
Sgorio canllawiau

Eich sgôr cyfartalog

Cwestiwn 16

A oes gennych fecanwaith cwynion cyflogaeth effeithiol ar gyfer eich cadwyn gyflenwi?

N/A
54321

3.6. Sefydlu mecanwaith cwynion cyflogaeth

Sgôr 5 = Mecanwaith cwynion cyflogaeth ar 

waith sy’n gyson â’r egwyddorion canlynol: yn 

seiliedig ar ymgysylltu, deialog a chyfryngu, yn 

gyfreithlon, yn hygyrch ac yn hawdd ei ddeall, 

yn ddiogel, yn rhagfynegol, yn deg, yn dryolyw, 

yn gydnaws â hawliau ac yn ffynhonnell 

dysgu parhaus.

Sgôr 3 = Mecanwaith cwynion cyflogaeth ar 

waith ond nid yw’n gyson â rhai o’r 
egwyddorion hyn.

Sgôr 1 = Mecanwaith cwynion cyflogaeth yn cael 

ei ddatblygu.

Scoring guidance

Cwestiwn 17

Cwestiwn 18

Pa ganran o’ch categorïau gwariant – cynnyrch, gwasanaethau ac asedau – y mae iddynt 

risgiau cynaliadwyedd sylweddol (gan gynnwys cyfleoedd), a all amlygu proses reoli 

strategol trwy gydol y broses caffael a rheoli contractau mewn perthynas â chynaliadwyedd?

A yw eich proses gynllunio yn galluogi i risigiau cynaliadwyedd pwysig (gan gynnwys 

cyfleoedd) gael eu hintegreiddio i’r strategaeth categorïau?

N/A

N/A
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Sgôr 5 = 80%+

Sgôr 3 = 50%+ 

Sgôr 1 = Llai nag 20% neu ansicrwydd ynghylch 

pa weithgareddau cyrchu sy’n cynrychioli 

risgiau cynaliadwyedd sylweddol (gan gynnwys 

cyfleoedd).

Sgôr 5 = Mae’r broses gynllunio yn cefnogi 

staff mewn modd effeithlon ac effeithiol i 

gyflawni’r canlynol: 

• asesu risgiau cynaliadwyedd perthnasol a 

sylweddol (gan gynnwys cyfleoedd) 

• gwerthuso’r holl gostau yr eir iddynt yn 

ystod oes y nwyddau neu’r gwasanaethau 

• dadansoddi anghenion sefydliadol a’r modd 

y gellid eu herio i gyflawni amcanion 

cynaliadwyedd 

• dadansoddi’r modd y gall y farchnad gefnogi 

ein hamcanion cynaliadwyedd orau

Sgôr 3 = Mae’r broses gynllunio yn cefnogi 

mwyafswm yr uchod a gellid ei gwella.

Sgôr 1 = Mae’r broses gynllunio yn cefnogi 

rhai o’r uchod ond nid yw’n effeithlon nac 

yn effeithiol.

4. Integreiddio cynaliadwyedd i’r broses gaffael

Mae Adran 4 yn parhau 

ar y dudalen nesaf

Dyma eich canlyniadau perfformiad ISO 20400 cyfredol:
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3.0
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1. Deall yr hanfodion

2. Polisi a Strategaeth

4. Y Broses Gaffael

3.1. Llywodraethu 
caffael

3.2. Galluogi pobl

3.3. Adnabod a ymgysylltu 

â rhanddeiliaid

3.4. Pennu blaenoriaethau 

caffael cynaliadwy

3.5. Mesur a gwella 
perfformiad

3.6. Sefydlu a mecanwaith cwyno

Beth ‘nawr?

Byddem yn falch o gael eich adborth.

Dylai fod gennych naw rhif.

Rhowch y rhifau hyn ar linell gyfatebol 

y diagram radar gyferbyn. Pan fyddwch 

wedi rhoi pob sgôr ar y diagram, gellwch 

gysylltu’r dotiau i ddatgelu eich 

canlyniadau perfformiad ISO 20400.

iso20400.org
@ISO_20400

Sustainable Procurement
ISO Twenty-Four-Hundred

Hoffem wybod pa mor ddefnyddiol y mae’r 

ddogfen hunanasesu.
nfonwch neges e-bost at Carole Ann: 

caroleasmith@actionsustainability.com

Hunanasesiad
Gellwch hunanasesu cynnydd 
eich sefydliad o ran alinio ag 
ISO 20400 trwy ateb yr 20 o 
gwestiynau syml hyn.

