
 Adolygiad o’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru 

1. Cyflwyniad

1.1 Cyhoeddwyd yr adolygiad o’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru

ym mis Medi 2017 gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

1.2 Diben yr adolygiad oedd llunio cynigion sefydliadol ar gyfer defnyddio gwariant

caffael blynyddol y sector cyhoeddus o £6 biliwn er mwyn sicrhau’r llesiant

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol gorau i genedlaethau’r

dyfodol ledled Cymru.

1.3 Cynhaliwyd yr adolygiad mewn cydweithrediad â’r sector cyhoeddus, busnesau a

phartneriaid cymdeithasol er mwyn datblygu’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a

Gwerth Cymru yn fodelau gwasanaeth sy’n mynd i’r afael â gofynion presennol

rhanddeiliaid a’u gofynion yn y dyfodol.

1.4 Cyhoeddwyd casgliadau’r adolygiad ar 5 Medi 2018 gan Ysgrifennydd y Cabinet

dros Gyllid. Ysgrifennodd yntau, hefyd, at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y Datganiad Ysgrifenedig (Atodiad 1) a’r gwaith a

wnaed i gyfleu sut yr oedd yr adolygiad wedi ceisio ymateb i faterion a drafodwyd ar

5 Mawrth 2018 yn ystod sesiwn y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

2. Canfyddiadau o’r Adolygiad

2.1 Sefydlodd Llywodraeth Cymru dîm bach i reoli a chydgysylltu proses yr adolygiad.

Roedd tîm yr adolygiad yn cael ei arwain gan Ddirprwy Gyfarwyddwr a oedd yn

annibynnol ar y swyddogaethau caffael. Cafodd y trefniant hwn ei groesawu gan

randdeiliaid.

2.2 Cafodd cylch gorchwyl drafft ei lunio gan Lywodraeth Cymru a’i rannu gyda

rhanddeiliaid a oedd â diddordeb yn yr adolygiad. Gofynnwyd i randdeiliaid enwebu

cynrychiolwyr i weithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni’r adolygiad. Cyfrannodd

amryw o swyddogion o Lywodraeth Leol, GIG Cymru, Addysg Uwch, yr Heddlu a’r

sector Tân ac Achub at y broses adolygu. Yn ogystal â hynny, cymerodd

Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ran yn

yr adolygiad.

2.3 Cafodd cynnydd yr adolygiad ei fonitro gan Fwrdd Trosolwg Llywodraeth Cymru.

Cafwyd ymgysylltiad allanol drwy Grŵp Rhanddeiliaid. Yng nghyfarfod cyntaf y

Grŵp Rhanddeiliaid, cynigiodd yr aelodau y dylai’r gwaith manwl gael ei wneud gan

Grŵp Cyflawni a fyddai’n cynnwys ymarferwyr caffael ac arbenigwyr o feysydd

allweddol megis gofal cymdeithasol ac adeiladu, er mwyn ymgymryd â’r gwaith o

ddatblygu’r cynigion, gyda’r Grŵp Rhanddeiliaid yn parhau i gadw trosolwg.

2.4 Eglurodd y Rhanddeiliaid yn gyflym nad oedd y bwriad gwreiddiol o gyflawni

arbedion drwy’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol bellach, yn eu barn hwy, yn brif
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flaenoriaeth a bod angen dulliau gwahanol o gyflawni yn erbyn amcanion llesiant 

cenedlaethol. 

2.5 Er mwyn galluogi rhanddeiliaid i ymgysylltu’n llawn, Llywodraeth Cymru a 

ddarparodd yr ysgrifenyddiaeth ar gyfer yr adolygiad, gan ddarparu’r data, yr 

wybodaeth a’r adnoddau er mwyn galluogi’r opsiynau i gael eu harchwilio. 

2.6 Llwyddodd yr adolygiad i gasglu safbwyntiau gonest gan randdeiliaid a 

ymgysylltodd â’r adolygiad o ran eu canfyddiadau o’r Gwasanaeth Caffael 

Cenedlaethol a Gwerth Cymru: 

 Daeth yn amlwg yn ystod yr adolygiad nad ailffocysu’r Gwasanaeth Caffael 

Cenedlaethol a Gwerth Cymru oedd y rhanddeiliaid allweddol am ei weld; 

 Roedd teimladau cryf iawn ymysg y rhan fwyaf o randdeiliaid o ran y 

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Roedd materion megis rheoli perthynas 

a’r gwasanaethau a ddarparwyd cyn yr adolygiad wedi cael effaith negyddol 

ar lefel yr ymgysylltiad cadarnhaol â’r gwasanaeth; 

 Roedd llawer o’r rhanddeiliaid o’r farn bod y Gwasanaeth Caffael 

Cenedlaethol wedi mynd y tu hwnt i’r briff gwreiddiol, wedi cyflwyno twf 

graddol o ran ei gwmpas (‘scope creep’) er mwyn cynyddu’r ardoll i’r eithaf a, 

hefyd, wedi dod yn asiant i Lywodraeth Cymru yn hytrach na’r corff 

annibynnol a ddiffiniwyd yn yr achos busnes gwreiddiol; 

 Credai rhai rhanddeiliaid nad oedd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi 

bod yn llwyddiant gan nad oedd wedi cyflawni’r manteision a nodwyd yn yr 

achos busnes gwreiddiol; 

 Roedd consensws cryf ynghylch statws Gwerth Cymru. Roedd y rhan fwyaf 

o’r rhanddeiliaid am weld Gwerth Cymru yn cael ei dynnu o strwythur y 

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol er mwyn rheoli achosion o wrthdaro 

buddiannau tybiedig a sicrhau mwy o eglurder o ran atebolrwydd; 

 Roedd gofynion rhanddeiliaid o ran Gwerth Cymru yn cynnwys datblygu 

polisi caffael cenedlaethol newydd a chymorth o ran cyflawni a meithrin 

galluogrwydd a chapasiti, yn arbennig ym meysydd y sector sylfaen megis 

gofal cymdeithasol ac adeiladu; 

