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Rhagair
Gyda gwariant blynyddol o dros £390 miliwn ar nwyddau,
gwasanaethau a gwaith a brynir, mae’n hanfodol bod y
Cyngor yn rheoli’r gwariant hwn mewn modd cyfrifol er
mwyn sicrhau ein bod yn cael gwerth am arian, yn cefnogi
amcanion ehangach y Cyngor ac yn cwrdd â’n gofynion
deddfwriaethol. Mae’r Strategaeth hon yn adeiladu ar
y llwyddiannau a gyflawnwyd dros y 4 blynedd diwethaf
gan gynnwys gweithredu Rheoli Categori, sydd wedi
arwain at newid y ffordd y rheolir caffael ledled y Cyngor
gan weithredu gostyngiadau cost sylweddol.

1. Actio’n Gallach

Mae’r Cyngor yn dal i wynebu nifer o heriau gan
gynnwys cyfyngiadau cyllidebol parhaus a galw cynyddol
am wasanaethau, gan arwain at yr angen parhaus i
gyflawni arbedion effeithlonrwydd ac i ganolbwyntio’n
fwy ar yr ochr fasnachol. Fodd bynnag, mae’r Cyngor
hefyd yn cydnabod y cyfle i wneud y mwyaf o lesiant
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol
drwy ei weithgareddau caffael. I’r perwyl hwn, mae wedi
ymrwymo i gyflawni buddion cymunedol, gan gynnwys
cyflogaeth a phrentisiaethau, gan hyrwyddo “Arferion
Gwaith Teg” gan gynnwys talu’r Cyflog Byw.

• Sicrhau ein bod yn prynu yn union yr hyn sydd ei angen arnom a’n bod yn darparu gwerth am arian ar bob gwariant.

Mae’r Strategaeth hon yn cydnabod y rôl allweddol y bydd
caffael yn dal i chwarae o ran galluogi’r Cyngor i fodloni’r
heriau hyn, ac hefyd yn cydnabod ein gweledigaeth a’n
blaenoriaethau am y pedair blynedd nesaf. Mae’n nodi
sut bydd y Cyngor yn parhau gyda’r gwaith caffael ac yn
adeiladu ar beth sydd wedi’i gyflawni hyd yma drwy:

• Sicrhau bod gan staff y sgiliau caffael, gwybodaeth a dulliau i weithio’n effeithiol ac yn annibynnol.
• Parhau i arloesi, defnyddio technoleg a herio modelau cyflawni traddodiadol i ddarparu gwerth gwell.
• Sicrhau bod egwyddorion cyfrifoldeb cymdeithasol y Cyngor yn cael eu hyrwyddo drwy ein prosesau a chontractau caffael

2. Bod yn gyfrifol wrth brynu
• Sicrhau bod gennym lefelau rheoli priodol a bod yr holl staff yn eu deall ac yn cydymffurfio â hwy.
• Uchafu’r gwerth economaidd a chymdeithasol yr ydym yn ei gyflawni wrth leihau unrhyw effaith amgylcheddol.

3. Cydweithio ac Ymgysylltu
• Sicrhau bod ymgysylltu positif gyda staff ledled y Cyngor i gefnogi ac annog cyflawni datrysiadau arloesol o fewn
rheolau cytunedig y Cyngor a deddfwriaeth ehangach.
• Cefnogi cydweithredu effeithiol ledled y sector cyhoeddus lle mae’n darparu gwerth i’r Cyngor.
• Ymgysylltu gyda chyflenwyr, contractwyr a darparwyr gwasanaeth, a defnyddwyr gwasanaethau i lywio gwelliant
parhaus, arloesedd a mwy o werth.

