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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
Yn dilyn cymeradwyaeth yng nghyfarfod y Cyngor ar 23 Chwefror 2016, 
mabwysiadodd y Cyngor Strategaeth Gaffael a Rheolau Gweithdrefn Gontractau 
newydd.  Mae’r Bwrdd Trawsnewid Caffael yn gofyn i’r Pwyllgor Archwilio 
Perfformiad ystyried pa mor effeithiol y gweithredir y strategaeth a’i heffaith, a pha 
mor gyson y cymhwysir rheolau’r weithdrefn gontractau ar draws y sefydliad.  

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

 
I ddarparu gwybodaeth ynglŷn â Rhaglen Trawsnewid Caffael, yn benodol:  

 Pa gynnydd a wnaed ar weithrediad y Strategaeth Gaffael?  

 A yw gweithredu’r Strategaeth Gaffael wedi arwain at enillion effeithlonrwydd?  

 Pa effaith y mae gweithredu’r Strategaeth Gaffael wedi’i gael ar yr economi 
leol?  

 A yw gwasanaethau ar draws y sefydliad yn cymhwyso rheolau diwygiedig y 
weithdrefn gontractau?  

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

 

Bod y Pwyllgor yn penderfynu a yw’r Strategaeth Gaffael newydd a Rheolau 

diwygiedig y Weithdrefn Gontractau wedi arwain at welliant ym mherfformiad y 

sefydliad mewn perthynas â gweithgareddau caffael, a /neu nodi meysydd lle bo 

gwaith pellach/ gwelliannau yn ofynnol.  

 
4. Manylion yr Adroddiad 

 
Mae’r Strategaeth (ynghlwm fel atodiad 1) yn canolbwyntio ar gyflawni dau ganlyniad:  
 

 Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cyflawni gwerth am arian o'r nwyddau, y 
gwasanaethau a’r gwaith y mae'n eu caffael;  ac 



 Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gwella’r cyfraniad y mae ei weithgarwch caffael 
yn ei gael ar yr economi leol. 

 
O ran y canlyniad cyntaf, gwnaed cynnydd mewn sawl maes:  
 

 Mae prosesau newydd wedi’u cyflwyno gyda Rheolau newydd y Weithdrefn 
Gontractau, gan gynnwys cyflwyno “Ffurflen Gomisiynu” (ynghlwm fel atodiad 
2) sy’n awr yn ofynnol yn y cam cynllunio ar gyfer unrhyw gontract dros 
£25,000.  Mae’r ffurflen hon yn ei gwneud yn ofynnol i’r gwasanaeth sy’n 
cynnal y gweithgaredd caffael i amlinellu’r hyn a gynlluniwyd, y terfynau 
amser, y gofynion ariannol ac ati.  Yna caiff y ffurflen ei hasesu gan y Tîm 
Caffael a bydd unrhyw sylwadau yn cael eu hanfon yn ôl at y gwasanaeth i 
dderbyn ystyriaeth derfynol a’u cymeradwyo gan y strwythur rheoli yn y 
gwasanaeth hwnnw.  Mae’r broses newydd hon wedi gwella cynllunio'r 
gweithgareddau caffael ac wedi galluogi archwilio'n gynharach a sicrhau 
ansawdd, gan gynorthwyo i osgoi problemau cyn iddynt ddigwydd.  Mae hefyd 
wedi helpu i ddarparu trosolwg corfforaethol gwell o’r gweithgareddau caffael 
sy’n cael eu cynnal ar unrhyw adeg yn y sefydliad.  

 

 O fewn Rheolau newydd y Weithdrefn Gontractau mae’r broses awdurdodi ar 
gyfer penderfyniadau caffael wedi’i safoni a’i halinio â’r cynllun dirprwyo yn y 
Cyfansoddiad.  Yn flaenorol, roedd gwahanol drothwyon ariannol ac 
awdurdodwyr gwahanol yn ofynnol ar bwyntiau gwahanol yn y broses, gan 
arwain at wallau lle bo’r trothwyon anghywir yn cael eu cymhwyso i 
benderfyniad.  Mae safoni wedi diddymu’r gwallau hyn ac wedi creu 
effeithlonrwydd.  