 Teimlai rhai rhanddeiliaid fod hanfodion wedi newid ers sefydlu’r 

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Ymddengys fod y galw am gontractau 

cenedlaethol wedi’i gyfyngu i’r meysydd hynny lle y gallai contractau Cymru 

gyfan sicrhau’r gwerth gorau; 

 Dywedodd y rhan fwyaf o randdeiliaid na ddylai contractau cenedlaethol nad 

ydynt yn cyflawni polisi Cymreig gwahanol neu nad ydynt yn darparu unrhyw 

werth ychwanegol i Gymru ddyblygu Gwasanaethau Masnachol y Goron, 

neu gontractau eraill y DU-gyfan; 

 Roedd rhai rhanddeiliaid o blaid dulliau caffael mwy rhanbarthol a lleol, ac 

roedd eraill o’r farn bod dulliau cenedlaethol yn dal i fod yn bwysig; 



 Byddai gwaith i ddatblygu proffesiynoldeb yn y maes caffael ar draws y 

sector cyhoeddus o fudd i gynorthwyo rhanddeiliaid i ehangu eu 

galluogrwydd a’u capasiti a galluogi sefydliadau i gadw’r gweithlu medrus 

sydd ganddynt;  

 Roedd cwsmeriaid am gael sicrwydd y byddai strategaeth gaffael ddigidol yn 

y dyfodol yn gweddu i ddatblygu polisi a rhaglenni meithrin galluogrwydd. 

Amlinellwyd bod prosesau caffael digidol yn rhan annatod o gydweithredu, y 

gallent symleiddio mynediad i gyflenwyr a darparu’r data a’r wybodaeth i 

lywio polisi a phenderfyniadau yn y dyfodol; ac 

 Er mwyn gwella cyfranogiad busnesau brodorol ym maes caffael, roedd 

llawer o randdeiliaid yn galw am gymorth wedi’i gydgysylltu er mwyn llenwi 

bylchau cyflenwi busnesau a gwella galluogrwydd cwmnïau cydweithredol a 

chydfuddiannol a’r sector cyhoeddus i gyflawni contractau a gwasanaethau 

cyhoeddus. 

3. Sicrwydd Mewnol 

3.1 Cyflwynodd Uwch Swyddog Cyfrifol y rhaglen adolygu ddulliau sicrwydd mewnol, ar 

wahanol adegau yn ystod yr adolygiad, gan gynnwys Adolygiad Gateway. 

3.2 Cadarnhaodd y dulliau hyn mai ychydig iawn o ddiben oedd i geisio aildrefnu 

strwythur presennol y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Gwnaeth y rhanddeiliaid 

gais i waith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a oedd yn cael ei werthfawrogi 

barhau, gyda gweddill y cytundebau yn cael eu dirwyn i ben. 

3.3 Oherwydd canlyniad yr adolygiad, nad oedd wedi’i fwriadu i gynhyrchu cynllun 

gweithredu manwl, ni chafodd adroddiad ffurfiol gydag argymhellion ei lunio. 

4. Datganiad Ysgrifenedig 

4.1 Roedd safbwyntiau rhanddeiliaid, a gasglwyd yn ystod y broses, yn ategu’r angen 

am adolygiad o’r maes gaffael. Roedd yr adborth hwn yn llywio’r cyfeiriad newydd 

arfaethedig a nodwyd yn y Datganiad Ysgrifenedig, a gyhoeddwyd ar 5 Medi gan 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, sydd i’w weld yn Atodiad 1. 

4.2 Gaiff gwell dealltwriaeth, a dealltwriaeth fanylach, o’r gwariant caffael blynyddol o 

£6 biliwn ei ddatblygu er mwyn canfod tueddiadau a chyfleoedd yn y dyfodol er 

mwyn cynyddu i’r eithaf y gwerth ychwanegol, megis cyflogaeth a hyfforddiant drwy 

fuddion cymunedol. Bydd mwy o synergedd gyda Chynllun Buddsoddi Seilwaith 

Cymru o gymorth i wireddu’r cyfleoedd hyn. 

4.3 Roedd y datganiad yn egluro y bydd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn symud 

i uned gontractau lai a fydd yn goruchwylio ac yn rheoli portffolio llai o gontractau 

cenedlaethol. Bydd y portffolio llai hwn yn gofalu am y cytundebau hynny a fydd yn 

sicrhau’r gwerth cenedlaethol gorau posibl ar gyfer cyfran sylweddol o’r sector 

cyhoeddus ac ni fydd yn cyfaddawdu ar flaenoriaethau llesiant rhanbarthol na lleol. 



4.4 Mae cynlluniau ar gyfer symud i uned gontractau lai yn cael eu datblygu ac, er 

mwyn amharu cyn lleied â phosibl, cânt eu datblygu dros y misoedd nesaf mewn 

cydweithrediad â chwsmeriaid a chyflenwyr. 

4.5 Bydd ymgysylltu agosach â Gwasanaethau Masnachol y Goron a sefydliadau prynu 

cyhoeddus eraill, yn galluogi sector cyhoeddus Cymru i ymgysylltu’n llwyr â 

datrysiadau’r DU-gyfan, lle nad oes unrhyw fudd o weithredu cytundebau 

cenedlaethol yng Nghymru. 

4.6 Bydd swyddogaeth genedlaethol newydd ar gyfer datblygu a chyflawni polisi yn cael 

ei sefydlu i weithredu ar wahân i swyddogaeth gontractio genedlaethol lai. Bydd hyn 

yn osgoi unrhyw wrthdaro buddiannau, canfyddedig neu fel arall. 

4.7 Y swyddogaeth datblygu polisi fydd yn arwain ar y gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid 

gyda dylanwad strategol i lunio strategaeth gaffael gydweithredol yn y dyfodol sy’n 

cydnabod cyrff cyhoeddus ac yn eu galluogi i gyflawni blaenoriaethau cenedlaethol, 

rhanbarthol a lleol drwy gaffael, yn unol ag amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol. 

4.8 Bydd cymorth i gyflawni’r polisi yn cynnwys canolbwyntio ar feithrin galluogrwydd 

caffael yn y sectorau sylfaen allweddol, sef adeiladu a gofal cymdeithasol. 

