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Rhagair gan yr Aelod Cabinet Caffael a’r Economi 

 

Croeso i Strategaeth Gaffael y Cyngor. Mae’r strategaeth hon yn amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer caffael ac yn 

dangos sut mae caffael wedi cyfrannu a sut all gyfrannu ymhellach at nodau’r Cyngor dros dymor cyfredol y 

Cabinet.  Mae’r strategaeth hon yn dwyn ynghyd flaenoriaethau lleol ac argymhellion Llywodraeth Cymru ar gyfer 

comisiynu a chaffael yn y sector cyhoeddus. 

Yn ystod 2013/14 fe wnaeth y Cyngor wario dros £185 miliwn
1
 ar nwyddau, gwaith a gwasanaethau a ddarparwyd 

gan sefydliadau allanol, ac mae dyletswydd arnom i sicrhau ein bod yn defnyddio ein hadnoddau yn y ffordd orau 

bosib i gwrdd ag anghenion ein dinasyddion ac i gyrraedd ein hamcanion strategol ehangach.  

Ein prif flaenoriaethau caffael ac economaidd yw: 

• Cadw’r budd yn lleol, sy’n cynnwys cryfhau gwytnwch busnesau o fewn y sir a chadw budd economaidd 

lleol 

• Gwella ein gallu i gaffael a’n canlyniadau 

• Defnyddio caffael i gwrdd â’r heriau ariannol sy’n wynebu’r Cyngor a darparu gwasanaethau’n effeithiol i 

bobl Gwynedd 

Fel yr Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am gaffael, rwy’n cydnabod fod caffael effeithiol yn allweddol er mwyn cyflawni 

ein nodau a’n hamcanion. Gall ymagwedd strategol tuag at gaffael ddod â buddion sylweddol i’r Cyngor, i bobl leol 

ac i’r gymuned leol. 

Datblygwyd y weledigaeth hon, y cyfeiriad a’r blaenoriaethau allweddol sydd wedi’u hamlinellu yn dilyn 

ymgynghori gyda budd-ddeiliaid. Nid fydd strategaeth ar ei phen ei hun yn arwain at gaffael yn effeithiol. Yr 

elfennau pwysicaf er mwyn i gaffael lwyddo yw ymrwymiad gan uwch reolwyr a bod y strategaeth yn cael ei 

defnyddio trwy’r Cyngor cyfan. 

 

 

Mandy Williams-Davies 

Aelod Cabinet Economi 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Cyfanswm o wariant y Cyngor gyda darparwyr allanol o gyllidebau refeniw, cyfalaf a grantiau. Nid yw’r swm yn cynnwys costau 
cyflogaeth swyddogion mewnol y Cyngor na unrhyw wasanaeth sydd yn cael ei ddarparu’n fewnol. Mae’r swm yn ddadansoddiad 
o holl anfonebau mae’r Cyngor yn prosesu o fewn y flwyddyn ariannol berthnasol. 



1. Cyflwyniad 

 

1.1  Caffael yng Ngwynedd 

1.1.1 Ar hyn o bryd mae gan y Cyngor drefniant caffael sydd wedi’i ddatganoli, lle mae’r Gwasanaethau’n gyfrifol 

am gomisiynu a chaffael nwyddau a gwasanaethau.  

1.1.2 Mae gennym Uned Caffael Corfforaethol a’i rôl yw monitro a gwella canlyniadau caffael y Cyngor. Mae’r 

Uned Caffael Corfforaethol yn mesur ac yn adrodd ar berfformiad y Gwasanaethau, ac yn ceisio gwella caffael trwy 

wella prosesau mewnol a dealltwriaeth ynglŷn â chaffael ar draws y Cyngor.  

1.1.3 Trwy gaffael a chomisiynu’n effeithiol mae’r Cyngor yn sicrhau nwyddau a gwasanaethau mewn modd 

cynaliadwy sy'n sicrhau gwerth am arian i bobl Gwynedd. 