Y Cynghorydd Chris Weaver,
Aelod Cabinet Cyllid, Moderneiddio ac Ymgynghori,
Cyngor Dinas Caerdydd
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Mae’r Strategaeth hon yn nodi blaenoriaethau caffael
allweddol y Cyngor hyd at 2020 a’r newidiadau allweddol
y bydd yn ei wneud i wella rheolaeth ei wariant allanol ar
nwyddau, gwasanaethau a gwaith.

yrd

Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb i reoli arian cyhoeddus yn
briodol, i sicrhau gwerth am arian ac i’w reoli mewn ffordd
sy’n cefnogi amcanion ehangach y Cyngor.
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Mae’r Cyngor yn darparu ei wasanaethau’n uniongyrchol
drwy ei weithlu ei hun, a thrwy sefydliadau preifat a thrydydd
sector. Mae’r Cyngor yn gwario dros £390 miliwn y flwyddyn
yn caffael ystod eang o nwyddau, gwasanaethau a gwaith
gan dros 8,000 o gyflenwyr a chontractwyr.
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Cyngor Dinas Caerdydd yw’r awdurdod unedol mwyaf
yng Nghymru, ac mae’n gyfrifol am gyflawni ystod eang o
wasanaethau cyhoeddus statudol a dewisol.
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Y Daith Gaffael Hyd yn Hyn
Bu i’r Strategaeth Comisiynu a Chaffael 2011-15 sefydlu
rhaglen uchelgeisiol i drawsffurfio gwaith
caffael y Cyngor drwy fabwysiadu
rheoli categori i gyflawni arbedion
ariannol ac i wella perfformiad
caffael ledled y Cyngor.

YMHLITH Y PRIF LWYDDIANNAU MAE:
Gweithredu’n llwyddiannus dull rheoli
categori ar gyfer holl wariant trydydd parti’r
Cyngor, gan gynnwys meysydd anodd eu
cyrraedd fel gofal cymdeithasol.

Gwella effeithlonrwydd y
broses archebu a thalu drwy
ddileu’r angen am fwy na
200,000 o anfonebau papur.

Arbed
Miliwn

Cyflawni arbedion yn
ymwneud â chaffael
gwerth £18 miliwn
drwy gyfuniad o
strategaethau ochr
galw a chyflenwi, gyda
mwy na £12 miliwn
sy’n gysylltiedig yn
uniongyrchol ag
arbedion cyllidebol
cyffredinol.

Cael
sgôr
Rhestr
Addasrwydd Caffael KPMG
fel “Datblygu i Uwch” yn
gyffredinol
ac
“Uwch”
ar gyfer Arweinyddiaeth
Caffael a Llywodraethu,
Strategaeth ac Amcanion
Caffael a Rheoli Perfformiad.

Fodd bynnag, er gwaethaf ein llwyddiannau
mae’r Cyngor yn dal i weithio mewn amgylchedd
ariannol heriol ac yn gorfod rheoli toriadau
cyllidebol sylweddol parhaus. Yn ogystal, mae’r
Cyngor a Chaffael yn benodol yn dal i wynebu
disgwyliadau cynyddol i gyflawni mentrau polisi
ehangach. Mae’r cyd-destun hwn a’n hymateb
wedi’i nodi yn y strategaeth hon.

PRYNU YN
GYFRIFOL
Cynnydd mewn gwariant
dan reolaeth i fwy na 90%
drwy ein menter Prynu’n
Gyfrifol.

Enillwyr
gwobrwyon
Caffael ar lefel
DU a Chymru.
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Cyd-destun Caffael
Mae angen ystyried nifer o flaenoriaethau, dyheadau polisi a
gofynion deddfwriaethol. Mae’r rhain yn cynnwys:

Cyd-destun Deddfwriaethol yr UE a’r DU
Rhaid i waith caffael y Cyngor o nwyddau, gwasanaethau
a gwaith fod yn unol ag Egwyddorion Cytundeb yr Undeb
Ewropeaidd o ran rhyddid i symud nwyddau, rhyddid sefydliadol
a rhyddid i gynnig gwasanaethau. Caiff yr egwyddorion hyn
eu hategu gan werthoedd triniaeth deg, peidio ag arwahanu,
cydnabyddiaeth gyfartal, cyfranoledd a thryloywder.
Cafodd Cyfarwyddeb Caffael
Sector Cyhoeddus yr UE 2014 ei
wneud yn Gyfraith yn y DU yn sgil
Rheoliadau Contractau Cyhoeddus
2015. Gan fod Llywodraeth y DU a
Llywodraeth Cymru wedi chwarae
rhan hanfodol o ran datblygu
Cyfarwyddiaeth yr UE, ar hyn o
bryd nid oes disgwyl i bleidlais
Brexit Mehefin 2016 arwain at
unrhyw newidiadau sylweddol
o ran y rheoliadau yn ystod oes
y Strategaeth, ond byddwn yn
monitro’r sefyllfa.
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Yn ogystal â’r Rheoliadau
Contractau Cyhoeddus, mae angen
i’r Cyngor sicrhau bod ei ymarferion
a’i bolisïau caffael yn cydymffurfio
ag ystod o ofynion deddfwriaethol
ychwanegol gan gynnwys Deddf
Cydraddoldeb 2010.