4.9 Bydd dull newydd, ehangach tuag at ehangu galluogrwydd caffael a 

phroffesiynoldeb yn y maes yn cael ei sefydlu mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid 

ledled y gwasanaeth cyhoeddus. Bydd y rhaglen gallougrwydd hon yn galluogi cyrff 

cyhoeddus i gydweithio’n fwy effeithiol a sicrhau cyflenwad o dalent yn y dyfodol er 

mwyn helpu i leddfu effaith gwahaniaethau cyflog ar draws sector cyhoeddus 

Cymru. 

5. Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i Gaffael 

5.1 Yn ystod gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar gaffael yn gynharach eleni, 

trafodwyd amrywiaeth o ystyriaethau, gan gynnwys capasiti a meithrin 

galluogrwydd, ymgysylltiad y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a chyflenwi; ac 

alinio strategol. 

5.2 Eglurodd yr adolygiad nifer o flaenoriaethau a chyfleoedd o ran meithrin 

galluogrwydd nawr ac ar gyfer y dyfodol. Bydd y wybodaeth hon yn llywio’r gwaith o 

ddatblygu rhaglen newydd o sgiliau caffael a gwirio addasrwydd caffael a gaiff ei 

datblygu’n gydweithredol ac a fydd yn cefnogi’r broses o gyflawni’r strategaeth 

gaffael yn y dyfodol. 

5.3 Yn y cyfamser, mae gwaith wedi cael ei wneud i ddarparu adnoddau sy’n galluogi’r 

sector cyhoeddus i nodi blaenoriaethau datgarboneiddio a chanfod a chofnodi 

amcanion llesiant ehangach fel rhan o’r dull o ganfod buddion cymunedol. Mae 

Dangosfwrdd Datgarboneiddio wedi cael ei ddatblygu er mwyn galluogi’r allyriadau 

carbon sy’n gysylltiedig â gwahanol gategorïau o wariant i gael eu mesur a chael 



gwaelodlin iddynt. Bydd y gwaith hwn yn canfod categorïau o allyriadau uchel o ran 

carbon er mwyn eu dadansoddi ymhellach a bydd yn helpu i lywio’r gwaith o 

ddatblygu canllawiau datgarboneiddio, offerynnau a chymorth cyflawni ar gyfer y 

sector cyhoeddus ehangach ledled Cymru. 

5.4 Ymhellach i’r Datganiad Ysgrifenedig, bydd rhanddeiliaid, busnesau a phartneriaid 

cymdeithasol yn ymgysylltu er mwyn cynnal adolygiad o gyflenwad contract y 

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Bydd y gwaith hwn yn llunio portffolio llai o 

gontractau cenedlaethol yn y dyfodol. 

5.5 Cydnabyddir y bydd angen i botensial caffael gael ei wireddu drwy ei alinio â pholisi 

strategol. Mae’n rhaid i’r cyfeiriad ar gyfer y dyfodol gael ei lywio gan amcanion y 

Cynllun Gweithredu ar yr Economi, y nodau a gaiff eu gosod gan y nodau 

datgarboneiddio a chanfyddiadau’r Comisiwn Gwaith Teg. 

5.6 Mae’r dull o archwilio cyllid cyhoeddus yn drylwyr yn cael ei ddatblygu. Bydd 

rhaglen gaffael y dyfodol yn cael ei halinio i’r adolygiad strategol ehangach hwn. 

 

6. Argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru 

6.1 Drwy’r broses adolygu a gweithgareddau ‘busnes fel arfer’ ar draws swyddogaethau 

Llywodraeth Cymru, mae llawer o’r argymhellion o’r adroddiadau ar gaffael, a 

gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) yn 2017 wedi cael eu cwblhau. 

Caiff statws presennol yr argymhellion ei amlinellu yn Atodiad 2. 

6.2 Roedd y Datganiad Ysgrifenedig yn cyhoeddi cyfeiriad newydd ar gyfer timau’r 

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru. Felly, awgrymir bod yr 

argymhellion hynny sydd heb eu cyflawni yn cael eu cau, gan fod digwyddiadau, i 

bob pwrpas, wedi mynd yn drech na hwy. Byddent, fodd bynnag, yn helpu i lunio 

manylion rhaglen gaffael y dyfodol a gaiff ei llunio gennym mewn trafodaeth â SAC. 

7. Maniffesto’r Prif Weinidog 

7.1 Roedd maniffesto arweinyddiaeth y Prif Weinidog yn cynnwys nifer o ymrwymiadau 

yn ymwneud â chaffael, gan gynnwys datblygu galluogrwydd; defnyddio 

hyblygrwydd o ran rheolau caffael; ehangu cyfranogiad Cymru ymhellach a 

defnyddio grym caffael i sicrhau canlyniadau gwell ac ehangach i bobl Cymru a 

gwasanaethau cyhoeddus Cymru. 

7.2 Mae’r ymrwymiadau hyn yn llywio’r gwaith o ddatblygu cynlluniau caffael y dyfodol, 

sy’n cael eu datblygu’n gyflym ac sy’n caniatáu ar gyfer ymgysylltu’n llawn â 

rhanddeiliaid allweddol, gan osgoi’r risg o wneud gormod o addewidion o ran yr 

amser. 

8. Y Camau Nesaf 



8.1 Mae cynlluniau wrthi’n cael eu datblygu i symud y Gwasanaeth Caffael 

Cenedlaethol i uned gontractau genedlaethol lai a sefydlu uned ddatblygu a darparu 

polisïau. 

8.2 Pan gaiff y gwaith cychwynnol hwn ei gwblhau, bydd rhanddeiliaid profiadol sydd â 

diddordeb (gan gynnwys ymarferwyr) yn ymgysylltu i ddatblygu’r manylion a dull o 

ddarparu strategaeth gaffael ehangach y dyfodol. Mae swyddfa Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhan o’r broses, ac yn rhoi safbwynt defnyddiol o ran y 

dulliau sy’n cael eu datblygu. 

