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1.0 Cefndir

Mae’r Rheoliadau hyn wedi’u cymeradwyo gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog (yr Awdurdod) ac maent yn darparu’r fframwaith ar gyfer rheoli materion 
ariannol yr Awdurdod, ynghyd â Rheolau Sefydlog yng nghyswllt Contractau, Codau 
Ymddygiad, y Cynllun Dirprwyo, y Polisi Rheoli Trysorlys a’r canllawiau manwl ynghylch 
rheolaeth ariannol a geir yng ngweithdrefnau ariannol yr Awdurdod.  Dylid darllen y 
Rheoliadau gan gyfeirio at y dogfennau uchod.  Maent yn berthnasol i bob un o aelodau a 
gweithwyr yr Awdurdod. Gallai methu â chydymffurfio â’r Rheoliadau arwain at gamau 
disgyblu.  

Mae gan y Prif Weithredwr, gan ymgynghori â’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 (Prif 
Swyddog Ariannol), awdurdod dirprwyedig i gyflwyno Gweithdrefnau Ariannol manwl i 
ategu’r Rheoliadau Ariannol hyn o bryd i’w gilydd fel y bo angen er mwyn gweinyddu 
materion ariannol yr Awdurdod yn briodol.

Nod y Rheoliadau yw sicrhau bod system briodol ar waith ar gyfer rheoli’r arian cyhoeddus 
a roddwyd yng ngofal yr Awdurdod er mwyn cyflawni ei ddibenion statudol, a sicrhau bod 
pob un o weithwyr ac aelodau’r Awdurdod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau yn y cyswllt 
hwn.

1.1 Cyfrifoldebau
Dan y Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio, mae’r Awdurdod yn gyfrifol am fesurau rheoli 
mewnol gan gynnwys rheolaeth ariannol a rheoli risg. Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol 
a’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn gyfrifol am reoleiddio, goruchwylio a rheoli materion 
ariannol a chyfrifon yr Awdurdod, cydlynu trefniadau ariannol a threfniadau cyfrifyddu, a 
threfnu bod materion ariannol a systemau’r Awdurdod yn cael eu harchwilio. 

Y Prif Weithredwr sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am ofalu bod trefniadau priodol yn cael 
eu gwneud i sicrhau bod y rheoliadau ariannol yn cael eu dilyn ar bob lefel yn yr Awdurdod.

1.2 Cyfrifoldebau Cyfreithiol y Swyddog Adran 151 
Fel awdurdod cyhoeddus, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn rhwym 
wrth ddeddfwriaeth, safonau cyfrifyddu a chodau ymarfer y DU ar gyfer y sector cyhoeddus, 
fel y pennir gan y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA).  Mae’r 
Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn gyfrifol dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972 
am weinyddu materion ariannol yr Awdurdod.  Mae dyletswyddau statudol eraill, na ellir eu 
diystyru, yn deillio o’r canlynol:

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988
Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989
Deddf Llywodraeth Leol 2003
Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (fel y’i diwygiwyd)
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) sydd mewn grym ar hyn o bryd.

Dan y ddeddfwriaeth uchod, mae’r Swyddog Adran 151 yn gyfrifol am y canlynol:

o Gweinyddu materion ariannol yr Awdurdod yn briodol.
o Pennu safonau rheolaeth ariannol a monitro’r graddau y cydymffurfir â nhw.



o Adrodd ynghylch pa mor gadarn yw’r amcangyfrifon a pha mor ddigonol yw’r 
cronfeydd wrth gefn at ddiben gwneud cyfrifiadau sy’n gysylltiedig â’r gyllideb.

Yn unol ag Adran 114 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988, rhaid i’r Swyddog Adran 151 
adrodd wrth yr Awdurdod os yw’n ymddangos iddo fod yr Awdurdod, un o bwyllgorau’r 
Awdurdod neu unrhyw un o’i swyddogion:

o Wedi gwneud neu ar fin gwneud penderfyniad sy’n golygu neu a fyddai’n 
golygu bod yr Awdurdod yn gwario arian yn anghyfreithlon 

o Wedi cymryd neu ar fin cymryd camau gweithredu a fyddai, o’u cyflawni’n 
llawn, yn anghyfreithlon 

o Ar fin cofnodi mewn cyfrifon eitem y mae’n anghyfreithlon ei chofnodi 
Ac os yw gwariant yr Awdurdod yn debygol o fod yn fwy na’r adnoddau sydd 
ar gael iddo gwrdd â’r gwariant hwnnw. 

Wrth gyflwyno adroddiad o’r fath, bydd y Swyddog Adran 151:

o Yn ymgynghori â’r Swyddog Monitro ynghylch yr hyn sy’n anghyfreithlon
o Yn ymgynghori â’r Prif Weithredwr ynghylch y mater
o Yn gofyn i’r Swyddog Monitro gael Barn Cwnsler, os oes anghytundeb neu 

amheuaeth.

Caiff unrhyw adroddiad o’r fath ei anfon at holl aelodau’r Awdurdod a’r archwilydd allanol.  
Pan fydd adroddiad wedi’i gyflwyno, mae’n ofynnol i’r Awdurdod gynnal cyfarfod cyn pen 21 
diwrnod er mwyn ei ystyried.  Ni ddylid mynd ar drywydd yr ymddygiad a arweiniodd at 
gyflwyno’r adroddiad nes y bydd yr Awdurdod llawn wedi ystyried yr adroddiad.

Yn ogystal, yn unol ag Adran 114 Deddf 1988: 
o Mae’n ofynnol i ddyletswyddau statudol y Swyddog Adran 151 gael eu cyflawni’n 

bersonol, gyda threfniadau wrth gefn statudol mewn grym ar gyfer salwch neu 
absenoldeb. 

o Bydd yr Awdurdod yn sicrhau bod y Swyddog Adran 151 yn cael digon o staff, lle 
mewn swyddfa ac adnoddau eraill, gan gynnwys cyngor cyfreithiol os oes angen, i 
gyflawni dyletswyddau Adran 114 ac Adran 151 Deddf 1988.

