrau gwych 
yr ydym wedi bod yn rhan ohonynt ac wedi dod â bywyd yn fyw.

Ymweld a’r bwth >

https://twitter.com/hashtag/NSVCCYMRU
http://socialvalueconference.com
https://gateway.on24.com/wcc/eh/2625580/lp/2844772/social-value-portal-booth
https://gateway.on24.com/wcc/eh/2625580/lp/2827429/bouygues-uk-booth
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Agenda
9.00 – 9.10
Croeso i ddiwrnod dau

Steve Robinson, Chair National Social Value Taskforce, Cymru

Ymuno a’r sesiwn >

9.10 – 10.25
Panel trafod: Caffael Blaengar

Mae cymaint o arwyr wedi ymddangos ar draws pob sector o’n 
cymdeithas yn ystod y pandemig nes ei bod yn ymddangos yn 
amhriodol enwi unrhyw un rhag ofn i ni adael unrhyw un allan. 
Ond mae’n bosib mae’r rhai sydd wedi cael y lleiaf o sylw yw’n 
timau caffael yn y sector cyhoeddus sydd wedi arwain y galw ar 
gyfer PPE a hanfodion eraill er mwyn gwarchod rhag y pandemig. 
Arwyr anhysbys ein cyfnod? Ond wrth i’n cymunedau ddod allan 
o gyfnod clo arall, mae her wahanol – sut gallwn ni ddefnyddio 
pŵer caffael i helpu i ailgodi’n cymunedau. Yn ystod y sesiwn hwn 
byddwn yn clywed gan y rheiny sydd wedi bod ar y rheng flaen 
ac yn cael cyfle i ddeall sut maent wedi bod yn ymsefydlu gwerth 
cymdeithasol i brosesau caffael a rheoli contractau er mwyn 
darparu mwy o werth i gymdeithas. 

Cadeirydd: Darren Knowd, Chief Procurement Officer, Durham 
County Council.

Panel: Vince Hanly, Head of Procurement, Powys Council; Carol 
Glenn, Social Value Lead, Solihull Council; Lorraine Cox, Director, 
Star Procurement, Elizabeth Lucas, Head of Customer and 
Digital Services, Caerphilly County Borough Council.

Ymuno a’r sesiwn >

10.35 – 11.50
Panel trafod: Ymsefydlu Gwerth Cymdeithasol 
mewn Datblygiadau

Ar draws y DU, mae allbwn adeiladu dros £110 biliwn neu 7% 
GDP. Yn amlwg mae hwn yn gyfranwyr allweddol i economi’r DU, 
ond a allai wneud mwy? Yn seiliedig ar feincnodi arfer da, mae’r 
gwerth cymdeithasol ychwanegol a ellid ei gynhyrchu gan dîm 
adeiladu a datblygu ymgysylltiol yn fwy na £28 biliwn y flwyddyn, 
ac eto tra bo timau caffael yn ymsefydlu gwerth cymdeithasol yn 
eu cynlluniau eu hunain, ymddengys nad yw’r gymuned gynllunio 
yn ymwybodol o’r cyfle hwn nad ydynt yn cymryd mantais ohono. 
Yn ystod y sesiwn hwn byddwn yn clywed gan ddatblygwr amlwg, 
ymgynghorydd gwerth cymdeithasol a chontractwr ynglŷn â sut 
maent yn sicrhau fod gwerth cymdeithasol yn rywbeth arferol. 

Cadeirydd: Guy Battle, CEO, Social Value Portal.

Panel: Simon Wilkes, Director of Development, Legal & General; 
Anna McChesney-Gordon, Head of Advisory, Social Value Portal; 
Rumi Bose, Southwark Council.

Ymuno a’r sesiwn >

12.00 - 13.15
Gweithdai

Rhwng 12.00 – 13.15, fe fydd cyfres a bum gweithdy gwahanol yn 
cael eu cynnal ar yr un pryd ble allwch alw i fewn i archwilio, dysgu 
a gofyn cwestiynnau am werth cymdeithasol gyda arbenigwyr 
o wahanol sectorau. Gallwch i fewn unrhyw amser i gynifer neu 
ychydig o weithdai i ymgysylltu a’n gwesteiwyr arbenigol.

Gweler y dudalen nasaf am y dewis gweithdy llawn >

14.30 – 15.30
Plymio’n ddwfn: Teilwra eich Themâu Canlyniadau a 
Mesurau, Gwerthuso, a Rheoli Contractau

Bydd y sesiwn hwn yn edrych yn fanwl ar sut gall sefydliadau’r 
sector cyhoeddus ymsefydlu gwerth cymdeithasol yn llwyddiannus 
yn eu prosesau caffael a rheoli contractau. Mae materion 
allweddol y byddwn yn eu trafod yn cynnwys sut i ddatblygu cyfres 
bwrpasol o Themâu Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol sy’n 
adlewyrchu anghenion a chyfleoedd yn eich ardal neu ranbarth, 
sut i gynnal proses dendro a gwerthuso, gwireddu buddiannau a 
sut i ddarparu datrysiadau i gyflenwyr nad ydynt yn cyflawni, am 
ba bynnag reswm. Hefyd, astudiaethau achos diwydiant. 

