
Gwahoddiad

BETH?
Mae WRAP Cymru yn cynnig 
cyfle i sector cyhoeddus Cymru 
ddysgu mwy am gyfleoedd a 
buddion cyflwyno cynaliadwyedd 
trwy gaffael, yn unol â 
Chynllun newydd Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Gwastraff ac 
Effeithlonrwydd Adnoddau yn y 
Sector Cyhoeddus, sydd ar y gweill 
ar gyfer dechrau 2017.

Bydd y cynrychiolwyr yn ennill 
dealltwriaeth o sut y gall arferion 
caffael helpu i gyflwyno canlyniadau 
mwy cynaliadwy yn gysylltiedig â 
chyflawni amcanion Tuag at Ddyfodol 
Diwastraff - strategaeth wastraff 
drosfwaol Cymru. Mae’n cynnwys 

3 GWEITHDY
Beth fydd yn 
cael ei gynnwys?

 z Cyflwyno Cynllun Gwastraff 
ac Effeithlonrwydd 
Adnoddau ar gyfer y Sector 
Cyhoeddus yng Nghymru

 z Deall cynaliadwyedd trwy 
gaffael – enghreifftiau 
ymarferol a buddion

 z Gwneud dewisiadau caffael 
cynaliadwy – cynhyrchion 
a gwasanaethau 
blaenoriaethol, fel tecstilau, 
bwyd, offer trydanol, 
dodrefn ac adeiladu

 z Ymgorffori arfer da wrth 
ddatblygu ymarferion 
caffael

 z Cyfle i gymryd rhan mewn 
nifer penodol o brosiectau 
peilot sy’n cynnig cymorth 
targedig, rhad ac am ddim.

I sicrhau lle rhad ac am ddim yn un o’n gweithdai, cofrestrwch  
trwy’r ddolen Eventbrite berthnasol isod.

Abertawe: bit.ly/wrapswansea

Llanelwy: bit.ly/wrapasaph

Aberystwyth: bit.ly/wrapaber

Cyflwyno Cynaliadwyedd 
trwy Gaffael
Gweithdy hanner diwrnod, ymarferol ar gyfer y sector 
cyhoeddus yng Nghymru

AM 
DDIM

hyrwyddo economi gylchol yng 
Nghymru a bodloni nodau Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015.

Bydd cynrychiolwyr hefyd yn derbyn 
manylion pellach am gymryd rhan 
mewn nifer penodol o brosiectau 
caffael peilot. Mae’r buddion yn 
cynnwys cyngor wedi’i deilwra, rhad 
ac am ddim, trwy gontractwyr WRAP 
Cymru, i helpu amlygu arbedion o ran 
adnoddau, yr amgylchedd a chost. 
Bydd y canlyniadau’n cynhyrchu 
astudiaethau achos i ategu arfer 
gorau ar draws y sector cyhoeddus. 

Mae’r cynnig yn gyfyngedig o ran 
amser, ac ar gael ar sail y cyntaf 
i’r felin.

BLE A PHRYD? 
16 Chwefror 2017:  
Gwesty’r Village, Abertawe SA1 8QY

7 Mawrth 2017:  
Canolfan OpTIC, Llanelwy LL17 0JD

8 Mawrth 2017:  
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 
Aberystwyth SY23 3BU

PWY?
Penaethiaid caffael, ystadau 
a chyfleusterau, a gweithwyr 
cynaliadwyedd proffesiynol.

http://bit.ly/wrapswansea
http://bit.ly/wrapasaph
http://bit.ly/wrapasaph