Er mwyn cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 i gyflawni’r dyletswyddau a 
amlinellir uchod, cyfrifoldeb y Prif Weithredwr yw sicrhau yr ymgynghorir â’r Rheolwr 
Cyllid/Swyddog Adran 151 pan wneir penderfyniadau sydd â goblygiadau ariannol o bwys, a 
sicrhau bod y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn cael ei hysbysu ynghylch 
penderfyniadau o’r fath.

1.3 Newid ac Atal y Rheoliadau Ariannol

Ni ellir newid nac atal y Rheoliadau Ariannol hyn heb fod yr Awdurdod yn cymeradwyo 
hynny ymlaen llaw.  



2.0 Rheoli’r Gyllideb a Chynllunio Ariannol 

2.1 Pennu’r Gyllideb
Ym mis Ionawr yn ystod pob blwyddyn ariannol, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi 
terfyn gwariant cymeradwy blynyddol ynghyd â manylion y Grant Parc Cenedlaethol 
cyfwerth â 75% a fydd yn daladwy ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Mae’r Prif Weithredwr 
yn gyfrifol am baratoi cyllideb fanwl ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod, a datganiad 
ardoll i gyd-fynd â hi, i’w cymeradwyo gan yr Awdurdod.  Erbyn 15 Chwefror bob blwyddyn, 
mae’n ofynnol i’r Awdurdod godi ardoll ar ei awdurdodau lleol cyfansoddol ar gyfer y 25% 
sy’n weddill o’r gwariant cymeradwy, yn ôl y cyfrannau a bennir yn Rheoliadau 
Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol (Ardollau) (Cymru) 1995.  Mae’r Swyddog Adran 151 
yn gyfrifol am sicrhau bod y gyllideb yn cael ei pharatoi yn unol ag egwyddorion ariannol 
cadarn a’i bod yn cynnwys lefel o fanylion sy’n gyson â rheolaeth ariannol dda a’r 
egwyddorion cyfrifyddu a bennwyd gan CIPFA.

Yn ogystal â phennu’r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod, dylai’r Awdurdod 
hefyd gymeradwyo rhagolygon cyllideb tymor canolig ar gyfer o leiaf y ddwy flynedd sy’n 
dilyn, ar gyfer gwariant refeniw a chyfalaf. Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am baratoi 
rhagolygon cyllideb sy’n adlewyrchu’r amcanion tymor canolig a gofnodwyd ar gyfer yr 
Awdurdod ac am sicrhau bod y rhagolygon yn gadarn ac yn ddarbodus.  

Mae’r Awdurdod yn gyfrifol am sicrhau bod y gyllideb yn adlewyrchu’n llawn flaenoriaethau 
strategol y sefydliad, ei gyfrifoldebau statudol a’i Gynllun Corfforaethol.  Dylai ystyried y 
terfyn gwariant cymeradwy a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, neu’r rhagolwg gorau sydd 
ar gael ohono, ac ystyried lefel y cronfeydd wrth gefn sydd gan yr Awdurdod. 

Mae Rheolwyr Gwasanaeth, y Cyfarwyddwr Cyflawni a’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am 
sicrhau bod y cyllidebau ar gyfer y meysydd y maent yn gyfrifol amdanynt yn cael eu paratoi 
yn unol â’r amcanion corfforaethol a’r amserlen a gytunwyd gan y Prif Weithredwr, a’u bod 
mor gywir ac mor gyflawn ag sy’n bosibl.    

2.2 Cronfeydd wrth Gefn
Caiff cronfeydd wrth gefn eu cynnal er mwyn galluogi’r Awdurdod i ddarparu ar gyfer 
digwyddiadau annisgwyl ac er mwyn caniatáu peth hyblygrwydd yn y modd y caiff y gyllideb 
ei rheoli o’r naill flwyddyn i’r llall.  Gellir cynnal cronfeydd wrth gefn at ddibenion penodol.  
Rhaid cael cymeradwyaeth yr Awdurdod yn rhan o’r trefniadau ar gyfer pennu’r gyllideb, a 
ddisgrifir yn 2.1 uchod, i ddefnyddio cronfeydd wrth gefn er mwyn ariannu gwariant a 
gynllunnir.

Cyfrifoldeb y Swyddog Adran 151 dan Adran 26 ac Adran 27 Deddf Llywodraeth Leol 2003 
yw cynghori’r Awdurdod yn flynyddol ynghylch y lefel briodol o gronfeydd wrth gefn a 
gwneud argymhellion ynghylch strategaeth yr Awdurdod yng nghyswllt cronfeydd wrth gefn.   
Dylid dilyn Cod Ymarfer CIPFA wrth roi cyfrif am gronfeydd wrth gefn.

2.3 Monitro’r Gyllideb a Chynllunio Ariannol
Yn y pen draw, yr Awdurdod sy’n gyfrifol am reoli a monitro cyllideb yr Awdurdod.  Caiff 
y cyfrifoldeb ei ddirprwyo i’r Prif Weithredwr sydd yn ei dro yn dirprwyo’r dasg i uwch-
reolwyr eraill a deiliaid cyllideb.  Mae’r Swyddog Adran 151 yn sicrhau bod system ddigonol 
ar waith ar gyfer monitro’r gyllideb ac adrodd yn ei chylch.  Mae Rheolwyr Gwasanaeth, y 



Cyfarwyddwr Cyflawni a’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am sicrhau nad oes gwariant yn 
digwydd yn y meysydd y maent yn gyfrifol amdanynt oni bai ei fod wedi’i gynnwys yn y 
gyllideb a gymeradwywyd, ac maent yn sicrhau ei fod wedi’i neilltuo’n gywir i bennawd 
cyllideb priodol a’i fod wedi’i awdurdodi’n briodol.   

