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Biwro 
Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP 

 
Bureau 

County Hall, Carmarthen, SA31 1JP 
 

 
 

Ffurflen Gais Adran 106 

I fod yn gymwys i gael cyllid Adran 106 mae'n rhaid i brosiect ddarparu gwell seilwaith cymunedol neu 
gymdeithasol neu fwy ohono (megis prosiectau llecynnau glas a chyfleusterau cymunedol) y mae'r angen 
am hynny wedi codi, o leiaf yn rhannol, yn sgil datblygiad newydd. 

Fel arfer mae cyllid Adran 106 ar gael ar gyfer prosiectau cyfalaf yn unig.  Nid yw cyllid refeniw tuag at 
gostau cynnal parhaus ar gael oni bai bod hynny wedi'i nodi'n benodol yn y Cytundebau Cyllid Adran 106 
perthnasol.  Rhaid i'r ymgeisydd roi tystiolaeth fod asesiad wedi'i gynnal ynghylch anghenion y gymuned 
leol drwy ymchwil neu ymgynghori. 

 

1. Nodwch deitl y prosiect a disgrifiad ohono, ei ddiben ac eglurhad ynghylch sut y bydd y cyllid Adran 106 
yn cael ei wario. Cliciwch yma i nodi testun. 

2.  Disgrifiwch sut y mae eich prosiect yn darparu gwell seilwaith cymunedol neu gymdeithasol, neu fwy 
ohono, ar gyfer y gymuned lle mae'r prosiect ar waith Cliciwch yma i nodi testun.. Nodwch os na allwch 
roi'r dystiolaeth hon, ni fydd y prosiect yn gymwys i gael cyllid Adran 106. 

3.  Nodwch a yw defnyddio cyllid Adran 106 ar gyfer y prosiect hwn wedi cael ei gymeradwyo gan y Cyngor 
Tref/Cymuned ac a yw wedi cael ei gymeradwyo gan Gynghorydd/Gynghorwyr Sir Lleol y Ward. Cliciwch 
yma i nodi testun. 

 

Cymhwysedd y Sefydliad i gael cyllid Adran 106 
Dylai'r cynllun fod ar agor i'r holl sefydliadau cymunedol sy'n gweithredu ar sail ddielw yn ardal weinyddol 
Cyngor Sir Caerfyrddin.  Rhaid i'r cyfleusterau a ddarperir fod ar agor i'r cyhoedd a bod o fudd i'r cyhoedd 
a'r gymuned. 

4. Manylion y Sefydliad:  Cliciwch yma i nodi testun. 

5. Enw’r Sefydliad: Cliciwch yma i nodi testun. 

6. Cyfeiriad gan gynnwys côd post: Cliciwch yma i nodi testun. 

7. A oes modd i'ch sefydliad adennill TAW?   Oes☐   Nac oes☐  

Sylwer:  Os gallwch adennill TAW ni fydd y swm a ddyfernir o gyllid Adran 106 yn cynnwys TAW 

8.  A oes unrhyw gyfyngiadau ar aelodaeth mewn perthynas â defnyddio cyfleusterau eich sefydliad?  

    Oes ☐  Nac oes☐      Os oes, eglurwch pam: Cliciwch yma i nodi testun. 

 

Prif gyswllt y prosiect 

9. Enw: Cliciwch yma i nodi testun.    

10. Swydd yn y sefydliad: Cliciwch yma i nodi testun.    

11.  Cyfeiriad gan gynnwys côd post: Cliciwch yma i nodi testun. 

12.  Rhif ffôn yn ystod y dydd: Cliciwch yma i nodi testun.   

13.  Cyfeiriad e-bost: Cliciwch yma i nodi testun.        

 

Math o Sefydliad 

14.  Pa fath o sefydliad ydych chi? Cliciwch yma i nodi testun. 

15.  Os NAD yw eich sefydliad yn Gyngor Tref neu'n Gyngor Cymuned, rhowch ddisgrifiad cryno o'ch gwaith, 
eich nodau a'ch amcanion, eich trefniadau rheoli a'ch cyflawniadau yn y gorffennol. Cliciwch yma i nodi 
testun. 
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Manylion y Prosiect Arfaethedig 

16. Beth yw lleoliad daearyddol y prosiect arfaethedig (amgaewch fap neu nodwch  enw'r ffordd neu'r côd 
post agosaf). Cliciwch yma i nodi testun. 

