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Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff sector cyhoeddus bennu amcanion Lles yn ei Gynllun Corfforaethol.   

Mae Cynllun Corfforaethol 2017-22 Cyngor Dinas Casnewydd wedi pennu pedwar Amcan Lles sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni ‘Cynllun Lles’ Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Casnewydd yn Un a hefyd Nodau Lles Cymru:  

Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.  

Amcan Lles 2 – Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd 

Amcan Lles 3 – Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn   

Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy 

Er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r Amcanion Lles, mae gwasanaethau’r Cyngor wedi gosod cynllun gwasanaeth pum mlynedd sy'n amlinellu eu hamcanion, eu 

camau gweithredu, eu mesurau perfformiad a'r risgiau o ran cyflawni'r Cynllun Corfforaethol.  Mae pob un o'r amcanion a'r camau gweithredu hyn hefyd yn cefnogi 

datblygu cynaliadwy a phum egwyddor y Ddeddf Llesiant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn yr 

Hirdymor   
 

Pwysigrwydd cydbwyso anghenion byrdymor â'r angen i ddiogelu'r gallu i fodloni 

anghenion hirdymor hefyd.  

Atal 

 

Sut gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu ein helpu i fodloni’n 

hamcanion. 

Integreiddio 

 

Ystyried sut y gall amcanion lles cyrff cyhoeddus effeithio ar bob un o'r nodau lles, ar 

eu hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill. 

Cydweithio 

 

Gweithredu ar y cyd ag unrhyw berson arall (neu wahanol rannau o'r corff ei hun) a allai 

helpu'r corff i gyflawni ei amcanion lles. 

Cynnwys Pobl 

 

Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau lles, a sicrhau bod 

y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae’r corff yn ei gwasanaethu. 

Cyflwyniad  

 

Cyflwyniad  
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Dyletswyddau Statudol Cyngor Dinas Casnewydd 

Wrth ddarparu gwasanaethau'r Cyngor, ceir gwahanol ofynion deddfwriaethol a statudol i'r Cyngor gydymffurfio â hwy.  Mae'r meysydd dyletswyddau statudol 

allweddol yn cynnwys (ymhlith eraill): 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

Y Ddeddf Cydraddoldeb gan gynnwys Dyletswydd Economaidd-Gymdeithasol 

Deddf yr Iaith Gymraeg  

Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2001  

Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015  

Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015   

Trosolwg o'r Gwasanaethau Cyllid 

Mae pedwar tîm yn y gwasanaeth Cyllid: Cyfrifeg; Archwilio Mewnol; Caffael/e-daliadau; a Refeniw.   Gyda'i gilydd, mae'r timau'n darparu cymysgedd amrywiol o 
wasanaethau a gweithgareddau sy'n cefnogi gwasanaethau’r Cyngor; gan bennu fframweithiau polisi cyffredinol ar gyfer y Cyngor cyfan; a Refeniw, fel un o'r 
adrannau cwsmeriaid allanol mwyaf sy'n delio â phob aelwyd a busnes.  Mae enghreifftiau o'r meysydd / swyddogaethau yn cynnwys:  

• Pennu polisi, arfer da, hyfforddiant, cymorth a chydlynu er mwyn galluogi rheolaeth ariannol effeithiol a chynllunio strategol ar gyllideb refeniw net o tua £300m, 
gan gefnogi dros 200 o reolwyr cyllideb/rheolwyr gwasanaethau, Penaethiaid ac Aelodau. 

• Cefnogi'r sefydliad i ddatblygu ei wasanaethau a chyflawni prosiectau allweddol gyda chyngor a chymorth ariannol yn ôl yr angen. 

• Rhoi sicrwydd i'r Cyngor ac Ysgolion ar effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ei drefniadau llywodraethiant, rheoli risg a rheolaeth fewnol ar ei adnoddau ariannol 
ac anariannol gan gynnwys, lle bo angen, ymchwilio i amhriodoldeb / lladrata; 

• Casglu tua £120m o incwm o'r Dreth Gyngor, Ardrethi Busnes a dyledion amrywiol. 

• Rheoli a chefnogi rhyngweithio'r Cyngor â'i gyflenwyr er mwyn sicrhau gwerth am arian drwy e-archebu, taliadau a gwasanaethau cymorth wrth dendro / dyfarnu 
/ rheoli contractau.  

• Cefnogi'r Pennaeth Cyllid i gyflawni ei gyfrifoldebau Adran 151 statudol.   
 
Drwy'r Cynllun Corfforaethol a thu hwnt, bydd y Gwasanaethau Cyllid yn parhau i adeiladu ar gyflawni mwy o swyddogaethau 'hunanwasanaeth' yn fewnol megis 
System Rheoli Cyllidebau'r Cyngor a Chaffael ac yn allanol drwy System Cysylltiadau Cwsmeriaid y Cyngor a Fy Nghyfrif sy’n galluogi preswylwyr a busnesau i 
wneud mwy o daliadau ar-lein.  Mae sicrhau bod adnoddau'r Cyngor yn canolbwyntio ar ei flaenoriaethau allweddol yn gynyddol bwysig a bydd ein Partneriaid 
Busnes Cyllid yn cefnogi ac yn datblygu gwaith cynllunio ariannol, rheoli a llywodraethu cryf ac integredig.  Mae'r tîm Archwilio Mewnol eisoes yn cydweithio â 
Chyngor Sir Fynwy drwy rannu'r Prif Archwilydd Mewnol ac mae'n parhau i ddarparu gwasanaeth sicrwydd lefel uchel i'r Cyngor ar lywodraethiant ariannol ac 
anariannol, rheoli risg a rheolaeth fewnol. 
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Mae cefnogi'r Cyngor a'r Ddinas drwy Bandemig Covid yn ystod y flwyddyn flaenorol wedi dominyddu ein hagenda ac mae ein gwaith ar gefnogi busnesau drwy 
wneud grantiau ardrethi busnes (£42m) a rhyddhad ardrethi (tua £18m) ynghyd â chydlynu a hawlio £20m mewn effeithiau ariannol eraill ar y Cyngor, o Gronfa 
Caledi Llywodraeth Cymru wedi bod yn sylweddol. Wrth i ni ysgrifennu hyn, edrychwn ymlaen at flwyddyn well a mwy ‘arferol', ond bydd yn rhaid i ni ddelio â materion 
parhaol hwy y 12 mis diwethaf ynghyd â'r heriau o symud o safbwynt o ymateb i safbwynt adfer ar gyfer gwasanaethau yma. Yn benodol,  
 

- Dal i fyny ar ôl-ddyledion Treth y Cyngor ac Ardrethi Busnes sydd wedi cynyddu dros y 12 mis diwethaf. 
- Dal i fyny ar asesiadau Cymorth Gwladwriaethol ar y grantiau busnes a weinyddwyd yn y flwyddyn flaenorol  
- Dal i fyny a chyflymu, lle bo'n bosibl, y gwaith o weithredu prosiect system ariannol newydd y Cyngor 
- Rhoi unrhyw grantiau cymorth busnes pellach dros flwyddyn ariannol 2021/22, yn enwedig dros y 6 mis cyntaf ynghyd â hawlio'n barhaus yr effaith ariannol 

ar gyllid y Cyngor o Gronfa Caledi Llywodraeth Cymru a fydd yn gweithredu dros 6 mis cyntaf y flwyddyn ariannol. 
 

Wrth i ni wneud hyn, bydd angen i ni weithredu trefniadau 'normal newydd' y Cyngor a sicrhau bod staff yn gweithio yn y modd mwyaf effeithiol, effeithlon a diogel. 

• Bydd angen i'r farchnad ofal addasu i ffyrdd newydd o weithio a gallai hynny effeithio ar gapasiti gwasanaethau a chynaliadwyedd ariannol.    

• Nid yw'r anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cymunedol hirdymor yn hysbys eto  
 

 
 
 
 

 
Cytunwyd ar gyllideb y Cyngor ar gyfer 2021/22 yng nghyfarfod y Cyngor ar 3 Mawrth 2021.  Yn 2021/22 mae cyllideb refeniw sylfaenol y Gwasanaethau Cyllid 
wedi'i osod ar £3,541,000.  Yn rhan o waith Cynllunio Ariannol Tymor Canolig y Cyngor, mae’r Gwasanaethau Cyllid wedi nodi arbedion i'w cyflawni dros y pedair 
blynedd nesaf.  Mae'r arbedion canlynol wedi'u nodi yn y tabl isod a gellir cael rhagor o wybodaeth yma. 
 