Siaradwyr: Terry Brewer, Head of Public Sector, Social Value 
Portal; Cindy Nadesan, Public Sector Strategic Accounts, Social 
Value Portal; Sasha Walton, Social Value Lead, Leeds City Council.

Ymuno a’r sesiwn >

15:30 – 16.00
Sylwadau i gloi: Be’ nesaf? 

Bydd y gynhadledd yn cau gyda sgwrs am y ddeuddydd a fu, 
gan gynnwys edrych ar y camau nesaf o safbwynt y Themâu 
Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol ar gyfer Cymru. 

Siaradwyr: Guy Battle, CEO, Social Value Portal; Steve 
Robinson, Chair National Social Value Taskforce, Wales; Richard 
Dooner, Programme Manager, Welsh Local Government 
Association.

Ymuno a’r sesiwn >

Agenda
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Gweithdai 
Rhwng 12.00 – 13.15, fe fydd cyfres a bum gweithdy gwahanol yn cael eu cynnal ar yr un pryd ble allwch alw i fewn i archwilio, dysgu a gofyn cwestiynnau am werth cymdeithasol gyda arbenigwyr o wahanol sectorau. 

Sut i ennill mwy o waith 
gan ddefnyddio’r Themâu 
Canlyniadau a Mesurau 
Cenedlaethol 

Gwesteiwr:  
Cindy Nadesan, Public Sector 
Strategic Accounts, Social Value 
Portal

Panel:  
Social Value Portal, Solihull Council

Mae’r Themâu Canlyniadau a 
Mesurau Cenedlaethol wedi eu 
cynllunio i’w gwneud mor hawdd â 
phosib i fusnesau gyflwyno cynnig 
gwerth cymdeithasol. Ymunwch 
â’r sesiwn hwn i ddysgu sut i 
wneud cais a gwneud y mwyaf o’ch 
cyfle i ennill gwaith gyda’r sector 
cyhoeddus.

Ymuno a’r gweithdai >

Arddangosfa Fyw: Defnyddio 
Social Value Portal i wneud 
y mwyaf o werth ar gyfer 
cymunedau yng Nghymru 

Gwesteiwr: Ashley Morgan, Prys 
Jenkins, Social Value Portal

Wedi’i rannu dros 2 sesiwn 
12.05-12.35 Sesiwn 1 Sector Gyhoeddus
Mae gan ymgorffori gwerth cymdeithasol 
y potensial i ymestyn cyrhaeddiad y bunt 
cyhoeddus dros 25%. Mae hyn yn golygu, 
am bob gwariant o £10m trwy gaffael, 
sydd wedi ei wneud yn dda, y gallai 
prynwyr y sector cyhoeddus gael £2.5m 
ychwanegol mewn gwerth cymdeithasol 
heb ychwanegi unrhyw gost arall. Bydd 
y sesiwn hon yn edrych ar sut mae 
prynwyr yn defnyddio Social Value Portal 
i ddatgloi mwy o werth i gymunedau.

12.40-13.10 Sector Breifat
Mae mesur, rheoli ac adrodd ar gyflenwi 
gwerth cymdeithasol ar draws holl 
weithgareddau sefydliadiau yn her 
gyffredin i fusnesau. Bydd y sesiwn hon yn 
dangos i chi sut y gall offerin ar-lein y Social 
Value Portal gynorthwyo i reoli’r broses o 
adrodd cyflenwi gwerth cymdeithasol gyda 
chysondeb, p’un a ydych chi’n mesur o fewn 
eich contractau eich hun, cadwyn gyflenwi, 
asedau, neu weithgaredd gyffredinol.

Ymuno a’r gweithdai >

Gweithdy: Defnyddio’r 
Themâu Canlyniadau a 
Mesurau Cenedlaethol ar 
gyfer Cymru a’u haddasu 
i ddiwallu anghenion y 
cymunedau lleol

Gwesteiwr:  
Agnese Mizia, Social Value Portal

Panel: 
Social Value Portal, Cardiff Council, 
Caerphilly County Borough Council 

Mae’r Themâu Canlyniadau a 
Mesurau Cenedlaethol ar gyfer 
Cymru wedi eu cynllunio i helpu i 
ddatgloi gwerth ar gyfer cymunedau 
lleol drwy gaffael a gwireddu 
buddiannau. Maent wedi cynllunio 
i’w defnyddio ar draws Cymru 
ond wrth gwrs mae Cymru wedi 
ei rhannu yn nifer o ranbarthau a 
chymunedau lleol gydag anghenion a 
chyfleoedd amrywiol. Bydd y sesiwn 
hwn yn edrych ar sut gellid addasu’r 
Themâu Canlyniadau a Mesurau i 
ddiwallu anghenion lleol a sut gellid 
ymgysylltu gyda’r cymunedau wrth 
ddatblygu Themâu Canlyniadau a 
Mesurau penodol ar gyfer lleoliadau. 