Cyd-destun Cymru
Mae Datganiad Polisi Caffael Cymru yn set o 10 egwyddor
y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i gaffael y sector
cyhoeddus ei ddefnyddio ar gyfer darparu yng Nghymru.
Nod Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) yw gwella lles
cymdeithasol, economaidd,
amgylcheddol a
diwylliannol Cymru. Noda’r
canllawiau, “bydd caffael
yn rhan bwysig o’r ffordd
y mae corff cyhoeddus yn
dynodi adnoddau dan y
Ddeddf.”

CAERDYDD
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Cyd-destun Caffael
Cyd-destun Caerdydd a’r
Rhanbarth
Llofnodwyd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd (P-RC) ym mis Mawrth 2016 ac mae’n
gytundeb rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth
Cymru a deg arweinydd y P-RC leol. Mae’n
cynnwys buddsoddiad o £1.2bn yn seilwaith
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd drwy Gronfa
Fuddsoddi 20 mlynedd.

Cyd-destun y Cyngor
Cynllun Corfforaethol y Cyngor yw
Cynllun Busnes y Cyngor, sy’n gosod
Gwerthoedd a Blaenoriaethau
Cydweithredol y Cyngor. Mae’n nodi
gweledigaeth y Cyngor i ddod “y ddinas
orau yn Ewrop i fyw ynddi” a’i gyfraniad
at gyflawni’r Strategaeth Beth sy’n
Bwysig.

Strategaeth Beth sy’n Bwysig (20102020) yw’r strategaeth partneriaeth

integredig i Gaerdydd sy’n canolbwyntio
ar gyflawni saith prif amcan strategol
a fydd yn gwella llesiant economaidd,
amgylcheddol a chymdeithasol Caerdydd.

Mae’r Cyngor yn dal i wynebu her
gyllidebol sylweddol. Er gwaethaf
cyflawni arbedion o £200 miliwn dros
y 10 mlynedd diwethaf, mae’r Cyngor
yn wynebu bwlch cyllidebol o £25m yn
ystod 2017/18 a diffyg posibl o £81
miliwn dros y tair blynedd nesaf.
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Canlyniadau Sefydliadol
Mewn ymateb, mae’r Cyngor wedi nodi’r canlyniadau sefydliadol allweddol isod, fydd yn cael eu
cefnogi a / neu eu cyflawni gan y strategaeth hon:

Manteisio ar Lesiant Economaidd, Cymdeithasol, Amgylcheddol a Diwylliannol
Byddwn yn gweithio’n ymarferol er mwyn cael mwy o werth o gontractau a gwariant y Cyngor. Er mwyn cyflawni
hyn, byddwn yn:
• Cefnogi cyflawniad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) drwy ymgorffori Buddion Cymunedol i bob
contract addas.
• Gweithredu Cod Ymarfer – Cyflogaeth Foesol mewn Cadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru.
• Gweithio gyda phartneriaid i gefnogi busnesau lleol a BBaChau i gael mynediad at gyfleoedd sector cyhoeddus.
• Gweithio i annog cyflenwyr, contractwyr a darparwyr i dalu’r Cyflog Byw i’w staff.
• Datblygu Polisi a Siarter Cyfrifoldeb Cymdeithasol ac annog contractwyr, cyflenwyr, darparwyr a phartneriaid i
fabwysiadu’r Siarter.
• Datblygu a chyhoeddi Datganiad “Arferion Gweithio Teg”.
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Canlyniadau Sefydliadol
Cyflawni Gwerth am Arian ac Effeithlonrwydd
Byddwn yn sicrhau ein bod yn cyflawni gwerth am arian o ran cost ac
ansawdd bywyd cyfan a’n bod yn gweithredu’n effeithlon.
Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn:
• Parhau i reoli a threfnu ein holl weithgareddau caffael drwy
ddefnyddio rheoli categori i sicrhau blaenoriaethu effeithiol a
chydlyniad adnoddau ledled y Cyngor.

