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Diweddarwyd diwethaf: Ebrill 2021 

 
 
 

SWYDD-DDISGRIFIAD 
 

TEITL Y SWYDD: Swyddog Caffael Dros Dro (12 mis yn y lle cyntaf) 

SAFLE/RÔL: Gradd 7  

LLEOLIAD: Y Pencadlys 

YN ATEBOL I: Y Pennaeth Caffael a Chontractio  

PRIF DDIBEN Y SWYDD: Cymorth Caffael Corfforaethol 

Gweithio'n aelod o dîm proffesiynol bach o staff cymwys sy'n gyfrifol 

am ddarparu Cymorth Caffael Corfforaethol ar gyfer ystod o 

weithgareddau caffael, gan gynnwys ymarferion tendro a rhoi 

dyfynbrisiau, rheoli contractau a darparu cyngor a hyfforddiant 

caffael i ddeiliaid cyllidebau i sicrhau cydymffurfedd a gwerth gorau. 

 
Cefndir 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwario amcangyfrif o £15 miliwn ar 

gyflenwi nwyddau, gwasanaethau a gwaith. Mae gweithgareddau'n cael eu rheoleiddio trwy 

Strategaeth Caffael Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru a deddfwriaeth Contractau Cyhoeddus, ac 

rydym hefyd yn aelod o Wasanaeth Caffael Cenedlaethol Llywodraeth Cymru a rhwydwaith Caffael 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae'r swydd hon am gyfnod cychwynnol o 12 mis ond gellir ei 

hestyn. 
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Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

 
1. Ymchwilio i'r holl wybodaeth briodol, a'i 

gwirio a'i hasesu, i sicrhau bod yna ystod 
wybodus o opsiynau ar gael i gefnogi 
penderfyniadau ynghylch contractau, gan 
gynnwys y rhai sydd o natur strategol. 

 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

2. Deall yr holl bolisïau, gweithdrefnau a 

deddfwriaeth Caffael perthnasol, a 

chydymffurfio â nhw, a sicrhau cydymffurfedd 

â rheoliadau a gweithdrefnau ariannol ar bob 

adeg. 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

3. Cynorthwyo i gynnal y gofrestr contractau er 
mwyn cofnodi statws contractau â chyflenwyr 
mewn modd cywir, ac adolygu'r contractau 
hynny sydd i'w hadnewyddu ar y cyd â 
rheolwyr cyllidebau. 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

 
4. Cymryd rhan mewn cyfarfodydd rheoli 

contractau, a chynorthwyo deiliaid cyllidebau i 

reoli perfformiad contractau. 

 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

 

5. Cyfrannu at y gwaith o gyflawni Strategaeth 

Gaffael Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru trwy 

ddarparu cymorth ac arweiniad i staff y 

Gwasanaeth o ran caffael nwyddau, 

gwasanaethau a gwaith i sicrhau datrysiadau 

costeffeithiol, sydd hefyd yn darparu gwerth 

am arian.  

 

 
 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 
 
 

6. Sicrhau cydymffurfedd â throthwyon a 

phrosesau tendro, a chynorthwyo adrannau 

eraill i gydymffurfio â rheoliadau o'r fath. 

 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 
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Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

7. Ymgymryd ag ystod o weithgareddau caffael, 

gan gymhwyso'r holl reoliadau deddfwriaethol 

perthnasol. 

 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 
 
 

 

8. Rhoi arweiniad a chyngor i weithwyr GTACGC 

ar Reoliadau Caffael ac Ariannol a'r llwybr 

caffael gorau i'w ddilyn (e.e. fframweithiau, 

Systemau Prynu Dynamig (DPS's), contractau 

rhanbarthol, neu ymarferion caffael lleol). 

Cefnogi diben a gwerthoedd y Gwasanaeth 

mewn modd rhagweithiol; darparu 

arweinyddiaeth a chyfeiriad yn eich maes 

cyfrifoldeb eich hun, a thrwy rannu arfer 

gorau ledled y swyddogaeth Gaffael. 

 
 
 
 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

9. Cynorthwyo deiliaid cyllidebau gyda rhaglen 

“BBaCh” y Gwasanaeth i adlewyrchu'r Siarter 

“Agor Drysau”. Cynrychioli'r Gwasanaeth yn ôl 

y gofyn, e.e. mewn digwyddiadau “Cwrdd â'r 

Prynwyr”.  