 

1.2 Yr hyn rydym wedi’i gyflawni 

1.2.1 Mae caffael wedi cyfrannu’n sylweddol i’r gymuned leol. Mae’r rhestr isod yn nodi rhai o’n llwyddiannau 

yn dilyn cyhoeddi Strategaeth Gaffael 2008-2011: 

• Gweithredu’r Polisi Caffael Cynaliadwy a chraffu’r Polisi ymhellach yn llwyddiannus. 

• Gwireddu Buddion Cymunedol mewn nifer o brosiectau caffael ar raddfa fawr. 

• Rydym wedi cydweithio gydag awdurdodau cyfagos ar amryw o brosiectau trawsffurfio a gwella caffael. 

• Fe wnaethom greu a sefydlu contractau cydweithio a chytundebau fframwaith trwy weithio gyda 

phartneriaid ar draws Gogledd Cymru. 

• Gweithredu amryw o declynnau e-Gaffael megis Systemau Prynu i Dalu (Purchase to Pay) cwbl integredig 

ac e-dendro cyfres o declynnau. 

• Rydym wedi gwireddu arbedion caffael ac wedi sicrhau gwerth am arian trwy ein gweithgareddau caffael 

a’n prosesau caffael electronig. 

• Rydym yn adrodd yn rheolaidd ar ein perfformiad caffael ac yn gwerthuso gwariant lleol. 

• Rydym wedi datblygu gallu a sgiliau caffael ein Huned Caffael Corfforaethol ac aelodau staff trwy'r holl 

Wasanaethau sy'n ymgymryd â gweithgareddau caffael. 

• Rydym wedi ymgysylltu â’r Trydydd Sector trwy Fforwm Mentrau Cymdeithasol ac wedi datblygu Teclyn 

Mentrau Cymdeithasol. 

• Rydym wedi creu Fframwaith Caffael Mentrau Cymdeithasol er mwyn gweithio gyda’r Trydydd Sector a 

chawn ein hadnabod fel Sir Mentrau Cymdeithasol gan Social Enterprise UK. 

 Mae enghreifftiau o’r buddion hyn yn cynnwys: 

• Prentisiaethau a phrofiad gwaith fel rhan o raglenni cyfalaf mawr megis Ysgol yr Hendre, Cynllun Adfywio 

Blaenau Ffestiniog a phrosiectau adeiladu eraill. 

• Enwebiad am Wobr Genedlaethol am weithredu e-Gaffael yn ysgolion Gwynedd. 

• Arbedion ariannol o £200,000 trwy ocsiwn electronig llwyddiannus ar gyfer contractau cludiant cyhoeddus.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Buddion Lleol o Wariant ar Gaffael  

2.1  Rheolaeth categori  

2.1.1 Mae’r Cyngor yn dymuno sicrhau ein bod yn cael y budd mwyaf posib o gaffael a chomisiynu nwyddau a 

gwasanaethau. 

2.1.2 Mae’r Cyngor wedi cynnal asesiad o’i weithgareddau caffael a thrwy weithdai, ymgynghori â 

gwasanaethau ac adolygiadau allanol, mae wedi adnabod rhai meysydd allweddol i'w gwella. Dymuna’r Cyngor 

fynd i’r afael â’r diffygion hyn trwy fabwysiadu egwyddorion Rheolaeth Categori. 

2.1.3 Mae Rheolaeth Categori yn ymagwedd strategol at gaffael a chomisiynu sy’n trefnu adnoddau caffael i 

ganolbwyntio ar gategorïau gwariant penodol. Mae hyn yn wahanol i’r trefniant presennol lle mae’r gwasanaethau 

eu hunain yn prynu nwyddau a gwasanaethau. Mae edrych ar gaffael yn strategol yn rhoi mwy o bwyslais ar gynnal 

dadansoddiad trylwyr o’r farchnad a mwy o gydweithio rhwng comisiynwyr a chaffaelwyr. Gyda rolau a 

chyfrifoldebau penodol i ymgymryd â thasgau penodol, gall y timau comisiynu a chaffael ennyn gwell canlyniadau 

wrth brynu trwy egwyddorion rheolaeth categori o gymharu â dulliau caffael traddodiadol sy'n canolbwyntio ar y 

gwasanaeth.   