Yn syml, atebwch y cwestiynau trwy dicio un o’r bocsys 
sgôr yn seiliedig ar eich asesiad yn ôl y canllaw sgorio.

Yna, cyfrifwch sgôr gyfartalog pob adran a rhowch y rhif 
hwn ar y diagram radar. 

Pan fyddwch wedi rhoi pob sgôr ar y diagram, gellwch 
gysylltu’r dotiau i ddatgelu eich canlyniadau 
perfformiad ISO 20400.

Sut?



Sgorio canllawiau

Eich sgôr cyfartalog

Sgôr 5 = Mae’r polisi a’r strategaeth yn cwmpasu 
materion caffael amgylcheddol, cymdeithasol 
ac economaidd, ac yn canolbwyntio ar bob 
effaith bwysig yn y cadwyni cyflenwi. Mae hefyd 
yn gyson â sbardunau a ystyrir yn rhai difrifol 
gan y Diwydiant a’r sefydliad, fel ei gilydd.

Sgôr 3 = Mae nifer o effeithiau a sbardunau 
pwysig yn cael eu hadlewyrchu o ran 
cynaliadwyedd.

Sgôr 1 = Nid oes gan y sefydliad bolisi na 
strategaeth, neu maent yn gyffredinol iawn.

Cwestiwn 1

Cwestiwn 2

A yw polisi a strategaeth eich sefydliad yn adlewyrchu effeithiau cynaliadwyedd pwysig eich 
cadwyni cyflenwi a’ch sbardunau sefydliadol ar gaffael cynaliadwy?

A yw polisi a strategaeth eich sefydliad yn gyson ag egwyddorion ymarfer diwydrwydd 
dyladwy mewn cadwyni cyflenwi estynedig?

N/A

N/A
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1. Deall y hanfodion

Sgôr 5 = Mae’r polisi a’r strategaeth yn mynegi’n 
eglur y modd y mae’r sefydliad yn nodi, asesu, 
atal, lliniaru ac yn cyfrif am effeithiau 
cynaliadwyedd andwyol a phosibl yn y cadwyni 
cyflenwi, a hynny’n rhan o’r broses gwneud 
penderfyniadau a rheoli risgiau. Mae hefyd yn 
cydnabod pwysigrwydd rhoi arferion caffael 
cyfrifol ar waith nad ydynt yn arwain at 
effeithiau andwyol.

Sgôr 3 = Mae’r cysyniad o ddiwydrwydd dyladwy, 
fel y’i mynegir uchod, yn cael ei gynnwys yn 
rhannol yn y polisi a’r strategaeth.

Sgôr 1 = Dim cyfeiriad at ddiwydrwydd dyladwy.



Sgorio canllawiau

Cwestiwn 3

Cwestiwn 4

A oes gennych ymrwymiad ffurfiol i gaffael cynaliadwy gan yr uwch-reolwyr?

A oes yna atebolrwyddau eglur wedi cael eu sefydlu ar gyfer caffael cynaliadwy?

N/A

N/A
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2. Integreiddio cynaliadwyedd i bolisi a strategaeth caffael 
y sefydliad

Sgôr 5 = Ymrwymiad i gaffael cynaliadwy 
wedi ei ddatgan mewn dogfen gyhoeddus 
a’i ardystio ar lefel yr uwch-reolwyr.

Sgôr 3 = Ymrwymiad wedi ei ddatgan mewn 
dogfennau neu weithdrefnau mewnol.

Sgôr 1 = Dim ymrwymiad ffurfiol ond gwaith 
ar y gweill.

Sgôr 5 = Rolau a chyfrifoldebau caffael 
cynaliadwy wedi cael eu diffinio’n eglur, gan 
gynnwys rhai penderfynwyr allweddol y tu allan 
i’r swyddogaeth gaffael a/neu gynaliadwyedd, 
lle bo hynny’n berthnasol.

