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Awduron yr Adroddiad: Rheolwr Gweithrediadau Cyfreithiol a Chaffael a    

Rheolwr Categori (Gwasanaethau Proffesiynol) y 
Gwasanaeth Caffael Cydweithredol 

 
Teitl: Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr 

Asiantaeth  
 
 

 
1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn? 
 
 12 Rhagfyr 2017, cafodd y Cabinet adroddiad i geisio cymeradwyaeth i ddechrau 

cam caffael a bod yn rhan o gontract i benodi asiantaeth i gyflenwi staff dros dro i'w 
defnyddio gan Gyngor Sir Ddinbych. Bydd hwn yn gam caffael cydweithredol gyda 
Chyngor Sir y Fflint.  Cododd y Cabinet nifer o ymholiadau am y cam caffael, sut caiff 
y contract ei reoli a’i ddefnyddio, yn ogystal â gofyn am fanylion ynghylch y swm sy’n 
cael ei wario ar staff asiantaeth. Mae’r adroddiad hwn yn ceisio mynd i’r afael â’r 
ymholiadau hyn. 

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1  Mae gan y Cyngor gytundeb presennol gyda Matrix SCM i gyflenwi staff asiantaeth i’r 

Cyngor. Mae’r cytundeb ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych yn dod i ben 23 Chwefror 
2018. Mae yna ofyniad parhaus am staff asiantaeth. Bydd y contract am 3 blynedd 
gyda’r opsiwn i ymestyn ar y contract am 1 cyfnod pellach o 12 mis. Rhoddodd y 
Cabinet gymeradwyaeth i ddechrau caffael, yn amodol ar y mater yn cael ei ystyried 
gan Archwilio. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth bellach ar gais y Cabinet 12 
Rhagfyr 2017. Mae adroddiad y Cabinet yn rhoi manylion cefndirol ac yn amgaeedig 
fel Atodiad 1 er mwyn cyfeirio ato.        

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

 
Bod y Pwyllgor yn: 

3.1 unol â chais y Cabinet, yn ystyried yr wybodaeth a roddwyd a’r sylwadau ar yr 
ymarfer caffael, a’r opsiynau amgen posibl a all fod ar gael i’r Cyngor i ddarparu 
gwasanaeth wedi’i reoli ar gyfer cyflenwi gweithwyr asiantaeth; ac 

3.2 yn seiliedig ar y gwerth gorau, yn argymell i’r Cabinet benodi’r un a wnaeth y tendr 
sydd o’r budd mwyaf yn economaidd, i gyflenwi staff asiantaeth i’w defnyddio ar 
draws Gwasanaethau'r Cyngor. 

 
  



4. Manylion yr Adroddiad 
 
4.1     Ar hyn o bryd, mae gan y Cyngor gontract gyda Matrix. Cododd y Cabinet nifer o 

ymholiadau ynghylch y cam caffael sydd ar y gweill, ac mae'r rhain yn cael sylw isod.
  

4.2      Gwariant gan Gyngor Sir y Fflint ar staff asiantaeth yn y 4 blynedd diwethaf:  
£10,548,577. Mae’r dadansoddiad o'r gwariant fesul blwyddyn, fesul Gwasanaeth, i'w 
weld yn Atodiad 2. 

  
4.3      Gwariant gan Gyngor Sir Ddinbych ar staff asiantaeth yn y 4 blynedd diwethaf:  

£3,862,405. Mae’r dadansoddiad o'r gwariant fesul blwyddyn, fesul Gwasanaeth, i'w 
weld yn Atodiad 3. 

 
4.4 Y swm gwariant blaenorol cyn dechrau defnyddio contract asiantaeth Matrix.  Mae’n 

anodd rhoi ffigur cywir oherwydd nad oes ffigurau cyfredol a chyflawn ar gael.  Mae 
ffigurau ar gyfer 2006 wedi’u nodi. Mae hyn cyn dechrau contract y Matrix ac yn 
dangos gwariant asiantaeth o £1,654,478. Mae'r dadansoddiad o wariant yn ôl y 
cofnodion sydd ar gael ar hyn o bryd i'w gweld yn Atodiad 4. 

 
4.5 Swm gwariant blaenorol Cyngor Sir Ddinbych yn ystod y contract blaenorol gyda 

Matrix fesul blwyddyn, hyd at 2014 (dechrau’r contract cyfredol): £5,067,450. Mae’r 
dadansoddiad o wariant yn unol â chofnodion sydd ar gael ar hyn o bryd i’w gweld yn 
Atodiad 5. 

 
4.6 Sut mae cyfraddau tâl staff asiantaeth ac amodau gwasanaeth yn cymharu â staff 

parhaol: Yn ôl ein Polisi Gweithwyr Asiantaeth a’r Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth, 
unwaith mae gweithwyr asiantaeth wedi cwblhau 12 wythnos yn yr un swydd yn y 
Cyngor, maent â’r hawl i gael yr un amodau cyflogaeth a gwaith sylfaenol fel pe 
baent wedi'u recriwtio'n uniongyrchol gan y Cyngor.  Bydd unrhyw hawliadau’n pro-
rata at hyd yr aseiniad a'r oriau a weithiwyd. Mae hyn yn cynnwys:  

  
bo'n berthnasol)  

Ddinbych)  
fft (lle bo’n gymwys)  

  
  

  
 

Nid yw gweithwyr asiantaeth â’r hawl i:  
âl salwch galwedigaethol  

  
  

  
  

 
Mae gweithwyr asiantaeth yn cael yr un cyfraddau gŵyl y banc a'r rhai a geir gan weithwyr y 
Cyngor.  
 