2.1.4 Credwn y gall y dull caffael hwn gyflawni gwell arbedion effeithlonrwydd yn y maes caffael, a chynyddu’r 

budd lleol ar yr un pryd.  

 

2.2  Ymgysylltu gyda Chyflenwyr lleol 

2.2.1 Fel y soniwyd yn flaenorol, mae’r Cyngor wedi adnabod datblygu’r economi lleol fel un o’i allbynnau 

strategol allweddol dros dymor y Cabinet cyfredol. Mae’r Cyngor yn cydnabod y gall ei wariant gyda darparwyr 

allanol gael effaith sylweddol ar yr economi lleol ac mae’n dymuno cael y buddion mwyaf posib i'r economi lleol o'r 

gwariant hwn.  

2.2.2 Mae’r Cyngor wedi adnabod mesurau perfformiad allweddol er mwyn cynyddu'r budd lleol, ac maent yn 

cynnwys: 

• Cynyddu’r gwariant gyda darparwyr allanol o swm 2013/14 o 40% 

• Diogelu a chreu cyfleoedd gwaith o ganlyniad i wariant y Cyngor gyda darparwyr allanol 

• Cynyddu’r defnydd o gymalau cymdeithasol mewn prosiectau caffael mawr i fod o fudd i’r gymuned leol 

 

2.2.3 Creda’r Cyngor y gall ymagwedd gyson at gaffael trwy Reolaeth Categori wella gallu cyflenwyr lleol i 

gystadlu am ei gontractau.  Yn yr un modd, gall arferion tryloyw a chyhoeddi blaen raglen gaffael arfaethedig y 

Cyngor baratoi’r farchnad leol yn well i allu cystadlu am gontractau newydd.  

2.2.4 Ar hyn o bryd mae gan y Cyngor gofrestr contractau a blaen raglen gaffael sy’n cael eu rheoli’n ganolog, 

fodd bynnag, mae angen gwella pa mor gyflawn yw’r gofrestr hon, a dim ond trwy ymgysylltu'n ehangach ar draws 

y Cyngor y gellir gwneud hynny.  

  

2.3  Caffael cynaliadwy a buddion lleol 

2.3.1 Fe wnaeth y Cyngor weithredu Polisi a chanllaw Caffael Cynaliadwy yn 2011. Nod hyn oedd sicrhau bod 

Gwasanaethau yn ymgymryd â gweithgareddau caffael mewn modd cyfrifol a chynaliadwy. Mae’r Polisi yn anelu i 

sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau posib o wariant y Cyngor o ran gwella'r budd economaidd, 

amgylcheddol a chymdeithasol yn y Sir. 



2.3.2 Mae amcanion y Polisi Caffael Cynaliadwy fel a ganlyn:  

• Lleihau ein heffaith amgylcheddol i’r eithaf trwy ddethol a defnyddio nwyddau, gwaith a gwasanaethau yn 

well.  

• Sicrhau y caiff gweithgareddau caffael eu cyflawni mewn modd sy’n annog yr holl gyflenwyr, gan gynnwys 

mentrau bach a chanolig, i fidio am gontractau’r Cyngor;  

• Creu amgylchedd sy’n darparu cyfleoedd i wneud y mwyaf o’r buddion sy’n deillio o gynnwys a defnyddio 

meini prawf cymdeithasol mewn gweithgareddau caffael.  

• Sicrhau bod asesiadau gwerth am arian yn seiliedig ar y gost oes gyfan, ac nid y pris prynu cychwynnol yn 

unig, pan fo hynny’n bosib. 

2.3.3 Mae’r canllaw, sy’n cynnwys Rhestr Wirio Caffael Cynaliadwy a Theclyn Caffael Cynaliadwy, yn helpu 

defnyddwyr i ystyried y ffactorau y soniwyd amdanynt wrth ddylunio eu dull caffael. 

2.3.4 Mae’r Cyngor yn credu fod ymagwedd gynaliadwy at gaffael yn hollbwysig er mwyn sicrhau ein bod yn cael 

y budd mwyaf posib yn lleol o wariant gyda darparwyr allanol, a bydd yr ymagwedd hon yn cael effaith gadarnhaol 

am amser maith ar ein cymunedau. 

