
 

   

 

 
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. 

 

Yn ogystal â’r gwaith ddydd i ddydd a amlinellir isod, mae’r adran hon yn arwain ar y prosiect 

blaenoriaeth gwella canlynol: 

 

 Trosglwyddiad unedau gwyliau o’r Dreth Gyngor i Drethi Busnes: pwyso am newid 

deddfwriaeth perthnasol – (Blaenoriaeth Gwella 4) 

 
 

Gwasanaeth Budd-daliadau  

 
Mae’r Cyngor yn gweinyddu cymorth budd-

daliadau i tua 7,500 o denantiaid i dalu eu 

rhent, 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 

mae’n ei gymryd i dalu wedi lleihau yn 2019/20 

ar ôl ychydig flynyddoedd o gynyddu’n raddol. 

Mae hyn yn ganlyniad ymdrechion parhaus i 

adolygu trefniadau gwaith. 

 
Bydd 2021/22 yn flwyddyn allweddol wrth i Lywodraeth y DU gynnal adolygiad cynhwysfawr o 

drefniadau ariannol. Byddwn yn lobïo'r Llywodraeth fod lefel y galw am wasanaeth gan y 

Cyngor am barhau'n uwch na'u rhagdybiaethau. Er fod awdurdodau lleol wedi colli'r grant 

‘sybsidi’ roedd yn ariannu cefnogaeth i gyllidebu personol a chefnogaeth ddigidol, disgwylir i 

ymholiadau gan y cyhoedd barhau.   

 

Ar y cyfan, mae trefniadau yn gweithredu'n llyfn ac felly mae'r tebygolrwydd o ddirywiad yn y 

gwasanaeth a roddir gan y Cyngor yn gymharol isel erbyn hyn. Rydym hefyd wedi lobїo’r 

Llywodraeth, ac wedi llwyddo i’w argyhoeddi eto i gynnal yr elfen wledig o Daliadau Tai 

Dewisol, fydd yn gwneud gwahaniaeth arwyddocaol i bobl Gwynedd yn 2021/22. 

 



 

   

 

 

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 8,000 eiddo busnes yn y 

ffordd fwyaf prydlon ac effeithlon bosib, 

gan gynnwys gweinyddu’r amrywiaeth o 

ddisgowntau, eithriadau a chynlluniau 

rhyddhad sydd ar gael. 

 

 

 

 

Ar ôl ychydig o flynyddoedd o ostyngiadau ymylol yn y gyfradd gasglu Treth Cyngor, arhosoddd y 

gyfradd yn lled gyson yn 2019/20.  

 

Deallwn yn iawn nad yw hi’n hawdd i bawb dalu’r trethi yma, ac yng nghyd-destun cyfyngiadau’r 

pandemig bydd y gyfradd gasglu yn gostwng eto yn 2020/21. Ar ôl atal trefniadau adennill am 3 mis yn 

Mawrth i Mehefin 2020, mae’r gwasanaeth Trethi yn hyblyg (e.e. annog trefniadau a chytundebau talu) 

a chydymdeimladol i amgylchiadau unigolion. Mae staff Trethi’r Cyngor yn ceisio cymell unigolion i ofyn 

am gyngor ar gyllido personol a chyngor dyledion ehangach. 

 

Mae trosglwyddiad unedau gwyliau o'r drefn Treth Cyngor i drethi annomestig yn parhau’n risg 

ariannol. Yn 2021/22 byddwn yn anelu i gyfarfod gyda'r Gweinidog er mwyn rhoi pwysau ar y 

Llywodraeth i newid deddfwriaeth yn ymwneud â thai haf ac unedau gwyliau, ac yn cynnal 

ymgyrch ehangach i hyrwyddo deddfwriaeth addas. 
 

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. Mae’r gwasanaeth yn ystyried 

anghenion adrannau’r Cyngor a gweithredu’n 
sensitif i amgylchiadau ariannol dyledwyr wrth 

gyflawni ei waith.  

 

Roedd ffigwr y dyledwyr dros 6 mis oed ar 

31 Mawrth 2020 yn uwch nag ar y dyddiad 

cyfatebol mewn blynyddoedd blaenorol, 

yn rhannol oherwydd  cyfyngiadau’r 

pandemig. 
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% Anfonebau a dalwyd o fewn 30 diwrnod 

 

  
2019/20 

92% 

 
 

2018/19 

90% 

 
 

2017/18 

  87% 

 

Gwasanaeth Taliadau 

Mae’r gwasanaeth yn gyfrifol am dalu 

credydwyr y Cyngor yn gywir ac ar 

amser. Mae dros 105,000 o 

anfonebau yn cael eu talu’n flynyddol, 

gyda 92% ohonynt wedi’u talu o fewn 

30 diwrnod ar gyfartaledd, gan anelu i 

dalu cyflenwyr lleol yn brydlon.     

