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Adran Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) 

 

Bwriad yr Adran Cyllid yw cyfrannu at gyflawni’r nod o geisio’r “gorau i bobl Gwynedd mewn 

cyfnod anodd” drwy: 

 Sicrhau’r gefnogaeth briodol i weithrediad busnes y Cyngor a’i wasanaethau wrth reoli, 
gwarchod a datblygu ei sefyllfa ariannol, er mwyn sefydlu cymuned gynaliadwy mewn 
modd agored, ymatebol a blaengar. 

 Sicrhau arweiniad cefnogol proffesiynol a thechnoleg o ansawdd uchel sy’n hyrwyddo 
gwerthoedd sylfaenol y Cyngor ac annog mentergarwch. 

 Darparu gwasanaethau rheng-flaen (fel casglu refeniw, a thalu budd-daliadau) o ansawdd 
addas i’r cwsmer, gan ddarparu tegwch i bobl a chymunedau, a rhoi ffocws ar drigolion. 

 

Gwasanaeth Budd-daliadau 
 

Rydym yn gweinyddu cymorth budd-daliadau i 
tua 7,500 o denantiaid i dalu eu rhenti, ac i tua 
10,000 o unigolion, cyplau neu deuluoedd i 
dalu eu bil Treth Cyngor, gan anelu i wneud 
hynny’n brydlon a chywir. 
 
Fe welir o’r graff bod y nifer o ddiwrnodau y 
mae’n ein gymryd i ni dalu wedi gostwng hyd 
at 2017 a byddwn yn ceisio lleihau’r amser eto 
i’r dyfodol. 
 
Yn ystod 2019/20 byddwn yn parhau i 
gynorthwyo pobl Gwynedd fel bo’r angen 
yn dilyn cyflwyniad gwasanaeth llawn 
Credyd Cynhwysol yn Hydref a Rhagfyr 
2018. 

 
 

 

Gwasanaeth Trethi 
 

Heb Dreth Cyngor a Threthi Busnes, ni 
fyddai’n bosib i’r Cyngor ddarparu ei 
wasanaethau. Mae’r gwasanaeth yma yn 
gweinyddu a chasglu Treth Cyngor dros 
61,500 eiddo, a Threth Busnes (Treth 
Annomestig) tua 7,500 eiddo busnes yn y 
ffordd fwyaf prydlon ac effeithlon bosib, gan 
gynnwys gweinyddu’r amrywiaeth o 
ddisgowntau, eithriadau a chynlluniau 
rhyddhad sydd ar gael. 
  
Rydym yn deall yn iawn nad yw hi’n hawdd i bawb dalu’r trethi yma, ac fe fyddwn yn ceisio bod yn hyblyg 
(e.e. annog trefniadau a chytundebau talu) a chydymdeimladol i amgylchiadau unigolion. Rydym yn ceisio 
cymell unigolion i ofyn am gyngor ar gyllido personol a chyngor dyledion ehangach. 
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Gwasanaeth Incwm 
 
Mae’r Cyngor yn derbyn incwm (e.e. grantiau, 
taliadau am wasanaeth) o bob math, ac mae’r 
Gwasanaeth Incwm yn prosesu’r incwm yma, gan 
gasglu dyledion y Cyngor yn brydlon ac effeithlon 
er mwyn gwneud yn fawr o’r incwm. Rydym fel 
gwasanaeth yn ystyried anghenion adrannau’r 
Cyngor a gweithredu’n sensitif i amgylchiadau 
ariannol dyledwyr wrth fynd at ei waith.  
 
Rydym wedi adnabod yr angen i wella prosesau 
adennill rhai o ddyledion yr Adran Oedolion, 
Iechyd a Llesiant, a byddwn yn cydweithio â’r 
Adran honno er mwyn gwneud yn fawr o’r 
arian dyledus sy’n cael ei gasglu ac sydd ar gael 
i ddarparu gwasanaethau. 
 

 

 
 

% anfonebau a dalwyd o fewn 30 diwrnod 
 
 

 
2017/18 

91% 

 
 

2016/17 
91% 

 
 

2015/16 
  92% 

 

 

Gwasanaeth Taliadau 
 
Rydym yn gyfrifol am dalu credydwyr y Cyngor 
a GwE yn gywir ac ar amser. Byddwn yn talu 
dros 105,267 o anfonebau yn flynyddol, gyda 
91% o’r anfonebau yn cael eu talu o fewn 30 
diwrnod ar gyfartaledd, gan anelu i flaenoriaethu 
talu cyflenwyr lleol yn brydlon.     
 
Byddwn yn symud i drefniadau o e-anfonebu 
a hynny er mwyn gwella effeithlonrwydd y 
gwasanaeth. Bydd y trefniadau yma’n 
lleihau’r oedi wrth dalu ac yn ein galluogi i 
gael rheolaeth dros yr holl anfonebau fydd 
yn cyrraedd y Cyngor.  