 

2.4  Datblygu sgiliau, gallu a chapasiti i gaffael 

2.4.1 Ar hyn o bryd mae nifer o staff y Cyngor yn ymgymryd ag amryw o agweddau comisiynu a chaffael, boed 

hynny’n cynnwys adnabod anghenion busnes, cyhoeddi dogfennau tendr neu reoli contractau.  

2.4.2 Mae amlder a gallu’r staff i wneud y tasgau hyn yn amrywio trwy’r Cyngor, ac o dan egwyddorion 

Rheolaeth Categori, bydd y Cyngor yn ceisio cydlynu’r gweithgaredd hwn yn well. Trwy roi rolau a chyfrifoldebau 

clir i unigolion o ran caffael a chomisiynu, disgwyliwn weld gwelliant yn ein canlyniadau caffael a chanlyniadau’r 

gwasanaeth.  

2.4.3 Ar hyn o bryd, fel rhan o Fatrics Hyfforddiant Corfforaethol y Cyngor, mae yna gwrs hyfforddiant caffael 

safonol a chwrs caffael arall uwch. Bydd y Cyngor yn gobeithio gweithredu Fframwaith Cymhwysedd Caffael i 

sicrhau bod unigolion sydd ynghlwm â phrosesau comisiynu a chaffael yn fedrus ac yn cael digon o gefnogaeth i 

ymgymryd â gweithgareddau caffael strategol a gweithredol.  

2.4.4 Trwy gefnogaeth a hyfforddiant Rheolaeth Categori arbenigol gallwn wella ein gallu i gyflawni gwell 

canlyniadau caffael a chanlyniadau i’r gwasanaeth, a fydd o fudd i drigolion Gwynedd.  

2.4.5 Mae’r Cyngor yn cydnabod fod y newid trawsffurfiol hwn yn anferth a bydd yn defnyddio dull graddol wrth 

weithredu unrhyw newid. 

 

2.5  Llywodraethu a chyfrifoldebau 

2.5.1 Er mwyn i Reolaeth Categori gael ei fabwysiadu’n effeithiol ar draws y Cyngor, mae’n rhaid cael trefniadau 

llywodraethu a chyfrifoldeb clir. 

2.5.2 Fel rhan o weithredu'r drefn Rheolaeth Categori, bydd y Timau Categori a benodir yn gyfrifol am gyflwyno 

caffael ar draws categorïau gwariant sydd wedi’u cytuno. Bydd hyn yn cynnwys paratoi cynlluniau categori a 

chynlluniau caffael, ac mae’n rhaid i’r Rheolwr Gwasanaeth perthnasol a’r Rheolwr Caffael Corfforaethol gytuno 

arnynt. Bydd y cynlluniau caffael hyn yn rhoi sylw i anghenion y Gwasanaeth, unrhyw dargedau effeithlonrwydd a 

adnabuwyd a sut y bydd y dull caffael o fudd i’r gymuned leol. 



2.5.3 Bydd y Timau Categori yn cael eu rheoli gan y Gwasanaethau, ond bydd angen iddynt adrodd yn 

broffesiynol i'r Rheolwr Caffael Corfforaethol ar eu canlyniadau a'u perfformiad caffael. 

2.5.4 Er mwyn sicrhau y caiff canlyniadau caffael eu monitro gan Uwch Dîm Rheoli’r Cyngor, bydd perfformiad 

caffael yn cael ei adrodd yn y Panel Cyflawni perthnasol a fydd yn cynnwys Pennaeth Gwasanaeth y categori 

perthnasol a’r Aelod Cabinet. 

2.5.5 Bydd yr Arweinyddion Categori a’r Rheolwr Caffael Corfforaethol yn gyfrifol am adrodd am y canlyniadau 

caffael cyffredinol i’r Aelod Cabinet ar gyfer Caffael a’r Economi. 

