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Y Bwrdd Caffael  
 

Hysbysiad 
 
Yng nghyfarfod y Bwrdd Caffael ar 22 Ebrill 2015, yr eitemau trafod allweddol oedd diwygio 
Datganiad Polisi Caffael Cymru, achos busnes ar gyfer olynydd i’r Prosiect Dawn Cymru a’r 
diweddaraf ar hynt y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.  
 

 Rhoddwyd copi i’r Bwrdd o Ddatganiad Polisi Caffael Cymru, a chlywodd mai dyma oedd y 
fersiwn ddiwygiedig o’r datganiad gwreiddiol a gyhoeddwyd yn 2012 i amlinellu’r 9 
egwyddor yr oedd y Gweinidog yn eu disgwyl ym maes caffael cyhoeddus. Bydd 
Llywodraeth y DU yn cadarnhau’r pwerau dynodi dros yr haf er mwyn rhoi’r pŵer i 
Weinidogion Cymru reoleiddio ym maes caffael. Bydd y Gweinidog yn gwneud Datganiad 
Llafar ynghylch caffael cyhoeddus yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Mehefin.  

 

 Diweddarwyd y Datganiad i adlewyrchu deddfwriaeth newydd, gan gynnwys y Rheoliadau 
Contractau Cyhoeddus diwygiedig a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae hefyd 
bellach yn cynnwys degfed egwyddor ynghylch gweithredu a mesur polisi. Trafodwyd y 
drafft yn fewnol a’i rannu gyda nifer o uwch randdeiliaid ar draws y sector cyhoeddus. 
Cytunodd y Bwrdd i gyflwyno cyngor i’r Gweinidog, o ran sut gallai eu sectorau gyflawni’r 
egwyddorion ac o ran goblygiadau ac amserlenni. Gofynnwyd i aelodau’r Bwrdd baratoi 
ymateb gan bob un o’u sectorau. 
 

 Adolygwyd papur Dawn Cymru. Ers cyflwyno’r Crynodeb Gweithredol gerbron cyfarfod y 
Bwrdd ym mis Chwefror, cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd gyda WEFO a bellach mae mwy o 
eglurder ynghylch y gofynion ar gyfer datblygu’r achos busnes. Mae WEFO bellach wedi 
cytuno bod modd datblygu achos busnes newydd i ymdrin â thair adran: strategol, cyflawni 
a chanlyniadau. Mae’n bwysig nodi bod dealltwriaeth erbyn hyn y dylid cysylltu unrhyw 
hyfforddiant â chymhwyster cydnabyddedig. Ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd, bu mwy o 
ymgysylltu gyda’r sectorau ac mae mwy ar y gweill ar gyfer dechrau mis Mehefin. Bydd yr 
achos busnes drafft yn cael ei gyflwyno i WEFO ym mis Gorffennaf a’i awgrym yw y gallai 
gymryd tua 3-4 mis i gymeradwyo’r prosiect. Gyda’r prosiect cyfredol yn dod i ben ym mis 
Mehefin, byddai hyn yn achosi bwlch o 5-6 mis. 
 

 Gyda phrosiect Dawn Cymru yn dod i ben, mae Gwerth Cymru yn adolygu sut gall 
Llywodraeth Cymru gefnogi’r Wythnos Gaffael yn y dyfodol. Cytunodd y Bwrdd fod yr 
Wythnos Gaffael, Procurex a Gwobrau Caffael Cenedlaethol Cymru wedi taflu goleuni da 
iawn ar gaffael yng Nghymru. 
 

 Dywedwyd wrth y Bwrdd y bydd Procurex yn cael ei gynnal ym mis Hydref 2016. 
 

 Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi gwneud arbedion y gellir eu troi’n arian 
parod o £5.5m hyd at fis Ionawr 2015 ac roedd disgwyl iddo wneud ei arbedion ar gyfer y 
flwyddyn ariannol. Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn recriwtio ar gyfer dwy 
swydd wag, sef Pennaeth Adeiladu a Phennaeth Bwyd. Cymeradwyodd y Gweinidog y 
Cynllun Busnes, a gyhoeddir ym mis Mehefin. 
 

 Mae trafodaethau’n parhau ynghylch enwebu cynrychiolydd newydd ar gyfer y sector 
llywodraeth leol. 
 

 
Cyfarfod nesaf: 24 Mehefin 2015: 10.30 – 12.30pm 

mailto:will.godfrey@newport.gov.uk