 

Mae’r gwasanaeth wedi symud i 

drefn o dderbyn anfonebau yn 

electroneg, gyda dros 95% o’n 

taliadau bellach yn daliadau trwy’r 

banc, yn hytrach na thrwy sieciau.  

 

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). 

 

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 18,000 o 

aelodau actif, 12,000 o aelodau gohiriedig a 

10,000 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.  
 

 

 

 

 

Yn ystod 2021/22, bydd y Gwasanaeth Pensiynau yn canolbwyntio ar wella’r ohebiaeth a 

darpariaeth hunan wasanaeth i aelodau. Hefyd, bwriedir gweithio gyda chyflogwyr y 

Gronfa Bensiwn i dderbyn manylion perthnasol ar gyfer ail gyfrifo buddion aelodau yn dilyn 

yr achos ‘McCloud’. 
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Gwasanaeth Buddsoddi a Rheolaeth Trysorlys 
 

Mae’r gwasanaeth yma’n buddsoddi arian y Cyngor er mwyn ennill llog, i gyfrannu at ariannu 

gwasanaethau.  Maent hefyd yn rheoli buddsoddiadau’r Gronfa Bensiwn, er mwyn sicrhau’r gallu i 

dalu pensiynau rŵan ac i’r dyfodol.  Yn ychwanegol at hyn, mae’r gwasanaeth yn cynllunio a threfnu 

benthyciadau hir-dymor. 
 

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

dyddiol.  

 

Yn ystod 2020/21 arhosodd gweithgarwch benthyca’r Cyngor o fewn y cyfyngiadau a osodwyd yn 

wreiddiol. £546,000 oedd cyfanswm y llog a difidendau a dderbyniwyd ar fuddsoddiadau’r Cyngor, 

sydd yn uwch na’r £406,000 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 cyd-fuddsoddi yn 

gynyddol er mwyn cael y budd gorau i 

aelodau’r cynllun pensiwn. Mae Cronfa 

Gwynedd wedi pwlio’r buddsoddiadau 

ecwiti ac incwm sefydlog, gyda 

marchnadoedd datblygol i ddod yn haf 

2021. Roedd 2020/21 yn flwyddyn 

heriol, yn sgil cwymp y marchnadoedd 

stoc ym Mawrth 2020 oherwydd y 

pandemig, ond mae’r marchnadoedd 

wedi bownsio yn ôl gydag adferiad yng 

ngwerth y Gronfa Bensiwn  i £2.2 biliwn 

erbyn 30 Medi 2020. 

 
Gwasanaeth Cyllid a Chyfrifeg (yn cynnwys unedau datganoledig) 

 

Darperir gwasanaeth cyllid a chyfrifeg i wasanaethau’r Cyngor, i’w cynorthwyo a’u cefnogi i fod 

yn effeithiol ac yn effeithlon.  Mae’r gwasanaeth: 

 Yn gosod cyllideb gytbwys flynyddol ar gyfer y Cyngor 

 Yn monitro ac adrodd yn rheolaidd ar berfformiad 

ariannol y Cyngor 

 Yn darparu cefnogaeth ariannol gyda chyllideb gros o 

dros £431 miliwn 

 Yn gyfrifol am gynhyrchu cyfrifon terfynol ar gyfer 

Cyngor Gwynedd, GwE, Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y 

Cyd, Harbyrau a Bwrdd Uchelgais Economiadd 

Gogledd Cymru 

 Yn cynorthwyo’r adrannau i wireddu dros £30 miliwn 

o arbedion ers 2015 (allan o gyfanswm o £36 miliwn).  

 

Llwyddiant i gadw o 

fewn y gyllideb 
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Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad archwiliad diamod ar 

ddatganiadau ariannol 2019/20, sef bod y cyfrifon wedi eu paratoi’n briodol ac yn rhoi darlun 

cywir a theg o’r sefyllfa ariannol. 

 

Yn sgil effaith y pandemig ar y Cyngor, gyda chyfuniad o gostau ychwanegol a cholledion 

incwm gwerth dros £13 miliwn erbyn diwedd Tachwedd 2020, byddwn yn darparu mwy 

o gyngor ariannol i holl ddeiliaid cyllidebau’r Cyngor, yn ogystal â chyngor “busnes” i 

adrannau.  

 

Yn gyffredinol, 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 cynllunio, fel bo angen, i ddarganfod a dethol yr arbedion er 

mwyn ymateb i’r her ariannol sy’n wynebu’r Cyngor yn y dyfodol. 

 

Gwasanaeth Archwilio Mewnol 

Mae’r gwasanaeth yn adolygu trefniadau 

llywodraethu a gweinyddol y Cyngor er 

mwyn rhoi hyder i’r awdurdod ac i’r 

dinesydd fod y trefniadau yma’n gadarn. 

Adroddir yn annibynnol a gwrthrychol i’r 

Pennaeth Cyllid, y Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu, ac i gyd-bwyllgorau mae 

Gwynedd yn lletya. 