17. Pa sicrwydd deiliadaeth sydd gennych mewn perthynas â'r cyfleuster? Rhydd-ddaliad ☐   Lesddaliad 

☐ 

18. Os llesddaliad, pa mor hir yw'r brydles a faint o flynyddoedd sydd ar ôl? Cliciwch yma i nodi testun.       
Sylwch:  Rhaid i brydles bara am gyfnod o 15 o flynyddoedd o leiaf i fod yn gymwys i gael cyllid.  

19. A yw'r brydles wedi'i rhoi yn enw'r ymgeisydd?  Ydy☐  Nac ydy☐  

Os nad ydy, pwy sy'n berchen ar y brydles? Cliciwch yma i nodi testun.  Os nad ydych yn berchen ar yr 

ased, ticiwch yma  ☐ i gadarnhau eich bod wedi atodi tystiolaeth o ganiatâd y tirfeddiannwr i gyflawni'r 

gwaith. 

20.  A oes angen caniatâd cynllunio cyn y gall y prosiect ddechrau? Oes☐   Nac oes☐ Os oes, ac mae 

caniatâd cynllunio wedi'i gael, nodwch gyfeirnod y caniatâd cynllunio: Cliciwch yma i nodi testun. 

21.  A oes angen cais Rheoli Adeiladu? Oes☐   Nac oes☐       Os oes, ac mae cymeradwyaeth 

Rheoliadau Adeiladu wedi'i chael, nodwch eich cyfeirnod: Cliciwch yma i nodi testun. 

22.  Nodwch amcangyfrif o ddyddiadau dechrau a gorffen y prosiect: 
Dechrau: Nodwch ddyddiad.    Cwblhau: Nodwch ddyddiad. 

 

Yr angen a'r Cyfiawnhad  

23.  A yw'r rhesymau dros y prosiect hwn wedi'u sbarduno gan ofynion deddfwriaethol - e.e. Iechyd a 

Diogelwch, Rheoliadau Tân? Ydynt☐   Nac ydynt☐     Os ydynt, rhowch fanylion: Cliciwch yma i nodi 

testun. 

24.  Nodwch sut y mae'r dystiolaeth o'r angen am y prosiect hwn wedi cael ei chasglu.  Cofiwch gynnwys 
manylion am unrhyw ymchwil yr ydych wedi'i chynnal neu strategaethau/cynlluniau sy'n nodi'r prosiect 
hwn yn flaenoriaeth (megis arolwg, archwiliad, cynllun gweithredu neu gynllun a arweinir gan y gymuned) 
Cliciwch yma i nodi testun. 
Atodwch gopïau o unrhyw ddogfennau sy'n rhoi tystiolaeth o'r angen am y prosiect. 

25.  Beth yw eich cyfiawnhad dros y prosiect hwn os oes cyfleuster tebyg arall gerllaw (er enghraifft, os 
oes cyfleuster tebyg eisoes yn cael ei ddarparu yn yr un pentref)? Cliciwch yma i nodi testun. 

26.  A fydd y prosiect yn golygu bod rhagor o bobl yn defnyddio cyfleuster cymunedol? Bydd☐   Na fydd☐   

Os bydd, esboniwch sut: Cliciwch yma i nodi testun. 

27.  A fydd eich prosiect yn ehangu defnydd cyfleuster cymunedol (un enghraifft fyddai gwaith i wella 

mynediad ar sail oedran neu anabledd)?  Bydd☐   Na fydd☐  

Os bydd, esboniwch sut: Cliciwch yma i nodi testun. 