Caiff adroddiadau eu cyflwyno’n rheolaidd i’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu sy’n cymharu 
incwm a gwariant gwirioneddol â’r hyn a nodwyd yn y gyllideb, a phan fo’n briodol caiff 
diwygiadau sylweddol eu gwneud i’r gyllideb. 

2.4 Trosglwyddo Arian a Diwygio’r Gyllideb
Caiff yr amcangyfrif gwreiddiol ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol ei adolygu gan y Prif 
Weithredwr a’r swyddogion sydd â chyfrifoldeb am reoli’r gyllideb yn ystod y flwyddyn 
honno.  Bydd y Prif Weithredwr yn gwneud unrhyw ddiwygiadau sy’n angenrheidiol i’r 
gyllideb er mwyn adlewyrchu newidiadau i flaenoriaethau neu amgylchiadau yn ystod y 
flwyddyn.   Bydd newidiadau sylweddol i’r defnydd a gynlluniwyd o gronfeydd wrth 
gefn/diwygiadau sylweddol i’r gyllideb yn cael eu cyflwyno i’r Awdurdod i’w cymeradwyo, 
fel y darperir ar eu cyfer gan y terfynau canlynol:-

Gall newidiadau i amcangyfrifon yn ystod y flwyddyn, ar ffurf camau i symud neu 
drosglwyddo symiau unigol o hyd at £10,000, gael eu hawdurdodi gan ddeiliaid cyllideb o 
fewn y penawdau cyllideb y maent yn gyfrifol amdanynt.  Rhaid i drosglwyddiadau rhwng 
meysydd gwasanaeth, sy’n werth cyfanswm o hyd at £50,000, gael eu hawdurdodi gan y 
Cyfarwyddwr Cyflawni neu’r Prif Weithredwr.  Rhaid i drosglwyddiadau sy’n werth 
cyfanswm o hyd at £100,000 gael eu cymeradwyo gan y Prif Weithredwr.  Dylai’r Prif 
Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 awdurdodi 
trosglwyddiadau/symudiadau unigol sy’n arwain at ddiwygiad o £100,000 neu fwy mewn 
gwariant neu incwm gros ar bennawd cyllideb.  Dylai unrhyw symudiadau sy’n golygu 
trosglwyddo arian o’r cronfeydd wrth gefn neu i’r cronfeydd hynny gael eu hawdurdodi gan 
y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151.  Bydd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn cael 
crynodeb ac esboniad o’r holl addasiadau i’r gyllideb yn ystod y chwarter blaenorol, sydd 
wedi arwain at ddiwygiad o fwy na £50,000 mewn gwariant neu incwm gros ar bennawd 
cyllideb unigol.

Mae’n rhaid cael cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr Awdurdod ar gyfer addasiadau i’r 
gyllideb, sy’n golygu bod angen defnyddio mwy na £50,000 yn ychwanegol o’r cronfeydd  
wrth gefn neu a fyddai’n golygu bod y Gronfa Gyffredinol wrth Gefn yn gostwng islaw’r 
balans isaf a argymhellir gan y Swyddog Adran 151. Rhaid i bob achos o drosglwyddo/symud 
arian fod yn unol â’r polisïau a’r amcanion a bennwyd gan yr Awdurdod.

3.0 Rheolaeth Ariannol

Mae dyletswydd ar holl weithwyr ac aelodau’r Awdurdod i lynu wrth y safonau uchaf o ran 
uniondeb wrth ymdrin â materion ariannol.   Mae dyletswydd ar yr Awdurdod i reoleiddio, 
goruchwylio a rheoli ei faterion ariannol a’i gyfrifon a chadw golwg ar drefniadau ariannol a 
threfniadau cyfrifyddu.  Mae dyletswydd ar y Pwyllgor Archwilio a Chraffu i gael adroddiadau, 
monitro, nodi cynnydd, cymeradwyo a gwneud argymhellion ynghylch systemau ariannol, 
sy’n cynnwys monitro’r gyllideb a chael adroddiadau archwilio ynghylch y system gyffredinol 
o fesurau rheoli ariannol. 



3.1 Polisïau Cyfrifyddu
Rhaid i’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 sicrhau bod polisïau a phrosesau cyfrifyddu’r 
Awdurdod yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a phroffesiynol.   Rhaid i newidiadau i 
bolisïau cyfrifyddu’r Awdurdod gael eu cymeradwyo gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, 
ac adroddir yn eu cylch yn y Datganiad blynyddol o Gyfrifon.

3.2 Systemau Cyfrifyddu
Mae’r Awdurdod yn gyfrifol am gynnal system gyfrifyddu briodol ac am gofnodi gwariant ac 
incwm.  Mae’n gyfrifol hefyd am sefydlu a goruchwylio mesurau rheoli mewnol sy’n sicrhau 
bod holl swyddogion yr Awdurdod yn cydymffurfio â’r system gyfrifyddu.  Mae’r Swyddog 
Adran 151 yn atebol i’r Awdurdod am gadw prif gofnodion cyfrifyddu’r Awdurdod ac am 
oruchwylio a rheoli’r holl systemau a’r holl gofnodion cyfrifyddu. Bydd y Rheolwr 
Cyllid/Swyddog Adran 151 yn sicrhau, i’r graddau y mae’n ymarferol gwneud hynny, bod 
cofnodion a datganiadau cyfrifyddu’r Awdurdod yn cydymffurfio â chodau ymarfer a gofynion 
proffesiynol a statudol.  Ceir gweithdrefnau ariannol ysgrifenedig sy’n cofnodi sut y dylid 
ymdrin â rheolaeth ariannol o ddydd i ddydd.  Dylai’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 
awdurdodi unrhyw achos o wyro oddi wrth y rheoliadau neu’r gweithdrefnau ariannol.  
Dylid ymdrin ag achosion heb eu hawdurdodi o wyro oddi wrth y rheoliadau neu’r 
gweithdrefnau ariannol trwy broses ddisgyblu’r Awdurdod.