 

3. Arbedion Caffael ac Arbedion Effeithlonrwydd 

 

3.1  Yr her ariannol 

3.1.1 O ganlyniad i benderfyniad y Llywodraeth ac wedi hynny penderfyniad Llywodraeth Cymru i gwtogi 

cyllidebau Awdurdodau Lleol trwy Gymru, mae’r Cyngor yn wynebu diffyg cyllidebol o thua £34m rhwng 2015/16 a 

2017/18. 

3.1.2 Fel rydym eisoes wedi’i brofi yn lleol, gall caffael yn well arwain at arbedion ariannol a chyfrannu’n 

sylweddol at gwrdd â’r her ariannol sy’n wynebu’r Cyngor. Er mwyn meintioli cyfraniad caffael yn llawn, mae’n 

rhaid i ni fabwysiadu dull sy’n gallu monitro’n fanwl gywir yr arbedion effeithlonrwydd nad ydynt ar ffurf arian 

parod, arbedion arian parod a'r budd cymunedol. 

3.1.3 Wrth ddefnyddio’r dull Rheolaeth Categori i gaffael, mae’n rhaid i bob cynllun categori ymgorffori targed 

arbedion neu darged osgoi costau, gan gytuno ar darged penodol a'i fonitro er mwyn cyfrifo ei effaith.  

3.1.4 Mae’r Cyngor eisoes wedi mabwysiadu Cynllun Arbedion Caffael Corfforaethol. Bydd gofyn i’r Cyngor 

fonitro arbedion caffael a sicrhau bod pob dull o gaffael yn gwneud y mwyaf o’r cyfle i wireddu arbedion a fydd o 

fudd i bobl Gwynedd.  

3.1.5 Yn yr un modd mae’n rhaid i bob cynllun categori ystyried buddion cymunedol posib yn unol â’r Polisi 

Caffael Cynaliadwy. 

 

3.2 Gwerth am arian 

3.2.1 Bydd y Cyngor yn sicrhau bod ei holl weithgareddau caffael, pan fydd yn prynu nwyddau a gwasanaethau 

neu waith, yn rhoi gwerth am arian. Fel rhan o Bolisi Caffael Cynaliadwy y Cyngor, bydd yn ystyried cost oes gyfan 

unrhyw gaffaeliad ac yn sicrhau nad yw unrhyw weithgaredd caffael yn cael effaith andwyol ar ddinasyddion 

Gwynedd heddiw nac yfory.  

3.2.2 Pan fyddo’n briodol bydd y Cyngor hefyd yn adolygu’r ddarpariaeth fewnol o gyflwyno nwyddau a 

gwasanaethau er mwyn sicrhau mai dyma’r model gorau o ddarparu gwasanaeth. 

 

 

 

 



3.3 Caffael electronig ac arbedion effeithlonrwydd  

3.3.1 Bydd y Cyngor yn ymdrechu’n barhaus i wella ei brosesau caffael a phrynu er mwyn sicrhau eu bod mor 

effeithlon ac effeithiol â phosib.  Byddwn felly’n cynnal Rhaglen e-Gaffael i adolygu ein holl drefniadau tendro a 

phrynu. Trwy fabwysiadu teclynnau electronig, bydd y Rhaglen e-Gaffael yn ceisio moderneiddio’r holl 

gyhoeddiadau am gyfleoedd tendro a’r modd y caiff archebion ac anfonebau am daliadau eu prosesu.  

3.3.2 Bydd y Cyngor yn sicrhau y bydd yn cwrdd â gofynion electronig Cyfarwyddeb Ewropeaidd 2014 sy’n gofyn 

i gyfleoedd tendro fod ar gael yn electronig erbyn y dyddiad a osodwyd. 

3.3.3 Mae’r modd y mae Gwasanaethau’n rhyngweithio â gwahanol gyflenwyr a marchnadoedd yn gymhleth 

iawn, felly mae’n bosib y byddwn yn ceisio mabwysiadu cyfres o declynnau i fedru masnachu’n electronig.  Bydd y 

Rhaglen e-Gaffael yn adnabod y dull electronig mwyaf effeithiol ac effeithlon ac yn monitro’r defnydd o’r dull y 

cytunir arno. Bydd pob Gwasanaeth yn cytuno ar ddull penodol o gaffael yn electronig gan adnabod sut y bydd yn 

prosesu ei gyfleoedd tendro ac yn prosesu archebion ac anfonebau.    