 

Costau'r prosiect, ffynonellau o gyllid a chynaliadwyedd/cynnal a chadw 
Bydd swm y cyllid a ddyfernir yn dibynnu ar faint o arian Adran 106 sydd ar gael ar gyfer unrhyw gymuned 
benodol.  Gellir darparu 100% o gostau prosiectau os bydd digon o arian ar gael.  Fodd bynnag, anogir 
ymgeiswyr i geisio arian cyfatebol gan gyrff grantiau a ffynonellau cymunedol eraill lle bo modd fel y gall 
arian Adran 106 gefnogi cynifer o brosiectau lleol â phosibl.   

28.  Faint yr ydych yn ei ragweld fydd cyfanswm gwariant y prosiect? Gan gynnwys TAW: £ Cliciwch yma i 
nodi testun. Heb gynnwys TAW : £ Cliciwch yma i nodi testun. 

29.  Nodwch yr eitemau yr ydych yn bwriadu eu prynu a'u costau a'r gwaith yr ydych yn bwriadu talu amdano 
gan ddefnyddio cyllid Adran 106: Cliciwch yma i nodi testun. 

30.  A yw'r taliad yn amodol ar arian cyfatebol? Ydy☐  Nac ydy☐  Os felly, faint ac o le mae'n dod?  £  

Cliciwch yma i nodi testun. 

31.  A yw'r arian cyfatebol wedi'i gadarnhau? Ydy☐  Nac ydy☐ Os felly, darparwch dystiolaeth sy'n 

dangos bod y cyllid cyfatebol wedi cael ei sicrhau. 

32.  A yw unrhyw gynnig o arian cyfatebol yn amodol ar gael arian cyfatebol? Ydy ☐  Nac ydy☐ 
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33.  Pa lefel o gyllid Adran 106 sydd ei hangen? Cliciwch yma i nodi testun. Os gallwch adennill TAW 
nodwch y swm heb gynnwys TAW gan y bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn talu'r swm na ellir ei adennill yn 
unig £ Cliciwch yma i nodi testun.     Atodwch gopïau o'r holl amcangyfrifon ysgrifenedig sydd wedi'u cael 
ar gyfer cost y gwaith. 

34.  Faint yr ydych yn ei ddisgwyl fydd y costau cynnal blynyddol, lle bo hynny'n berthnasol? £ Cliciwch 
yma i nodi testun. 

35.  Faint yr ydych yn ei ddisgwyl fydd y costau atgyweirio a chynnal a chadw, lle bo hynny'n berthnasol? £ 
Cliciwch yma i nodi testun. 

36.  Sut yr ydych yn bwriadu talu'r costau hyn yn y tymor hir, lle bo hynny'n berthnasol? Cliciwch yma i 
nodi testun. 

 
 
 
 

Anfonwch y ffurflen at y canlynol: biwro@sirgar.gov.uk 
  

mailto:biwro@sirgar.gov.uk
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Rheolau ynghylch Caffael Grant gan Drydydd Parti 

Y Gofynion 
Gwerth (heb 
gynnwys 
TAW)  

Y Broses Gaffael 

Popeth hyd at £4,999 Rhaid cael a chadw o leiaf 1 Dyfynbris ysgrifenedig 
Mae'n rhaid cael y gwerth gorau am arian ac mae'n rhaid 
cymryd gofal rhesymol i gael nwyddau, gwaith neu 
wasanaethau o ansawdd digonol am bris cystadleuol. Rhaid 
cadw cofnod dogfennol i gefnogi'r penderfyniad at ddibenion 
archwilio.  
 
Gofynnir i ymgeiswyr 'Feddwl am Sir Gaerfyrddin yn Gyntaf' 
wrth geisio dyfynbrisiau ar gyfer prynu nwyddau/gwasanaethau. 
Felly, archwiliwch y farchnad i weld a oes unrhyw fusnesau yn 
Sir Gaerfyrddin a all ddarparu'r nwyddau/gwasanaeth rydych 
am eu prynu. Lle nad yw hyn yn bosibl, gall fod angen i 
ymgeiswyr gyfiawnhau pam nad dyma'r achos. 
 