 

 
Gwasanaeth Cyflogau 
 
Mae dros 7,200 o unigolion gwahanol yn gweithio i’r Cyngor er mwyn ei alluogi i wasanaethu ar ran pobl 
Gwynedd, a phwrpas y Gwasanaeth Cyflogau ydi sicrhau eu bod yn cael eu talu yn gywir ac ar amser.  Mae’r 
gwasanaeth hefyd yn cadw cyfrifon priodol ar gyfer talu cyrff allanol fel Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC). 
 
Byddwn yn adolygu pa wybodaeth sydd angen ei chynnwys ar y slipiau cyflog, megis amlygu 
cyfraniad pensiwn cyflogwr ac ati. 
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Gwasanaeth Pensiynau 
 

Mae’r Gwasanaeth Pensiynau yn gyfrifol am weinyddu 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ar ran dros 
40 o gyflogwyr gan gynnwys Cyngor Gwynedd, Cyngor 
Sir Ynys Môn a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. 
Mae'r gronfa yn cynnwys dros 16,000 o aelodau actif, 
10,000 o aelodau gohiriedig a 9,000 o bensiynwyr. Mae 
dyletswyddau'r gwasanaeth o ddydd i ddydd yn 
cynnwys sefydlu record i aelodau newydd; gwneud 
newidiadau i gofnodion aelodau; cyfrifo buddion 
gohiriedig; trosglwyddo hawliau pensiwn i mewn ac 
allan o'r CPLlL, a thalu buddion ar ôl ymddeoliad a 
marwolaeth aelodau'r cynllun.  
 

 
Byddwn yn gwella eglurder dogfennaeth, er mwyn sicrhau eu bod yn ddealladwy i bawb. 
 

Gwasanaeth Buddsoddi a Rheolaeth Trysorlys 
 

Yn y gwasanaeth yma rydym yn buddsoddi arian y Cyngor er mwyn ennill llog i gyfrannu at ariannu 
gwasanaethau. Rydym hefyd yn rheoli buddsoddiadau’r Gronfa Bensiwn er mwyn sicrhau’r gallu i dalu 
pensiynau rŵan ac i’r dyfodol. Yn ychwanegol at hyn, rydym yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar 
fenthyciadau tymor hir. 
 

Amcan yr uned yw cadw’r arian yn ddiogel, ennill llog a sicrhau fod arian ar gael i dalu am wariant dyddiol. 
 

Yn ystod 2017/18 arhosodd gweithgarwch benthyca’r Cyngor o fewn y cyfyngiadau a osodwyd yn wreiddiol. 
£211,000 oedd cyfanswm y llog a dderbyniwyd ar fuddsoddiadau sydd yn uwch na’r £173,000 oedd yn y 
gyllideb. Nid oedd unrhyw fanciau yr oedd y Cyngor wedi’u defnyddio ar gyfer buddsoddi wedi methu talu. 
 

Mae cronfeydd pensiwn llywodraeth leol yng Nghymru yn gweithio drwy bŵlio buddsoddiadau er 
mwyn cael y budd gorau o gyd-fuddsoddi. 
 

Gwasanaeth Cyllid a Chyfrifeg (yn cynnwys Unedau datganoledig) 
 
Rydym yn darparu gwasanaeth cyllid a chyfrifeg, a chynorthwyo a chefnogi 
gwasanaethau i fod yn effeithiol ac yn effeithlon. Mae’r gwasanaeth: 
 Yn monitro ac adrodd yn rheolaidd ar berfformiad ariannol y  

Cyngor 
 Yn darparu cefnogaeth ariannol gyda chyllideb gros o dros  

£405 miliwn 
 Yn gyfrifol am gynhyrchu cyfrifon terfynol ar gyfer cyfrifon Cyngor 

Gwynedd, dau Gyd-Bwyllgor a chyfrifon yr Harbwr 
 Yn cynorthwyo’r adrannau i wireddu dros £48.5 miliwn o  

arbedion a thoriadau ers 2010/11, sydd yn 96% o’r targed  
 arbedion, gydag ychydig o lithriad ar y gweddill. Mae’r gwaith o 
 gefnogi’r drefn arbedion yn parhau.  

 

 

 

Llwyddiant i gadw 
o fewn y gyllideb 

-0.36% 

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad archwiliad diamod ar ddatganiadau ariannol 
2017/18, sef bod y cyfrifon wedi eu paratoi’n briodol ac yn rhoi darlun cywir a theg o’r sefyllfa ariannol. 