8.3 Cydnabyddir effaith bosibl Brexit, ac mae risgiau a chyfleoedd cychwynnol wedi 

cael eu nodi. Mae cysylltiadau gwaith agos gyda Llywodraeth y DU wedi cael eu 

sefydlu, a chaiff y rhain eu cynnal wrth inni ddod i ddeall mwy am effaith lawn 

Brexit. 
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Fis Medi diwethaf, cyhoeddais adolygiad o waith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a 
Gwerth Cymru. Mae'r datganiad hwn yn rhoi manylion am ganlyniadau'r adolygiad a'r 
camau nesaf i'w cymryd.   
 
Bwriad yr adolygiad oedd cadarnhau blaenoriaethau'r rhanddeiliaid er mwyn manteisio i'r 
eithaf ar y £6bn o wariant caffael blynyddol ar draws Cymru ar adeg pan fo pwysau na 
welwyd ei debyg o'r blaen ar wasanaethau cyhoeddus ac wrth i'r DU baratoi i ymadael â'r 
Undeb Ewropeaidd. 
 
Ers cyhoeddi'r adolygiad, mae Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol wedi 
lansio ei ymchwiliad ei hun i gaffael, ac rwyf wedi dilyn yr ymchwiliad hwnnw gyda 
diddordeb. Heddiw fe ysgrifennais at gadeirydd y pwyllgor i nodi sut y ceisiodd yr adolygiad 
hwn ymateb i ymrwymiadau a wnaed yn ystod yr ymchwiliad ac i ddatganiad am gaffael 
cyhoeddus yn y Cyfarfod Llawn ar 2 Mai. 
 
Bu amrywiol randdeiliaid, gan gynnwys arweinwyr sector cyhoeddus, swyddogion caffael, 
busnesau a'r Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn cymryd rhan yn yr adolygiad.  
 
Maent wedi dweud wrthym nad yw newid pwyslais y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a 
Gwerth Cymru yn ddigon. Dangosodd yr adolygiad bod angen edrych mewn manylder ar 
ein ffordd o ddefnyddio cyllid cyhoeddus i helpu i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus a 
meithrin twf economaidd ar draws pob rhan o Gymru.       
 
Drwy'r broses adolygu, mae rhanddeiliaid wedi cadarnhau nifer o flaenoriaethau ar gyfer 
caffael yn y dyfodol, gan gynnwys:  
 

 Canolbwyntio mwy ar sicrhau cytundebau caffael ar y cyd yn unol â blaenoriaethau 

rhanbarthol a lleol. Yn ogystal â chaniatáu'r mynediad gorau posib at gyflenwyr 

Cymru, byddai dull gweithredu o'r fath hefyd yn ategu'r nodau yn y Cynllun 
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Gweithredu Economaidd, y rhaglen ddatgarboneiddio a'n hymdrechion i wneud 

Cymru'n Genedl Gwaith Teg drwy arferion caffael a gwariant cyhoeddus;  

 

 Sicrhau nifer llai o gontractau cenedlaethol lle gall systemau ar draws Cymru gyfan, 

mewn meysydd fel llogi cerbydau, ddarparu'r gwerth gorau am arian i gyfran fawr o 

sector cyhoeddus Cymru;  

 

 Ystyried, gyda Llywodraeth y DU, sut y gallwn gryfhau ein perthynas â Gwasanaeth 

Masnachol y Goron er mwyn cymryd rhan yn llawn pan fo’i waith yn gyson ag 

anghenion a blaenoriaethau Cymru. 

 
Wrth edrych tua'r dyfodol, bydd uned cymorth cyflawni a datblygu polisi cenedlaethol yn 
helpu gyda’r gwaith hwn.  
 
Byddwn yn gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid er mwyn datblygu strategaeth gaffael 
newydd, sy'n egluro model gweithredu'r dyfodol ac yn galluogi gwerth llawn y caffael i gael 
ei wireddu'n genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol. 
 
Dywedodd rhanddeiliaid y dylai'r polisi cenedlaethol hwn geisio darparu cefnogaeth newydd 
mewn gofal cymdeithasol ac adeiladu, gan annog cysondeb a gallu wrth gomisiynu a 
chaffael y meysydd hanfodol bwysig hyn o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. 
 
Rhaid i drefn gaffael effeithiol gael ei hategu gan raglen datblygu sgiliau. Bydd rhaglen 
sgiliau a gallu newydd felly yn cael ei llunio er mwyn i swyddogion caffael ddysgu am 
dechnegau masnachol modern ac er mwyn cynhyrchu llif o dalent ar gyfer y dyfodol i geisio 
mynd i'r afael â phrinder sgiliau a bylchau sy'n cael eu creu gan wahanol strwythurau cyflog 
a thâl. 
 
Mae'r rhanddeiliaid hefyd wedi dweud yn glir bod angen strategaeth gaffael ddigidol 
flaengar yn y dyfodol er mwyn cydweithio, symleiddio mynediad i gyflenwyr a darparu data a 
gwybodaeth ar gyfer gwneud polisïau a phenderfyniadau yn y dyfodol. Byddwn yn gweithio 
gyda'n cwsmeriaid a'n rhanddeiliaid i ddatblygu hyn. 
 
Er mwyn cefnogi'r gofynion hyn, rwy'n cyhoeddi y bydd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol 
yn raddol ddod i ben ar ei ffurf bresennol. Mae'n amlwg nad yw darparu swm uchel o 
fframweithiau cenedlaethol bellach yn flaenoriaeth i gwsmeriaid, ac fe welir hyn yn lefel y 
gyfranogaeth yn fframweithiau'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, sy'n llai na'r hyn a 
ragwelwyd yn yr achos busnes.  
 
Bydd y newid hwn yn cael ei reoli er mwyn sicrhau parhad busnes mewn perthynas â 
chontractau fframwaith sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd gan gyrff cyhoeddus, ac i roi 
sicrwydd i gyflenwyr sy'n rhan ohonynt.  
 