Popeth £5,000 a £24,999 Rhaid ceisio o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau 
cystadleuol*. Mae'n rhaid i'r dyfynbrisiau fod yn seiliedig ar yr 
un fanyleb a chael eu gwerthuso ar sail 'tebyg am debyg'.  
Mae'n rhaid cofnodi'r dyfynbrisiau a geisiwyd, y broses 
werthuso a'r penderfyniad dyfarnu mewn dogfen gofnodedig. 
 
Gofynnir i ymgeiswyr 'Feddwl am Sir Gaerfyrddin yn Gyntaf' 
wrth geisio dyfynbrisiau ar gyfer prynu nwyddau/gwasanaethau. 
Felly, archwiliwch y farchnad i weld a oes unrhyw fusnesau yn 
Sir Gaerfyrddin a all ddarparu'r nwyddau/gwasanaeth rydych 
am eu prynu. Lle nad yw hyn yn bosibl, gall fod angen i 
ymgeiswyr gyfiawnhau pam nad dyma'r achos. 
 

Popeth £25,000 a 
£74,999 

Rhaid ceisio o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau 
cystadleuol*. Mae'n rhaid fod y dyfynbrisiau'n seiliedig ar: 

• yr un fanyleb  

• yr un meini prawf gwerthuso a'u gwerthuso ar sail 'tebyg 
am debyg'.  Yr arfer gorau yw sefydlu panel gwerthuso 

• yr un dyddiad cau. 
Mae'n rhaid cofnodi'r dyfynbrisiau a geisiwyd, y broses 
werthuso a'r penderfyniad dyfarnu mewn dogfen gofnodedig at 
ddibenion archwilio. 
**Os na ddaw mwy nag un dyfynbris i law mae'n rhaid ichi 
gysylltu â'r Rheolwr Prosiect o Gyngor Sir Caerfyrddin (CSC), i 
roi'r manylion a chyfiawnhau'r broses gaffael a ddefnyddiwyd. 
Bydd yn rhaid i'r penderfyniad i symud ymlaen i brynu gael ei 
gymeradwyo gan CSC, fesul achos. Os yw'n amlwg y gellid 
ceisio mwy nag un dyfynbris, gall fod yn ofynnol ichi hysbysebu 
ar wefan GwerthwchiGymru. 
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Nwyddau a 
Gwasanaethau 

£75,000 a 
£181,302  

Rhaid ceisio o leiaf 4 tendr o ffynonellau cystadleuol*, gydag  
isafswm o 2 dendr yn dod i law**. 
Rhaid rhoi'r un wybodaeth i bawb sy’n tendro: yr un fanyleb a'r 
un gofynion  

• amlinelliad o'r meini prawf gwerthuso a ddefnyddir wrth 
ddyfarnu'r contract  

• un dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau, gydag 
ymrwymiad i beidio â derbyn ceisiadau ar ôl hynny. 

Mae'n rhaid i'r broses werthuso a ddefnyddir gyd-fynd â'r meini 
prawf gwerthuso a bennwyd yn wreiddiol a rhaid llunio 
adroddiad gwerthuso sy'n nodi ar ba sail y dyfarnwyd y tendr 
llwyddiannus. Yr arfer gorau yw sefydlu panel gwerthuso i 
bwyso a mesur y tendrau. 
** Os na ddaw mwy nag un tendr i law mae'n rhaid ichi gysylltu 
â'r Rheolwr Prosiect o Gyngor Sir Caerfyrddin (CSC), i roi'r 
manylion a chyfiawnhau'r broses gaffael a ddefnyddiwyd. Bydd 
yn rhaid i'r penderfyniad i symud ymlaen i brynu gael ei 
gymeradwyo gan CSC, fesul achos. Os yw'n amlwg y gellid 
ceisio mwy nag un tendr, gall fod yn ofynnol ichi hysbysebu ar 
wefan GwerthwchiGymru. 