Effeithiolrwydd

• Parhau i adolygu gweithgareddau caffael ledled y Cyngor i
sicrhau ein bod yn cyflawni gwerth am arian ac yn rheoli’r galw’n
effeithiol.
• Defnyddio a chefnogi adnoddau cydweithredol gan gynnwys y
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol lle mae’n cynrychioli gwerth i’r
Cyngor.

GWERTH
AM ARIAN

• Sicrhau bod ein gweithgareddau caffael yn cael eu rheoli’n
effeithlon ac yn gwneud defnydd effeithiol o dechnoleg.

Effeithlonrwydd

Ansawdd
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Canlyniadau Sefydliadol
Gyrru Arloesedd
Byddwn yn gweithio’n ymarferol gyda staff ledled y Cyngor i yrru ac annog arloesedd lle gall leihau’r gost a /
neu wella effeithiolrwydd gwasanaethau’r Cyngor. Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn:
• Chwilio am adnoddau mewn modd strategol a thrawsffurfiol fel sy’n briodol i ysgogi datrysiadau creadigol
ac arloesol yn seiliedig ar ddealltwriaeth glir o ofynion busnes, marchnadoedd perthnasol ac arfer da gan
y sector cyhoeddus a phreifat.
• Gweithio gyda Chyfarwyddiaethau i herio trefniadau caffael presennol, nodi arbedion a chyfleoedd gwella
gwasanaeth a blaengynllunio rhaglenni gwaith.
• Cydnabod gwerth a phwysigrwydd rheoli perthnasoedd â chyflenwyr a chydweithio ledled y sector
cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector i yrru arloesedd a gwerth cynyddol.
• Cefnogi ffyrdd newydd o weithio i hyrwyddo newid graddol ledled y Cyngor.
• Cefnogi ystyriaeth, gwerthusiad a gweithredu modelau cyflawni gwasanaeth amgen.
• Defnyddio Atebion Solutions Ltd, Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol y Cyngor i gyflawni gwasanaethau
masnachol a chaffael fel bod arbenigedd a gwybodaeth y tîm yn cael eu defnyddio i gynnig
gwasanaethau i sefydliadau eraill wrth gynhyrchu ffrwd incwm i’r Cyngor.

Trawsnewid
Caffael
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• Asesu Galluoedd a
Diagnostig
• Dylunio Sefydliadol
• Strategaeth Caffael
a Datblygu Polisi a
Hyfforddi

Rheoli
Categorïau
• Dadansoddi Gwariant a
Chyfleoedd
• Ffynonellau Datblygu
Strategaethau
• Ymgysylltu â’r
Farchnad ac Arloesedd
• Rheoli Ffynonellau
Digwyddiadau

eGaffael ac
Effeithlonrwydd Cefn
Swyddfa
• Dylunio a Gweithredu
eGaffael
• Manteisio ar
eFfynonellau a P2P
• Addysg a hyfforddiant

