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Atodiad 1 

 
Gwiriadau Ffitrwydd i Gaffael Llywodraeth Leol 

Crynodeb o Themâu ac Argymhellion 
 

Thema/Argymhelliad Nifer yr 
achosion 

Cymorth Gwerth 
Cymru 

Sicrhau bod Arweinwyr Uwch yn ymwneud 
gyda gwaith cynllunio strategol ar gyfer y 
dyfodol 

22 Prosiect Doniau Cymru 

Gweithredu Strategaethau Rheoli Categori 22 Hyfforddiant cwrs byr 

Dadansoddiad o'r data ynghylch gwariant a 
defnyddio gwybodaeth mewn ffordd ddeallus 

22 Ymarfer dadansoddi 
gwariant 

Gwella gwaith trawsadrannol 22  

Rhannu arferion gorau gan sefydliadau 
enghreifftiol - rhwydweithio a mentora 

22 Digwyddiadau 
rhanbarthol 

Cynyddu gweithgarwch cydweithio a 
defnyddio fframweithiau 

22  

Cymorth e-Gaffael – diweddaru systemau, 
p2p mewn meysydd datganoledig, 
hyfforddiant ac ati. 

20 Gwasanaeth e-Gaffael 

Hyfforddiant Caffael Proffesiynol - datblygu 
staff ar lefel ganolog a datganoledig 

17 Contractau hyfforddiant 
proffesiynol a chwrs byr 

Gwella trefniadau rheoli contractau a 
chyflenwyr 

16 Hyfforddiant cwrs byr 

Ffurfioli Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
a phrosesau monitro ac adrodd 

16 Dangosyddion 
Perfformiad Allweddol 
cyffredin 

Monitro perfformiad a gwell adborth i 
gwsmeriaid er mwyn sicrhau'r manteision 

16  

Datblygu cyfathrebu, newid trefniadau rheoli a 
strategaethau ymgysylltu 

13 Hyfforddiant cwrs byr 

Datblygu cynllun cyrchu a blaenraglenni 
gwaith 

13  

Codi proffil caffael ar draws y sefydliad 10 Prosiect Doniau Cymru 
Gwella arbenigedd masnachol 9 Hyfforddiant cwrs byr 
Gwella strategaethau ar gyfer meysydd 
gwariant pwysig – gofal cymdeithasol, 
ystadau, priffyrdd 

7 Hyfforddiant cwrs byr 

Datblygu cofrestr contractau canolog 6  

Gweithredu'r defnydd o dempledi caffael 
safonol 

6 SQuID a Gwasanaeth 
eGaffael 

Datblygiad BBaCh / busnesau lleol 5  

Gorfodi rheolaethau cadarn 4  

Rolau wedi'u diffinio yn eglur ar gyfer caffael 3  

Datblygu cynllun gweithredu caffael 3  

Newid i rôl Pennaeth Caffael - naill ai ail-
werthuso'r rôl neu hysbysebu 

3  

Gwella prosesau rheoli risg 3  

Adolygiad Strategol / Archwiliad Caffael 2  

Datblygu cynllun adnoddau 2  

Creu arbenigwyr caffael ar draws y sefydliad 2  

Datblygu cynllun ar gyfer olyniaeth 1  
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