 

Ym Mawrth 2020 bu’n rhaid dargyfeirio 

adnoddau Archwilio Mewnol dros dro i 

ddelio gyda’r argyfwng Covid-19, felly ni 

chafodd pob archwiliad ei gwblhau yn unol 

â’r amserlen ddisgwyliedig. 
  

 

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 yw cynghori a chefnogi’r adrannau wrth wneud hyn.  Mae’r 

Gwasanaeth hefyd yn amddiffyn buddiannau trethdalwyr, drwy sicrhau trefniadau yswiriant 

priodol ac ymdrin â thua 250 o hawliadau’r flwyddyn. 

 

Mae gwaith yn parhau i sicrhau fod adrannau’r Cyngor yn cofnodi eu prif risgiau a’u 

hadolygu’n rheolaidd.  Bydd y Gwasanaeth Risg ac Yswiriant yn cefnogi'r holl adrannau 

er mwyn sicrhau fod defnydd y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn gyson ar draws y Cyngor, 

ac fod  asesiadau o risgiau yn cael eu diweddaru'n barhaus.  Law yn llaw â hynny, bydd 

ystyriaeth gynyddol o gynnwys cofrestrau risg wrth fonitro perfformiad adrannau. 
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Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth 
 

Gweithredir 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 2,550 

o ddefnyddwyr ac yn diwallu oddeutu 20,000 

cais am wasanaeth yn flynyddol.  Mae 2020/21 

wedi bod yn heriol iawn, gyda 600 o 

liniaduron wedi eu paratoi yn ystod hanner 

cyntaf y flwyddyn - nifer 33% yn uwch na’r 

cyfanswm arferol sy’n cael eu darparu mewn 

blwyddyn gyfan.   

 

Roedd newidiadau sylweddol wedi eu rhaglennu cyn i’r pandemic gyrraedd, ac mae newidiadau 

megis cyswllt ‘VPN’, ‘Microsoft Teams’ ac ‘Office 365’ wedi bod yn arwyddocaol yn ymdrechion 

y Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth i gynnal gwasanaethau’r Cyngor. 

 

 

Mae’r Uned Isadeiledd, Diogelwch a Rhwydwaith yn sicrhau bod gwasanaethau technoleg yn cael eu 

cyflwyno ar seiliau cadarn  gan ymledu i 300 adeilad, 1,400 o bwyntiau mynediad di-wifr a 2,700 o 

gysylltiadau ffôn, ac yn cefnogi’r holl systemau yn y ganolfan data, ar 440 gweinyddwr a thros 
1,000TB o storfa.  Cysylltir y ddwy ganolfan ddata gyda chyswllt ffibr cyflym ac mae buddsoddiad 

diweddar mewn generadur yn y Pencadlys yn golygu bydd gwelliannau pellach i wytnwch isadeiledd 

y Cyngor. 

   

Gyda hyd at 2,450 o swyddogion yn gweithio adref, roedd rhaid gwneud newidiadau sylweddol ar 

gychwyn y flwyddyn i alluogi’r ddarpariaeth, gan ddyblu’r cyswllt i’r rhyngrwyd, adeiladu dwy wal 

dân newydd, a darparu cyfarpar arbenigol i alluogi canolfannau cyswllt Galw Gwynedd, Y Ddesg 

Gymorth TG, a llinell flaen Treth Cyngor i wasanaethu’n llawn o gartrefi’r staff unigol.   

 
 

Mae’r Uned Datblygu a Gwasanaeth Gwybodaeth Ddaearyddol yn darparu systemau 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.  Gwnaethpwyd cynnydd sylweddol ar gyflwyno systemau newydd yn ystod 

2020/21, gan gynnwys darparu nifer o systemau ar frys mewn ymateb i’r pandemig, gan gynnwys 

darpariaeth i archebu apwyntiadau Siop Gwynedd a’n canolfanau ailgylchu, system profi, olrhain a 

diogelu ar gyfer awdurdodau lleol gogledd Cymru a’r Bwrdd Iechyd, ynghyd â systemau hawlio a 

phrosesu amrywiol grantiau i fusnesau’r sir.  

 

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. 

 

Paratowyd Strategaeth Ddigidol Ysgolion Gwynedd, gyda’r ddarpariaeth bellach ar waith, a 

byddwn yn cyflwyno Strategaeth Ddigidol Corfforaethol newydd yn ystod 2021/22 gyda golwg ar 

alluogi trawsnewid gwasanaethau’r Cyngor ymhellach. 

% argaeledd y rhwydwaith 
 
2019/20: 99.98% 
2020/21: 99.98% 
  

% bodlonrwydd y Ddesg 
Gymorth 
 
2019/20: 99.35% 
2020/21: 99.22% 
 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

Yn ystod 2021/22 bydd y Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth yn cynnal ymarferion 

gwytnwch ar isadeiledd y Cyngor, cyflwyno gwelliannau sylweddol o fewn yr ysgolion, a 

rhoi’r Strategaeth Ddigidol newydd ar waith.  