3.3.4 Er mwyn i’r Cyngor allu hysbysu’r farchnad leol am gyfleoedd tendro fydd ar y gweill yn fuan a defnyddio’r 

dull Rheolaeth Categori wrth gaffael, bydd y Cyngor yn gweithredu proses electronig o reoli contractau. Bydd y 

Rhaglen Rheoli e-Gontractau yn atgoffa’r Gwasanaethau am ddyddiadau adnewyddu contractau er mwyn paratoi’r 

Cyngor a’r farchnad leol yn dda at ymarferion caffael sydd i ddod. Yn yr un modd, er mwyn i’r Cyngor fabwysiadu 

dull mwy strategol o gaffael, bydd y Cyngor yn ceisio integreiddio’r holl gyfeirnodau contract gyda phrosesau 

cyllidebu ariannol presennol y Cyngor.    

3.3.5 Bydd cadw gwell golwg ar wariant caffael yn galluogi Gwasanaethau a’r Timau Categori i wneud 

penderfyniadau mwy deallus ynglŷn â’r defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael i gyflwyno gwasanaethau i bobl 

Gwynedd. Hefyd, bydd prosesau caffael hygyrch a thryloyw yn ei gwneud yn haws i’r economi lleol fod yn 

ymwybodol o gyfleoedd contractio. 

 

4. Dyheadau caffael ehangach  

4.1 Polisi Iaith Gymraeg 

4.1.1 Fel rhan o’r strategaeth gaffael a’i ymdrechion ehangach, mae’r Cyngor yn ymroddedig i hyrwyddo a 

diogelu’r defnydd o’r iaith Gymraeg. Mae’r strategaeth hon yn amlinellu ymrwymiad y Cyngor i fabwysiadu cyngor 

Bwrdd yr Iaith ‘dan Adran 3 Deddf yr Iaith Gymraeg 1993’ trwy ymgorffori ‘Contractio contractau gwasanaethau 

cyhoeddus allan a’r Iaith Gymraeg’ yn ei ymarferion caffael. Bydd y Cyngor yn adolygu’r polisi a’r dogfennau 

gweithdrefnol perthnasol i gynnwys y cymorth ymarferol yn y papur hwn.  

 

4.2 Caffael ar y Cyd 

4.2.1 Bydd y Cyngor yn ceisio cydweithio gydag Awdurdodau a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru os bydd 

hynny o fudd i bobl Gwynedd. Gallai hynny gynnwys rhannu arfer orau a chyfnewid profiadau er mwyn adnabod a 

datblygu gwell ffyrdd o gaffael. 

4.2.2 Bydd y Cyngor hefyd yn ystyried cydweithio gydag eraill i gronni’r galw am nwyddau a gwasanaethau, 

oherwydd gallai hynny arwain at brisiau gwell a hefyd lleihau’r ymdrech sydd ei angen o ran caffael.  

4.2.3 Yn dilyn sefydlu’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, sefydlwyd fframweithiau cydweithio. Bydd y Cyngor 

yn ymgysylltu’n frwd â’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ac yn gwneud y defnydd gorau o’r fframwaith 

cydweithio sydd ar gael. Wrth benderfynu ar ddefnyddio unrhyw fframwaith, mae’n rhaid i ni sicrhau bod y 



fframwaith yn rhoi gwerth am arian yn nhermau ansawdd a chost. Mae’n rhaid hefyd ystyried yr ymdrech sydd ei 

angen ar gyfer sefydlu trefniadau tebyg a p’un a fydd hynny’n cynrychioli unrhyw fudd i’r economi lleol. 

 

4.3 Mentrau Cymdeithasol a’r Trydydd Sector 

4.3.1 Mae’r Trydydd Sector yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol, grwpiau hunan gymorth, 

cwmnïau cydweithredol yn y gymuned, sefydliadau crefyddol, a sefydliadau eraill nid er elw. 

