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Canllawiau i Ymgeiswyr 
Prynu Nwyddau a Gwasanaethau 
 
Cael Dyfynbrisiau ac Amcangyfrifon  
 

Os ydych yn gwneud cais am gyllid i brynu offer neu nwyddau, ymgymryd â gwaith adeiladu ac ati, yn gyntaf bydd angen i chi 
nodi'n union beth rydych chi ei eisiau, ac yna cael dyfynbrisiau gan gyflenwyr neu gontractwyr. Mae'r hyn sydd ei angen arnom 
gennych yn dibynnu ar y gost debygol:   
 
1. Nwyddau a Gwasanaethau sy'n debygol o gostio llai na £5,000: un dyfynbris ysgrifenedig sydd ei angen – mae 

esgidiau sgrin yn iawn. 
2. Nwyddau a Gwasanaethau £5,000 - £20,000: manyleb a thri dyfynbris ysgrifenedig sydd eu hangen. 
3. Nwyddau a Gwasanaethau £20,000+: angen manyleb fanwl a thendr cystadleuol. 
 
Os oes gennych unrhyw amheuaeth am yr hyn sydd ei angen – neu (er enghraifft) dim ond un cyflenwr sydd ar gael ar gyfer y 
nwyddau a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch fel mai dim ond un dyfynbris y gallwch ei roi - siaradwch â ni. 
 
 

Gwario Arian Grant yn Lleol 
 
Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd am gefnogi busnesau a chyflenwyr lleol drwy ei chyllid. Rydym am sicrhau, 
cyn belled ag y bo modd, bod arian a fuddsoddir mewn cymunedau yn aros yn y cymunedau hynny, tra hefyd yn sicrhau bod 
costau'n gystadleuol ar y cyfan a bod modd dangos gwerth am arian. 
 
Pan fyddwch yn prynu gan fusnes annibynnol sy'n eiddo i'r ardal leol, mae eich arian yn helpu i gryfhau'r economi leol. 
 
Rydym yn croesawu ceisiadau sy'n ymrwymo i ddefnyddio contractwyr lleol a phrynu o siopau lleol lle bynnag y bo modd. Os 
hoffech ddefnyddio cyflenwr lleol ond eu bod yn ddrutach nag eraill mewn mannau eraill, nodwch y sefyllfa a chyflwyno achos. 

 
Lleihau'r Effaith Amgylcheddol 
Dylai prosiectau anelu at gael yr effaith amgylcheddol leiaf – dylent, er enghraifft: 
1. osgoi plastigau untro lle bynnag y bo modd (gan gynnwys balwnau, poteli plastig a chwpanau ac ati) 
2. ailddefnyddio ac ailgylchu lle bynnag y bo'n bosibl 
3. ystyried masnachu moesegol ac opsiynau Masnach Deg  
 
Gweler hefyd: Nodyn Cyfarwyddyd Edrych ar ôl y Blaned 
 

Prynu Cerbyd  
 
Os yw'r sefydliad neu'r busnes yn bwriadu prynu cerbyd i ategu gweithgarwch arferol, gofynnwn i chi fod yn glir iawn i egluro 

beth fyddai'r effaith ar y sefydliad neu'r busnes gyda'r buddsoddiad hwn a rhoddir ystyriaeth i sut y gellir talu am y costau 

parhaus i weithredu a chynnal a chadw'r cerbyd.  Byddem yn disgwyl gweld tystiolaeth y gallwch dalu am MOT / yswiriant a 

chostau cynnal a chadw parhaus. 

Mae'n bwysig bod yr hyn a ariennir gennym yn hirhoedlog ac yn cael effaith ac felly ni fyddem ond yn ystyried ceisiadau i brynu 

cerbydau: 

1. o garej ag enw da 

2. gydag o leiaf dri mis o warant lawn  

Ni fyddem fel arfer yn ystyried ceisiadau i dalu am brydlesu cerbydau.   

Os ydych yn sefydliad cymunedol ac yn awyddus i brynu cerbydau i gyflawni prosiectau budd cymunedol, byddem yn eich annog 

i ystyried atebion teithio ar draws yr ardal a sut y gallai'r gymuned ehangach ddefnyddio'r ased hwn fel cyfleuster a rennir.   