3.3 Cofnodion Cyfrifyddu
Mae gan yr Awdurdod gyfrifoldeb statudol i drefnu bod Datganiad Ariannol blynyddol yn 
cael ei baratoi, sy’n rhoi darlun cywir a theg o’i weithrediad ariannol yn ystod y flwyddyn 
ariannol.  Mae’r flwyddyn yn mynd o 1 Ebrill i 31 Mawrth.  Mae’r Rheolwr Cyllid/Swyddog 
Adran 151 yn gyfrifol am sicrhau bod y Datganiad blynyddol o Gyfrifon yn cael ei baratoi yn 
unol â’r Cod Ymarfer cyfredol ar gyfer Cadw Cyfrifon Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas 
Unedig: Datganiad o Arfer a Argymhellir (CIPFA/LASAAC) a’r ddeddfwriaeth berthnasol.   
Mae hynny’n cynnwys y gofyniad i lofnodi a dyddio’r Datganiad drafft erbyn y dyddiad cau 
statudol, gan ardystio bod y datganiad yn rhoi darlun teg o sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 
y dyddiad cyfrifyddu ac o’i incwm a’i wariant ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol a ddaeth 
i ben ar 31 Mawrth.  At hynny, rhaid i’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 wneud 
trefniadau i hwyluso’r gwaith o archwilio’r Datganiad yn unol â’r Rheoliadau Cyfrifon ac 
Archwilio, gan ddarparu unrhyw wybodaeth ac esboniadau y mae’r Archwilydd yn gofyn 
amdanynt.

Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol, neu is-bwyllgor y rhoddwyd awdurdod yn briodol iddo 
ac y mae ganddo bwerau dirprwyedig, yn gyfrifol am gymeradwyo’r Datganiad o Gyfrifon ar 
gyfer pob blwyddyn ariannol erbyn y dyddiad cau statudol.   Mae’r aelodau yn cael adroddiad 
blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru ar y Datganiadau Ariannol yn yr un cyfarfod ac 
maent yn ystyried unrhyw argymhellion cysylltiedig ar gyfer gwella.  Yn syth wedi iddo gael 
ei gymeradwyo, mae Cadeirydd yr Awdurdod neu’r Pwyllgor a’r Swyddog Adran 151 yn 
llofnodi ac yn dyddio’r Datganiad.  Yna, caiff y Datganiad o Gyfrifon ei gyhoeddi ar wefan yr 
Awdurdod ar yr un pryd â’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.  

3.4 Trefniadau Archwilio

Mae archwilio mewnol yn rhan o’r system o fesurau rheoli mewnol, a sefydlwyd gan y 
Swyddog Adran 151 er mwyn sicrhau bod yr Awdurdod yn gwneud defnydd priodol o’r 



asedau ariannol a’r asedau eraill a roddwyd yn ei ofal, a sicrhau ei fod yn rhoi cyfrif cywir 
o’r defnydd hwnnw.  Mae rhaglen archwilio mewnol effeithiol yn helpu i sicrhau bod 
rheolaeth ariannol a systemau llywodraethu corfforaethol eraill yn gadarn, yn effeithlon ac 
yn effeithiol a’u bod yn lleihau’r risg o golled ariannol o ganlyniad i wall neu dwyll.  Mae hefyd 
yn nodi achosion o fethu â chydymffurfio â’r gweithdrefnau sy’n rhan o bob system, a’r 
risgiau sy’n gysylltiedig â hynny. Dylai’r arferion a’r gweithdrefnau a ddilynir gan archwilwyr 
mewnol ddilyn Cod Ymarfer CIPFA ar gyfer Archwilio Mewnol mewn Awdurdodau Lleol 
yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn gyfrifol am wneud trefniadau ar gyfer gwaith 
archwilio mewnol ac am sicrhau bod argymhellion archwilwyr mewnol yn cael eu hystyried 
a’u gweithredu.   Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn gyfrifol am oruchwylio’r system o 
fesurau rheoli mewnol, gan gael pob adroddiad gan archwilwyr yr Awdurdod (archwilwyr 
mewnol ac allanol). Mae’r Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Cyflawni a’r Rheolwyr 
Gwasanaeth yn gyfrifol am ystyried yr argymhellion a wneir mewn adroddiadau archwilio ac 
ymateb yn brydlon iddynt, ac am gynorthwyo archwilwyr i gynnal ymchwiliadau trwy 
hwyluso mynediad i wybodaeth a safleoedd a hwyluso cysylltiad â’r staff y maent yn gyfrifol 
amdanynt. Mae’n bosibl y bydd yr archwilwyr mewnol yn gofyn, heb rybudd, am gael gweld 
unrhyw gofnodion a gedwir gan yr Awdurdod, ac mae’n rhaid bodloni pob cais o’r fath.

Mae archwilio allanol yn ffordd i’r wladwriaeth a’r cyhoedd ddwyn yr Awdurdod i gyfrif  
am y modd y mae’n gofalu am yr arian a’r asedau cyhoeddus a roddwyd yn ei ofal er mwyn 
cyflawni ei ddibenion statudol.  Rhaid i archwilwyr allanol yr Awdurdod, yr ‘Archwilydd 
Allanol Penodedig’, fod yn fodlon bod Datganiad blynyddol o Gyfrifon yr Awdurdod yn rhoi 
darlun cywir a theg o’i sefyllfa ariannol ac o’i incwm a’i wariant ar gyfer y flwyddyn flaenorol, 
a’i fod yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a phroffesiynol.  Mae’r Archwilydd Allanol 
Penodedig hefyd yn adrodd ynghylch y graddau y mae’r Awdurdod yn monitro ac yn gwella 
ei berfformiad ac ynghylch cadernid ei systemau o safbwynt mesurau rheoli mewnol.