Sgôr 3 = Rolau a chyfrifoldebau caffael 
cynaliadwy wedi cael eu diffinio’n eglur ar 
gyfer y swyddogaeth gaffael a/neu 
gynaliadwyedd yn unig.

Sgôr 1 = Rolau a chyfrifoldebau yn cael eu 
datblygu.

Mae Adran 2 yn parhau 
ar y dudalen nesaf



Sgorio canllawiau

Eich sgôr cyfartalog

Cwestiwn 5

A oes gennych amcanion a nodau caffael cynaliadwy CAMPUS sy’n gwbl gyson â 
blaenoriaethau eich sefydliad?

N/A 54321

Sgôr 5 = Amcanion CAMPUS wedi eu 
pennu ar gyfer pob mater cynaliadwyedd â 
blaenoriaeth sy’n benodol i’r gweithgarwch 
caffael a’r gadwyn gyflenwi.

Sgôr 3 = Amcanion wedi eu datgan, ond nid 
yn rhai CAMPUS, nac yn mynd i’r afael â phob 
mater mewn modd cynhwysfawr.

Sgôr 1 = Dim amcanion, ond gwaith ar y gweill.

Sgôr 5 = Mae perfformiad caffael cynaliadwy 
yn cael ei adolygu’n rheoliadd gyda’r holl 
randdeiliaid allweddol, ac mae’r sefydliad yn 
sicrhau bod y cynnydd yn unol ag amcanion 
CAMPUS.

Sgôr 3 = Mae perfformiad caffael cynaliadwy 
yn cael ei adolygu’n rheolaidd gan o leiaf 
Cynaliadwyedd a Chaffael.

Sgôr 1 = Ddim yn cael ei adolygu’n rheolaidd, 
ond gwaith ar y gweill.

Cwestiwn 6

A yw perfformiad caffael cynaliadwy yn cael ei adolygu’n rheolaidd gyda rhanddeiliaid 
allweddol?

N/A 54321

2. Integreiddio cynaliadwyedd i bolisi a strategaeth caffael 
y sefydliad (parhad)



Sgorio canllawiau

Eich sgôr cyfartalog

Cwestiwn 7

A yw caffael cynaliadwy wedi cael ei integreiddio i’ch proses llywodraethu caffael?

N/A 54321

3.1. Llywodraethu caffael

Sgôr 5 = Proses lywodraethu ar waith sy’n 
cwmpasu’r holl waith caffael cynaliadwy ar 
gyfer cwmpas llawn y gweithgarwch caffael 
(e.e. categorïau, cyflenwyr, contractau), gan 
gynnwys rheolau a chanllawiau eglur mewn 
perthynas â gweithdrefnau a systemau.

Sgôr 3 = Proses lywodraethu ar waith, ond nid 
yw’n cynnwys cwmpas llawn y gweithgarwch 
caffael, a/neu mae’n ddiffygiol o ran rheolau 
a chanllawiau eglur mewn perthynas â 
gweithdrefnau a systemau.

Sgôr 1 = Proses lywodraethu yn cael ei datblygu.



Sgorio canllawiau

Eich sgôr cyfartalog

Cwestiwn 8

A yw swydd-ddisgrifiadau, amcanion a chynlluniau datblygu personol unigolion sy’n gyfrifol 
am gaffael nwyddau a gwasanaethau yn cynnwys caffael cynaliadwy?

N/A 54321

3.2. Galluogi pobl

Sgôr 5 = Elfennau caffael cynaliadwy wedi eu 
diffinio’n eglur mewn swydd-ddisgrifiadau, 
amcanion a chynlluniau datblygu personol, gan 
gynnwys y rhai o eiddo penderfynwyr allweddol 
y tu allan i’r swyddogaeth caffael, lle bo hynny’n 
briodol.

Sgôr 3 = Elfennau caffael cynaliadwy wedi eu 
diffinio’n eglur mewn swydd-ddisgrifiadau, 
amcanion a chynlluniau datblygu personol yn 
achos y swyddogaeth gaffael yn unig

Sgôr 1 =  Elfennau caffael cynaliadwy yn cael 
eu datblygu.