 

 Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu Proactis fel ein system Gaffael ac mae’n cael 
ei defnyddio’n gyson ar draws y sefydliad i ddyfarnu a gwerthuso’r holl 
gontractau dros £10,000.  Mae’r system electronig yn creu “llwybr” ar gyfer 
defnyddwyr, gan sicrhau bod yr holl dasgau gofynnol yn cael eu cwblhau cyn 
symud ymlaen i’r cam nesaf.  Mae hyn wedi creu dull sy’n fwy cyson ac yn 
sicrhau cydymffurfiaeth.  Mae’r Tîm Caffael wedi cyflwyno nifer o weithdrefnau 
sicrhau ansawdd lle y byddant yn gwirio’r cynnwys sy’n cael ei gofnodi ar 
Proactis yn rheolaidd, ac yn cymryd camau pan nodir problemau.  Yna aml 
bydd hyn ar ffurf hyfforddiant neu gefnogaeth ychwanegol ar gyfer y 
gwasanaeth o dan sylw.  

 

 Ar ôl cyflwyno’r strategaeth newydd a Rheolau'r Weithdrefn Gontractau, 
cyfathrebwyd yn rheolaidd gyda’r tîm rheolaeth ganol i sicrhau bod 
ymwybyddiaeth eang o’r newidiadau a’r gofynion allweddol newydd.  Ar y cyd 
â hyn, cynhaliwyd cwrs hyfforddiant ynglŷn â'r strategaeth a Rheolau'r 
Weithdrefn Gontractau, ac erbyn diwedd Ch2 (Medi 16) - cynhaliwyd 17 cwrs 
gyda 183 o swyddogion wedi'u mynychu, ac roedd 94% ohonynt wedi 
graddio'r hyfforddiant yn dda neu'n dda iawn.  

 
O ran yr ail ganlyniad, amharwyd ar y cynnydd i ryw raddau oherwydd cyfres o 
absenoldebau salwch hirdymor yn y Tîm Caffael sydd wedi lleihau capasiti.  Er 
gwaethaf hyn, cyflawnwyd y canlynol:  
 



 Datblygwyd y Strategaeth Gaffael a Rheolau'r Weithdrefn Gontractau gan 
ymgysylltu a gyda cefnogaeth gan Ffederasiwn Busnesau Bach a Chyngor 
Busnes Gogledd Cymru, gyda chynrychiolaeth y Ffederasiwn Busnesau Bach 
ar y Bwrdd Trawsnewid Caffael i sicrhau bod anghenion busnesau lleol yn 
parhau i fod yn ystyriaeth allweddol.  

 

 Mae’r Tîm Caffael wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau, gan gynnwys Sioe 
Dinbych a Fflint a Chyngor Busnes Gogledd Cymru, gan ddarparu cyngor a 
chefnogaeth uniongyrchol i fusnesau lleol ar faterion caffael.  

 

 Cyhoeddi canllaw newydd “Gwerthu i’r Cyngor” (ynghlwm fel atodiad 3), yn 
amlinellu beth y mae'n rhaid i gynigwyr posibl ei wneud er mwyn cyflawni 
busnes gyda’r Cyngor.  

 

 Mae’r wefan wedi’i diweddaru i gyflwyno dull sy’n fwy “cyfeillgar i fusnesau” ar 
gyfer y wybodaeth gaffael, gyda dolenni cyswllt i system gaffael electronig y 
Cyngor ar y wefan.  

 
Mae’r mesuryddion perfformiad ar gyfer y canlyniad hwn fel a ganlyn:  
 

 2014/15 – 31% (£35,529.000) wedi'i wario gyda busnesau Sir Ddinbych  

 2015/16 – 24% (£31,161,000) (Sylwer y bu cynnydd sylweddol mewn gwariant 
cyfalaf eleni, yn gysylltiedig ag ysgol newydd y Rhyl yn bennaf, a chan fod y 
gwariant ar gyfer y mesur hwn yn erbyn y prif gontractwr, nid yw’r ffigurau yn 
adlewyrchu’r 68% a wariwyd ar y contract mawr hwn gyda’r busnesau lleol)  

 2016/17 –(diwedd Ch2) – 31% (£16,096,502); 50% gyda Busnesau Gogledd 
Cymru (£26,073,095); a 55% (£29,033,710) gyda busnesau o Gymru.  