Gwaith £75,000 a 
£4,551,413 

Rhaid ceisio o leiaf 4 tendr o ffynonellau cystadleuol*, gydag  
isafswm o 3 thendr yn dod i law**.  
Rhaid rhoi'r un wybodaeth i bawb sy’n tendro:  

• yr un fanyleb a'r un gofynion  

• amlinelliad o'r meini prawf gwerthuso a ddefnyddir wrth 
ddyfarnu'r contract  

• un dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau, gydag 
ymrwymiad i beidio â derbyn ceisiadau ar ôl hynny. 

Mae'n rhaid i'r broses werthuso a ddefnyddir gyd-fynd â'r meini 
prawf gwerthuso a bennwyd yn wreiddiol a rhaid llunio 
adroddiad gwerthuso sy'n nodi ar ba sail y dyfarnwyd y tendr 
llwyddiannus.  Yr arfer gorau yw sefydlu panel gwerthuso i 
bwyso a mesur y tendrau. 
** Os na ddaw mwy nag un tendr i law mae'n rhaid ichi gysylltu 
â'r Rheolwr Prosiect o Gyngor Sir Caerfyrddin (CSC), i roi'r 
manylion a chyfiawnhau'r broses gaffael a ddefnyddiwyd. Bydd 
yn rhaid i CSC gymeradwyo'r penderfyniad i symud ymlaen i 
brynu fesul achos.  Os yw'n amlwg y gellid ceisio mwy nag un 
tendr, gall fod yn ofynnol ichi hysbysebu ar wefan 
GwerthwchiGymru. 
Yn achos contractau sy'n werth mwy na £250k:  

• Wrth ddewis contractwyr ar gyfer y rhestr dendrau, 
argymhellir cynnal y diwydrwydd dyladwy a'r gwiriadau 
ariannol priodol ar y partïon hyn.  

• Mae'n rhaid, o leiaf, cynnal diwydrwydd dyladwy a 
gwiriadau ariannol ar y contractwr a ffefrir yn dilyn y 
gwerthusiad a chyn dyfarnu'r contract.  

Nwyddau a 
Gwasanaethau 

Mwy na 
£181,302  

Os yw contract am Nwyddau neu Wasanaethau yn debygol o 
fod yn fwy na £181,302 rhaid i'r ymgeisydd gysylltu â 
rheolwr y prosiect i gael gwybod a yw Cyfarwyddebau Caffael 
Cyhoeddus yr UE yn berthnasol i'r contract. 

Gwaith Mwy na 
£4,551,413  

Os yw contract am Waith yn debygol o fod yn fwy na 
£4,551,413 rhaid i'r ymgeisydd gysylltu â rheolwr y prosiect 
i gael gwybod a yw  Cyfarwyddebau Caffael Cyhoeddus yr UE 
yn berthnasol i'r contract. 
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Canllawiau Pwysig 
Hysbysebu trwy gwerthwchigymru 
* Mae'n bosibl ichi hysbysebu ar y wefan Gaffael Genedlaethol, www.GwerthwchiGymru.llyw.cymru os yw'n 
anodd ichi bennu isafswm y cyflenwyr sydd eu hangen a/neu os hoffech newid cyflenwyr neu ddenu 
cyflenwyr newydd i gyflwyno dyfynbris neu dendr. Hysbysebu ar wefan GwerthwchiGymru yw'r arfer gorau, 
ond efallai y byddai'n well gennych nodi cyflenwyr posibl a allai ddarparu'r cynnig gorau cyffredinol i chi.  
Mae'r cyfleuster hwn ar gael i chi yn rhad ac am ddim, ewch i wefan GwerthwchiGymru 
www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/ a chysylltwch â llinell gymorth y wefan ar 0800 222 9004 i gael rhagor o 
wybodaeth.  
Yn Ceisio Dyfynbrisiau/Tendrau 
Yn achos gwariant sy'n fwy na £5,000, mae'n hanfodol bod y dyfynbrisiau/tendrau yn cael eu ceisio gan 
gyflenwyr priodol ar gyfer y nwyddau, y gwaith neu'r gwasanaethau sy'n ofynnol. Os yw'n amlwg y ceisiwyd 
dyfynbrisiau/tendrau anaddas, gall fod yn ofynnol ichi hysbysebu ar wefan GwerthwchiGymru. 
Cyllidwyr Eraill 
Os yw prosiect yn cynnwys unrhyw ffrydiau cyllido eraill neu ychwanegol, mae'n rhaid, o leiaf, ddilyn y 
Rheolau Caffael Grant Trydydd Parti hyn ar gyfer cyfanswm gwariant amcangyfrifedig y gofyniad.  
Osgoi gwrthdaro buddiannau  
Sylweddolwn y gallai ymgeiswyr / datblygwyr neu unigolion sy’n gysylltiedig â nhw (megis perthnasau, 
partneriaid busnes neu gyfeillion),  ddymuno tendro am gontract sy’n cael ei gynnig gan yr ymgeisydd / 
datblygwr. Mae hynny’n dderbyniol ond bydd angen i’r ymgeisydd sicrhau bod y broses dendro yn cael ei 
chynnal mewn modd agored, a’i bod yn dryloyw a theg, fel yr amlinellir uchod, heb roi unrhyw fantais i un 
unigolyn neu gwmni dros un arall. Rhaid cymryd mesurau priodol i atal nodi ac union unrhyw achosion o 
wrthdaro buddiannau.  
Os oes gan ymgeisydd / datblygwr neu unrhyw berson sy'n gysylltiedig â nhw'n uniongyrchol neu'n 
anuniongyrchol, fudd ariannol, economaidd neu fudd personol arall y gellid ystyried ei fod yn peryglu eu 
didueddrwydd a'u hannibyniaeth yng nghyswllt y weithdrefn gaffael:  