Mae’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn gyfrifol am: 

o Gysylltu â chynrychiolwyr yr Archwilydd Allanol Penodedig a chyfnewid gwybodaeth 
â nhw. 

o Hwyluso ymchwiliadau archwilio. 
o Hybu cydweithio â’r archwilwyr mewnol.
o Cynghori’r Prif Weithredwr ac aelodau’r Awdurdod ynghylch materion sy’n 

ymwneud ag archwilio allanol.

3.5 Twyll a Llygredd
Nid yw’r Awdurdod yn goddef twyll na llygredd, boed yn allanol neu’n fewnol.  Bydd yr 
aelodau a staff yn gosod esiampl o onestrwydd trwy lynu bob amser wrth y gofynion 
cyfreithiol a gweithdrefnol a roddwyd ar waith i ddiogelu rhag camwedd.

Bydd yr Awdurdod yn cynnal polisi effeithiol ar dwyll a llygredd ac yn hybu diwylliant lle ceir 
safonau moesegol uchel.  Bydd y Prif Weithredwr yn cynnal polisïau a gweithdrefnau priodol 
o safbwynt ‘chwythu’r chwiban’, a bydd yn gweithredu darpariaethau’r Polisi Twyll a 
Llygredd yn syth os daw unrhyw achosion o ymddygiad twyllodrus neu lygredig i’r amlwg.

Mae pob aelod o staff yn gyfrifol am adrodd ynghylch unrhyw afreoleidd-dra lle mae staff yn 
camddefnyddio asedau’r Awdurdod neu’n cyflwyno hawliadau twyllodrus am daliadau gan 



yr Awdurdod, ac yn gyfrifol am warchod rhag twyll.  Dylid adrodd ynghylch unrhyw 
afreoleidd-dra yn syth wrth y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151, a 
fydd yn cymryd camau i ymchwilio i’r achos ac adrodd yn ei gylch yn unol â Pholisi Twyll a 
Llygredd yr Awdurdod.  Os ystyrir y gallai trosedd fod wedi’i chyflawni, caiff y mater ei 
gyfeirio at yr Heddlu.  Os yw un o weithwyr yr Awdurdod ynghlwm wrth yr achos, caiff y 
broses ddisgyblu briodol ei rhoi ar waith.

Bydd staff yn sicrhau bod unrhyw wrthdaro posibl o ran buddiannau neu unrhyw achos o 
dderbyn rhoddion neu letygarwch yn cael eu cofnodi yn unol â darpariaethau Cod 
Ymddygiad yr Awdurdod ar gyfer staff.  Bydd yr aelodau’n cydymffurfio â’r Cod Ymddygiad 
ar gyfer aelodau ac ni fyddant yn derbyn rhoddion na lletygarwch oni bai eu bod yn rhai a 
ganiateir gan y Cod.  

4.0 Systemau Ariannol

Mae gan y Swyddog Adran 151 gyfrifoldeb i sicrhau bod systemau a gweithdrefnau ariannol 
yn gadarn.  Mae’r rôl hon yn cynnwys darparu cyngor ynghylch prosesau ariannol a 
gweinyddol i adrannau eraill.  Fodd bynnag, mae’r Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Cyflawni 
a’r Rheolwyr Gwasanaeth hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod prosesau ariannol yn 
gweithredu’n briodol yn y meysydd gwasanaeth y maent yn gyfrifol amdanynt.

4.1 Treth ar Werth 
Caiff pob ymholiad a chwestiwn am egwyddor sy’n gysylltiedig â chasglu neu dalu TAW eu 
cyfeirio at y Rheolwr Cyllid, a fydd yn ymgynghori â Chyllid a Thollau EM ac yn cael cyngor 
swyddogol.  Bydd y Rheolwr Cyllid yn rhoi cyfrif am TAW ac yn hawlio TAW yn ôl bob 
chwarter fel sy’n ofynnol gan ddeddfwriaeth ynghylch TAW, gan gadw’r cofnodion sy’n 
ofynnol gan Gyllid a Thollau EM a darparu unrhyw esboniadau neu wybodaeth sy’n ofynnol 
gan swyddogion Cyllid a Thollau EM.

4.2 Incwm
Mae systemau casglu incwm effeithiol yn sicrhau bod yr holl incwm sy’n ddyledus yn cael ei 
nodi, ei gasglu, ei dderbynebu a’i fancio’n briodol. Cyfrifoldeb cyffredinol y Prif Weithredwr 
yw gwneud trefniadau i gael incwm yn brydlon ar ôl cyflenwi nwyddau neu wasanaethau neu 
ar ôl cyflawni prosiectau sy’n cael cymorth grant.  Mae hynny’n gwella llif arian yr Awdurdod 
ac yn lleihau cost gweinyddu dyledion.  

Dylai’r Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Cyflawni a Rheolwyr Gwasanaeth gynnal adolygiad 
rheolaidd (o leiaf bob blwyddyn) o’r ffïoedd, y taliadau a’r prisiau a godir yn y maes 
gwasanaeth y maent yn gyfrifol amdano, gan adrodd wrth yr Awdurdod ynghylch unrhyw 
newidiadau arfaethedig ac ynghylch unrhyw gynigion i gyflwyno gwasanaethau ychwanegol y 
codir tâl amdanynt. Rhaid pennu unrhyw ffïoedd a thaliadau yn unol â’r rheoliadau a’r 
canllawiau statudol perthnasol.  

Bydd unrhyw berson sy’n derbyn arian ar ran yr Awdurdod yn sicrhau bod derbynneb 
swyddogol yn cael ei chreu, ac yn cadw’r cofnodion sy’n ofynnol gan y Rheolwr 
Cyllid/Swyddog Adran 151, gan gynnwys cofnod cywir a chronolegol o bob derbynneb.  
Dim ond derbynebau ar ffurf a gymeradwywyd gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 a 
gaiff eu rhoi.  