 
Ar y  cyfan, mae’r cynnydd yn erbyn y ddau ganlyniad yn y 6 mis cyntaf o'u 
gweithredu wedi bod yn gadarnhaol.  Mae cadarnhad fod y dull newydd yn cael 
effaith gadarnhaol yn cael ei nodi yn yr arolwg ar gyfer rheolwyr canol.  Pan 
gynhaliwyd yr arolwg am y tro cyntaf yn ystod haf 2015, dim ond 8% o’r rheolwyr 
canol oedd yn credu bod eu gwybodaeth ynglŷn â chaffael yn dda neu’n dda iawn, 
gyda 49% yn credu bod eu gwybodaeth amdano yn wael.  Pan ailadroddwyd yr 
arolwg hwn yn ystod haf 2016, roedd 37% yn credu bod eu gwybodaeth naill ai’n dda 
neu’n dda iawn, gyda dim ond 5% yn credu bod eu gwybodaeth yn wael (roedd y 
mwyafrif yn credu bod yn eu gwybodaeth yn iawn).  
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
Mae'r strategaeth a Rheolau’r Weithdrefn Gontractau yn ymwneud â blaenoriaethau 
o fewn y Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol ac mewn perthynas â 
hyn, bydd yn mynd i'r afael â'r ddau ddarn penodol o waith yn y Cynllun 
Corfforaethol: 

 Sut mae'r Cyngor yn gweithio gyda chyflenwyr; a 

 Buddion Cymunedol 
 
  



6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 

Nid oes cost ychwanegol yn gysylltiedig â gweithrediad y Strategaeth Gaffael a 

Rheolau’r Weithdrefn Gontractau – mae’r costau wedi’u cynnwys yn y cyllidebau 

presennol.  Bydd cyflawni’r rhaglen trawsnewid yn effeithio ar yr holl wasanaethau, 

gan fod pob gwasanaeth yn caffael.  Cynhaliwyd cyflwyniadau rheolaidd ac 

ymgysylltwyd â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, a chyfathrebu gyda rheolwyr canol, i 

sicrhau bod yr holl wasanaethau yn ymgysylltu ac yn ymwybodol o’r holl newidiadau.  

 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? 
 
Mae hwn yn adolygiad o weithgareddau a wnaed hyd yn hyn ac felly nid oes angen 
Asesiad o Effaith ar Les.  Mae datblygiad y Strategaeth a Rheolau'r Weithdrefn 
Gontractau wedi’i gyflawni cyn cyflwyno'r gofyniad i ymgymryd ag Asesiad o Effaith 
ar Les.  

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 

 
 Mae datblygiad y Strategaeth Gaffael newydd a Rheolau diwygiedig y Weithdrefn 
Gontractau wedi bod yn destun proses ymgynghori mewnol ac allanol gynhwysfawr.  

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid. 

 

Dylai'r trefniadau newydd wella prosesau caffael y Cyngor a helpu i sicrhau y 

cydymffurfir â rheoliadau mewnol ac allanol.  Bydd fframwaith caffael cadarn yn helpu 

i sicrhau bod gwerth am arian. 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn wneud i'w lleihau? 
  

Mae manylion llawn y risgiau sy'n gysylltiedig â'r Rhaglen Trawsnewid Caffael wedi’u 
cofnodi a’u rheoli ar Verto - system rheoli prosiectau’r Cyngor. 

 
11. Pŵer i wneud Penderfyniad 

 
Adran 111, Deddf Llywodraeth Leol 1972 
 
Mae Adran 7.4.2 (b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau archwilio mewn 
perthynas ag amcanion polisi a thargedau perfformiad. 
 
Swyddog Cyswllt: 
Rheolwr Rhaglen Cyfleusterau, Asedau a Thai  
Ffôn:  01824 706702 

 
 
 