• rhaid i’r ymgeisydd / datblygwr, neu unrhyw berson arall neu barti sydd â budd, ddatgan y cyfrwy 

fudd yn ysgrifenedig wrth swyddog y prosiect, a fydd yn darparu cyngor yn unol â hynny. 

• rhaid sicrhau nad yw manylebau a meini prawf gwerthuso yn ffafrio nac wedi’u teilwra ar gyfer un 
datrysiad nac unrhyw un parti dros un arall.  

• ni ddylai’r unigolyn neu barti sydd â budd gymryd unrhyw ran o gwbl yn y gweithdrefnau i arfarnu’r 
tendrau i sicrhau bod y broses yn deg i bawb. Cydnabyddir y gallai fod yn ofynnol i'r ymgeisydd grant 
roi'r gymeradwyaeth derfynol  

• rhaid cofnodi pob cam o'r weithdrefn yn ffurfiol.  

• pe bai'r contract fel rheol yn destun un weithdrefn dendro, argymhellir y dylai'r noddwr ofyn am 
ddyfynbrisiau ysgrifenedig gan o leiaf ddau gyflenwr arall (h.y. yn dilyn y weithdrefn a nodir uchod ar 
gyfer contractau rhwng £5000 a £25,000) 

 
Pwrpas y canllawiau hyn yw sicrhau bod yna degwch wrth wario arian cyhoeddus ac nad yw gonestrwydd yr 
ymgeisydd yn cael ei beryglu. 
Newidiadau i'r fanyleb neu'r contract  
Os oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r fanyleb ar ôl ceisio dyfynbrisiau/tendrau sy'n effeithio ar 
gwmpas gwreiddiol y gofyniad, efallai y bydd angen cynnal ymarfer caffael newydd i sicrhau'r gwerth gorau 
am arian. Gall hyn ddigwydd o ganlyniad i ychwanegiadau annisgwyl i'r gofyniad gwreiddiol, lle derbynnir 
tendrau sy'n fwy na'r gyllideb sydd ar gael, lle mae lefelau cyllido yn newid ac ati. Mae'n rhaid i'r ymgeisydd 
am grant hysbysu'r swyddog Prosiect a fydd yn cynnig cyngor yn unol â hynny. 
 

DALIER SYLW: 

• Gall methiant i gadw at y gweithdrefnau perthnasol a amlinellir uchod gael ei ystyried yn 
ddiffyg cydymffurfio a gallai hynny arwain at dynnu’n ôl y cynnig o grant a hawlio'r arian yn 
ôl o bosibl. 