Ymuno a’r gweithdai >

Gwneud y mwyaf o 
Werth Cymdeithasol yn y 
diwydiant adeiladu 

Gwesteiwr:  
Guy Battle, Social Value Portal

Panel:  
Bouygues UK, Arup, BAM Construct

Mewn sawl ffordd, mae’r diwydiant 
adeiladu wedi bod ar flaen y gad 
o ran gwerth cymdeithasol, gan 
gydnabod y cysylltiad amlwg 
gyda chynaliadwyedd. Yn ystod 
y sesiwn hwn byddwn yn clywed 
gan rai o’r sefydliadau adeiladu 
blaenllaw ynglŷn â sut maent yn 
ymsefydlu gwerth cymdeithasol i’w 
gweithrediadau ac yn gwneud gwir 
wahaniaeth i’r cymunedau lle maent 
yn gweithio. 

Ymuno a’r gweithdai >

Gweithdai 

Gall siaradwyr newid yn achos amgylchiadau na ellir 
eu hosgoi
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Meet the Future Generations Commissioner’s team

Mae caffael wedi bod yn faes ffocws i Gomisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru dros y 18 mis diwethaf. 
Gan weithio mewn partneriaeth a Phrifysgol Caerdydd, mae 
Swyddfa’r Comisiynydd wedi cynnal ymchwil ac wedi sbarduno 
Adolygiad Adran 20 i sefydlu i ba raddau y mae’r Ddeddf wrth 
lywio penderfyniadau comisiynu a chaffael cyrff cyhoeddus yng 
Nghymru.

Mae’r bwth yn rhoi cyfle i glywed am rai o’r candaddiadau 
allweddol o ymchwil y Comisiynydd ac Adroddiad FG 2020, gydag 
argymhellion i gyrff cyhoeddus.

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich enghreifftiau  o ble mae 
canlyniadau caffael wedi cyflawni gwerth cymdeithasol tymor hir 
ac wedi cwrdd a gofynion Deddf WFG.

Yn yr un modd rydym yma i ateb cwestiynau a rhannu adnoddau’r 
Comisynnydd, gan amlinellu’r camau y dylai cyrff cyhoeddus 
a sefydliadau eraill fod yn eu cymryd ar eu taith i ymgorffori’r 
Ddeddf.  

Ymweld a’r bwth >

Social Value Portal

Mae Social Value Portal wrth ein both i gynnal Bwth Digidol 
yng Nghynadledd Gwerth Cymdeithasol cyntaf Cymru. Fe fydd 
staff o Social Value Portal yn y bwth drwy gydol dau ddiwrnod 
y gynhadledd ac fe allwch alw i mewn i siarad gyda un o’r tim 
dros fideo neu flwch sgwrsio, er mwyn deall mwy am Social 
Value Portal, cyrchu adnoddau defnyddiol gan gynnwys fideos 
a pecynnau cymorth, a gofyn cwestiynnau am sut i wreiddio’r 
TOM’s i Gymru o fewn eich sefydliad drwy ddefnyddio Social 
Value Portal.

Ymweld a’r bwth >

Bouygues UK

Mae Bouygues UK yn edrych ymlaen yn fawr at fod yn rhan 
o Gynhadledd SVP Cymru. Mae Gwerth Cymdeithasol o 
bwysigrwydd uchel o ran dull Bouygues UK o wneud busnes. 
Mae’n derm sydd a llawer o ystyron, ond rydym yn ei ddiffinio 
fel popeth a wnawn i wella bywydau a chymunedau’r bobl yr 
ydym yn gweithio ynddynt. Rydym yn gwneud hyn trwy sicrhau 
ein bod bob amser yn gweithio gyda chwmpawd moesol da 
mewn golwg, gan wella amodau’r gymuned ehangach i leihau 
anghydraddoldeb, gwella lles, a sicrhau ffyniant i bawb wrth 
sicrhau yn barhaus bod ein nodau’n cyd-fynd a Nodau Datblygu 
Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Yn ystod y gynhadledd gyntaf yng Nghymru, bydd ein 
cydweithwyr o’r tîm Gwerth Cymdeithasol, Alison Howe, 
Cynghorydd Gwerth Cymdeithasol a Jeff Joseph, Pennaeth 
Gwerth Cymdeithasol, yn cynnal gweithdy o’r enw “Just 
Another Challenge”. Bydd y sesiwn yn ymchwilio i’r ffordd y 
mae Bouygues UK yn parhau i sicrhau Gwerth Cymdeithasol 
ac Ymgysylltu â’r Gymuned er gwaethaf popeth sy’n digwydd 
yn y byd heddiw! Gallwch ddisgwyl cael gwybod faint o Werth 
Cymdeithasol sy’n ei olygu i ni, pam y gwnaethom ymwneud â’r 
Porth Gwerth Cymdeithasol, yn ogystal â rhai o’r mentrau gwych 
yr ydym wedi bod yn rhan ohonynt ac wedi dod â bywyd yn fyw.