Arbedion refeniw a nodwyd 
Arbedion (£) 

2021/22 
Arbedion (£) 

2022/23 
Arbedion (£) 

2023/24 
Arbedion (£) 2024/25 

Adran casglu incwm refeniw (Treth Gyngor/Cyfraddau 
Ardrethi Annomestig Cenedlaethol (AAC)) - datblygiadau 
hunanwasanaeth  

£24,000 £0 £0 £0 

Dileu’r gyllideb trwyddedau meddalwedd £28,000 £0 £0 £0 

Gostyngiad mewn costau cymorth / rheoli ar gyfer system 
rheoli’r gyllideb  

£13,000 £0 £0 £0 

Cynhyrchu incwm ychwanegol drwy'r rhaglen gofal credyd 
corfforaethol (Cerdynp). 

£0 £7,000 £0 £0 

Cynyddu incwm drwy waith contract cydweithredol 
ychwanegol  

£5,000 £0 £0 £0 

Cynyddu incwm drwy'r rhaglen cerdynp £3,000 £3,000 £0 £0 

 
 
 

Cyllid 

 

https://democratiaeth.newport.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=130&MId=7834&Ver=4&LLL=0
https://democracy.newport.gov.uk/documents/s500000251/Appendix%206%20Budget%20savings.pdf?LLL=0
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Nodir buddsoddiadau cyllidebol ar gyfer y Gwasanaethau Cyllid dros y pedair blynedd nesaf isod a gellir cael rhagor o wybodaeth yma. 
 

Meysydd Buddsoddi Cyllidebol 
Buddsoddiad (£) 

2021/22 
Buddsoddiad (£) 

2022/23 
Buddsoddiad (£) 

2023/24 
Buddsoddiad (£) 

2024/25 

Treth Gyngor ac AAG – Gostyngiad yn y Lwfans Ardrethi 
Annomestig (AA) 

£40,000 £0 £0 £0 

 
Y Rhaglen Gyfalaf 
 
Mae Cyngor Casnewydd yn gosod rhaglen gyfalaf helaeth i gyflawni prosiectau / cynlluniau seilwaith allweddol.  Mae’r rhestr o gynlluniau a phrosiectau Cyfalaf ar 
gyfer 2020/21 i'w gweld yma.     

  

 
 
 

Er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r cynllun gwasanaeth, mae'n bwysig llunio cynllun gweithlu sy'n canolbwyntio ar hyfforddi a datblygu staff ac i wella gwydnwch 
timau i sicrhau newid.  Trwy gydweithio â Thîm Adnoddau Dynol y Cyngor, mae'r gwasanaeth wedi nodi'r camau canlynol i'w cyflawni yn 2021/22. 
 

Cyf. Cam Gweithredu Rheswm/Rhesymau Amcan(ion) 
Swyddog 
Cyfrifol 

Dyddiad 
Dechrau’r Cam 

Gweithredu 

Dyddiad Cwblhau 
Disgwyliedig  

1 Adolygu a nodi meysydd 
allweddol prosesau trafodiadol 
o fewn y timau Cyllid y gellid eu 
hawtomeiddio. 

Mae prosesau cyllid yn dal i 
weithredu llawer o brosesau llaw 
sy'n defnyddio llawer o adnoddau 
staff i'w cwblhau.   

Gwella effeithlonrwydd 
prosesau trafodiadol a lleihau 
adnoddau.   

Pennaeth Cyllid 
(MR) 

1 Ebrill 2021  31 Mawrth 2022 

2 Cyflwyno arferion cynllunio 
olyniaeth a chryfhau 
gwydnwch mewn timau. 

Mae rolau â phroblemau gwydnwch 
yn y timau Cyllid.   

Datblygu a hyrwyddo 
dilyniant gyrfa a gwydnwch ar 
draws y timau Cyllid, yn 
benodol Cyfrifeg, Incwm a 
Chasglu.   

Pennaeth Cyllid 
(MR) 

1 Ebrill 2021  31 Mawrth 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cynllunio’r Gweithlu 

https://democracy.newport.gov.uk/documents/s500000250/Appendix%205%20Budget%20investments.pdf?LLL=0
https://democracy.newport.gov.uk/documents/s500000242/04%20Capital%20Strategy%20and%20Treasury%20Strategy%202021.pdf?LLL=0
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Er mwyn cefnogi'r Cynllun Corfforaethol a/neu cyflawni'r dyletswyddau statudol/newidiadau deddfwriaethol angenrheidiol, mae gwasanaethau yn ymgymryd â 
rhaglenni a phrosiectau.  Isod ceir rhestr o raglenni a phrosiectau newid mawr parhaus sy'n cael eu harwain ar hyn o bryd gan y Gwasanaethau Cyllid. 
 

Enw'r Rhaglen / 
Prosiect  

Disgrifiad Byr o'r Rhaglen / Prosiect a sut mae'n 
cefnogi'r Cynllun Corfforaethol. 

Amcan(ion) Lles a gefnogir  
Thema/Themâu 
Corfforaethol  

Dyddiad 
Disgwyliedig 

Cwblhau’r Rhaglen / 
Prosiect 

Trafodion Digidol ar 
gyfer trethdalwyr y 
Cyngor  

Darparu'r modd i gwsmeriaid gynnal trafodion rheolaidd 
yn ddigidol.   Galluogi dinasyddion i gael gafael ar eu 
cofnodion treth gyngor a chyflawni trafodion rheolaidd 
yn ddigidol a fydd yn gwella effeithlonrwydd, yn lleihau 
costau ac yn lleihau cyswllt diangen.   Bydd hefyd yn 
galluogi'r Tîm Refeniw i ganolbwyntio’n fwy ar adennill 
dyledion ac i beidio gorfod delio â materion trafodol lefel 
isel. 

Ddim yn berthnasol  Cyngor Modern  
Chwarter 1 

2021/22 

Prosiect ôl-ddyledion y 
Dreth Gyngor a Chyllid 
a Thollau Ei Mawrhydi. 

Cynllun peilot yw hwn a defnyddir data Cyllid a Thollau 
Ei Mawrhydi i alluogi'r Cyngor i wella'r broses o gasglu'r 
dreth gyngor a lleihau'n sylweddol yr achosion a anfonir 
i feilïaid bob blwyddyn.  
 
Byddwn yn nodi'r aelwydydd hynny sydd ag ôl-
ddyledion Treth Gyngor a cheisio eu cyfeirio at gymorth 
arbenigol a fydd yn rhoi cyngor, arweiniad a mesurau i'w 
helpu i leihau eu hôl-ddyledion treth gyngor a dyledion 
eraill yr aelwyd.  Bydd hyn yn galluogi aelwydydd sy'n 
agored i niwed i reoli eu harian yn well a sicrhau 
gwydnwch hirdymor ac yn cynnig cyfleoedd lles ac 
economaidd. 

Amcan Lles 2 - Hyrwyddo twf 
economaidd ac adfywio wrth 
amddiffyn yr amgylchedd.   
Amcan Lles 3 - Galluogi pobl 
i fod yn iach, yn annibynnol 
ac yn wydn   
Amcan Lles 4 – Adeiladu 
cymunedau cydlynol a 
chynaliadwy. 

Dinas Ffyniannus  
 

Cymunedau Cryf   

Chwarter 4 
2021/22 

Uwchraddio i system 
ariannol newydd  

Mae'r system ariannol bresennol ar lwyfan ansefydlog 
ac mae'n cynnwys nifer o wahanol systemau 
modiwlaidd sy'n bwydo i'r llyfr cyfrifon.  Mae'n bwysig 
bod symudiad yn cael ei wneud i lwyfan mwy sefydlog, 
yn y Cwmwl os oes modd, a bod iddo system ariannol 
fwy integredig. 
 
Dylai hyn alluogi gweithwyr i ddefnyddio’r systemau o 
bell yn haws ac felly cefnogi'r Cyngor Modern a’r Nodau 

Ddim yn berthnasol  Cyngor Modern  
Chwarter 3 

2021/22 

Rhaglenni a Phrosiectau  
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Enw'r Rhaglen / 
Prosiect  

Disgrifiad Byr o'r Rhaglen / Prosiect a sut mae'n 
cefnogi'r Cynllun Corfforaethol. 

Amcan(ion) Lles a gefnogir  
Thema/Themâu 
Corfforaethol  

Dyddiad 
Disgwyliedig 

Cwblhau’r Rhaglen / 
Prosiect 

Adfer Strategol sy'n gysylltiedig â gweithlu mwy iach a 
chynhyrchiol. 

 
 
 

 

Er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r Cynllun Corfforaethol, mae’r Gwasanaethau Cyllid wedi pennu 10 Amcan i'w cyflawni yn 2021/22:  

Amcan 1 –  Archwilio Mewnol i roi sicrwydd ynghylch digonolrwydd systemau Llywodraethu, Rheoli Risg a Rheolaeth Fewnol y Cyngor er mwyn 
sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio'n briodol ac i leihau twyll a llygredd o fewn yr Awdurdod. 

 
Amcan 2 –  Bydd y Tîm Casglu Incwm yn cynyddu'r opsiynau sydd ar gael i gwsmeriaid gynnal trafodion yn ddigidol. 
 