• Mewn achosion lle na allwch gydymffurfio â gofynion y gweithdrefnau hyn, rhaid ichi roi 
gwybod i reolwr y prosiect.  

• Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch sut i weithredu’r gweithdrefnau hyn, 
cysylltwch â’r Rheolwr Prosiect i gael eglurhad a chyfarwyddyd pellach. 
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Cynghorion ynghylch Tendro 
 

Pethau i'w gwneud Pethau i beidio â’u gwneud  

• gofalwch fod unrhyw wrthdaro 
buddiannau posibl yn cael ei 
ddatgan ar y cyfle cyntaf 
posibl. 

• Peidiwch â gogwyddo’r fanyleb er mwyn diystyru neu 
wahaniaethu yn erbyn cyflenwyr, hynny yw cyfyngu'r fanyleb i 
frand penodol.  

• cydymffurfiwch â'r rheolau 
priodol 

• Peidiwch â newid y fanyleb ar ôl iddi gael ei dosbarthu. 

• gofalwch fod y fanyleb yn 
fanwl-gywir a heb fod yn fwy 
na'r gofynion. 

• Peidiwch â newid y meini prawf gwerthuso yn ystod y broses. 

• gofalwch fod y Meini Prawf 
Gwerthuso yn uniongyrchol 
berthnasol i bwnc y contract 

• Peidiwch â rhoi rhy ychydig o amser i gwmnïau gyflwyno 
dyfynbris. 

 

• gofalwch lenwi a chadw 
cofnodion llawn er gwybodaeth 
ar gyfer y dyfodol ac at 
ddibenion archwilio 

• Peidiwch â rhoi gormod o fanylion ar lafar pan fyddwch yn ateb 
cwestiynau penodol gan gyflenwyr. Mae'n rhaid darparu'r un 
wybodaeth i'r holl gyflenwyr i sicrhau bod y broses yn un deg.  

• gofalwch fod y 
dyfynbrisiau/tendrau yn cael eu 
gwerthuso ar sail 'tebyg i'w 
debyg. 

• Peidiwch â datgelu prisiau i gyflenwyr posibl. 

• gofalwch eich bod yn delio â 
chyflenwyr mewn modd 
agored, tryloyw a hynny heb 
wahaniaethu. 

• Peidiwch â thorri'r rheolau ynghylch cyfrinachedd. 

• caniatáu digon o amser i 
gwmnïau gyflwyno eu dyfynbris 

• Peidiwch ag agor dyfynbrisiau/tendrau cyn y dyddiad cau. 

• sicrhau bod gwerth y Nwyddau 
/ Gwaith neu'r Gwasanaeth yn 
cael ei amcangyfrif yn gywir ar 
ddechrau'r broses i gymhwyso'r 
broses gaffael gywir. Rhaid 
defnyddio'r gwerth agregedig 
lle bo hynny'n berthnasol.  

• Peidiwch ag ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad 
cau. 

 
 
Diffiniadau Caffael 

Teitl Disgrifiad 

Cydgasglu Cyfuno gwerth y contractau ar wahân ar gyfer yr un cyflenwad, gwasanaeth neu 
waith. 

Y Contract Contract at ddibenion y Rheolau hyn fydd unrhyw gytundeb (boed yn ysgrifenedig) 
rhwng yr ymgeisydd am grant ac un neu fwy o bartïon eraill ar gyfer: - 

• gwerthu nwyddau neu ddeunyddiau. 

• cyflenwi nwyddau neu ddeunyddiau. 

• cyflawni gwaith 

• y ddarpariaeth gwasanaethau (gan gynnwys llety a chyfleusterau).  