 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 
 

 

10. Cynghori adrannau yn y Gwasanaeth ar y 

broses o arfarnu a gwerthuso tendrau ar sail 

meini prawf ariannol ac anariannol, gan 

gydgysylltu a chofnodi'r broses er mwyn 

cynnal cofnodion cadarn a thryloyw yn unol â 

Rheolau Gweithdrefnau Sefydlog yr 

Awdurdod. 

 
 
 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

 

11. Mynd ati i hyrwyddo'r swyddogaeth gaffael yn 

y Gwasanaeth, gan gynnwys datblygu a gwella 

hyfforddiant, gwybodaeth a sgiliau'r staff sy'n 

cymryd rhan yn y swyddogaeth gaffael 

ddatganoledig yn y Gwasanaeth. 

 

 
 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 
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Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

 

12. Cyfrannu at arloesi a gwella ffyrdd o weithio, 

cynhyrchion neu wasanaethau, a hynny trwy 

gwestiynu, ymchwilio a mynd ati i ddatblygu 

syniadau, ynghyd â darparu cymorth ar gyfer 

mentrau cydweithredol. 

 

 
 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

13. Cynorthwyo i asesu addasrwydd/gallu 

cyflenwyr. Monitro ac ymateb i ymholiadau 

gan gyflenwyr.  

 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

 

14. Ymgymryd ag ymchwil i nwyddau a 

gwasanaethau yn unol â manylebau 

defnyddwyr, gan lunio gwybodaeth ac 

argymhellion yn ôl y gofyn. 

 

 
 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

15. Croesawu technoleg newydd ym maes            

e-fasnachu er mwyn darparu buddion o ran 

effeithlonrwydd a chost. 

 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

 

16. Codi proffil y swyddogaeth Gaffael ar bob 

cyfle, a meithrin perthnasoedd rhagorol yn 

fewnol ac yn allanol.  

 

 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

 

17. Cynnal gwybodaeth ymarferol drylwyr o 

ddeddfwriaeth Caffael trwy DPP a 

hyfforddiant priodol, a chyfrannu at ddatblygu 

a gweithredu unrhyw arferion gwaith neu 

weithdrefnau diwygiedig sy'n ofynnol i 

ddibenion cydymffurfio. 

 

 
 
 
 

Deiliad y Swydd/Y Pennaeth Caffael a 
Chontractio 
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Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

18. Defnyddio gwybodaeth a sgiliau proffesiynol i: 

• Negodi 

• Gwneud penderfyniadau 

• Atgyfeirio neu gyfeirio eraill i gywiro 

gwybodaeth, polisi neu broses 

• Gwerthuso a datrys problemau 

busnes 

 
 
 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

 

19 Cynorthwyo'r Pennaeth Caffael a Chontractio i 

ddadansoddi'r lefelau gwariant ledled y 

Gwasanaeth, a nodi meysydd ar gyfer 

arbedion posibl a chyfleoedd i gydweithredu. 

 

 
 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

 

20 Gwneud argymhellion o ran y defnydd o 

drefniadau contractiol, e.e. consortia, 

fframweithiau ac ati.  

 

 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 
 

 
21 Cynorthwyo gyda'r gwaith o weithredu, rheoli 

a monitro gwybodaeth am reoli perfformiad, 
gyda'r bwriad o sicrhau gwelliant parhaus yn y 
Gwasanaeth. 
 

 
 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

22 Dyletswyddau eraill y tybir eu bod yn 
angenrheidiol i redeg adran fechan mewn 
modd effeithlon, yn unol â lefel y cyfrifoldeb. 
 

 
Y Pennaeth Caffael a Chontractio 

 

  

 
❖ Deiliad y swydd sy’n gyfrifol am weinyddu cynnwys y swydd-ddisgrifiad hwn.  
 
❖ Dylai deiliad y swydd wirio'r swydd-ddisgrifiad hwn yn barhaus, a dylid trafod unrhyw gyfrifoldeb 

nad yw wedi'i gynnwys, ynghyd ag unrhyw amrywiadau arfaethedig, â'r Rheolwr Llinell. 
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❖ Lle bo anawsterau'n codi, na all y Rheolwr Llinell eu datrys, gellir cyfeirio'r mater at Bennaeth yr 
Adran Gorfforaethol, a fydd yn ymgynghori â phartïon yn ôl yr angen. 

 
 
 
 
 
 
Llofnod : .........................................  Dyddiad: .............................  Rhif: ............... 


