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Y Bwrdd Caffael  
 

Cylchlythyr 
 
Yng nghyfarfod y Bwrdd Caffael ar 16 Medi 2015, yr eitemau allweddol a drafodwyd oedd rhaglen 
eFasnachu Cymru, y Gorchymyn Dynodi a Manteision Cymunedol.  
 

 Daeth y Gorchymyn Dynodi i rym ar 13 Awst ac mae’n galluogi Gweinidogion i reoleiddio 
ar faterion Caffael. Roedd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth wedi bod yn glir y 
byddai Manteision Cymunedol yn flaenoriaeth ar gyfer dynodi ac roedd gwaith yn mynd 
rhagddo i edrych ar y cyfleoedd ehangach oedd yn cael eu cynnig. Roedd trafodaethau’n 
cael eu cynnal gyda'r cyfreithwyr i edrych ar y goblygiadau cyfreithiol.  
 

 Cafodd meini prawf newydd eu hychwanegu at GwerthwchiGymru i ddangos faint o 
gontractau fyddai bellach yn cynnwys Manteision Cymunedol. Ers mis Gorffennaf 2013, 
pan gafodd y system newydd ei lansio, roedd 79 o brosiectau o 800 a hysbysebwyd wedi 
cynnwys Manteision Cymunedol. Roedd y meini prawf newydd yn golygu y byddai'n rhaid i 
brosiectau nodi a fyddent yn sicrhau Manteision Cymunedol fel rhan o'r contract. Ers i'r 
system newydd gael ei hychwanegu at GwerthwchiGymru, cafodd 19 o gontractau 
newydd gyda £95m eu nodi a bellach roedd darn o waith ar gael i ddadansoddi'r math o 
gontract. 
 

 Gwnaeth Sarah Jones, Pennaeth ePS gyflwyniad ar raglen newid eFasnachu Cymru. 
Clywodd y Bwrdd bod Awdurdodau Lleol ar flaen y gad o gymharu ag eraill o ran y rhaglen 
newid. Prifysgol Metropolitan Caerdydd oedd y cyntaf i lofnodi'r Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth i gymryd rhan yn y rhaglen, gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot yn ail 
agos.  
 

 Roedd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS) yn rhagori ar ei darged ar gyfer sicrhau 
arbedion o 3%. Roedd 17 o gontractau yn fyw ac roedd 11 ohonynt wedi bod yn fyw ers 
mis Ebrill. Bydd 30 o gontractau eraill ar gael erbyn mis Mawrth 2016, sy'n gyfanswm o 
47. Roedd y broses recriwtio i swyddi TGCh a Phenaethiaid Categorïau Bwyd yn mynd 
rhagddi yn dda a byddai'r penodiadau'n cael eu cyhoeddi yn fuan.  
 

 Roedd Steven Morgan, Cadeirydd Bwrdd yr NPS wedi comisiynu darn o waith i edrych ar 
drefniadau llywodraethu'r NPS. Cafodd gwaith ei gomisiynu hefyd ar y model ardoll. 
 

 Clywodd y bwrdd bod yr Archwilydd Cyffredinol wedi comisiynu darn o waith i edrych ar y 
cyfleoedd oedd ar gael i gaffael yng Nghymru. Byddai'n edrych ar gyrff y sector cyhoeddus 
o ran eu gwiriadau ffitrwydd ac a oeddent mewn sefyllfa dda i ymdopi â'r diwygiadau ym 
maes Caffael. Caiff y Bwrdd Caffael ei ddefnyddio fel man cyfeirio a byddai canfyddiadau 
newydd sy'n deillio o'r adolygiad yn cael eu rhannu gyda'r Bwrdd.   
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