
Siarter y Gadwyn Gyflenwi

Egwyddor Agored a Thryloyw Datblygiad y Gadwyn Gyflenwi Perfformiad

Ymrwymiad 
Pŵer Niwclear 
Horizon 

•  Trin POB cyflenwr (pob haen) â pharch a 
gweithredu’n ddidwyll bob amser

• Trin pob gohebiaeth yn gyfrinachol
•  Cyhoeddi cynlluniau caffael yn amserol er 

mwyn dangos pa gyfleoedd sydd ar y gweill  
a phryd

• Manylebau clir ar gyfer pob caffaeliad
•  Manylion cyswllt yn cael eu diffinio’n glir a’u 

diweddaru’n rheolaidd ar gyfer y gadwyn 
gyflenwi gyfan at ddiben cyfathrebu amserol

•  Cyfathrebu â’r gadwyn gyflenwi yn rheolaidd, 
gan amlygu datblygiadau a chyfleoedd newydd

•  Diffinio a chyfathrebu’n glir yr hyn sydd ei 
angen er mwyn cymhwyso fel partner  
cyflenwi Horizon

•  Gwneud yn siŵr bod y gymuned leol a’r 
gadwyn gyflenwi yn cael gwybod am gyfleoedd 
newydd ac yn cael cyfle teg i gystadlu

•  Gwneud yn siŵr ein bod yn agored i arloesedd 
a heriau er mwyn sicrhau’r perfformiad a’r 
effeithlonrwydd gorau posib

•  Gwneud yn siŵr bod y Gymraeg a diwylliant 
Cymru yn cael ystyriaeth a pharch priodol yn 
ein gweithgareddau cadwyn gyflenwi

•  Cefnogi’r gadwyn gyflenwi drwy esbonio’r 
hyn a ddisgwylir er mwyn dod yn bartner 
cyflenwi Horizon o ran gofynion iechyd, 
diogelwch, yr amgylchedd, cynaliadwyedd, 
ansawdd, diwylliant diogelwch niwclear, 
amser a chost, mewn ffordd eglur a thryloyw

•  Sicrhau mai dim ond cyflenwyr cymeradwy a 
ddefnyddir bob tro wrth gaffael  

•  Gweithio gyda Llywodraeth y DU, 
Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a 
phartneriaid perthnasol er mwyn datblygu 
cadwyn gyflenwi ar gyfer y dyfodol i 
ddarparu’r ABWR cyntaf yn y DU

•  Chwilio am gyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi i 
ddatblygu sgiliau a medrusrwydd i ddarparu’r 
ABWR cyntaf yn y DU

•  Gweithio gyda phartneriaid cyflenwi Haen 
1 a 2 i sicrhau eu bod yn cynnig cyfleoedd i 
gadwyni cyflenwi’r DU a chadwyni cyflenwi 
lleol (pob haen)

•  Hybu gwelliannau parhaus yn y gadwyn 
gyflenwi

•  Diogelwch ac ansawdd yn norm a rhaid i 
bartneriaid cyflenwi ym mhob haen barhau i 
ddiwallu gofynion Horizon

•  Rhoi adborth gonest a chlir ar berfformiad 
a disgwyl i bartneriaid cyflenwi ddarparu 
gwybodaeth agored a thryloyw ar gais

•  Rhoi gwybodaeth glir a manwl am ofynion 
Horizon mewn perthynas â diogelwch, 
ansawdd, amser a chost, gan roi sylw arbennig 
i ddull o weithredu sy’n mynnu bod rhaid bod 
‘yn ‘iawn y tro cyntaf’  

•  Defnyddio data gwrthrychol i ddadansoddi 
dangosyddion blaengar a llai blaengar am 
berfformiad cyflenwyr a chyfathrebu’n rheolaidd 
am broblemau posib y gadwyn gyflenwi

•  Defnyddio’r gwersi a ddysgwyd a rhannu 
gwybodaeth gyda’r gadwyn gyflenwi i helpu 
gyda gweithgareddau parhaus a bod yn  
sail iddynt 

•  Sicrhau gwerth am arian bob amser
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Egwyddor Agored a Thryloyw Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi Perfformio

Ymrwymiad 
y Gadwyn 
Gyflenwi 

• Gohebiaeth gyfoes wrth i sefyllfaoedd newid

• Trin pob gohebiaeth yn gyfrinachol

•  Manylion cyswllt cyfoes i sicrhau bod y bobl 
gywir yn derbyn y wybodaeth

•  Gwneud yn siŵr bod y gymuned leol a’r 
gadwyn gyflenwi yn cael gwybod am 
gyfleoedd newydd ac yn cael cyfle teg i 
gystadlu

•  Sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael eu trin 
â pharch a gonestrwydd, gan gynnwys mewn 
perthynas â’r iaith Gymraeg ac ystyriaethau 
diwylliannol

• Manylebau clir ar gyfer pob caffaeliad

•  Cyfathrebu â’r gadwyn gyflenwi yn rheolaidd, 
gan amlygu datblygiadau a chyfleoedd 
newydd

•  Diffinio a chyfathrebu’n glir yr hyn sydd 
ei angen er mwyn cymhwyso fel partner 
cyflenwi Horizon

•  Edrych am gyfleoedd i gyflwyno arloesedd 
a heriau er mwyn sicrhau’r perfformiad a’r 
effeithlonrwydd gorau posibb

•  Deall a sicrhau eu bod yn bodloni holl ofynion 
Horizon, gan gynnwys gofynion diogelwch, 
ansawdd, amser a chostau

•  Cyflawni’r gofynion hynny a dangos yn glir eu 
bod wedi bodloni’r disgwyliadau

•  Cytuno i ddatblygu cyflenwyr (pob haen) fel y 
bo hynny’n briodol wrth fodloni’r gofynion hyn

•  Cymryd rhan mewn rhaglenni Llywodraeth y 
DU, Llywodraeth Cymru, a rhai cenedlaethol 
a lleol er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni 
gofynion Horizon wrth ddarparu ABWR  
cyntaf y DU

•  Rhoi adborth yn rheolaidd ar y gwelliannau yn 
y cynlluniau er mwyn sicrhau bod perfformiad 
y gadwyn gyflenwi yn gwella o hyd

•   Gweithio gyda phartneriaid cyflenwi Haen 1  
a 2 i wneud yn siŵr eu bod yn bodloni  
gofynion Horizon 

•  Bodloni gofynion iechyd, diogelwch 
ac amgylcheddol Horizon, a dangos 
perfformiadau amgylcheddol a 
chynaliadwyedd cyfrifol

•  Sefydlu metrigau adrodd sy’n dangos eu bod 
yn cydymffurfio â gofynion Horizon

•  Cymryd rhan lawn yn y Rhaglen Camau 
Cywiro (CAP)

•  Partneriaid cyflenwi Haen 1 a 2 i sefydlu 
menter CAP debyg o fewn eu cadwyn 
gyflenwi eu hunain

•  Dangos, pan fo hynny’n briodol, diwylliant 
diogelwch niwclear o fewn y sefydliad ac 
mewn cadwyni cyflenwi ehangach

•  Gwneud yn siŵr bod gwerth am arian yn 
cael ei sicrhau bob amse