 3 

Bydd gweithrediad llai yn cael ei sefydlu i reoli portffolio llai o gontractau cenedlaethol lle 
bo’n amlwg bod trefniadau o'r fath yn cynnig gwerth am arian ar draws mwyafrif sylweddol o 
sefydliadau sector cyhoeddus Cymru.  
 
Byddwn yn ymgynghori â thîm y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ac yn eu cynnwys wrth 
ddatblygu ffordd ymlaen. Bydd y rhai nad ydynt yn rhan o'r swyddogaeth gontractio 
genedlaethol yn cael cynnig cyfleoedd i fod yn rhan o'r gwaith o gyflawni blaenoriaethau 
rhanbarthol a lleol, yr uned gymorth cyflawni a datblygu polisi cenedlaethol neu raglen 
fasnach a chaffael Llywodraeth Cymru, neu weithgareddau tebyg.  
 
Mae'r dystiolaeth a gasglwyd drwy'r adolygiad wedi dangos bod angen i'n polisi caffael a 
rhaglenni caffael cenedlaethol/rhanbarthol yn y dyfodol gael eu rheoli a'u cyflawni ar wahân 
fel elfennau allweddol o raglen waith strategol, trawsbynciol sydd â mwy o bwyslais ar 
adeiladu cyfoeth cymunedol ar draws Cymru.  
 
Ein nod yw manteisio i'r eithaf ar wariant caffael yng Nghymru, gan ddefnyddio'r £6bn o 
wariant caffael blynyddol i gefnogi swyddi a thwf cynaliadwy; gwaith ac arferion gweithio 
teg; buddsoddi mewn seilwaith ac adeiladu; defnyddio asedau cyhoeddus a chryfhau 
busnesau lleol a'u cymunedau.  
 
Mae adborth yr adolygiad wedi dangos yn glir bod rhaid i ni hefyd weithio i sicrhau cysylltiad 
clir rhwng caffael a nodau llesiant cyrff cyhoeddus ar draws Cymru, a sicrhau bod modd i'r 
cyflenwyr gymryd rhan yn well mewn prosesau caffael cyhoeddus. 
 
Bydd fy swyddogion yn cydweithio â phartneriaid sector cyhoeddus i ddatblygu cynlluniau i 
symud y gwaith hwn yn ei flaen.  
 
Caiff y datganiad hwn ei gyhoeddi yn ystod y toriad er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i 
Aelodau'r Cynulliad a'r diwydiant. Os bydd Aelodau'r Cynulliad eisiau i mi wneud datganiad 
pellach neu ateb cwestiynau ynglŷn â hyn pan fydd y Cynulliad yn dychwelyd, buaswn yn 
hapus i wneud hynny. 
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Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru  - Caffael Cyhoeddus yng Nghymru 

Teitl yr 
adroddiad  

Argymhelliad Dyddiad 
targed 

Cynnydd  Camau i’w cymryd 

Caffael 
Cyhoeddus 
yng Nghymru  
 

 A1 Rydym yn 
argymell bod 
Llywodraeth Cymru 
yn annog cyrff 
cyhoeddus i 
adolygu cywirdeb y 
data maent yn ei 
ddarparu ar gyfer y 
prosiect 
Dadansoddi 
Gwariant ar y Cyd, 
gan ystyried y 
materion a nodwyd 
yn ystod ein 
gwaith; ac yn 
archwilio â’r sector 
addysg bellach a’r 
cyrff a noddir gan 
Lywodraeth Cymru 
sydd ar goll pam 
nad ydynt yn 
cymryd rhan yn y 
prosiect 
Dadansoddi 
Gwariant ar y Cyd.  

 

 Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu ei chanllawiau ar gyfer 
cymryd rhan yn y prosiect dadansoddi gwariant ac yn tanlinellu ei 
bod yn bwysig i’r cyrff sy’n cymryd rhan gadarnhau bod eu data’n 
gywir. 

 
Mae dadansoddiad o wariant 2017-18 yn mynd rhagddo eisoes. 
Gwahoddwyd y sector Addysg Bellach i fod yn rhan o’r prosiect. 
Trefnir i ymgysylltu â’r sector er mwyn egluro’r cyfleoedd i 
golegau elwa o’r gwaith dadansoddi data. Ystyrir cyfleoedd i 
ymgysylltu â chyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r 
prosiect. 

 
Fel rhan o’r gwaith sy’n mynd rhagddo gyda darparwr 
gwasanaeth y prosiect Dadansoddi Gwariant, ac i ddatblygu’r 
gwaith ymhellach, cymerwyd nifer o gamau sy’n ymdrin ag 
argymhelliad 1.  

 
Mae gwaith yn mynd rhagddo ers Mehefin 1’7 a Medi ‘17 gyda 
darparwr y gwasanaeth (Atamis) sydd wedi cysylltu â’r holl gyrff 
sy’n aelodau. Nod y gwaith hwn oedd: 

 
Datblygu a gwella ymgysylltiad a deall manteision y system 
dadansoddi gwariant. Rhoi gwybodaeth a chyngor ynghylch 
system Atamis i ddefnyddwyr a thrafod y nodweddion newydd, 
ychwanegol. 
 
Trafod a chwblhau gwaith dilysu data ar ran y cyrff sy’n aelodau.. 
 
Sicrhau ei bod yn haws cyflwyno data i Atamis, a hynny’n 
amlach, er mwyn ei uwchlwytho ar systemau lleol a system 
ranbarthol y GCC. 
Gwnaed hyn drwy wahodd pob corff a oedd yn rhan o’r prosiect i 
weminar ragarweiniol i ddangos iddynt sut i ddefnyddio’r 

MAE’R ARGYMHELLIAD WEDI’I 
GWBLHAU 
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nodweddion newydd, dilysu data, ac addasu eu system yn ôl eu 
hanghenion nhw, os dyna’u dymuniad. 

 
Ar y cyd â’r gwaith hwn, aeth darparwr y gwasanaeth ati i wella 
ansawdd a maint y data a ddosbarthwyd yn systemau’r cyrff lleol, 
gan geisio annog cyrff i sicrhau bod y dosbarthiadau’n cyd-fynd 
â’u dealltwriaeth nhw o’u data.   
Cafwyd ymarferion drwy gyfrwng system mapio awtomataidd 
mewn perthynas â Data Tŷ’r Cwmnïau ac ymchwilio/dilysu â llaw. 
 