Mae cyfraddau tâl gweithwyr asiantaeth yn seiliedig ar gyfradd awr swydd cyfwerth â llawn 
amser yn y Cyngor, a'r cynnydd asiantaeth a’r ffi a delir i’r rheolwr fframwaith (Eastern 
Shires Purchasing Organisation a elwir yn ESPO). 
 
4.7 Beth yw'r dewis amgen i'r Fframwaith a faint fyddai'n ei gostio?:  
Mae yna sawl dewis amgen: 
 
4.7.1 Defnyddio staff parhaol yn unig a rhoi’r gorau i ddefnyddio staff asiantaeth. Mae 
hyn yn annhebygol o fod yn ymarferol, gan y bydd angen llenwi swyddi tymor byr a 
chyflenwi absenoldeb salwch bob amser. Mae staff parhaol hefyd yn peri costau 
ychwanegol sy’n ymwneud â Phensiwn ar 15.2%, Yswiriant Gwladol y Cyflogwr: 9% yn 
ddibynnol ar enillion â’r Ardoll Brentisiaethau 0.5%.  Byddai arbediad o oddeutu £51,000 
p.a. am y ffi asiantaeth a'r ffi a delir i ESPO. Byddai cost ychwanegol i hysbysebu, recriwtio 
a phenodi gweithwyr parhaol.   
 
4.7.2 Defnyddio asiantaethau lleol ar sail ad hoc yn hytrach na chael contract gydag 
un cyflenwr. Byddai hyn yn golygu na fyddai pwynt canolog ar gyfer gweinyddu a rheoli 
staff yr asiantaeth, ac ni fyddai’r Cyngor yn elwa o’r costau gostyngol a gynigir gan 
gytundeb fframwaith MSTAR.  Fodd bynnag, byddai angen i’r Cyngor weithredu system o 
reoli’r angen am staff cyflenwi tymor byr, a fyddai’n peri costau, er enghraifft, penodi 
swyddog i reoli'r broses asiantaeth, a byddai ffi asiantaeth yn daladwy yn ogystal.  
 
4.7.3 Defnyddio dewis amgen i asiantaethau cyflogaeth, fel canolfannau gwaith neu 
hysbysebion ar wefan y Cyngor, neu hysbysebion yn y wasg leol. Byddai’r dull hwn o 
recriwtio'n defnyddio llawer mwy o amser, ac mae'n annhebygol y gallai angen dybryd am 
weithiwr dros dro’n gallu cael ei gyflawni. Yn aml mae angen gweithwyr asiantaeth 
arbenigol, fel Gweithwyr Cymdeithasol, sy’n gorfod cael cymwysterau penodol a bod yn 
gofrestredig gyda chorff proffesiynol.  Mae’n annhebygol y gallai swyddi gwag tymor byr 
gael eu llenwi ar gyfer y swyddi proffesiynol hyn drwy ddefnyddio canolfan waith neu 
hysbyseb ar wefan y Cyngor.  Mae gweithwyr asiantaethau’n cael eu harchwilio gan yr 
asiantaeth y maent wedi cofrestru â nhw, tra byddai'r gwiriadau hyn yn gorfod cael eu 
gwneud a'u prosesu gan y Cyngor yn lle hynny, felly ni fyddai angen dybryd a brys i lenwi 
swydd wag yn gallu cael ei ddiwallu.  Mae’n annhebygol y gallai un asiantaeth neu 
asiantaeth leol gyflenwi staff dros dro o ran y niferoedd ac o fewn yr amserlenni sy’n ofynnol 
gan y Cyngor. 
 
4.8 Sut caiff contract yr asiantaeth ei reoli?  Ers Mehefin 2014, mae’r Uned Caffael 
Cydweithredol yn gweinyddu'r contract Matrix.  Yn flaenorol, roedd y contract yn cael ei 
weinyddu gan Wasanaeth Adnoddau Dynol Cyngor Sir y Fflint.  Mae rheolaeth o’r penodiad 
a chost gweithwyr asiantaeth o fewn rheolaeth gyllidebol pob Gwasanaeth. Mae cyfarfodydd 
adolygu chwarterol, gyda Matrix a chynrychiolwyr o’r Uned Caffael Cydweithredol a 
Gwasanaethau Cyllid ac AD Cyngor Sir y Fflint yn bresennol.  

