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Bwrdd Caffael  
 

Hysbysiad 
 
Yng nghyfarfod y Bwrdd Caffael ar 11 Rhagfyr 2014, y ffocws oedd dysgu am hynt y Prosiect 
Sbarduno eFasnachu (Etap), a dysgu mwy am y ddadansoddiad o wariant, gyda diweddariadau 
gan y gwasanaeth e-gaffael (eps) a’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS).   
 

 Gan fod cyfrifoldeb a pherchnogaeth o’r Bwrdd Caffael bellach wedi’i drosglwyddo i’r 
Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, daeth y Gweinidog i’r cyfarfod i roi trosolwg i’r 
Bwrdd Caffael o’i blaenoriaethau. Ers y cyfarfod diwethaf, roedd y Gweinidog wedi 
cwrdd â chynrychiolwyr o’r sectorau yn unigol i ddeall beth sy’n gweithio a beth sydd 
ddim yn gweithio ym mhob un o’r sectorau. Manteisiodd y Gweinidog ar y cyfle i ofyn i 
aelodau’r Bwrdd hyrwyddo’r Gwobrau Caffael ac annog enwebiadau o’u sectorau.   

 

 Cyflwynwyd enghreifftiau pellach i’r Bwrdd o ganfyddiadau’r Dadansoddiad o Wariant, a 
chlywed bod tynnu data ar gyfer 13/14 eisoes wedi dechrau. O ddadansoddiad 12/13, 
enillwyd 55% gan gyflenwyr o Gymru, oedd yn cynnydd o dri phwynt canran ar 
2010/11.Cydnabu’r Bwrdd bwysigrwydd y dadansoddiad o wariant a gofynnodd am 
enghreifftiau go iawn ar gyfer y cyfarfod nesaf.   

 

 Roedd Barney Markham ac Amabel Grant o Procserve yn bresennol i roi’r diweddaraf ar 
hynt y Prosiect Sbarduno eFasnachu (Etap). Er bod nifer dda o sefydliadau’n ymwneud 
â hyn, roedd llai o ddefnydd o wasanaethau masnachu na’r gobaith ac roedd eTap yn 
edrych ar ddarn dwys o reoli newid. Y weledigaeth oedd gwella’r gall ym mhob sefydliad 
sector cyhoeddus lle mae angen i ni roi cymorth. Un o ganfyddiadau’r gwaith hwn oedd 
ei bod yn allweddol cael cefnogaeth ar lefel uwch i sicrhau mabwysiadu, a bod angen 
hyn gan y sector cyhoeddus cyfan yng Nghymru.  

 

 Cyflwynwyd dangosfwrdd diwygiedig i’r Bwrdd, a grëwyd i fonitro mabwysiadu Datganiad 
Polisi Caffael Cymru (WPPS). Roedd nifer o welliannau wedi cael eu gwneud i’r 
dangosfwrdd a chydnabu’r Bwrdd bwysigrwydd a gwerth y data hwn. Byddai targedau’n 
cael eu hasesu cyn y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi mwy o werth i’r data.  

 

 Mae NPS wedi rhoi pedwar fframwaith ar osod hyd yn hyn ac mae dau arall ar y gweill. 
Cofnododd NPS arbedion o £2.7m eleni, a’r nod yw cyrraedd y targed o £4.2m. 

 

 Cafwyd trafodaeth ynghylch llywodraethu’r Bwrdd, ac yn y cyfarfod nesaf ym mis 
Chwefror bydd y Bwrdd yn llofnodi’r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer prosiect Defnyddio 
Doniau Cymru a’r fethodoleg Buddion ar gyfer eps.  
 

Y cyfarfod nesaf: 
 

 18 Chwefror 2015: 2pm – 4pm 
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