Mae’r gwaith a gwblhawyd hyd yma wedi hybu gweithgareddau 
sydd wedi arwain at gynnydd yng nghyfran y gwariant a 
ddosbarthwyd o fewn system ranbarthol y GCC. Yn benodol, 
mae llawer mwy o fanylion dosbarthu ar gael ar draws y prif 
sectorau. O ganlyniad, cafwyd gostyngiad o 2% mewn gwariant 
heb ei fapio o’i gymharu â lefel y gwariant a ddosbarthwyd yn y 
system. Cynyddodd cyfran y gwariant a ddosbarthwyd o 96.5% i 
98.5% yn ystod blwyddyn ariannol 2016/17. 
 
O ran Addysg Bellach a chyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru, 
ac er mwyn gwella ymgysylltiad, y data a ddarperir a’i 
ddosbarthiad ar gyfer y sectorau hyn, bwriedir cymryd nifer o 
gamau ddechrau 2018. 
 
a. Yn gyntaf, caiff dogfen ganllaw symlach ei chynhyrchu, gan 
ddefnyddio terminoleg Addysg Bellach a chyrff a noddir gan 
Lywodraeth Cymru, a hynny er mwyn annog rhagor i gyfranogi.    
b. Yn ail, mae darparwr y gwasanaeth yn barod i ystyried cynnal 
mwy o ymweliadau â safleoedd a mwy o sesiynau hyfforddi ar 
gyfer grwpiau, a hynny er mwyn ceisio ymgysylltu eto â’r cyrff 
hynny nad ydynt yn cyfranogi eto.  
c. Defnyddir y cyfleoedd hyn hefyd i ddeall pam nad yw rhai cyrff 
yn cyfranogi ac i ddysgu sut i’w hannog i wneud hynny.  
ch. Bydd Llywodraeth Cymru hefyd cysylltu â phob corff yn 
uniongyrchol yn y Flwyddyn Newydd i annog rhagor o gyfranogi 
ac i fod yn rhan o’r gwaith.  
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Caffael 
Cyhoeddus 
yng Nghymru  
 

A2 – Llywodraeth 
Cymru i nodi’n glir, 
ar ei gwefan, y 
strwythur 
atebolrwydd a 
llywodraethu ar 
gyfer caffael 
cyhoeddus yng 
Nghymru. 
Gwahodd 
cynrychiolwyr cyrff 
a noddir gan 
Lywodraeth Cymru, 
Swyddfa 
Comisiynydd 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol a chyrff 
cyhoeddus yng 
Ngogledd Cymru i 
fod yn rhan o’r 
cynlluniau i uno. 
 
Arweinydd – 

Jonathan Hopkins 

 
 
30  Mehefin 
2018 
 
 

 Ar 5 Medi 2018, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Gyllid Ddatganiad Ysgrifenedig gan ddod â’r Adolygiad o’r 
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru i ben.  

 Mae’r Datganiad yn cadarnhau y bydd uned cymorth cyflawni 
a datblygu polisi cenedlaethol yn helpu gyda’r gwaith hwn yn 
y dyfodol, gan gynnwys sefydlu strwythur atebolrwydd a 
llywodraethu newydd, a chaiff hyn ei gyhoeddi ar y 
rhyngrwyd.  

Cynnig:  
Fel rhan o’r uned cymorth cyflawni a 
datblygu polisi, bydd trefniadau 
llywodraethu / cynrychiolaeth yn cael 
eu pennu’n electronig a byddant ar 
gael yn electronig. 
 
Sicrhau bod y corff newydd yn tynnu 
sylw at ei drefniadau llywodraethu ar 
ei wefan ac yn cynnig cynrychiolaeth 
gynhwysfawr ar gyfer yr holl 
randdeiliaid allweddol.  

Caffael 
Cyhoeddus 
yng Nghymru  
 

A3 –bod cyrff 
cyhoeddus yn 
adolygu eu 
strategaethau a’u 
polisïau caffael bob 
blwyddyn i sicrhau 
eu bod yn 
adlewyrchu 
newidiadau 
deddfwriaethol 
ehangach . 
 

 
31 Hydref 
2018 
 
 

 Fel y nodir uchod -  Ar 5 Medi 2018, cyhoeddodd 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid Ddatganiad Ysgrifenedig 
gan ddod â’r Adolygiad o’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol 
a Gwerth Cymru i ben.  

 Mae paragraff 11 o’r Datganiad Ysgrifenedig yn cadarnhau y 
byddwn yn gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid er mwyn 
datblygu strategaeth gaffael newydd, a fydd yn rhoi darlun clir 
o’r modd y bydd y system yn gweithredu yn y dyfodol, ac yn 
sicrhau y caiff gwerth llawn y trefniadau caffael yn cael ei 
wireddu'n genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol.  

 

Cynnig:  
Fel rhan o’r gwaith o ddatblygu 
strategaeth gaffael newydd i Gymru 
gyda rhanddeiliaid, bydd cyrff 
cyhoeddus yn cael cymorth i 
adolygu’r strategaethau presennol i 
sicrhau eu bod yn adlewyrchu 
newidiadau deddfwriaethol 
ehangach.  
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Arweinydd – 
Jonathan Hopkins 

Caffael 
Cyhoeddus 
yng Nghymru  
 

A4 – sicrhau y 
cynhelir 
Archwiliadau 
Ffitrwydd i Gaffael 
yn gyson i 
ganiatáu trefniadau 
meincnodi mwy 
effeithiol;.  
 
Rhoi arweiniad i 
gyrff cyhoeddus 
ynglŷn â’r 
disgwyliadau o ran 
asesiadau dilynol. 
 