Amcan 3 –  Byddwn yn cefnogi'r sefydliad drwy ddatblygu arferion rheolaeth ariannol dda gan gynnwys: 

1. Amcanestyniadau ariannol tymor canolig cadarn i sicrhau bod blaenoriaethau allweddol yn cael eu hariannu a bod y sefydliad yn deall ei her 
ariannol.  Byddwn yn cefnogi'r gwaith o gyflawni cynlluniau effeithlonrwydd a newid.  

2. Galluogi rheolwyr cyllideb i reoli arian yn gadarn drwy systemau, prosesau a phartneru busnes effeithiol.   
 
Amcan 4 –  Sicrhau bod cyfrifon yn cau'n gynharach a bodloni terfynau amser a gofynion statudol 
 
Amcan 5 –  Gweithredu ac ymwreiddio’r model gweithredu diwygiedig ar gyfer caffael strategol.  Ceisio gwelliannau yn y broses gylchol P2P lawn. 

 
Amcan 6 -  Ymwreiddio egwyddorion Caffael Teg a Lleol a Chadwyni Cyflenwi Moesegol yn y Broses Porth Caffael 

 
Amcan 7 -  Mewn cydweithrediad â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi, nodi aelwydydd sy'n agored i niwed yn ariannol a'u cyfeirio at bartneriaid arbenigol i roi 

cymorth, cyngor ac arweiniad ariannol. 

 
Amcan 8 -  Gweinyddu a chyflwyno Protocolau Adennill Dyledion ôl-Covid-19 a chynlluniau Covid-19 amrywiol Llywodraeth Cymru gan gynnwys Grantiau 

Covid-19 Ardrethi Busnes Cymwys; a Chynllun Rhyddhad Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch Ardrethi Busnes.  

 
Amcan 9 –  Uwchraddio ac adnewyddu’r systemau ariannol presennol i system cwmwl integredig sydd wedi'i chefnogi'n llawn gan gynnwys ystyried adnewyddu 

systemau TG presennol yr adran Refeniw (Treth Gyngor, AA a budd-daliadau) gan roi seilwaith cwmwl yn eu lle 
 
Amcan 10 -  Gweithredu - Deddfwriaeth Lle i Anadlu Newydd  

Amcanion a Chamau 
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Amcan 1 Archwilio Mewnol i roi sicrwydd ynghylch digonolrwydd systemau Llywodraethiant, Rheoli Risg a 
Rheolaeth Fewnol y Cyngor er mwyn sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio'n briodol ac i 
leihau twyll a llygredd o fewn yr Awdurdod. 

Canlyniad(au) yr Amcan  Mae Archwilio Mewnol yn ofyniad statudol o fewn llywodraeth leol yn unol ag Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 
1972 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014; bydd y tîm yn cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol 
y Sector Cyhoeddus.  Bydd gwaith archwilio'n cael ei wneud i asesu digonolrwydd yr amgylchedd rheolaeth 
fewnol, llywodraethiant a rheoli risg, er mwyn sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario'n briodol a bod twyll 
/ camgymeriad yn cael ei leihau ym mhob gwasanaeth.  Bydd hyn yn galluogi'r Prif Archwilydd Mewnol i roi barn 
gyffredinol flynyddol.    Bydd y tîm Archwilio Mewnol yn effro i unrhyw weithgarwch twyllodrus posibl a bydd yn 
rhoi gwybod i'r Prif Archwilydd Mewnol am unrhyw bryderon a fydd yn asesu'r sefyllfa o ran risg a phenderfynu a 
ddylid ymchwilio ymhellach.   
 
Bydd y tîm Archwilio Mewnol yn rhoi sicrwydd bod rheolaethau'n gweithio'n dda ac yn rhoi cyngor lle mae angen 
gwelliannau i annog rheolaeth ariannol gryfach ar draws pob gwasanaeth.  I ychwanegu mwy o werth, lle bo 
hynny'n berthnasol, bydd y swyddogion Archwilio Mewnol yn nodi arbedion posibl yn ystod eu gwaith.   Bydd y 
Prif Archwilydd Mewnol yn rhoi sicrwydd i'r Pwyllgor Archwilio bob chwarter.  

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Ddim yn berthnasol  

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Ddim yn berthnasol  

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

1 

Gwneud gwaith archwilio yn 
unol â'r Cynllun Archwilio 
Mewnol y cytunwyd arno ar 
gyfer 2021/22. 
 
 
 

O ganlyniad i Covid 19, byddwn yn 
gweithio gyda Phenaethiaid 
Gwasanaeth i flaenoriaethu llwyth 
gwaith archwilio er mwyn rhoi sicrwydd 
priodol mewn meysydd 
allweddol.   Bydd yr adran Archwilio 
Mewnol yn defnyddio Hunanasesiadau 
Risg Rheoli’n fwy; yn gweithio gyda 
rheolwyr gwasanaethau i gael 
mynediad ffolder i'w systemau penodol 
i weithio o bell lle bo hynny'n bosibl ac 
yn ymarferol; yn gweithio gyda Hyb 
Gwybodaeth y Cyngor i ddatblygu 
dadansoddeg data i gryfhau gwaith 
gwrth-dwyll; yn defnyddio sicrwydd gan 
drydydd partïon lle bo hynny'n 
bosibl.  Bydd yr adran Archwilio Mewnol 
yn gwneud y mwyaf o'r sicrwydd a roddir 

Prif Archwilydd 
Mewnol  

1 Ebrill 2021  31 Mawrth 2022 
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Amcan 1 Archwilio Mewnol i roi sicrwydd ynghylch digonolrwydd systemau Llywodraethiant, Rheoli Risg a 
Rheolaeth Fewnol y Cyngor er mwyn sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio'n briodol ac i 
leihau twyll a llygredd o fewn yr Awdurdod. 

Canlyniad(au) yr Amcan  Mae Archwilio Mewnol yn ofyniad statudol o fewn llywodraeth leol yn unol ag Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 
1972 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014; bydd y tîm yn cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol 
y Sector Cyhoeddus.  Bydd gwaith archwilio'n cael ei wneud i asesu digonolrwydd yr amgylchedd rheolaeth 
fewnol, llywodraethiant a rheoli risg, er mwyn sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario'n briodol a bod twyll 
/ camgymeriad yn cael ei leihau ym mhob gwasanaeth.  Bydd hyn yn galluogi'r Prif Archwilydd Mewnol i roi barn 
gyffredinol flynyddol.    Bydd y tîm Archwilio Mewnol yn effro i unrhyw weithgarwch twyllodrus posibl a bydd yn 
rhoi gwybod i'r Prif Archwilydd Mewnol am unrhyw bryderon a fydd yn asesu'r sefyllfa o ran risg a phenderfynu a 
ddylid ymchwilio ymhellach.   
 
Bydd y tîm Archwilio Mewnol yn rhoi sicrwydd bod rheolaethau'n gweithio'n dda ac yn rhoi cyngor lle mae angen 
gwelliannau i annog rheolaeth ariannol gryfach ar draws pob gwasanaeth.  I ychwanegu mwy o werth, lle bo 
hynny'n berthnasol, bydd y swyddogion Archwilio Mewnol yn nodi arbedion posibl yn ystod eu gwaith.   Bydd y 
Prif Archwilydd Mewnol yn rhoi sicrwydd i'r Pwyllgor Archwilio bob chwarter.  

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Ddim yn berthnasol  

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Ddim yn berthnasol  

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

drwy flaenoriaethu rheolaethau 
allweddol yn rhan o’r holl waith archwilio 
ac yn ceisio cynyddu swm y gwaith a 
wneir ar draws y gwasanaethau.  Fel 
bob amser, bydd yr adran Archwilio 
Mewnol yn cadw rhestr wrth gefn o 
waith archwilio i gymryd lle unrhyw 
waith na fydd modd ei gyflawni o bosibl 
oherwydd cyfyngiadau Covid-19. 
 
Mae digon o waith archwilio'n cael ei 
wneud i roi sicrwydd priodol ar 
effeithiolrwydd llywodraethiant, rheoli 
risg a rheolaeth fewnol. 
 
Gwneud y mwyaf o waith archwilio a 
sicrwydd cysylltiedig yng nghyd-destun 
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Amcan 1 Archwilio Mewnol i roi sicrwydd ynghylch digonolrwydd systemau Llywodraethiant, Rheoli Risg a 
Rheolaeth Fewnol y Cyngor er mwyn sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio'n briodol ac i 
leihau twyll a llygredd o fewn yr Awdurdod. 