Sgôr 5 = Mae pob aelod o staff perthnasol, gan 
gynnwys penderfynwyr allweddol y tu allan i’r 
swyddogaeth caffael, yn cael eu cefnogi mewn 
modd gweithredol i feithrin eu galluogrwydd o 
ran caffael cynaliadwy.

Sgôr 3 = Mae mwy na 50% o’r staff perthnasol 
yn cael eu cefnogi mewn modd gweithredol 
i feithrin eu galluogrwydd o ran caffael 
cynaliadawy.

Sgôr 1 =  Y cymorth i feithrin galluogrwydd o ran 
caffael cynaliadwy yn cael ei ddatblygu.

Cwestiwn 9

A yw unigolion sy’n gyfrifol am gaffael nwyddau a gwasanaethau yn cael cymorth i feithrin 
eu gallugorwydd o ran caffael cynaliadwy, e.e. trwy gyfrwng diwylliant sefydliadol cefnogol, 
a thrwy fynediad at hyfforddiant, arweiniad a dysgu ar gaffael cynaliadwy sy’n deillio o 
gydweithrediad a chyngor proffesiynol ar gynaliadwyedd?

N/A 54321



Sgorio canllawiau

Eich sgôr cyfartalog

Cwestiwn 10

Cwestiwn 11

Cwestiwn 12

A ydych yn nodi eich rhanddeiliaid caffael cynaliadwy mewnol ac allanol ac yn ymgysylltu 
â nhw?

A ydych yn ymgysylltu â’ch cadwyni cyflenwi i gyflawni eich nodau cynaliadwyedd trwy 
fentrau megis cynlluniau datblygu cyflenwyr, rheoli perthnasoedd â chyflenwyr, meithrin 
gallu, amrywiaeth y cyflenwyr, neu fentrau cynaliadwyedd sy’n seiliedig ar ddiwydiant 
neu nwyddau? 

A ydych yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol eraill i gyflawni eich blaenoriaethau caffael 
cynaliadwy, e.e. sefydliadau llywodraethol ac anllywodraethol?

N/A

N/A

N/A
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3.3. Nodi rhanddeiliaid ac ymgysylltu â nhw

Sgôr 5 = Ymarfer mapio rhanddeiliaid wedi cael 
ei gynnal yn ystod y 12 mis diwethaf, rhaglen 
weithredol i ymgysylltu â rhanddeiliaid ar waith, 
sy’n cynnwys swyddogaethau mewnol, cadwyni 
cyflenwi a rhanddeiliaid eraill.

Sgôr 3 = Gwaith anffurfiol i ymgysylltu â 
rhanddeiliaid yn digwydd yn rheolaidd.

Sgôr 1 =  Cynllun rheoli rhanddeiliaid ar y gweill.

Sgôr 5 = Mentrau ar waith i gwmpasu pob 
cyflenwr a/neu fater cynaliadwyedd allweddol.

Sgôr 3 = Rhai mentrau ar waith yn achos rhai 
cyflenwyr a materion cynaliadwyedd allweddol.

Sgôr 1 = Mentrau’n cael eu datblygu.

Sgôr 5 = Mentrau ar waith i gwmpasu pob 
cyflenwr a/neu fater cynaliadwyedd allweddol.

Sgôr 3 = Rhai mentrau ar waith yn achos rhai 
cyflenwyr a materion cynaliadwyedd allweddol.

Sgôr 1 = Mentrau’n cael eu datblygu.



Sgorio canllawiau

Eich sgôr cyfartalog

Cwestiwn 13

A ydych wedi pennu blaenoriaethau caffael cynaliadwy ar gyfer categorïau allweddol o ran 
gwariant, cyflenwyr a/neu faterion cynaliadwyedd?

N/A 54321

3.4. Pennu blaenoriaethau caffael cynaliadwy

Sgôr 5 = Y gwaith o bennu blaenoriaethau i 
ymgorffori pob categori, cyflenwr a mater 
cynaliadwyedd allweddol wedi ei gwblhau 
yn ystod y 12 mis diwethaf.

Sgôr 3 = Y gwaith pennu blaenoriaethau wedi 
ei gwblhau’n rhannol neu wedi ei gyflawni yn 
ystod y 36 mis diwethaf.

Sgôr 1 = Y broses pennu blaenoriaethau wedi 
ei chynllunio.