Caiff unrhyw arian parod a sieciau a dderbynnir ar ran yr Awdurdod eu mantoli a’u 
trosglwyddo naill ai i’r Rheolwr Cyllid neu, drwy drefniant â’r Rheolwr Cyllid/Swyddog 
Adran 151, yn uniongyrchol i gyfrif banc yr Awdurdod, yn ddyddiol neu’n ysbeidiol fel y 
cymeradwywyd gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151.  Cyfrifir am bob incwm ar ffurf 
arian parod, taliad electronig a siec a delir i gyfrifon banc yr Awdurdod, mewn fformat a 
gytunwyd gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151, ynghyd â’r wybodaeth ategol sy’n 
ofynnol gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151. Caiff yr holl systemau a’r holl drefniadau 
ar gyfer trafod a bancio arian parod a chofnodi incwm sy’n ddyledus i’r Awdurdod eu 
cymeradwyo gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151.  

Dylai’r Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Cyflawni a’r Rheolwyr Gwasanaeth sicrhau bod 
gweithdrefnau ar waith i alluogi staff sy’n darparu nwyddau a gwasanaethau i drydydd partïon 
ar ran yr Awdurdod gasglu’r incwm sy’n ddyledus i’r Awdurdod o ganlyniad.  Gellir cyflawni 
hynny naill ai trwy ofyn am daliad yn syth neu drwy ofyn am anfoneb. Caiff systemau casglu 
incwm eu hadolygu a’u cymeradwyo gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151.

Caiff pob anfoneb ar gyfer nwyddau a gwasanaethau a gyflenwyd gan yr Awdurdod ei chodi 
yn unol â’r gweithdrefnau ariannol ysgrifenedig perthnasol. Caiff manylion yr holl anfonebau 
sydd i’w codi am nwyddau a gwasanaethau a gyflenwyd eu darparu’n brydlon i’r Rheolwr 
Cyllid/Swyddog Adran 151 mewn fformat a bennwyd.  Wedi i anfoneb gael ei chodi, ni 
chaniateir i’r swm sy’n ddyledus gael ei ostwng oni chaiff tâl ei dderbyn neu y caiff nodyn 
credyd swyddogol ei roi.  Ni chaiff sieciau sydd wedi’u hôl-ddyddio na sieciau gan drydydd 
partïon eu derbyn yn dâl am ddyled. Bydd staff sy’n derbyn incwm yn ystyried y Rheoliadau 
Gwyngalchu Arian (gweler isod) ac yn ceisio cyngor gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 
151 os oes ganddynt bryderon ynghylch eitemau unigol o incwm.

Bydd y trefniadau ar gyfer adennill dyledion yn unol â’r gweithdrefnau ariannol ysgrifenedig 
perthnasol. Ni chaiff symiau sy’n ddyledus i’r Awdurdod eu dileu, ac eithrio gydag awdurdod 
y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151. Bydd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn cael 
adroddiadau ynghylch pob dyled a gaiff ei dileu sy’n fwy na £5,000.

4.3 Gwyngalchu Arian
Caiff gwyngalchu arian ei ddiffinio gan Reoliadau Gwyngalchu Arian 2003 fel trosedd sy’n 
golygu cuddio, celu, trosi, trosglwyddo neu symud eiddo troseddol o’r DU; ymwneud â 
threfniant y mae’r unigolyn yn gwybod neu’n amau y bydd yn hwyluso’r broses o gaffael, 
cadw, defnyddio neu reoli eiddo troseddol gan berson arall neu ar ran person arall; neu 
gaffael neu ddefnyddio eiddo troseddol neu fod ag eiddo o’r fath yn ei feddiant.  Mae’r 
diffiniad o eiddo troseddol yn eang iawn ac mae’n cynnwys enillion cyflogaeth na thalwyd 
treth arnynt.

Mae’r Awdurdod wedi penodi’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn Swyddog 
Gwyngalchu Arian.  Mae pob un o swyddogion yr Awdurdod yn gyfrifol am adrodd wrth y 
Swyddog Gwyngalchu Arian ynghylch unrhyw achos a amheuir o wyngalchu arian, a bydd y 
Swyddog hwnnw yn ei dro’n gyfrifol am gofnodi unrhyw achosion o’r fath, ymchwilio iddynt 
ac adrodd yn eu cylch wrth y Gwasanaeth Cenedlaethol Cudd-wybodaeth Droseddol lle bo 
hynny’n briodol.  Mae’r Swyddog Gwyngalchu Arian yn gyfrifol hefyd am sefydlu 
gweithdrefnau a pholisïau i nodi achosion o wyngalchu arian ac adrodd yn eu cylch, ac am 
roi cyngor ynghylch hyfforddiant priodol i staff sy’n debygol o ddod ar draws risgiau sy’n 
ymwneud â gwyngalchu arian.



4.4 Grantiau sydd i’w Derbyn
Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn gyfrifol am ystyried a chymeradwyo prosiectau 
mawr sy’n cael cymorth grant, gan ystyried eu goblygiadau gweithredol ac ariannol a’u 
cyfraniad i amcanion yr Awdurdod.  