Canlyniad(au) yr Amcan  Mae Archwilio Mewnol yn ofyniad statudol o fewn llywodraeth leol yn unol ag Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 
1972 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014; bydd y tîm yn cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol 
y Sector Cyhoeddus.  Bydd gwaith archwilio'n cael ei wneud i asesu digonolrwydd yr amgylchedd rheolaeth 
fewnol, llywodraethiant a rheoli risg, er mwyn sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario'n briodol a bod twyll 
/ camgymeriad yn cael ei leihau ym mhob gwasanaeth.  Bydd hyn yn galluogi'r Prif Archwilydd Mewnol i roi barn 
gyffredinol flynyddol.    Bydd y tîm Archwilio Mewnol yn effro i unrhyw weithgarwch twyllodrus posibl a bydd yn 
rhoi gwybod i'r Prif Archwilydd Mewnol am unrhyw bryderon a fydd yn asesu'r sefyllfa o ran risg a phenderfynu a 
ddylid ymchwilio ymhellach.   
 
Bydd y tîm Archwilio Mewnol yn rhoi sicrwydd bod rheolaethau'n gweithio'n dda ac yn rhoi cyngor lle mae angen 
gwelliannau i annog rheolaeth ariannol gryfach ar draws pob gwasanaeth.  I ychwanegu mwy o werth, lle bo 
hynny'n berthnasol, bydd y swyddogion Archwilio Mewnol yn nodi arbedion posibl yn ystod eu gwaith.   Bydd y 
Prif Archwilydd Mewnol yn rhoi sicrwydd i'r Pwyllgor Archwilio bob chwarter.  

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Ddim yn berthnasol  

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Ddim yn berthnasol  

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

cyfyngiadau patrymau gwaith parhaus 
oherwydd Covid 
 

2 

Adolygu ac adrodd ar faint o'r 
camau rheoli y cytunwyd 
arnynt (o archwiliadau a 
gwblhawyd yn y gorffennol) 
sydd wedi'u gweithredu o fewn 
gwasanaethau er mwyn 
gwella’r ffordd y darperir 
gwasanaethau, rheolaethau a 
llywodraethiant yn 2021/22. 

Mae gwasanaethau yn gweithredu 
camau rheoli y cytunwyd arnynt o fewn 
yr amserlenni y cytunwyd arnynt i wella’r 
ffordd y darperir gwasanaethau, 
rheolaethau a llywodraethiant.  Caiff 
camau rheoli nad ydynt wedi’u cwblhau 
eu huwchgyfeirio fel sy’n briodol.    

Prif Archwilydd 
Mewnol  

1 Ebrill 2021  31 Mawrth 2022 

3 

Cyflwyno ffurflenni data i'r MTG 
(Menter Twyll Genedlaethol) er 
mwyn paru data. 
Cydlynu'r adolygiad o achosion 
o baru data a ddychwelwyd 
gan MTG.  Ymateb ac yna 

Cydgysylltu â sefydliadau eraill lle bo 
hynny'n briodol. 
Nodi Twyll a chymryd camau priodol. 
Rhoi gwybod am ganlyniadau ymarfer i'r 
Pennaeth Cyllid, y Tîm Rheoli 
Corfforaethol a'r Pwyllgor Archwilio 

Prif Archwilydd 
Mewnol  

1 Hydref 2020  31 Mawrth 2022 
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Amcan 1 Archwilio Mewnol i roi sicrwydd ynghylch digonolrwydd systemau Llywodraethiant, Rheoli Risg a 
Rheolaeth Fewnol y Cyngor er mwyn sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio'n briodol ac i 
leihau twyll a llygredd o fewn yr Awdurdod. 

Canlyniad(au) yr Amcan  Mae Archwilio Mewnol yn ofyniad statudol o fewn llywodraeth leol yn unol ag Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 
1972 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014; bydd y tîm yn cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol 
y Sector Cyhoeddus.  Bydd gwaith archwilio'n cael ei wneud i asesu digonolrwydd yr amgylchedd rheolaeth 
fewnol, llywodraethiant a rheoli risg, er mwyn sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario'n briodol a bod twyll 
/ camgymeriad yn cael ei leihau ym mhob gwasanaeth.  Bydd hyn yn galluogi'r Prif Archwilydd Mewnol i roi barn 
gyffredinol flynyddol.    Bydd y tîm Archwilio Mewnol yn effro i unrhyw weithgarwch twyllodrus posibl a bydd yn 
rhoi gwybod i'r Prif Archwilydd Mewnol am unrhyw bryderon a fydd yn asesu'r sefyllfa o ran risg a phenderfynu a 
ddylid ymchwilio ymhellach.   
 
Bydd y tîm Archwilio Mewnol yn rhoi sicrwydd bod rheolaethau'n gweithio'n dda ac yn rhoi cyngor lle mae angen 
gwelliannau i annog rheolaeth ariannol gryfach ar draws pob gwasanaeth.  I ychwanegu mwy o werth, lle bo 
hynny'n berthnasol, bydd y swyddogion Archwilio Mewnol yn nodi arbedion posibl yn ystod eu gwaith.   Bydd y 
Prif Archwilydd Mewnol yn rhoi sicrwydd i'r Pwyllgor Archwilio bob chwarter.  

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Ddim yn berthnasol  

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Ddim yn berthnasol  

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

ymchwilio i honiadau o dwyll / 
llygredd. 

 

4 

Cynnwys yr hyfforddiant ar y 
rhaglen hyfforddiant 
corfforaethol 
 
Rhoi dolen ar fewnrwyd CDC i 
becyn hyfforddiant digidol 

Codi ymwybyddiaeth o Bolisi Atal Twyll, 
Llwgrwobrwyo a Llygredd y Cyngor. 
Mae Aelodau a Swyddogion yn 
ymwybodol o'u rôl a'u cyfrifoldebau i roi 
gwybod yn swyddogol am unrhyw 
ddigwyddiadau yn cynnwys twyll a 
llygredd yn y Cyngor.  

Prif Archwilydd 
Mewnol  

1 Ebrill 2020  31 Mawrth 2022 
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Amcan 2 Bydd y tîm Casglu Incwm yn cynyddu'r opsiynau sydd ar gael i gwsmeriaid gynnal trafodion yn 
ddigidol. 

Canlyniad(au) yr Amcan  Darparu'r modd i gwsmeriaid gynnal trafodion rheolaidd yn ddigidol.   Galluogi dinasyddion i gael gafael ar eu 
cofnodion treth gyngor a chyflawni trafodion rheolaidd yn ddigidol a fydd yn gwella effeithlonrwydd, yn lleihau 
costau ac yn lleihau cyswllt diangen.   Bydd hefyd yn galluogi'r Tîm Refeniw i ganolbwyntio’n fwy ar adennill 
dyledion ac i beidio gorfod delio â materion trafodiadol lefel isel. 

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Ddim yn berthnasol  

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Cyngor Modern  

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

1 

Cynllun prosiect a chyflawni'r 
prosiect.  

Byddwn wedi creu system a fydd yn 
galluogi trigolion a busnesau i gynnal 
trafodion yn ddigidol ac i fod â 
swyddogaeth hunanwasanaeth. 
 
Bydd canlyniadau'r gwaith hwn yn 
gwella effeithlonrwydd trafodion refeniw 
ac yn rhoi mwy o opsiynau i 
ddefnyddwyr fonitro a thalu eu biliau. 

Rheolwr Casglu Incwm 1 Rhagfyr 2019 30 Mehefin 2021  

2 

Mae'r cyfleuster i gynnal 
trafodion yn ddigidol wedi'i 
osod a'i brofi ac mae'n 
gweithio. Mae'r cam nesaf yn 
golygu ymwreiddio’r cyfleuster 
ar wefan Cyngor Dinas 
Casnewydd fel rhan o 
'wasanaethau fy nghyngor' i 
gynnig profiad di-dor i'r 
cwsmer. 
 
 

Integreiddio swyddogaethau system 
hunanwasanaeth ym mhartner 
meddalwedd gwasanaeth gwe'r Cyngor 
ar wefan y Cyngor  
 
 
 

Rheolwr Casglu Incwm 1 Mawrth 2020 30 Mehefin 2021  

3 

Ymgyrch gyhoeddusrwydd i 
hysbysu trigolion am 
wasanaethau ar-lein ac i annog 
pobl i’w defnyddio. 
 
Yn dilyn lansiad meddal 
cychwynnol y gwasanaethau 

Codi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau 
ar-lein ac annog trigolion i gynnal eu 
trafodion yn ddigidol ar gyfer trafodion 
treth gyngor rheolaidd.   Rheolwr Casglu Incwm  1 Ebrill 2021 30 Mehefin 2021   
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Amcan 2 Bydd y tîm Casglu Incwm yn cynyddu'r opsiynau sydd ar gael i gwsmeriaid gynnal trafodion yn 
ddigidol. 