Sgorio canllawiau

Eich sgôr cyfartalog

Cwestiwn 14

Cwestiwn 15

A ydych wedi diffinio nifer cyfyngedig o fatricsau a dangosyddion perfformiad sylweddol 
bwysig sy’n ofynnol gennych o’ch swyddogaethau mewnol a’ch cadwyni cyflenwi? A ydych 
wedi cyfathrebu’r rhain mewn modd ffurfiol?

A ydych yn casglu data perfformiad o’ch swyddogaethau mewnol a’ch cadwyni cyflenwi fel 
mater o drefn? A ydych yn defnyddio’r data hyn i reoli perfformiad?

N/A

N/A
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3.5. Mesur a gwella perfformiad

Sgôr 5 = Y matricsau a’r dangosyddion wedi 
cael eu diffinio a’u hymgorffori’n llawn i 
amcanion a chontractau’r rhanddeiliaid yn 
achos pob categori a chyflenwr allweddol, ac 
yn gyson ag egwyddorion caffael cynaliadwy.

Sgôr 3 = Y matricsau a’r dangosyddion wedi eu 
diffinio ond heb eu hymgorffori’n llwyr.

Sgôr 1 = Y matricsau a’r dangosyddion yn cael 
eu datblygu.

Sgôr 5 = Gwaith cynhwysfawr o ran casglu data, 
adolygu perfformiad, dadansoddi tueddiadau a 
chamau adferol.

Sgôr 3 = Nid yw’r gwaith casglu data yn 
cwmpasu pob effaith. Peth gwaith dadansoddi 
a rheoli perfformiad, ond nid yw’n gynhwysfawr.

Sgôr 1 = Gwaith casglu data yn cael ei ddatblygu.



Sgorio canllawiau

Eich sgôr cyfartalog

Cwestiwn 16

A oes gennych fecanwaith cwynion cyflogaeth effeithiol ar gyfer eich cadwyn gyflenwi?

N/A 54321

3.6. Sefydlu mecanwaith cwynion cyflogaeth

Sgôr 5 = Mecanwaith cwynion cyflogaeth ar 
waith sy’n gyson â’r egwyddorion canlynol: yn 
seiliedig ar ymgysylltu, deialog a chyfryngu, yn 
gyfreithlon, yn hygyrch ac yn hawdd ei ddeall, 
yn ddiogel, yn rhagfynegol, yn deg, yn dryolyw, 
yn gydnaws â hawliau ac yn ffynhonnell 
dysgu parhaus.

Sgôr 3 = Mecanwaith cwynion cyflogaeth ar 
waith ond nid yw’n gyson â rhai o’r 
egwyddorion hyn.

Sgôr 1 = Mecanwaith cwynion cyflogaeth yn cael 
ei ddatblygu.



Scoring guidance

Cwestiwn 17

Cwestiwn 18

Pa ganran o’ch categorïau gwariant – cynnyrch, gwasanaethau ac asedau – y mae iddynt 
risgiau cynaliadwyedd sylweddol (gan gynnwys cyfleoedd), a all amlygu proses reoli 
strategol trwy gydol y broses caffael a rheoli contractau mewn perthynas â chynaliadwyedd?

A yw eich proses gynllunio yn galluogi i risigiau cynaliadwyedd pwysig (gan gynnwys 
cyfleoedd) gael eu hintegreiddio i’r strategaeth categorïau?

N/A

N/A
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Sgôr 5 = 80%+

Sgôr 3 = 50%+ 

Sgôr 1 = Llai nag 20% neu ansicrwydd ynghylch 
pa weithgareddau cyrchu sy’n cynrychioli 
risgiau cynaliadwyedd sylweddol (gan 
gynnwys cyfleoedd).

Sgôr 5 = Mae’r broses gynllunio yn cefnogi 
staff mewn modd effeithlon ac effeithiol i 
gyflawni’r canlynol: 
• asesu risgiau cynaliadwyedd perthnasol a 
sylweddol (gan gynnwys cyfleoedd) 
• gwerthuso’r holl gostau yr eir iddynt yn 
ystod oes y nwyddau neu’r gwasanaethau 
• dadansoddi anghenion sefydliadol a’r modd 
y gellid eu herio i gyflawni amcanion 
cynaliadwyedd 
• dadansoddi’r modd y gall y farchnad gefnogi 
ein hamcanion cynaliadwyedd orau

Sgôr 3 = Mae’r broses gynllunio yn cefnogi 
mwyafswm yr uchod a gellid ei gwella.