4.3.2 Mae’r Cyngor yn cydnabod bod y Trydydd Sector yn sector allweddol ar gyfer cyflwyno gwasanaethau 

hanfodol.  Bydd y Cyngor yn adeiladu ar ei berthynas waith ac yn ymgysylltu â'r Trydydd Sector i sicrhau y caiff 

gwasanaethau eu cyflwyno'n gynaliadwy ac i sicrhau gwerth am arian i bobl Gwynedd. 

4.3.3 Yn wyneb yr heriau ariannol presennol, mae’r Cyngor yn adolygu nifer o opsiynau cyflwyno gwasanaeth ac 

mae’n gweithio i adnabod cyfleoedd pellach i weithio gyda’r Sector. Bydd y Cyngor yn ystyried modelau cyflwyno 

gwasanaeth amgen lle bo hynny’n briodol, y gallai y Trydydd Sector eu darparu. 

4.3.4 Creda’r Cyngor y bydd ymgorffori’r fframwaith a’r gyfres o declynnau ymhellach yn cynorthwyo’r ddau 

barti i ddatblygu eu perthynas waith. 

 

4.4 Cydymffurfiaeth a gweithdrefnau 

4.4.1 Bydd y Cyngor yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r holl reolau a rheoliadau caffael statudol, ac mae’r rhain yn 

cynnwys: 

• Cyfarwyddeb 2014/24/EU Senedd Ewrop 

• Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 

Yn ogystal, mae’n rhaid i unigolion sy’n cyflawni gweithgareddau caffael sicrhau eu bod yn gweithio’n unol â'r 

canllawiau yn Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Cyngor ac unrhyw Bolisi Caffael Cymru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Y Prif Ymrwymiadau Caffael 

5.1 Beth ydym eisiau ei gyflawni? 

5.1.1 Mae’r strategaeth gaffael hon yn amlinellu’r allbynnau allweddol yr ydym yn dymuno eu cyflawni yn y 

maes caffael. Byddwn yn gosod y dyddiadau targed a ganlyn er mwyn ymgorffori amcanion y strategaeth gaffael 

hon: 

Allbynnau Allweddol i’w Cwblhau Dyddiad Targed 

Cychwyn Rheolaeth Categori yn y Categori Peilot Mehefin 2015 

Gweithredu Rheolaeth Categori ar draws yr holl gategorïau gwariant Medi 2016  

Rhaglen Cyfleoedd Caffael ar gyfer y Categori Peilot 

• Blaen Raglen Caffael 

• Rhestr Contractau Presennol 

 

Awst 2015 

Awst 2015 

Rhaglen Cyfleoedd Caffael ar gyfer yr holl gategorïau gwariant 

• Blaen Raglen Caffael 

• Rhestr Contractau Presennol 

 

 

Rhagfyr 2016 

Rhagfyr 2016 

Arbedion caffael ac arbedion effeithlonrwydd 

• Cwblhau’r Cynllun Arbedion Caffael Corfforaethol 

• Mesur arbedion caffael yn effeithiol – arbedion y gellir eu 

trosglwyddo’n arian, ac arbedion na ellir eu trosglwyddo’n arian 

 

 

2015 – 2017 (parhaus) 

Awst 2015 

Creu fframwaith cymhwysedd a chynllun hyfforddiant ar gyfer y 

Gwasanaethau a’r Timau Categori 

Rhagfyr 2015 

e-Gaffael, cwblhau a datblygu: 

• Y Rhaglen e-Gaffael 

• Rheoli e-Gontractau  

• Cyfeirnodi Contractau  

 

2015 – 2017 (parhaus) 

Awst 2015 

Rhagfyr 2015 

 

Adolygu gweithdrefnau yn fewnol 

• Mabwysiadu’r Rheoliadau 

• Gweithredu’r dull rheolaeth categori yn archebion sefydlog y Cyngor 

• Y Polisi Iaith Gymraeg 

 

 

Ebrill 2015 

Awst 2016 

Rhagfyr 2015 
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