Canlyniad(au) yr Amcan  Darparu'r modd i gwsmeriaid gynnal trafodion rheolaidd yn ddigidol.   Galluogi dinasyddion i gael gafael ar eu 
cofnodion treth gyngor a chyflawni trafodion rheolaidd yn ddigidol a fydd yn gwella effeithlonrwydd, yn lleihau 
costau ac yn lleihau cyswllt diangen.   Bydd hefyd yn galluogi'r Tîm Refeniw i ganolbwyntio’n fwy ar adennill 
dyledion ac i beidio gorfod delio â materion trafodiadol lefel isel. 

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Ddim yn berthnasol  

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Cyngor Modern  

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

ar-lein, bydd ymgyrch 
gydgysylltiedig yn cael ei 
chynnal. Bydd hyn yn cynnwys 
hyrwyddo ar y cyfryngau 
cymdeithasol, gwefan y 
Cyngor a thaflenni a gynhwysir 
gyda gohebiaeth treth gyngor 
fel biliau ac ati. 

4 

Adolygiad o arferion gwaith a 
gofynion staffio sy'n ymwneud 
â thrafodion rheolaidd 
 

Gwneud y mwyaf o effaith gallu 
hunanwasanaeth ar effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd y tîm refeniw  

Rheolwr Incwm a 
Chasglu  

1 Hydref 2021  31 Mawrth 2022 

5 
Ehangu'r ddarpariaeth 
hunanwasanaeth ar-lein 
ymhellach 

Gwneud y mwyaf o botensial ac effaith 
hunanwasanaeth i drethdalwyr a'r tîm 
refeniw.  

Rheolwr Incwm a 
Chasglu  

1 Hydref 2021  31 Mawrth 2022 
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Amcan 3 Byddwn yn cefnogi'r sefydliad drwy ddatblygu arferion rheolaeth ariannol dda gan gynnwys: 

1. Amcanestyniadau ariannol tymor canolig cadarn i sicrhau bod blaenoriaethau allweddol yn cael eu 
hariannu a bod y sefydliad yn deall ei her ariannol.  Byddwn yn cefnogi'r gwaith o gyflawni 
cynlluniau effeithlonrwydd a newid.  

2. Galluogi rheolwyr cyllideb i reoli arian yn gadarn drwy systemau, prosesau a phartneru busnes 
effeithiol.   

Canlyniad(au) yr Amcan  Mae'r Cyngor angen barn tymor canolig gadarn ynghylch ei sefyllfa ariannol er mwyn sicrhau y gellir cyflawni 
blaenoriaethau a bod cynlluniau priodol a chadarn yn cael eu datblygu i sicrhau cyllideb gytbwys dros y tymor 
canolig.  Gellir cefnogi hyn gyda systemau a phrosesau ariannol effeithiol a hawdd eu defnyddio.   

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Ddim yn berthnasol  

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Cyngor Modern  

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Canlyniad(au) y Cam Gweithredu 
Pwy sy’n Gyfrifol am 
y Cam Gweithredu 

Dyddiad 
Dechrau’r Cam 

Gweithredu 

Dyddiad Cwblhau 
Disgwyliedig  

1 

Adolygu strwythur y tîm 
cynorthwywyr cyfrifeg canolog 
er mwyn gallu cysylltu’n fwy â 
Phartneriaid Busnes Cyllid o 
ran datblygu a chynllunio 
olyniaeth a gwella gwydnwch a 
phrosesau.  
 
Gweithredu unrhyw gasgliadau 
o'r adolygiad 

Adolygu’r strwythur cyfrifeg er mwyn 
datblygu a chynllunio olyniaeth 
 

Pennaeth Cyllid 
Cynorthwyol  

1 Ebrill 2021  30 Medi 2021  

2 

Parhau i wella prosesau 
trafodiadol a wneir gan y Tîm 
Cyfrifeg Canolog. 

Prosesau safonol ac awtomataidd 
pellach gan y tîm cyfrifeg canolog gan 
gynnwys cysylltu'r gweithlu â'r system 
Adnoddau Dynol newydd. 

Pennaeth Cyllid 
Cynorthwyol  

1 Ebrill 2020  31 Rhagfyr 2022  

3 

Sicrhau bod systemau cyllid 
ysgolion yn cyd-fynd â 
systemau cyllid y Cyngor gan 
gynnwys y system rheoli 
adeiladau.  

Bydd hyn yn galluogi arferion gwaith 
mwy effeithlon ac yn osgoi dyblygu 
gwaith a wneir gan reolwyr busnes 
ysgolion a thîm cyllid ysgolion yr adran 
gyfrifeg. 

Pennaeth Cyllid 
Cynorthwyol  

1 Ebrill 2020  31 Gorffennaf 2020  

4 
Uwchraddio'r system ariannol 
sy'n cynnwys integreiddio 
systemau eraill, gan gynnwys 

- System ariannol ar lwyfan mwy 
cynaliadwy, ar y Cwmwl os oes modd  

Pennaeth Cyllid 
Cynorthwyol  

1 Ebrill 2020  31 Rhagfyr 2022  
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Amcan 3 Byddwn yn cefnogi'r sefydliad drwy ddatblygu arferion rheolaeth ariannol dda gan gynnwys: 
1. Amcanestyniadau ariannol tymor canolig cadarn i sicrhau bod blaenoriaethau allweddol yn cael eu 

hariannu a bod y sefydliad yn deall ei her ariannol.  Byddwn yn cefnogi'r gwaith o gyflawni 
cynlluniau effeithlonrwydd a newid.  

2. Galluogi rheolwyr cyllideb i reoli arian yn gadarn drwy systemau, prosesau a phartneru busnes 
effeithiol.   

Canlyniad(au) yr Amcan  Mae'r Cyngor angen barn tymor canolig gadarn ynghylch ei sefyllfa ariannol er mwyn sicrhau y gellir cyflawni 
blaenoriaethau a bod cynlluniau priodol a chadarn yn cael eu datblygu i sicrhau cyllideb gytbwys dros y tymor 
canolig.  Gellir cefnogi hyn gyda systemau a phrosesau ariannol effeithiol a hawdd eu defnyddio.   

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Ddim yn berthnasol  

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Cyngor Modern  

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Canlyniad(au) y Cam Gweithredu 
Pwy sy’n Gyfrifol am 
y Cam Gweithredu 

Dyddiad 
Dechrau’r Cam 

Gweithredu 

Dyddiad Cwblhau 
Disgwyliedig  

y prif lyfr cyfrifon, caffael, 
dyledwyr a chofrestr asedau.  
 

- Arferion gwaith mwy effeithlon 
oherwydd llai o amser segur a 
chyflymder prosesu 

- Llawer mwy o gymorth a pharhad 
busnes  

- Y gallu i gael mynediad i systemau ar 
lwyfannau lluosog fel ffonau symudol 
a chyfrifiaduron llechen h.y. i 
awdurdodi archebion wrth fynd.  
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Amcan 4 Er mwyn cau cyfrifon yn gynharach ac fel man lleiaf, bodloni terfynau amser a gofynion statudol 

Canlyniad(au) yr Amcan  Ar gyfer cyfrifon y flwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2021 bydd angen archwilio a chyhoeddi cyfrifon ariannol 
yr Awdurdod 2 fis yn gynharach na'r terfyn amser presennol.  Mae hon yn her sylweddol i'r adran gyfrifeg.   
Amserlenni fel a ganlyn:  

• Ar gyfer cyfrifon y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2019 a 31 Mawrth 2020 bydd y terfyn amser ar gyfer 
cyfrifon drafft yn symud o 30 Mehefin 2019/20 i 15 Mehefin 2019 a'r terfyn amser ar gyfer cyfrifon terfynol o 
30 Medi i 15 Medi.   

Ar gyfer cyfrifon y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2021, y terfyn amser ar gyfer cyfrifon drafft fydd 31 Mai 
2021 a'r terfyn amser ar gyfer cyfrifon terfynol fydd 31 Gorffennaf 2021.  

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Ddim yn berthnasol  

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Ddim yn berthnasol  

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

1 

Diweddaru'r amserlen gau i 
adlewyrchu'r terfynau amser 
hanfodol i'w cyflawni yn 
2021/22  

Amserlen a therfynau amser clir i'w 
dilyn er mwyn cau'n gynharach. 
Caniatáu amser i sicrhau ansawdd yn 
ystod y cam drafft. 

Pennaeth Cyllid 
Cynorthwyol  

1 Ebrill 2019  30 Gorffennaf 2021 

2 

Gweithio gydag Archwilio 
Cymru i gytuno ar y tasgau y 
gellir eu cyflawni a'u harchwilio 
yn gynharach yn y flwyddyn, 

Bydd asesu nodiadau gan Archwilio 
Cymru’n gynnar yn arbed amser ar 
archwilio'r Datganiad Cyfrifon drafft yn 
ystod y prif gyfnod archwilio ac yn 
lleihau nifer y diwygiadau sy'n ofynnol 
rhwng cyfrifon drafft a chyfrifon terfynol. 