Mae cyfrifoldebau’r Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Cyflawni a’r Rheolwyr Gwasanaeth 
fel a ganlyn:

o Adolygu a chymeradwyo cynigion ar gyfer prosiectau newydd, trwy’r Tîm Rheoli, 
a’u cyflwyno i’r Awdurdod i’w cymeradwyo os yw eu maint a’u natur yn golygu bod 
angen gwneud hynny.

o Sicrhau bod unrhyw ofynion o ran cyllid cyfatebol yn cael eu bodloni, a sicrhau bod 
goblygiadau cyllidebol llawn y prosiect a ariennir â grant yn cael eu gwerthuso a’u 
hawdurdodi yn unol â’r egwyddorion rheoli cyllideb a nodwyd yn Adran 2, ynghyd 
ag unrhyw effeithiau gweithredol a risg ddilynol.

o Sicrhau bod arian grant yn cael ei hawlio’n brydlon yn unol ag amserlen y corff sy’n 
dyfarnu’r grant, er mwyn cael yr effaith orau posibl ar lif arian.

o Sicrhau bod unrhyw wariant ac incwm sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn cael eu codio’n 
gywir, eu bod yn cydymffurfio ag amodau’r grant a bod digon o dystiolaeth 
ddogfennol a thystiolaeth arall ar gael i gyfiawnhau hawlio’r arian.

o Sicrhau bod yr holl dystiolaeth ategol, nad yw’n dystiolaeth ariannol, sy’n ymwneud 
â’r prosiect yn cael ei storio’n ddiogel am y cyfnod sy’n ofynnol gan y corff sy’n 
dyfarnu’r grant, ar ôl cwblhau’r prosiect.

Mae cyfrifoldebau’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 fel a ganlyn:
o Sicrhau bod systemau ar waith i roi cyfrif cywir am grantiau.
o Ardystio, neu wneud trefniadau ar gyfer ardystio, cywirdeb ariannol hawliadau am 

grant, yn dibynnu ar ofynion y corff sy’n dyfarnu’r grant.
o Sicrhau bod yr holl daliadau grant y mae’r Awdurdod yn cael ei hysbysu yn eu cylch 

yn cael eu derbyn ac y rhoddir cyfrif priodol amdanynt.
o Sicrhau bod trefniadau priodol yn cael eu gwneud ar gyfer archwilio, gan gadw’r holl 

gofnodion ariannol am y cyfnod sy’n ofynnol gan y corff sy’n dyfarnu’r grant.

4.5 Gwariant
Mae dyletswydd ar Awdurdodau i wneud defnydd effeithlon a darbodus o’r arian cyhoeddus 
a roddwyd yn eu gofal er mwyn cyflawni eu swyddogaethau, gan sicrhau gwerth da am arian 
i’r trethdalwr.  Gallai methu â dilyn y weithdrefn briodol ar gyfer caffael nwyddau a 
gwasanaethau arwain at gamau disgyblu.

Wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau, bydd gweithwyr yn cydymffurfio â Rheolau Sefydlog 
yr Awdurdod ynghylch Contractau a chanllawiau a pholisïau caffael perthnasol eraill yr 
Awdurdod a Llywodraeth Cymru.  Caiff terfynau awdurdodi swyddogion, at ddiben 
rhwymo’r Awdurdod i eitem o wariant, eu cytuno rhwng y Rheolwr Llinell priodol neu’r 
Prif Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151, a chânt eu cofnodi gan y Swyddog 
Adran 151.  Rhaid i’r Prif Weithredwr awdurdodi eitem unigol o wariant sy’n fwy na 
£100,000.

4.6 Archebion Prynu
Defnyddio archebion prynu swyddogol ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau yw prif 
ddull yr Awdurdod o reoli gwariant nad yw’n wariant ar staff.   Mae rheolaeth effeithiol ar 



y broses archebu yn sicrhau bod cyllidebau’n cael eu rheoli’n briodol, nad yw arian 
cyhoeddus yn cael ei wastraffu a bod twyll a llygredd yn cael eu hatal.

Caiff archebion prynu swyddogol ar ffurf a gymeradwywyd gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog 
Adran 151 eu rhoi gan bob adran ar gyfer unrhyw waith, nwyddau a gwasanaethau sy’n 
ofynnol, ar wahân i gyflenwadau cwmnïau cyfleustodau, rhent, ardrethi a thaliadau eraill a 
wneir yn rheolaidd, eitemau a brynir gan ddefnyddio cardiau caffael swyddogol ac eitemau 
a brynir ag arian mân. Caiff archebion prynu eu cymeradwyo gan lofnodwr awdurdodedig.  

Os oes brys i gael nwyddau neu wasanaethau a’u bod o’r herwydd yn cael eu harchebu ar 
lafar gyda’r bwriad o gael anfoneb amdanynt, ac os nad yw’n ymarferol rhoi archeb brynu 
swyddogol, rhaid i archeb gadarnhau gael ei rhoi ar yr un diwrnod neu ar y diwrnod gwaith 
nesaf.

Bydd pryniannau’n cydymffurfio â pholisïau’r Awdurdod, polisïau Llywodraeth Cymru a 
deddfwriaeth berthnasol sy’n ymwneud â chaffael cyhoeddus.

 
Cyfrifoldeb y llofnodwr awdurdodedig yw sicrhau bod y cod ariannol y priodolir yr archeb 
iddo’n briodol ar gyfer y gwariant dan sylw, a bod digon o arian heb ei wario ar gael yn y 
gyllideb ar gyfer y cod hwnnw i dalu am yr eitem a brynir.  Ni ddylai llofnodwyr 
awdurdodedig briodoli gwariant i godau nad ydynt yn ddeiliaid cyllideb ar eu cyfer, oni bai 
eu bod wedi cael cymeradwyaeth deiliad y gyllideb.

4.7 Prydlesau
Dylid cyfeirio pob prydles newydd/ddiwygiedig sy’n ymwneud â thir ac adeiladau at 
ddarparwr gwasanaethau cyfreithiol yr Awdurdod a’r Prif Weithredwr yn unol â Chynllun 
Dirprwyo’r Awdurdod. 