Byddwn yn darparu mwy o gyngor ariannol i holl ddeiliaid cyllidebau’r Cyngor, yn ogystal â chyngor 
“busnes” i adrannau.  
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Nid yw'r arian mae’r Cyngor yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru yn ddigonol i dalu am y 
gwasanaethau allweddol mae’r Cyngor yn ddarparu. Felly, er mwyn sicrhau cyllideb gytbwys byddwn 
hefyd yn parhau i wireddu’r arbedion sydd eisoes wedi eu cymeradwyo, a hefyd yn sicrhau ein bod 
yn cynllunio ar y cyd â phobl Gwynedd i ddarganfod a dethol yr arbedion fydd eu hangen er mwyn 
ymateb i’r her ariannol sy’n wynebu’r Cyngor yn y dyfodol. 

 

Gwasanaeth Archwilio Mewnol 

Rydym yn adolygu trefniadau llywodraethu a 
gweinyddol y Cyngor er mwyn rhoi hyder i’r 
awdurdod ac i’r dinesydd fod y trefniadau yma 
yn gadarn. Byddwn yn adrodd yn annibynnol a 
gwrthrychol i’r Pennaeth Cyllid a’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu. 
 
Ar gyfer 2018/19, cyflwynwyd trefn newydd o 
osod adroddiadau Archwilio Mewnol mewn 
un o bedwar categori o sicrwydd cyffredinol. 
Mae adborth cychwynnol wedi bod yn bositif 
iawn. 
 
Cwblhawyd y drefn o ddatblygu “camau 
gweithredu cytunedig”, sef cytundeb rhyngom 
â rheolwyr ar draws y Cyngor ar sut i wella 
rheolaeth a lleihau risgiau. 
 

Gwasanaeth Risg ac Yswiriant 

Mae angen i holl adrannau’r Cyngor asesu’r bygythiadau a chyfleoedd all eu hwynebu wrth ddarparu eu 
gwasanaethau, a blaenoriaethu eu gweithgareddau ar sail yr asesiad. Rôl y Gwasanaeth Risg ac Yswiriant ydy 
cynghori a chefnogi’r adrannau wrth wneud hyn. Rydym hefyd yn amddiffyn buddiannau trethdalwyr drwy 
sicrhau trefniadau yswiriant priodol ac ymdrin â thua 250 o hawliadau’r flwyddyn. 
  

Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth 

Rydym yn gweithredu Strategaeth Technoleg Gwybodaeth y 
Cyngor er mwyn helpu pobl Gwynedd i gael mynediad 
rhwydd at wybodaeth a gwasanaethau’r Cyngor, ac i staff 
weithio’n effeithlon.  
 
Wyneb y gwasanaeth yw’r Gwasanaeth Cefnogol a’r Ddesg Gymorth 
sy’n cefnogi 2,350 o ddefnyddwyr ac yn diwallu tua 20,000 cais am 
wasanaeth gan gynnwys darparu 450 cyfrifiadur newydd bob 
blwyddyn a 1,780 o ffonau symudol a chyfrifiaduron llechen.   
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Mae’r Strategaeth Technoleg Gwybodaeth yn sicrhau bod ein gwasanaethau technoleg yn cael eu cyflwyno 
ar seiliau cadarn sy’n cael ei gefnogi gan yr Uned Isadeiledd, Teleffon a Rhwydwaith, gan ymledu i 250 adeilad, 
1,400 o bwyntiau mynediad di-wifr a 2,370 o gysylltiadau ffôn, ac yn cefnogi’r holl systemau yn ein canolfan 
data ar 440 gweinyddwr a 880TB o storfa. Er y seiliau cadarn, mae angen cyflwyno gwellianau i gryfhau 
gwytnwch y seiliau hyn, a bydd y gwaith hwn yn parhau drwy hanner cyntaf 2019/20. 
 
Fe fydd y Strategaeth bresennol yn cael ei holynu gan Strategaeth Ddigidol newydd yn ystod 2019/20 gan 
drawsnewid ein gwasanaethau ymhellach. 

 
 
Mae’r Uned Datblygu a Gwasanaeth Gwybodaeth Ddaearyddol yn darparu oddeutu 160 system sydd wedi eu 
datblygu o amgylch anghenion pwrpasol y defnyddiwr, gan gynnwys systemau sy’n cael eu defnyddio gan yr 
adrannau i wasanaethu’r cyhoedd, rhyngwynebau uniongyrchol i’r cyhoedd a hunan-wasanaeth i staff. 
 
Mae’r Uned Rheoli Rhaglen ac Arloesi yn darparu cefnogaeth i’r adrannau ar gyfer diwallu eu hanghenion TG, 
gan gynnwys archebu cyfarpar a deunyddiau TG, gweithredu a monitro cytundebau a dadansoddi anghenion. 
 
Yn ystod 2019/20 byddwn yn cynnal ymarferion pellach i gryfhau gwytnwch ein darpariaeth a’r gofyn 
cynyddol i gefnogi gwasanaethau 24/7 awr.  
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