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GORFODI CAFFAEL MOESEGOL CYFLOGAETH AMGYLCHEDD

Sicrhau nad yw'r cyhoedd yng Nghymru yn 
wylwyr a'u bod yn rhoi gwybod am gamfanteisio 

o bob ffurf. 

Cymru gyfan yn gweithio tuag at bolisi cyffredin 
gyda chefnogaeth pob un o'r sefydliadau gan 

effeithio ar fusnes prif ffrwd a busnes o ddydd i 
ddydd. 

Hyrwyddo'r gwaith o ddatblygu cadwyni cyflenwi 
moesegol wrth gyflenwi contractau ar gyfer 

gwasanaeth yr heddlu yng Nghymru. 

Gwella'r gwaith o gasglu cudd-wybodaeth drwy 
gydymffurfio â'r Cod Ymarfer

YMRWYMIAD CAM GWEITHREDU

1 Llunio cydweithrediad, polisi ar y cyd a dull 
gweithredu i’w rhoi ar waith ledled Cymru 
a gyda’n partneriaid

2 Datblygu polisi chwythu’r chwiban Cymru 
Gyfan gan gyfeirio’n benodol at y Cod 
Ymarfer

3 Pob aelod o’r staff i wylio fideo YouTube 4 
munud o hyd Llywodraeth Cymru

3 Sicrhau cytundeb ar b’un a ellir rhannu
Problemau Moesegol â heddluoedd eraill a 
Llywodraeth Cymru er mwyn hyrwyddo
arfer da

8 Diweddaru’r polisi recriwtio er mwyn
cynnwys cyfeiriad at y Cod Ymarfer, 
cyflogaeth moesegol yn benodol.

8 Contract cyflogaeth i gadarnhau bod
disgwyl i gyflogeion gydymffurfio â’r Cod 
Ymarfer

9 Cynnal cyfarfod ymgymghori Cymru Gyfan
â’r Undebau Llafur – codi’r Cod Ymarfer a 
sicrhau ei fod ar eu hagenda

10.2 Gwneud cais i fod yn Gyflogwr Cyflog Byw
achrededig

12 Wedi’i gwmpasu gan Rheolaidau TUPE 
sydd wedi’u diffinio’n dda y mae’r
Heddluoedd yn cydymffurfio â nhw

YMRWYMIAD CAM GWEITHREDU

1.1 Penodi Hyrwyddwyr Gwrth
Gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol

2.1 Sicrhau bod Gwasanaeth Adolygu Caffael
Cyhoeddus, Gwasanaeth Adborth (Cymru) 
a system Crimestoppers ar gael. 
Lawrlwytho Ap Unseen ar holl ddyfeisiau
Heddlu De Cymru.

3 Gweithio gyda’r Is-adran Gwasanaethau
Digidol a gwasanaethau cyfatebol ym
mhob un o’r Heddluoedd er mwyn
cynnwys Ap Unseen ar ddyfeisiau a 
ddosberthir gan yr Heddlu. 

6 Cysylltu â BBC Cymru er mwyn ymrwymo
i’r Cod Ymarfer

6 Cysylltu â Busnes yn y Gymuned er mwyn
ymrwymo i’r Cod Ymarfer

6 Ymgyslltu â Grwpiau Ieuenctid / Ysgolion / 
Colegau

11 Y Hyrwyddwyr i gydlynu’r Datganiad
Blynyddol

YMRWYMIAD CAM GWEITHREDU

2 Cyfleu’r polisi Chwythu’r Chwiban yn
effeithiol yn y rhanbarth

3 Datblygu cynllun gweithredu ar gyfer
hyfforddiant i Swyddogion a Gweithredwyr
Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Cod
Ymarfer

5 Nodi bylchau cudd-wybodaeth mewn
perthynas â chyflenwyr presennol

5 Mae angen cytundeb rhwng Penaethiaid
Caffael a Chyfarwyddwyr Cudd-wybodaeth
mewn perthynas â  glanhau data cyflenwyr
presennol a datblygu prosesau a’u rhoi ar
waith

YMRWYMIAD CAM GWEITHREDU

1 Llunio datganiad ar Gaethwasaiaeth Fodern

3 Nodi meysydd risg uchel / rolau ar gyfer
hyfforddiant wedi’i dargedu

4 Paratoi Cwestiynau Ansawdd Tendr
Caethwasaiaeth Fodern a sicrhau eu bod yn
cydweddu â’r porth e-dendro. Rhannu â’r
Heddluoedd yng Nghymru

5 a 6 Annog cyflenwyr risg uchel presennol i wylio
fideo Llywodraeth Cymru a’i gynnwys mewn
tendrau ar gyfer cyflenwyr newydd lle y bo’n
berthnasol

5.2 Llunio adroddiad ar berfformiad talu a’i
gyhoeddi bob chwarter

6 Nodi cyflenwyr risg uchel – defnyddio dulliau
cyfathrebu wedi’i dargedu ar gyfer y 
cyflenwyr hynny

7 Proses dadansoddi gwariant rheolaidd ar
waith ar waith – datblygu asesiad risg a 
rhannu gwybodaeth a phrofiad ym mhob rhan
o’r sector cyhoeddus yng Nghymru a sefydlu
is-grŵp o dan Weithrediaeth Gaffael
Genedlaethol yr Heddlu i ddatblygu cynllun
cenedlaethol ar gyfer gwasanaeth yr heddlu

7 Ychwanegu’r galw i ymchwlio i delerau’r
contract a sefydlu atebolrwydd

7.3 Pennu proses clir ar gyfer delio ag achosion o 
dorri telerau ac amodau

9 Ychwanegu cwestiynau newydd er mwyn
sicrhau bod pob gweithiwr yn rhydd i ymuno
ag Undeb Llafur. 

Allwedd
Glas = Cam gweithredu a gwblhawyd
Gwyrdd = Cam gweithredu ar y trywydd iawn
Dim lliw = Cam gweithredu heb ei gymryd

DS. Rhifau’r camau gweithredu yn cyd-fynd ag
ymrwymiadau Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru 
ar Gadwyni Cyflenwi Moesegol
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Camau gweithredu ychwanegol a nodwyd ar gyfer Llywodraeth Cymru – Sue 
Hurrell

CAM GWEITHREDU 

Llunio a gweithredu cynllun Gwobrwyo a Chydnabod gan ystyried
gwborau Efydd, Arian ac Aur. 

Datblygu cyfres o negeseuon allweddol / pethau y gellir eu dyfynu
e.e. ‘pryd mae bargen yn troi’n drosedd’, er mwyn helpu i
ymgysylltu â’r cyhoedd

Datblygu deunydd ar gyfer yr ymgyrch / ymgyrchoedd wedi’u
targedu

Ystyried defnyddio codau QR ar bosteri