Gweithio i 
ddadansoddi’r 
canlyniadau i wella 
ymhellach 
 
Asesu sefyllfa cyrff 
cyhoeddus o ran 
argymhellion 
y datganiad polisi 
caffael – er 
enghraifft, 
McClelland (un 
gweithiwr caffael 
proffesiynol i bob 
£10 miliwn o 
wariant ) 
 
Arweinydd – 
Jonathan Hopkins 
 

 
31 Hydref 
2018 
 
 
 
 

 Fel y nodir uchod -  Ar 5 Medi 2018, cyhoeddodd 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid Ddatganiad Ysgrifenedig 
gan ddod â’r Adolygiad o’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol 
a Gwerth Cymru i ben.  
 

 Mae paragraff 12 yn nodi bod rhanddeiliaid wedi dweud y 
dylai'r polisi cenedlaethol hwn geisio sicrhau bod math 
newydd o gymorth ar gael ym maes gofal cymdeithasol ac 
adeiladu, gan hybu cysondeb a gallu wrth gomisiynu a 
chaffael mew perthynas â’r agweddau hanfodol bwysig hyn 
ar wasanaethau cyhoeddus. 

 Bydd uned cymorth cyflawni a datblygu polisi cenedlaethol yn 
datblygu’r gwaith hwn yn y dyfodol.  Bydd rhaglen sgiliau a 
gallu newydd yn cael ei datblygu er mwyn i swyddogion 
caffael ddysgu am dechnegau masnachol modern ac er 
mwyn creu cyflenwad o dalent ar gyfer y dyfodol a cheisio 
mynd i'r afael â’r prinder sgiliau a’r bylchau a gaiff eu creu 
oherwydd strwythurau cyflog a thâl gwahanol.  
 

Cynnig:  
Fel rhan o’r rhaglen sgiliau a gallu 
newydd i ddatblygu sgiliau, mae 
archwiliadau ffitrwydd i gaffael ac 
asesiadau o aeddfedrwydd 
trefniadau caffael yn debygol o gael 
eu cyflwyno’n raddol.  
 
Caiff canllawiau eu paratoi ar gyfer 
asesiadau dilynol . 
 
Caiff y canlyniadau eu dadansoddi 
a’u defnyddio i wella ymhellach. 
 
Mae’r datganiad polisi caffael 
presennol yn debygol o gael ei 
ddiweddaru pan gaiff y strategaeth 
newydd ar gyfer Cymru ei datblygu.  
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Caffael 
Cyhoeddus 
yng Nghymru  
 

A5 - Diweddaru’r 
pecyn offer 
budd cymunedol, 
gan gynnwys 
ystyried Deddf 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol ac 
adeiladu ar y 
gwersi a ddysgwyd 
o arfer gorau 
gan ddefnyddio 
hyrwyddwyr budd 
cymunedol 
 
Arweinydd – 
Jonathan Hopkins 

 
30 Mehefin 
2018 
 
 

 Cwblhawyd  

 Mae’r pecyn offer budd cymunedol yn awr wedi’i ddiweddaru i 
adlewyrch Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r gwerth 
cymdeithasol ehangach. Rydym yn ymgysylltu â’r gymuned 
arfer gorau ac mae cynlluniau peilot ar waith.   
 

Llwyddwyd i wneud mwy na’r hyn a 
argymhellwyd ac rydym yn bwriadu 
trafod y syniad o gau’r argymhelliad 
gyda Swyddfa Archwilio Cymru.     

Caffael 
Cyhoeddus 
yng Nghymru  
 

A6 – Archwilio 
effaith strwythurau 
tâl gwahanol i staff 
caffael mewn 
sectorau gwahanol 
ac ystyried atebion 
posibl i’r broblem 
 
Arweinydd – 
Jonathan Hopkins 

 
31 Hydref 
2018 

 Ar 5 Medi 2018, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Gyllid Ddatganiad Ysgrifenedig gan ddod â’r Adolygiad o’r 
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru i ben. 
Bydd yr argymhelliad hwn yn cael ei roi ar waith fel rhan o’r 
gwaith ehangach o ddatblygu cynnwys y Datganiad yn ei 
gyfanrwydd.  

 
 

Cynnig: 
Bydd gwaith ehangach yn creu 
cyflenwad o bobl dalentog i helpu i 
fynd i’r afael â’r prinder sgiliau a’r 
bylchau a gaiff eu creu oherwydd 
strwythurau cyflog a thâl gwahanol. 
 

Caffael 
Cyhoeddus 
yng Nghymru  
 

A7 – Gwneud mwy 
i annog cyrff 
cyhoeddus i 
ddefnyddio SQuID  
ac asesu ei 
ddefnydd fel rhan 
o’r archwiliadau 
ffitrwydd 

 
30 Ebrill 
2018 

 Wedi’i gwblhau. (Mae  Dogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd 
(ESPD) newydd hefyd ar gael ar GwerthwchiGymru, ac mae 
canllawiau ar ddethol cyflenwyr wedi’u paratoi hefyd). Caiff ei 
ddefnyddio fel rhan o’r Archwiliadau Ffitrwydd i Gaffael yn 
unol ag A4 uchod.  

Cwblhawyd.  
Mae’r Ddogfen Gaffael Sengl 
Ewropeaidd (ESPD) yn disodli 
SquID ac mae ar waith ar hyd a lled 
Cymru, fel rhan annatod o 
GwerthwchiGymru .   
Cynnig: 
Caiff aeddfedrwydd trefniadau 
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i gaffael. 
 
Arweinydd – 
Jonathan Hopkins 

caffael eu hasesu fel rhan o’r cynllun 
gweithredu. Gweler y naratif ar gyfer 
A4 uchod.  
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Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru – Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol 

Teitl yr 
adroddiad  

Argymhelliad Dyddiad 
targed 

Statws Camau i’w cymryd 

Y 
Gwasanaeth 
Caffael 
Cenedlaethol 

A 1   

 Nodi’r rhesymau pam 
mae aelodau’n dewis 
defnyddio sefydliadau 
prynu lleol neu 
gyhoeddus.  

