
Ffurflen Gaffael – Cerdyn Prynu Cymraeg 

CEISIADAU AM GERDYN NEWYDD – CWBLHEWCH DUDALENNAU 1 A 2 

NEWIDIADAU I’R CERDYN SYDD GENNYCH EISOES – CWBLHEWCH 

DUDALENNAU 3 A 4 YN UNIG 

Cwblhewch bob adran felen  

Cais am gerdyn newydd:- 

Math o gerdyn y gofynnir amdano (dileer yn ôl yr angen):- 

 Haen 1 – Teithio, Cynhaliaeth a Threuliau Sylfaenol 
  

 Haen 2 –Adran (yn cynnwys Teithio, Cynhaliaeth a Threuliau)  
D.S. Mae’r Brifysgol, fel arfer, yn gweithredu polisi llym o un cerdyn fesul adran ond darperir 
cardiau haen 2 unigol mewn achosion eithriadol, oherwydd anghenion busnes. 
 

 Haen 3 – Cardiau prynu gyda chyflenwyr penodol.  
Cardiau gyda  chyflenwyr penodol ar gyfer mwy nag un trafodyn 

 
Yn gyffredinol, cyfyngir y rhesymau dros gymeradwyo ceisiadau am gardiau i:- 
 

 Haen 1: unigolion sy’n teithio yn y DU neu dramor yn rheolaidd, o leiaf unwaith y mis. 
D.S. – Polisi’r Brifysgol yw fod pob gwariant yn digwydd trwy gytundebau fframwaith 
os ydynt yn bodoli (yn cynnwys teithio ar fusnes) a bydd peidio â chydymffurfio dim 
ond yn dderbyniol mewn amgylchiadau eithriadol lle ceir mantais amlwg i’r Brifysgol a 
lle na fydd goblygiadau cyfreithiol niweidiol yn codi. 
 

 Haen 2: lle nad oes cerdyn adrannol eisoes ar gael, neu oherwydd gofynion eithriadol 
oherwydd anghenion busnes (rhowch fanylion isod, os yw’n berthnasol). 
 

 Haen 3: ar gyfer trafodion niferus a rheolaidd, isel eu gwerth gyda’r un cyflenwr, ar yr 
amod fod y cyflenwr yn derbyn taliadau Visa a hefyd ar yr amod fod y trefniant cyflenwi 
yn cyd-fynd â’r Rheoliadau a’r Gweithdrefnau Ariannol. 

 
Nodwch yn y blwch isod y rhesymau dros ofyn am gerdyn a manylu ar ei bwrpas arfaethedig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uchafswm y terfyn credyd misol y gofynnir amdano ar gyfer y cerdyn      £ 
 
Uchafswm y terfyn ar gyfer trafodion unigol y gofynnir amdano     £ 
 
 
COFIWCH SICRHAU BOD Y FFURFLEN WEDI’I LLOFNODI A’I CHYMERADWYO’N BRIODOL 
CYN EI CHYFLWYNO 
 
1. Ymgeisydd (deiliad arfaethedig y cerdyn) 

Enw: ………………………………………….. Swydd:  …………………………………… 

Dyddiad:  ……………………….   Llofnod:…………………………………….. 

2. Goruchwyliwr y cerdyn (y sawl sy’n gyfrifol am wirio ac awdurdodi trafodion deiliad y cerdyn) 



  

Enw: ………………………………………….. Swydd:  …………………………………… 

Dyddiad:  ……………………….   Llofnod:…………………………………….. 

 

3. Cyfarwyddwr yr Athrofa (neu enwebai) neu Bennaeth yr Adran (adrannau Gwasanaeth) 

 

Enw: ………………………………………….. Swydd:  …………………………………… 

Dyddiad:  ……………………….   Llofnod:…………………………………….. 

 

4. Llofnodwr awdurdodedig Ymchwil, Busnes ac Arloesi (os yw’n berthnasol) 

(Gall y Rheolwr Caffael ddewis ymgynghori’n annibynnol yn ogystal)  

 

Enw: ………………………………………….. Swydd:  …………………………………… 

Dyddiad:  ……………………….   Llofnod:………………………………………… 

 

ARGYMHELLIAD I’R UWCH DÎM RHEOLI (wedi’i gwblhau gan y Rheolwr Caffael) 

 

Sylwadau ar y cais, ar gyfer y Cyfarwyddwr Cyllid 

 

ANGEN 
 

  

  
BODLONI'R GOFYNION O SAFBWYNT CAFFAEL/CYDYMFFURFIO 

  
 

MESURAU LLINIAROL (fel sy’n berthnasol) 

  
 

 

 

Enw:        Swydd: CAFFAEL 

 

Dyddiad:         Llofnod:  

 

Llofnodwr Awdurdodedig – Cyfarwyddwr Cyllid  

 

Cymeradwywyd gan:- 

Enw: ………………………………………….. Swydd:  …………………………………… 

Dyddiad:  ……………………….   Llofnod:……………………………………. 

 

Rheswm dros wrthod (fel sy’n berthnasol) a chyfarwyddiadau pellach 

 
 
 

 

GOFYNNWN I CHI DDYCHWELYD Y FFURFLEN WEDI’I CHWBLHAU AT Y RHEOLWR CAFFAEL. TRWY 

GYFLWYNO’R FFURFLEN HON, MAE POB LLOFNODWR YN DERBYN RHEOLIADAU A GWEITHDREFNAU 

ARIANNOL Y BRIFYSGOL,  AC YN CYTUNO I LYNU WRTHYNT A CHYDYMFFURFIO Â HWY WRTH 

DDEFNYDDIO’R CERDYN HWN, OS Y’I CYMERADWYIR.  