Pennaeth Cyllid 
Cynorthwyol  

1 Ebrill 2019  30 Medi 2021 

3 

Mynychu cyfarfodydd y tîm 
rheoli corfforaethol i gael 
gwasanaethau i gefnogi 
terfynau amser cynharach a 
phwysleisio pwysigrwydd 
prosesau cau cadarn o fewn 
gwasanaethau. 

Penaethiaid Gwasanaeth yn cyfleu i 
reolwyr gwasanaethau bwysigrwydd 
bodloni terfynau amser cau. 
Gwasanaethau’n cynnal prosesau cau 
mwy cadarn gan arwain at lai o 
ymholiadau archwilio a diwygiadau. 

Pennaeth Gwasanaeth 1 Ebrill 2021  31 Mawrth 2022 

4 

Her barhaus prosesau ac 
amserlenni sy'n bodoli eisoes.  
Mae angen 'cefnogaeth' gan 
uwch reolwyr a gwasanaethau. 
Diweddarwyd yr amserlen 

Galluogi gwasanaethau ac uwch 
reolwyr i ddod yn fwy effeithlon ac 
effeithiol gyda’u rhagolygon misol.  
Bydd hyn hefyd yn galluogi'r timau 

Pennaeth Cyllid 
Cynorthwyol  

1 Ebrill 2019  31 Mehefin 2021 
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Amcan 4 Er mwyn cau cyfrifon yn gynharach ac fel man lleiaf, bodloni terfynau amser a gofynion statudol 

Canlyniad(au) yr Amcan  Ar gyfer cyfrifon y flwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2021 bydd angen archwilio a chyhoeddi cyfrifon ariannol 
yr Awdurdod 2 fis yn gynharach na'r terfyn amser presennol.  Mae hon yn her sylweddol i'r adran gyfrifeg.   
Amserlenni fel a ganlyn:  

• Ar gyfer cyfrifon y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2019 a 31 Mawrth 2020 bydd y terfyn amser ar gyfer 
cyfrifon drafft yn symud o 30 Mehefin 2019/20 i 15 Mehefin 2019 a'r terfyn amser ar gyfer cyfrifon terfynol o 
30 Medi i 15 Medi.   

Ar gyfer cyfrifon y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2021, y terfyn amser ar gyfer cyfrifon drafft fydd 31 Mai 
2021 a'r terfyn amser ar gyfer cyfrifon terfynol fydd 31 Gorffennaf 2021.  

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Ddim yn berthnasol  

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Ddim yn berthnasol  

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

gyda phrosesau wedi'u 
cwblhau o fewn amserlenni 
byrrach gyda rhai tasgau 
diwedd blwyddyn yn cael eu 
cwblhau yn ystod y flwyddyn.     

Cyllid i roi cymorth, cyngor ac 
arweiniad mwy arbenigol i feysydd 
risg uchel y Cyngor drwy gydol y 
flwyddyn.    

 
Amcan 5 Gweithredu ac ymwreiddio’r model gweithredu diwygiedig ar gyfer caffael strategol.  Ceisio 

gwelliannau yn y broses gylchol P2P lawn. 

Canlyniad(au) yr Amcan  Gweithredu ac ymwreiddio’r model gweithredu diwygiedig ar gyfer Caffael Strategol.  Mae ystyried y lefelau 
adnoddau o fewn y swyddogaeth, nodi canlyniadau allweddol a ffrydiau gwaith y mae angen eu cwblhau er mwyn 
sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Contract Cyhoeddus, polisi Llywodraeth Cymru sy'n 
ychwanegu gwerth, yn sicrhau manteision ariannol/anariannol lle bynnag y bo modd i'r Cyngor.  Gwella'r broses 
o dalu anfonebau â llaw ymhellach drwy geisio methodolegau talu amgen i wella'r broses – drwy ddatrysiadau 
cardiau caffael ac unrhyw opsiynau talu hyfyw eraill. 

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Ddim yn berthnasol  

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Dinas Ffyniannus a Chyngor Modern 

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

1 

Datblygu ac ymwreiddio 
Ffurflenni Porth electronig 
newydd yn y broses gaffael ar 
gyfer mwy o hunanwasanaeth 
ac awtomeiddio 

Proses Porth haws, mwy awtomataidd 

Rheolwr Caffael 
Strategol  

1 Ebrill 2021  30 Medi 2021  
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Amcan 6 Ymgorffori egwyddorion Caffael Teg a Lleol a Chadwyni Cyflenwi Moesegol i Broses y Porth Caffael 

Canlyniad(au) yr Amcan  Mae Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru wedi nodi sawl ffordd o wella caffael 
cyhoeddus er mwyn cyfrannu at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, yn enwedig o ran cyflogaeth 
foesegol mewn cadwyni cyflenwi, a defnyddio caffael i hyrwyddo twf cynhwysol.  Mae hyn yn cefnogi dau nod 
allweddol sef Cymru Ffyniannus a Chymru sy'n Gyfrifol yn Fyd-eang. 
 
Yn ogystal, o ganlyniad i bandemig Covid, mae gofynion newydd gan Lywodraeth Cymru hefyd yn ei gwneud yn 
ofynnol i'r Cyngor sicrhau bod ei gyflenwyr 'mewn perygl' allweddol yn cael eu cefnogi lle y bo'n briodol yn ariannol 
ac yn weithredol yn yr economi leol a rhanbarthol.   Bydd hyn hefyd yn cefnogi unrhyw effeithiau ychwanegol o 
drafodaethau Masnach Brexit.  

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Amcanion Lles 1, 2 a 3 

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Dinas Ffyniannus, Cymunedau Cryf, Cyngor Modern  

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

1 

Mabwysiadu TCMau (themâu, 
cyfleoedd, mesuriadau) Cymru 
mewn perthynas â Gwerth 
Cymdeithasol yn rhan o 
brosesau caffael 

Bydd TCMau Cymru yn rhan annatod o 
broses gaffael CDC yn rhan o Agenda 
Gwerth Cymdeithasol gyffredinol CDC 

Rheolwr Caffael 
Strategol  

1 Ebrill 2021  31 Mawrth 2022 

2 

Monitro unrhyw Nodiadau 
Polisi Caffael (NPCau) newydd 
mewn perthynas â Chymorth i 
Gyflenwyr ar gyfer cyflenwyr 
'mewn perygl' 

Cefnogir cyflenwyr mewn perygl yn 
ariannol yn unol â chyngor y 
Llywodraeth 

Rheolwr Caffael 
Strategol  

1 Ebrill 2021  31 Hydref 2021  
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Amcan 7 Mewn cydweithrediad â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi, nodi aelwydydd sy'n agored i niwed yn ariannol 
a'u cyfeirio at bartneriaid arbenigol i roi cymorth, cyngor ac arweiniad ariannol.  

Canlyniad(au) yr Amcan  Byddwn yn nodi'r aelwydydd hynny sydd ag ôl-ddyledion Treth Gyngor a cheisio eu cyfeirio at gymorth arbenigol 
a fydd yn rhoi cyngor, arweiniad a mesurau i'w helpu i leihau eu hôl-ddyledion treth gyngor a dyledion eraill yr 
aelwyd.  Bydd hyn yn galluogi aelwydydd sy'n agored i niwed i reoli eu harian yn well a sicrhau gwydnwch 
hirdymor ac yn cynnig cyfleoedd lles ac economaidd.     

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Amcanion Lles 2, 3 a 4 

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Cymunedau Cryf   

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Canlyniad(au) y Cam Gweithredu 
Pwy sy’n Gyfrifol am 
y Cam Gweithredu 

Dyddiad 
Dechrau’r Cam 

Gweithredu 

Dyddiad Cwblhau 
Disgwyliedig  

1 
Coladu Data i'w gyflwyno i 
Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.  

Cynnal ymarfer casglu a glanhau data 
cynhwysfawr. 

Rheolwr Incwm a 
Chasglu 

1 Ebrill 2021  31 Hydref 2021  

2  
Cyflwyno data i Gyllid a Thollau 
Ei Mawrhydi  

Cyflwyno data yn y fformat cywir Rheolwr Incwm a 
Chasglu 

30 Ebrill 2021 31 Hydref 2021  

3  

Data a ddychwelwyd gan Gyllid 
a Thollau Ei Mawrhydi gyda 
gwybodaeth wedi'i diweddaru.  

Nodi aelwydydd sy'n agored i niwed yn 
ariannol a chynnig cymorth gan 
bartneriaid arbenigol. 
Cynnig llwybr i aelwydydd mewn dyled i 
ddatrys a’u cefnogi i gynnal taliadau. 