Sgôr 1 = Mae’r broses gynllunio yn cefnogi 
rhai o’r uchod ond nid yw’n effeithlon nac 
yn effeithiol.

4. Integreiddio cynaliadwyedd i’r broses gaffael

Mae Adran 4 yn parhau 
ar y dudalen nesaf



Sgorio canllawiau

Eich sgôr cyfartalog

Cwestiwn 19

A yw eich proses gyrchu yn galluogi i risgiau cynaliadwyedd pwysig (gan gynnwys 
cyfleoedd) gael eu rheoli?

N/A 54321

Sgôr 5 = Mae’r broses contractau a rheoli 
cyflenwyr yn cefnogi staff mewn modd 
effeithlon ac effeithiol i gyflawni’r canlynol: 
• rheoli perfformiad cynaliadwyedd cyflenwyr 
mewn modd gweithredol 
• lle bo hynny’n briodol, annog mentrau ar y cyd 
rhwng cyflenwyr/cwsmeriaid mewn perthynas 
â chynaliadwyedd 
• rheoli methiant cyflenwyr i fodloni gofynion 
cynaliadwyedd 
• cofnodi gwersi a ddysgwyd a’u defnyddio yn y 
gweithgaredd cyrchu nesaf.

Sgôr 3 = Mae’r broses gyrchu yn cefnogi 
mwyafswm yr uchod a gellid ei gwella.

Sgôr 1 = Mae’r broses gyrchu yn cefnogi rhai o’r 
uchod ond nid yw’n effeithlon nac yn effeithiol.

Sgôr 5 = Mae’r broses gyrchu yn cefnogi staff 
mewn modd effeithlon ac effeithiol i gyflawni’r 
canlynol: 
• gwerthuso cyflenwyr o ran galluogrwydd, 
cymhwyster a phrofiadau mewn perthynas â 
chynaliadwyedd 
• gwerthuso cynnyrch a gwasanaethau o ran 
gofynion, ardystiadau a labeli mewn perthynas 
â chynaliadwyedd 
• integreiddio elfennau cynaliadwyedd i’r 
gofynion perfformiad, y meini prawf gwerthuso 
a’r gofynion contractiol 
• cynnwys cynaliadwyedd yn y broses negodi

Sgôr 3 = Der Beschaffungsprozess unterstützt 
die meisten der oben genannten Punkte und 
könnte verbessert werden..

Sgôr 1 = Der Sourcing-Prozess unterstützt eini-
ge der obigen Punkte, ist jedoch nicht effizient 
oder effektiv.

Cwestiwn 20

A yw eich proses contractau a rheoli cyflenwyr yn galluogi i risgiau cynaliadwyedd pwysig 
(gan gynnwys cyfleoedd) gael eu rheoli ac i’r amcanion cynaliadwyedd gael eu cyflawni?

N/A 54321

4. Integreiddio cynaliadwyedd i’r broses gaffael (parhad)
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3.3. Adnabod a ymgysylltu 
â rhanddeiliaid

3.4. Pennu blaenoriaethau 
caffael cynaliadwy

3.5. Mesur a gwella 
perfformiad

3.6. Sefydlu a 
mecanwaith cwyno

Beth ‘nawr?

Byddem yn falch o gael eich adborth.

Dylai fod gennych naw rhif.

Rhowch y rhifau hyn ar linell gyfatebol 
y diagram radar gyferbyn. Pan fyddwch 
wedi rhoi pob sgôr ar y diagram, gellwch 
gysylltu’r dotiau i ddatgelu eich 
canlyniadau perfformiad ISO 20400.

iso20400.org @ISO_20400 Sustainable Procurement ISO Twenty-Four-Hundred

Hoffem wybod pa mor ddefnyddiol y mae’r 
ddogfen hunanasesu.

nfonwch neges e-bost at Carole Ann: 
caroleasmith@actionsustainability.com