Ffynhonnell 
Gystadleuol 

darparwr annibynnol yn gwneud cynnig yn erbyn darparwr annibynnol arall 

Nwyddau eitemau materol yw nwyddau h.y. offer, bwyd, cerbydau ac ati 

Cyfarwyddebau 
Caffael 
Cyhoeddus yr 
Undeb 
Ewropeaidd 

rheolau a rheoliadau yw’r rhain y mae’n rhaid i sefydliadau yn y Sector Cyhoeddus 
eu dilyn wrth gaffael Nwyddau, Gwaith a Gwasanaethau dros drothwy penodol 
(£181,302 ar gyfer Nwyddau a Gwasanaethau a £4,551,413 ar gyfer contractau 
Gwaith), a rhaid cynnal Ymarfer Tendro swyddogol yn unol â’r Cyfarwyddebau 
Caffael Cyhoeddus Ewropeaidd. 

Gwerthusiad dull o bennu pa gynnig yw'r gorau o ran darparu gwerth yr arian yn unol â'r meini 
prawf gwerthuso a bennwyd ymlaen llaw 
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Meini Prawf 
Gwerthuso 

Rhestr o'r gofynion allweddol a dynnwyd o'r fanyleb a fydd yn galluogi'r cyflenwyr i 
esbonio sut y maent yn bwriadu darparu'r gofynion a gaiff eu gwerthuso. Mae'r meini 
prawf a ddefnyddir i benderfynu pa dendr yw'r mwyaf economaidd fanteisiol yn 
seiliedig ar gyfuniad o feini prawf pris/cost ac ansawdd. 

Panel Gwerthuso Yr arfer gorau yw sefydlu panel gwerthuso i gynnal yr ymarfer gwerthuso. Fe all fod 
yn briodol cael panel traws-swyddogaethol. Dylai'r panel gytuno ar y fanyleb a'r meini 
prawf gwerthuso. Dylai'r Panel weithredu'n gyson ym mhob cam o'r ymarferiad caffael 

Cyfnodolyn 
Swyddogol yr 
Undeb 
Ewropeaidd 
(OJEU) 

cyfnodolyn yw hwn lle mae’n rhaid cyhoeddi holl gontractau’r sector cyhoeddus sy’n 
werth mwy na throthwy penodol (£181,302 ar hyn o bryd am Nwyddau a 
Gwasanaethau a £4,551,413 am gontractau Gwaith 

Gwerthwchigymru  Gwefan Gaffael Genedlaethol yw hon lle caiff holl gontractau’r sector cyhoeddus eu 
hysbysebu. Gall Derbynwyr Grant Trydydd Parti hefyd hysbysebu trwy'r wefan, a 
hynny yn rhad ac am ddim, ewch i wefan GwerthwchiGymru 
www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/ a chysylltwch â llinell gymorth y wefan ar 0800 
222 9004 i gael rhagor o wybodaeth.  

Gwasanaethau tasgau a wneir gan bobl h.y. gwasanaethau ymgynghoriaeth, gwasanaethau cyfieithu 
ac ati 

Manyleb datganiad ysgrifenedig yw hwn sy’n diffinio'r gofynion. Bydd y fanyleb yn amrywio yn 
ôl y gwaith, y cynnyrch neu’r gwasanaeth dan sylw. Efallai mai disgrifiad byr fydd yn 
achos cynnyrch syml, ond yn achos gofyniad cymhleth, bydd yn ddogfen 
gynhwysfawr. Ni ddylai disgrifiad o'r nwyddau, y gwaith neu'r gwasanaethau gyfeirio 
at wneuthuriad, brand neu ffynhonnell benodol.  

Tendr/Dyfynbris dogfen y bydd darpar gyflenwr yn ei llunio mewn ymateb i wahoddiad i dendro/rhoi 
dyfynbris. Mae'r ddogfen yn nodi gwybodaeth gyffredinol drwy arddangos gallu a 
chymhwyster y cyflenwr - gan gynnwys gwybodaeth fanwl am sut y mae'n bwriadu 
cyflawni manylebau'r gofyniad.  

Gwaith gan gynnwys tirweddu, adeiladu, gwaith adeiladu ac ati 

 
‘Mae croeso ichi gysylltu â’r Cyngor drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. 
You are welcome to contact the Council through the medium of Welsh or English’ 
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