Ymweld a’r bwth >

https://twitter.com/hashtag/NSVCCYMRU
http://socialvalueconference.com
https://gateway.on24.com/wcc/eh/2625580/lp/2845128/social-value-portal-booth
https://gateway.on24.com/wcc/eh/2625580/lp/2765086/meet-the-future-generations-commissioners-team
https://gateway.on24.com/wcc/eh/2625580/lp/2844895/bouygues-uk-booth
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Alice Horn 
Analyst Officer, Future Generations

Alison Howe 
Social Value Advisor, Bouygues UK

Anna McChesney-Gordon 
Head of Consultancy

Brendan Burke 

Senior Commercial Value Policy Manager, 
Welsh Government 

Carol Glenn 

Social Value Programme Manager, Solihull 
Metropolitan Borough Council

Cindy Nadesan, Strategic Account Manager  

Public Sector, Social Value Portal

Darren Knowd 

Chief Procurement Officer, Durham County 
Council

Elizabeth Lucas 

Head of Customer and Digital Services, 
Caerphilly County Borough Council

Eurgain Powell  

Change Maker, Future Generations

Guy Battle 
CEO, Social Value Portal 

Ian Evans 
Procurement and Information Manager, 
Caerphilly County Borough Council

Jane Mudd 
Leader of Newport City Council, Newport 
Council

Jeff Joseph 

Head of Social Value (UK), Bouygues UK

Justin Moore 

Operations Director – Wales, Bouygues UK

Leigh Hughes 

CSR Director, Bouygues Construction UK

Lorraine Cox 

Director, STAR Procurement 

Tracey Mayers 
Head of Commercial Policy and Delivery, 
Welsh Government
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Nathan Goode 
Head of Data

Nick Toulson 
Social Value Advisor, Bouygues UK

Philipp Cyrus 

Senior Researcher, Social Value Portal

Richard Dooner 

Programme Manager, Welsh Local 
Government Association

Sasha Walton 
Social Value Lead, Leeds City Council

Rumi Bose 
Regeneration Project Manager, Southwark 
Council 

Simon Wilkes 

Head of Development, Legal & General 
Investment Management Real Assets

Sir David Henshaw 
Chairman, Natural Resources Wales

Sophie Howe 
Future Generations Commissioner for 
Wales, Office of the Future Generations 
Commissioner for Wales 

Steve Robinson 
Head of Commissioning and Procurement, 
Cardiff Council

Terry Brewer 

Head of Public Sector Delivery, Social Value 
Portal

Vince Hanly 
Head of Procurement, Powys Council
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SponsorsNoddwyr

Noddwyr

PRIF  
NODDWR

Defnyddiwch fesurau ataliol. Cafodd y llun hwn ei dynnu cyn cyflwyno 
mesurau iechyd cyhoeddus covid-19.

Bouygues UK  
Gwerth Cymdeithasol

CYFLOGAETH A SGILIAU

GWIRFODDOLI, NODDI  
A RHODDION

CYMUNED

ADDYSG
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Richard Dooner

richard.dooner@wlga.gov.uk 
wlga.wales/home 

Steve Robinson

s.robinson@cardiff.gov.uk

Darren Knowd

darren.knowd@durham.gov.uk

nationalsocialvaluetaskforce.org

Guy Battle

guy.battle@socialvalueportal.com

socialvalueportal.com

Noddwyr a Phartneriaid

Phartneriaid

Phartneriaid
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

futuregenerations.wales

Business in the Community 

businessresponsecovid.org.uk

https://twitter.com/hashtag/NSVCCYMRU
http://socialvalueconference.com
mailto:richard.dooner%40wlga.gov.uk?subject=
http://wlga.wales/home 
mailto:s.robinson%40cardiff.gov.uk?subject=
mailto:darren.knowd%40durham.gov.uk?subject=
http://nationalsocialvaluetaskforce.org
mailto:guy.battle%40socialvalueportal.com?subject=
http://socialvalueportal.com
http://wlga.wales/home 
https://www.futuregenerations.wales/
http://businessresponsecovid.org.uk
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