4.9 Dadansoddiad o’r Rhesymau dros Ddefnyddio Staff Asiantaeth: Mae’r wybodaeth hon 
i’w gweld yn Atodiad 6 ac Atodiad 7. 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at Flaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Mae argaeledd gweithwyr asiantaeth drwy gontract asiantaeth wedi’i reoli’n caniatáu 

Gwasanaethau’r Cyngor i gael mynediad at weithlu medrus yn ystod adegau pan fydd 
y Cyngor â phrinder staff oherwydd swyddi gwag, salwch, cyfnod mamolaeth neu 



angen tymor byr sy'n ymwneud â phrosiect penodol. Mae hyn yn caniatáu’r Cyngor i 
fodloni ei flaenoriaethau yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor drwy gael gweithlu sydd 
â digon o adnoddau, gyda gweithwyr â’r sgiliau angenrheidiol a’r profiad i weithredu 
blaenoriaethau’r Cyngor ac i ddarparu'r safon o wasanaethau a ddisgwylir gan ei 
breswylwyr. 

  
6.  Faint fydd yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Mae'r swm a warir ar weithwyr asiantaeth o dan y contract cyfredol wedi’i fanylu yn 

Atodiad 3. Mae’n anodd rhagweld y gwariant ar gyfer contract newydd yn fanwl, 
oherwydd bydd yn dibynnu ar angen.  Gellir ond amcangyfrif yn seiliedig ar y swm 
cyfredol o wariant. Amcangyfrifir y gall y Cyngor wario yn y swm o £4,110,186. 

 
6.2      Cyllideb refeniw asiantaeth gyfredol y Cyngor ar gyfer 17/18 yw £827,944 (ac eithrio 

ysgolion). Fodd bynnag, mae’r gyllideb hon hefyd yn cynnwys gwariant ar gyfer 
asiantaethau nad ydynt yn Matrix.  Nid yw’r gyllideb sydd ar gael yn cyflenwi’r holl 
wariant cyfredol ar staff asiantaeth, gan fod Gwasanaethau’n ariannu’r costau hyn o 
arbedion mewn swyddi gwag, ymhlith pethau eraill. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les?  
 
 Mae’r Asesiad o Effaith ar Les yn crynhoi effaith debygol y contract ar les 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Sir Ddinbych, Cymru a'r byd.  
Canlyniad yr asesiad hwn yw bod defnyddio fframwaith yr Asiantaeth yn cynnig 
hyblygrwydd i'r Cyngor a'r gweithlu lleol. Bydd y Cyngor yn cyflogi 
gweithwyr asiantaeth mewn amgylchiadau lle nad yw cyflogaeth llawn amser yn 
ddichonadwy, ac ni fyddai’r gweithlu lleol yn cael ei gyflogi fel arall, nac yn cael 
hyfforddiant a phrofiad.  Bydd yn creu swyddi lleol, yn cynnwys swyddi sy’n gofyn am 
ddefnydd o’r Gymraeg. 

 
Mae’r adroddiad llawn i’w weld yn Atodiad 1 o adroddiad gwreiddiol y Cabinet 12 
Rhagfyr 2017 (Atodiad 1a i’r adroddiad hwn). 
 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cyflawni gyda’r Pwyllgor Archwilio ac eraill? 
 
Ni chafwyd unrhyw ymgynghoriadau cyhoeddus neu adroddiad blaenorol i Archwilio.  

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

  
Mae’r cynigion yn adroddiad y Cabinet yn cefnogi anghenion busnes y Cyngor ac fe 
ymddengys eu bod yn darparu gwerth am arian, ac felly cânt eu cefnogi. Mae'r 
cyllidebau yn cael eu cadw ym mhob Gwasanaeth, a chyfrifoldeb pob Pennaeth 
Gwasanaeth yw sicrhau y defnyddir staff asiantaeth yn effeithlon. Bydd hyn yn dod yn 
gynyddol bwysig dros y blynyddoedd i ddod, wrth i’r pwysau i nodi arbedion ddwysáu. 

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

Mae hyn yn cael sylw ym mharagraff 10 o adroddiad y Cabinet, 12 Rhagfyr 2017. 
 
  



11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  
11.1  Mae Adran 7.2.2. o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau Archwilio mewn 

perthynas â gwneud adroddiadau neu argymhellion i’r Cabinet o ran cyflawni 
dyletswyddau, tra bod Adran 7.4.2(d) yn nodi y gall Archwilio wneud argymhellion i’r 
Cabinet yn codi o ganlyniad y broses archwilio.  

 
Swyddog Cyswllt: Helen Makin 
Rheolwr Gweithrediadau Cyfreithiol a Chaffael    
Ffôn:  01824 706132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhestr Atodiadau 
 
Atodiad 1 ac 1a:  Adroddiad Cabinet 12 Rhagfyr 2017 
 
Atodiad 2: Gwariant Cyngor Sir y Fflint 2014 - 2018 
 
Atodiad 3: Gwariant ac Arbedion Cyngor Sir Ddinbych 
 
Atodiad 4: Gwariant cyn y Fframwaith 2006 
 
Atodiad 5: Crynodeb o Adroddiad Gwariant Taliadau i Matrix o System Cyfrifon Taladwy 

CSDd 2008 - 2018 

Atodiad 6: Dadansoddiad o Leoliadau fesul blwyddyn 

Atodiad 7: Esiamplau o Leoliadau Asiantaeth 