 Datblygu cynllun 
gweithredu i egluro 
manteision defnyddio 
GCC 

 Ystyried a allai 
fframweithiau a 
chontractau ymrwymo 
mwy i feintiau, a mesur 
faint o awydd sydd 
ymhlith aelodau i 
ddatblygu manylebau 
ar y cyd 
Ystyried y posibilrwydd 
o greu mwy o 
fframweithiau 
rhanbarthol i 
roi mwy o gyfleoedd i 
fusnesau bach a 
chanolig– bydd gwaith 
yn dilyn  
Holi aelodau, a rhai 
nad ydynt yn aelodau, 
yn flynyddol i 
gasglu eu barn am y 
gwasanaeth 

Arweinydd – Jonathan 

30 Medi 
2018 

 

 Ar 5 Medi 2018, cyhoeddodd Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Gyllid Ddatganiad Ysgrifenedig gan 
ddod â’r Adolygiad o’r Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol a Gwerth Cymru i ben.  
Mae’r datganiad yn cadarnhau y bydd y 
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn dod i ben, 
dros gyfnod, ar ei ffurf bresennol.      

 Mae’r Datganiad Ysgrifenedig yn cadarnhau y caiff 
uned lai ei sefydlu i reoli portffolio â llai o 
gytundebau. 

 Rydym yn ymgysylltu â rhanddeiliaid y GCC i 
hwyluso’r broses o newid y gwasanaeth.  

 Rydym wedi ymgynghori â chwsmeriaid y GCC i 
ddatblygu dulliau newydd o gyfathrebu, i sicrhau ei 
bod yn haws gweld cytundebau’r GCC ac i 
ddatblygu astudiaethau achos sy’n dangos 
manteision defnyddio cytundebau’r GCC. Mae’r 
wefan yn awr yn esbonio’r manteision sydd 
ynghlwm wrth ddefnyddio cytundebau’r GCC a 
hynny drwy ddefnyddio negeseuon symlach. 
 
 

Gan fod y Datganiad Ysgrifenedig 
yn cadarnhau y bydd y GCC yn dod 
i ben, dros gyfnod, ar ei ffurf 
bresennol, cynigir bod y Datganiad 
hwn yn awr yn disodli’r argymhellion 
hyn ond cânt eu hystyried wrth fwrw 
ymlaen â’r gwaith.  
  
Cynnig: 
Sicrhau bod yr uned lai, newydd yn 
rhoi sylw i’r themâu yn argymhelliad 
1 (fel ag y bo’n briodol) wrth iddi 
ddatblygu.  
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Hopkins 

 A 2 – Adolygu’r broses optio 
allan i sicrhau ei bod yn glir ac 
yn gyson. 
 
Arweinydd – Jonathan 
Hopkins 

31 Mawrth 
2018 

 Trafodwyd y broses optio allan gyda chwsmeriaid 
fel rhan o bob fframwaith. Drwy ddeall gofynion y 
cwsmeriaid yn well, mae dull mwy anffurfiol a 
hyblyg o optio allan wedi’i fabwysiadu. 

 Ar 5 Medi 2018, cyhoeddodd Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Gyllid Ddatganiad Ysgrifenedig gan 
ddod â’r Adolygiad o’r Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol a Gwerth Cymru i ben. Mae’r 
datganiad yn cadarnhau y bydd y Gwasanaeth 
Caffael Cenedlaethol yn dod i ben, dros gyfnod, ar 
ei ffurf bresennol.    
 
 

Cynnig:  
Sicrhau bod yr uned lai, newydd yn 
rhoi sylw i’r themâu yn argymhelliad 
2 (fel ag y bo’n briodol) wrth iddi 
ddatblygu. 

 A 3 – cytuno  ar drefniant 
ariannu cynaliadwy i roi 
sylfaen ariannol 
gref i’r GCC . 
 
Arweinydd  – Marion 
Stapleton 

30 Medi 
2018 

 Ar 5 Medi 2018, cyhoeddodd Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Gyllid Ddatganiad Ysgrifenedig gan 
ddod â’r Adolygiad o’r Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol a Gwerth Cymru i ben.  Mae’r 
datganiad yn cadarnhau y bydd y Gwasanaeth 
Caffael Cenedlaethol yn dod i ben, dros gyfnod, ar 
ei ffurf bresennol.    

  
 
 

Cynnig:  
Sicrhau bod yr uned lai, newydd yn 
rhoi sylw i’r themâu yn argymhelliad 
3 (fel ag y bo’n briodol) wrth iddi 
ddatblygu. 

 A 4 – adroddiadau blynyddol: 
cynnwys crynodeb o’r union 
wariant drwy fframweithiau’r  
GCC. 
 
Arweinydd  – Jonathan 
Hopkins 

31 Ionawr 
2018 

 Mae’r argymhelliad wedi’i roi ar waith.  

 Ar 5 Medi 2018, cyhoeddodd Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Gyllid Ddatganiad Ysgrifenedig gan 
ddod â’r Adolygiad o’r Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol a Gwerth Cymru i ben. Mae’r 
datganiad yn cadarnhau y bydd y Gwasanaeth 
Caffael Cenedlaethol yn dod i ben, dros gyfnod, ar 
ei ffurf bresennol.    

 
 

Cwblhawyd 
 

 A 5 –  Y GCC i sicrhau bod ei 
aelodau’n fwy ymwybodol o’r 

Yn parhau  Ar 5 Medi 2018, cyhoeddodd Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Gyllid Ddatganiad Ysgrifenedig gan 

Cynnig:  
Sicrhau bod yr uned lai, newydd yn 



Atodiad 2 
 

9 
 

 

darpariaethau y mae’n eu 
gwneud, drwy ei amrywiol 
sianeli adrodd i gynorthwyo 
BBaCh. 
 
Arweinydd  – Jonathan 
Hopkins 

ddod â’r Adolygiad o’r Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol a Gwerth Cymru i ben.  Mae’r 
datganiad yn cadarnhau y bydd y Gwasanaeth 
Caffael Cenedlaethol yn dod i ben, dros gyfnod, ar 
ei ffurf bresennol.    
 
 
 

rhoi sylw i’r themâu yn argymhelliad 
5 (fel ag y bo’n briodol) wrth iddi 
ddatblygu.  
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