Comisiynu a
Modelau Cyflawni
Amgen
• Strategaeth Comisiynu
a Chynllunio
• Adolygu
Gwasanaethau
• Gwerthuso ADM a
Datblygu Achos Busnes
• Cefnogi Gweithredu
ADM
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Canlyniadau Sefydliadol
Cynnal Llywodraethu Effeithiol a Rheoli Risg
Byddwn yn parhau i sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol
a bod trefniadau llywodraethu a rheoli risg y Cyngor yn gyfrannol ac yn cael eu dilyn.
Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn:
• Cynnal blaengynllun caffael sy’n cynnwys projectau caffael i wella sut rydym yn
rheoli ac yn cyflawni’r projectau hyn.
• Sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau caffael yn cael eu hadolygu’n rheolaidd a’u
cadw’n gyfredol.
• Gwella rheoli cytundeb ledled y Cyngor drwy gefnogi Cyfarwyddiaethau wrth reoli
contractau’n ymarferol.
• Parhau i adrodd ar berfformiad a chydymffurfiaeth caffael i’r Uwch Dîm Rheoli o
leiaf pob 6 mis.
• Sicrhau bod staff ledled y Cyngor yn cael hyfforddiant ar Bolisïau a
Gweithdrefnau’r Cyngor.
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Prif Alluogwyr
Mae’r Cyngor yn cydnabod pump o brif alluogwyr a fydd yn hanfodol o ran cyflawni’r strategaeth – Diwylliant, Pobl, Technoleg, Proses a Gwybodaeth.

Pobl

Proses

Byddwn yn:

Byddwn yn:

• Parhau i fuddsoddi yn ein Pobl i sicrhau bod
gan y Tîm Caffael y sgiliau, y wybodaeth a’r
arbenigedd priodol.

• Symleiddio ac yn safoni ein proses graidd
ac yn sicrhau bod ein rheoliadau’n
gofyn am gydymffurfiaeth.

• Sicrhau bod gan staff y sgiliau caffael, y
wybodaeth a’r dulliau i weithio’n effeithiol
ac yn annibynnol.

Gwybodaeth
Byddwn yn:
• Rhoi data gwario cywir ac amserol i staff i
ategu at benderfyniadau caffael a chyfleoedd
i adnabod arbedion.
• Cynhyrchu adroddiad perfformiad caffael
blynyddol.
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• Cefnogi Cyfarwyddiaethau i fanteisio ar eu
gwariant i gyflawni eu hamcanion strategol.

Diwylliant
Byddwn yn:
• Datblygu diwylliant sy’n arloesol ac sy’n
herio cyflawniad traddodiadol i wella’r hyn
yr ydym yn ei wneud a gyrru arbedion.
• Sicrhau bod staff yn deall ac yn cydnabod
rheolau a pholisïau’r Cyngor .
• Sicrhau bod ymgysylltu positif gyda
staff ledled y Cyngor i gefnogi ac annog
cyflawniad datrysiadau arloesol o fewn
rheolau cytunedig y Cyngor a deddfwriaeth
ehangach.

• Sicrhau bod templedi safonol ar
waith ar gyfer dogfennaeth caffael a
chontractio allweddol a bod y rhain yn
cael eu hadolygu’n rheolaidd.

Technoleg
Byddwn yn:
• Buddsoddi yn nefnydd technoleg ac
e-gaffael i danategu a symleiddio ein
prosesau craidd i staff a chyflenwyr.
• Gwella ein prosesau Prynu i Dalu (P2P) i
lywio arbedion effeithlonrwydd.

Cysylltu â ni

Bydd y broses o gyflawni’r Strategaeth hon yn cael ei rheoli drwy Gynllun Cyflawni gyda
chynnydd yn cael ei adrodd bob blwyddyn gan ddefnyddio Cerdyn Sgorio Cytbwys yn
seiliedig ar flaenoriaethau sefydliadol allweddol.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y strategaeth

Bydd y Cynllun Cyflawni yn cynnwys camau gweithredu manwl a Dangosyddion Allweddol.
Bydd yr holl gamau gweithredu’n cael eu croesgyfeirio gyda Pholisi Caffael Llywodraeth
Cymru gan gynnwys y Gwiriad Addasrwydd Caffael, Datganiad Polisi Caffael Cymru,
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a Chod Ymarfer - Cyflogaeth Foesol mewn
Cadwyni Cyflenwi.

E-bost
Caffael@caerdydd.gov.uk
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Monitro Cyflawniad a Pherfformiad

@

Ffôn
029 2087 3743

PWY?

BETH?

PRYD?

SUT?

Ysgrifennwch at :
Gwasanaethau Comisiynu a Chaffael
Ystafell 246
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Gwefan:
www.caerdydd.gov.uk/caffael
www.atebionsolutions.co.uk
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