Rheolwr Incwm a 
Chasglu 

1 Tachwedd 2021  31 Mawrth 2023 

 

Amcan 8 Gweinyddu a chyflwyno Protocolau Adennill Dyledion ôl-Covid-19 a chynlluniau Covid-19 amrywiol 
Llywodraeth Cymru gan gynnwys Grantiau Covid-19 Ardrethi Busnes Cymwys; a Chynllun Rhyddhad 
Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch Ardrethi Busnes.  

Canlyniad(au) yr Amcan  Cefnogir busnesau a effeithiwyd arnynt gan gyfyngiadau Covid-19 drwy weinyddu a chyflwyno Protocolau 
Adennill Dyledion ôl-Covid-19, grantiau Covid-19, a chynllun rhyddhad Ardrethi Busnes manwerthu, hamdden a 
lletygarwch.   
 
Bydd hyn yn rhoi rhyddhad byrdymor ac yn cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor busnesau / yr economi.   

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Hyrwyddo twf ac adfywiad economaidd ac adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy 

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Dinas Ffyniannus a Chymunedau Cryf 

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

1 
Dosbarthu grantiau busnes 
pellach 

Dosbarthu unrhyw grantiau ardrethi 
busnes covid-19 pellach i fusnesau 

Rheolwr Incwm a 
Chasglu 

1 Ebrill 2021  31 Mawrth 2022  
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Amcan 8 Gweinyddu a chyflwyno Protocolau Adennill Dyledion ôl-Covid-19 a chynlluniau Covid-19 amrywiol 
Llywodraeth Cymru gan gynnwys Grantiau Covid-19 Ardrethi Busnes Cymwys; a Chynllun Rhyddhad 
Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch Ardrethi Busnes.  

Canlyniad(au) yr Amcan  Cefnogir busnesau a effeithiwyd arnynt gan gyfyngiadau Covid-19 drwy weinyddu a chyflwyno Protocolau 
Adennill Dyledion ôl-Covid-19, grantiau Covid-19, a chynllun rhyddhad Ardrethi Busnes manwerthu, hamdden a 
lletygarwch.   
 
Bydd hyn yn rhoi rhyddhad byrdymor ac yn cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor busnesau / yr economi.   

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Hyrwyddo twf ac adfywiad economaidd ac adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy 

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Dinas Ffyniannus a Chymunedau Cryf 

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

cymwys yn unol â'r meini prawf a nodir 
gan Lywodraeth Cymru   

2 

Gweithredu a Gweinyddu 
Cynllun Rhyddhad Ardrethi 
Busnes Manwerthu, Hamdden 
a Lletygarwch 2021-20 

Pan fydd manylion cynllun 2021-22 yn 
hysbys, gofynnir am gymeradwyaeth 
gan y Cyngor i fabwysiadu'r cynllun a 
sicrhau bod busnesau cymwys yn cael 
eu nodi, a bod y rhyddhad ardrethi yn 
berthnasol i'r cyfrifon ardrethi unigol. 

Rheolwr Incwm a 
Chasglu 

1 Ebrill 2021  30 Ebrill 2021 

3 

Gweithio gydag asiantaethau 
partner a’r trydydd sector i roi 
cyngor a chymorth i'r rheiny 
sydd â dyledion a phroblemau 
ariannol.   

Cynnal cyfarfodydd cyswllt rheolaidd 
gyda sefydliadau partner fel Cyngor ar 
Bopeth i sefydlu dull cydgysylltiedig o 
gynorthwyo'r rheiny sydd ag ôl-
ddyledion i ddod o hyd i ffordd 
gydymdeimladol a chynaliadwy o 
gasglu'r ddyled. 

Rheolwr Incwm a 
Chasglu 

1 Medi 2020 1 Mawrth 2022 

4 

Cyflwyno achos busnes a 
recriwtio staff ychwanegol i 
weithio mewn tîm adennill 
dyledion ôl-Covid. 
 
Bydd y tîm yn rhan o'r Tîm 
Adennill a bydd yn gweithio 
gyda chwsmeriaid sydd ag ôl-
ddyledion ac sy’n cael 
anawsterau talu i adennill y 

Dal i fyny ar waith adennill dyledion  

Rheolwr Incwm a 
Chasglu 

 
Arweinydd Tîm - 

adennill  

1 Ebrill 2021 31 Mawrth 2023 
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Amcan 8 Gweinyddu a chyflwyno Protocolau Adennill Dyledion ôl-Covid-19 a chynlluniau Covid-19 amrywiol 
Llywodraeth Cymru gan gynnwys Grantiau Covid-19 Ardrethi Busnes Cymwys; a Chynllun Rhyddhad 
Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch Ardrethi Busnes.  

Canlyniad(au) yr Amcan  Cefnogir busnesau a effeithiwyd arnynt gan gyfyngiadau Covid-19 drwy weinyddu a chyflwyno Protocolau 
Adennill Dyledion ôl-Covid-19, grantiau Covid-19, a chynllun rhyddhad Ardrethi Busnes manwerthu, hamdden a 
lletygarwch.   
 
Bydd hyn yn rhoi rhyddhad byrdymor ac yn cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor busnesau / yr economi.   

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Hyrwyddo twf ac adfywiad economaidd ac adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy 

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Dinas Ffyniannus a Chymunedau Cryf 

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

dreth gyngor sy’n ddyledus i’r 
Cyngor. 

 

Amcan 9 Uwchraddio ac adnewyddu’r systemau ariannol presennol i system cwmwl integredig sydd wedi'i 
chefnogi'n llawn gan gynnwys ystyried adnewyddu systemau TG presennol yr adran Refeniw (Treth 
Gyngor, AA a budd-daliadau) gan roi seilwaith cwmwl yn eu lle 

Canlyniad(au) yr Amcan  Cynnig system Cwmwl fwy effeithlon ac integredig sydd wedi’i chefnogi, a fydd yn cymryd lle’r system bresennol 
hen ffasiwn ac ansefydlog.   
Byddai'n dda datblygu hyn ymhellach ac ystyried opsiynau i’r ddarpariaeth cwmwl gynnwys atebion y dreth 
gyngor, AA a budd-daliadau na fyddent yn cael eu cynnwys wrth uwchraddio'r system ariannol. 

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Hyrwyddo twf ac adfywiad economaidd ac adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy 

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Dinas Ffyniannus a Chymunedau Cryf 

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

1 

Ystyried yr opsiynau i’r adran 
TGCh greu System Refeniw a 
Budd-daliadau, i gynnwys 
gwasanaeth cwmwl a reolir.  

Cael gwybod a allai ateb TGCh ar 
gwmwl a reolir gynnig llwyfan mwy 
cadarn ac ateb cost-effeithiol i ddarparu 
gwasanaethau treth gyngor, budd-
daliadau ac AA. 

Rheolwr Incwm a 
Chasglu  

1 Ebrill 2021  31 Mawrth 2022 

2 
Cwblhau holiaduron cyn 
cymhwyso (HCCau) i alluogi 
darpar gyflenwyr i gyflwyno 

Manyleb tendr wedi'i chwblhau ar gyfer 
HCCau cychwynnol i werthuso darpar 
gyflenwyr 

Pennaeth Cyllid 
Cynorthwyol  

1 Ebrill 2021  30 Ebrill 2021 
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Amcan 9 Uwchraddio ac adnewyddu’r systemau ariannol presennol i system cwmwl integredig sydd wedi'i 
chefnogi'n llawn gan gynnwys ystyried adnewyddu systemau TG presennol yr adran Refeniw (Treth 
Gyngor, AA a budd-daliadau) gan roi seilwaith cwmwl yn eu lle 

Canlyniad(au) yr Amcan  Cynnig system Cwmwl fwy effeithlon ac integredig sydd wedi’i chefnogi, a fydd yn cymryd lle’r system bresennol 
hen ffasiwn ac ansefydlog.   
Byddai'n dda datblygu hyn ymhellach ac ystyried opsiynau i’r ddarpariaeth cwmwl gynnwys atebion y dreth 
gyngor, AA a budd-daliadau na fyddent yn cael eu cynnwys wrth uwchraddio'r system ariannol. 

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Hyrwyddo twf ac adfywiad economaidd ac adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy 

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Dinas Ffyniannus a Chymunedau Cryf 

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

tendr i ddarparu system 
ariannol newydd 

3 
Cyhoeddi a gwerthuso HCCau 
a gyflwynir ar gyfer system 
ariannol newydd 

Dewis y cyflenwyr a ffefrir i'w cymryd i'r 
cam nesaf 

Pennaeth Cyllid 
Cynorthwyol  

1 Ebrill 2021  30 Mehefin 2021  

4 

Gwerthuso'r cyflenwyr a ffefrir 
drwy wahoddiad i dendro a 
rhoi’r contract i'r darparwr a 
ffefrir 

Y darparwr a ffefrir i ddarparu’r system 
ariannol newydd  Pennaeth Cyllid 

Cynorthwyol  
1 Mehefin 2021  31 Awst 2021 

5 

Creu tîm gweithredu i gyflawni'r 
prosiect  

Nodi’r swyddogion priodol sydd eu 
hangen i gyflawni'r prosiect 
Datblygu disgrifiadau swyddi a’u 
cwblhau gydag AD 
Penodi tîm gweithredu'r prosiect ac 
unrhyw ôl-lenwi sydd ei angen 
Penodi rheolwr prosiect allanol i 
gefnogi'r prosiect 

Pennaeth Cyllid 
Cynorthwyol  

1 Ebrill 2021  30 Mehefin 2021  

6 
Gweithredu'r prosiect a'i 
gwblhau iddo ‘Fynd yn Fyw’ 

System newydd gwbl integredig yn 
barod i 'Fynd yn Fyw' cyn y cyfnod cau 

Pennaeth Cyllid 
Cynorthwyol  

1 Awst 2021  31 Hydref 2022  
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Amcan 10 Gweithredu - Deddfwriaeth Lle i Anadlu Newydd  

Canlyniad(au) yr Amcan  Gweithredu’r ddeddfwriaeth lle i anadlu i roi amser i'r rheiny sydd â phroblemau dyled geisio atebion ac opsiynau 
talu cynaliadwy. 

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr 
amcan hwn? 

Amcanion Lles 2, 3 a 4 

Pa Thema/Themâu Corfforaethol y mae'r 
amcan hwn yn ei/u g/cefnogi? 

Dinas Ffyniannus a Chymunedau Cryf 

Rhif Cam 
Gweithredu   

Disgrifiad o’r Cam 
Gweithredu: 

Rhif Cam Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 
Rhif Cam 

Gweithredu   
Disgrifiad o’r Cam 

Gweithredu: 

1 

Gweithio gydag adrannau eraill 
i gadarnhau lle cedwir 
gwybodaeth am ddyledion, 
llunio amserlen weithredu a 
nodi staff allweddol. 

Nodi staff allweddol a llunio amserlen 
weithredu. 
 

Rheolwr Incwm a 
Chasglu 

 

1 Ebrill 2021   
 

4 Mai 2021 
 

2 

Llunio cwrs hyfforddi ar-lein i 
staff ac aelodau i godi 
ymwybyddiaeth o'r fenter Lle i 
Anadlu.  
 
 

Yr holl aelodau a staff rheng flaen i gael 
hyfforddiant. 
 
 
 
 
 

Rheolwr Incwm a 
Chasglu  

 
Uwch Swyddog 

Refeniw – Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd 

 
 

1 Mai 2021  
 
 

31 Mai 2021 

3 
Adolygu effaith ceisiadau am 
Le i Anadlu o ran llwyth gwaith 
ac adnoddau staff. 

Rhoi gwybod i'r Pennaeth Cyllid am 
effaith cyflwyno Lle i Anadlu. 

Rheolwr Incwm a 
Chasglu 

1 Medi 2021 31 Rhagfyr 2022  

4 

Gweithio gydag asiantaethau 
partner a’r trydydd sector i roi 
cyngor a chymorth i'r rheiny 
sydd â dyledion a phroblemau 
ariannol.   

Cynnal cyfarfodydd cyswllt rheolaidd 
gyda sefydliadau partner fel Cyngor ar 
Bopeth i sefydlu dull cydgysylltiedig o 
gynorthwyo'r rheiny sydd ag ôl-
ddyledion i ddod o hyd i ffordd 
gydymdeimladol a chynaliadwy o 
gasglu'r ddyled. 

Rheolwr Incwm a 
Chasglu 

1 Medi 2020 31 Mawrth 2022 
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Mesur Perfformiad  
 

(Gwybodaeth Reoli / Cenedlaethol / Lleol) 

Targed 
2021/22  

Perfformiad 
Gwirioneddol 

2020/21 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

2019/20 

Perfformiad 
Gwirioneddol 

2018/19 
Cenedlaethol 
Canran Ardrethi Annomestig a Gasglwyd  

96.5% 94.4% 97.59% 97.07% 

Cenedlaethol 
Canran Casglu'r Dreth Gyngor   

96.5% 95.4% 96.4% 96.64% 

Lleol 
Canran cyfanswm y Dreth Gyngor a Gasglwyd fel canran o'r swm blynyddol a 
gyllidebwyd.   

100% 101% 102.66% 101.35% 

Lleol  
Cynyddu cyfrifon y Dreth Gyngor a delir trwy Ddebyd Uniongyrchol  

63% 62.4% 60.87% 60.03% 

Lleol 
% trafodion y Dreth Gyngor a'r AAC (taliadau a thasgau gweinyddol sylfaenol) 
a gwblhawyd ar-lein. 

10% Ddim ar gael Ddim ar gael Ddim ar gael 

Gwybodaeth Reoli   
Canran ôl-ddyledion y Dreth Gyngor a gasglwyd   

30% 25.4% 35.3% 100% 

Gwybodaeth Reoli   
Canran yr ôl-ddyledion AAC a gasglwyd 

30% 22.8% 24.35% 52.42% 

Lleol 
Canran y Cynllun Archwilio a gwblhawyd  

85% 78% 76% 83% 

Lleol  
Canran y camau rheoli y cytunwyd arnynt - a weithredwyd o fewn 6 mis o 
dderbyn yr Adroddiad Archwilio Mewnol terfynol.  

90% 71% 86% 87.5% 

Gwybodaeth Reoli   
Nifer y diwrnodau i gyhoeddi adroddiad drafft  

10 diwrnod 8 diwrnod 5 diwrnod 11 diwrnod 

Gwybodaeth Reoli   
Nifer y diwrnodau i gyhoeddi adroddiad terfynol  

5 diwrnod 3 diwrnod 2 diwrnod 3 diwrnod 

Lleol 
Canran yr Anfonebau a Dalwyd o fewn yr amserlenni 

90% 91.9% 92.46% 88.88% 

Lleol  
Cyfanswm gwerth y gwariant drwy'r cerdyn caffael  

£4.8M £5,285,000 £6,307,000 Ddim ar gael 

 

 

Mesurau Perfformiad 
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Enw’r Risg  Perchennog y Risg 
Risg Gorfforaethol 

neu Risg 
Gwasanaeth  

Cydbwyso Cyllideb Tymor Canolig y Cyngor  
 
Bodloni gofyniad y Cyngor i leihau'r bwlch rhwng gwariant y Cyngor a’r gyllideb a ddyrannwyd dros y 3-5 
mlynedd nesaf  

Pennaeth Cyllid Risg Gorfforaethol  

Rheolaeth Ariannol yn ystod y Flwyddyn 
 
Rheoli ariannol o gyllidebau yn ystod y flwyddyn a phroffilio risg gwasanaethau / gweithgareddau sy’n 
rhagweld gorwariant ar ddiwedd y flwyddyn. 

Pennaeth Cyllid Risg Gorfforaethol  

TGCh – Hunanwasanaeth o fewn meysydd Treth Gyngor / AAC 
 
Nid yw hunanwasanaeth o fewn meysydd Treth Gyngor / AAC yn datblygu oherwydd diffyg capasiti 
TGCh. 

Rheolwr Incwm a 
Chasglu 

Risg Gwasanaeth   

Lleihad Incwm Ôl-Covid-19 
 
Mae pandemig Covid-19 a'r cyfnod cloi yn ei sgil wedi effeithio'n andwyol ar brosesau casglu Dyledion y 
Dreth Gyngor, Ardrethi Busnes a Dyledion Amrywiol. Mae perygl yr ailddechreuir adennill dyledion arferol 
yn rhy hwyr yn y flwyddyn i sicrhau y cesglir y swm arferol o incwm yn 2020-21. 

Rheolwr Incwm a 
Chasglu 

Risg Gwasanaeth  

Archwilio Mewnol i roi digon o sicrwydd i'r rheolwyr 
 
Oherwydd pandemig Covid 19 a'r posibilrwydd o gyfnodau clo yn y dyfodol, efallai na fydd Prif Archwilydd 
Mewnol y Cyngor yn gallu rhoi'r un lefel o sicrwydd ag mewn blynyddoedd blaenorol lle mae Covid 19 yn 
parhau i effeithio ar wasanaethau.  

Prif Archwilydd 
Mewnol  

Risg Gwasanaeth  

Gweithredu'r System Ariannol (Newydd)  
 
Risg gynhenid wrth barhau i ddefnyddio llwyfan system sydd wedi dyddio heb gymorth gwydn i hwyluso 
prosesau busnes/ariannol y Cyngor (risg gorfforaethol)  
Nid yw strwythur y tîm gweithredu wedi’i gymeradwyo’n gorfforaethol eto; nid yw arian wedi’i gadarnhau 
eto i fforddio cost flynyddol y trefniant diwygiedig (risgiau gwasanaeth)  

Pennaeth Cyllid Risg Gwasanaeth  

Rheoli Risg 

 