Mae’r rheolau sy’n llywodraethu’r modd y caiff gwariant cyfalaf Awdurdodau Lleol ei 
ddosbarthu yng nghyswllt trefniadau prydlesu yn gymhleth. Er mwyn sicrhau y rhoddir cyfrif 
cywir am drefniadau rhaid i bob cytundeb prydlesu/rhentu/hurbrynu, a threfniadau eraill sy’n 
rhoi defnydd o ased heb fod yr ased hwnnw’n cael ei drosglwyddo i berchnogaeth yr 
Awdurdod, gael eu cyfeirio at y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 cyn cwblhau’r trefniant 
a rhaid darparu copi o’r cytundeb a lofnodwyd, pan fo cytundeb o’r fath ar gael.

4.8 Taliadau i Gyflenwyr
Caiff pob taliad allan o gyfrifon banc yr Awdurdod eu gwneud gan yr Is-adran Gyllid a’u 
hawdurdodi yn unol â’r Gorchymyn Banc, boed yn siec neu’n drosglwyddiad electronig.

Caiff pob cyfrif arall sydd i’w dalu ei ardystio gan lofnodwr cymeradwy trwy ddull a 
gymeradwywyd gan y Swyddog Adran 151 ac a gofnodwyd mewn gweithdrefnau ariannol 
ysgrifenedig.  Bydd y rhif archeb ar bob cyfrif sydd i’w dalu nad yw’r eithriadau a nodir uchod 
yn berthnasol iddo.  

Wrth ardystio cyfrifon, mae’r llofnodwr awdurdodedig yn rhoi sicrwydd i’r Awdurdod:

o Bod archeb brynu swyddogol wedi’i chodi ar gyfer y nwyddau neu’r gwasanaethau 
os oes angen (gweler adran 4.6 uchod ynghylch archebion prynu) a bod y prosesau 
caffael priodol wedi’u dilyn (fel y gwelir yn y Rheolau Sefydlog ynghylch Contractau 
ac mewn canllawiau cysylltiedig).



o Bod y nwyddau neu’r gwasanaethau wedi’u cael a’u harchwilio a’u bod yn foddhaol 
yn unol â’r fanyleb yn yr archeb neu’r contract.

o Bod prisiau’r eitemau yn unol â’r archeb neu’r contract a’u bod yn gywir o safbwynt 
rhifyddol.

o Bod cofnodion cywir wedi’u llunio mewn rhestrau eiddo neu gofnodion stoc 
adrannol fel sy’n ofynnol.

o Nad yw’r cyfrif wedi’i gyflwyno i’w dalu o’r blaen a’i fod yn un o rwymedigaethau 
priodol yr Awdurdod.

o Bod cod ariannol y gwariant a awdurdodwyd yn briodol.

Os yw anfoneb yn cynnwys gwallau rhifyddol, gall y llofnodwr awdurdodedig ei newid gan 
roi nodyn ysgrifenedig i egluro’r rheswm, oni bai ei bod yn anfoneb TAW. Os felly, rhaid 
dychwelyd yr anfoneb i’r cyflenwr er mwyn iddo ei chywiro.

Mae hawl gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 i ddibynnu ar y sicrwydd a roddir gan 
y sawl sy’n ardystio’r anfoneb, a thalu’r anfoneb yn unol â rheolau sefydlog a rheoliadau 
ariannol yr Awdurdod.

Gall y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 awdurdodi rhoi cardiau caffael i staff er mwyn 
caniatáu i bryniannau a threuliau cymeradwy gael eu talu’n uniongyrchol gan yr Awdurdod.  
Rhaid i symiau unrhyw dreuliau swyddogol yr eir iddynt trwy’r dull hwn gydymffurfio â’r 
cynlluniau a weithredir gan yr Awdurdod.  Mae swyddogion y rhoddir cardiau caffael iddynt 
yn gyfrifol am eu cadw’n ddiogel ac am roi cyfrif i’r Awdurdod am wariant yr eir iddo ar y 
cerdyn, yn unol â’r mesurau rheoli, y dogfennau, yr amserlen a’r fformat a bennwyd gan y 
Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151.  Ni chaniateir defnyddio un o gardiau credyd yr 
Awdurdod i dalu am nwyddau neu wasanaethau personol neu breifat.  

Caiff taliadau grant a thaliadau eraill na chodir anfoneb ar eu cyfer eu hawdurdodi trwy 
ddogfennau cymeradwy, a byddant yn rhwym wrth yr un mesurau rheoli â’r rhai sy’n 
gysylltiedig â thaliadau anfoneb, o safbwynt awdurdodi, codio a chydymffurfio â rheolau 
sefydlog.

4.9 Prydlondeb Prosesu Taliadau i Gredydwyr
Os oes cyfnod credyd wedi’i gytuno rhwng y cyflenwr a’r Awdurdod, hwn fydd y maen 
prawf a ddefnyddir i farnu a yw taliad yn hwyr. Os nad oes cyfnod credyd wedi’i gytuno, 
cymerir mai’r dyddiad olaf ar gyfer talu yw 30 diwrnod ar ôl dyddiad yr anfoneb.

Er mwyn sicrhau bod yr Awdurdod yn cydymffurfio â’r gofynion sydd arno dan y 
ddeddfwriaeth hon, mae’n ofynnol i staff sy’n ymwneud â phrosesu taliadau i gredydwyr 
ddilyn y gweithdrefnau a sefydlwyd gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151, a sicrhau 
bod anfonebau’n cyrraedd yr Is-adran Gyllid mewn da bryd er mwyn gallu eu talu cyn pen 
30 diwrnod.

 
4.10 Taliadau i Weithwyr, Aelodau a Phensiynwyr 
Y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 sy’n talu gweithwyr, aelodau a phensiynwyr yr 
Awdurdod, yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol a’r canllawiau manwl a ddarparwyd gan 
Gyllid a Thollau EM.  Dyma brif wariant yr Awdurdod, felly rhaid bod mesurau rheoli 
mewnol llym yn berthnasol iddo.   Rhaid i bob unigolyn a gyflogir gan yr Awdurdod gael ei 
ychwanegu at y gyflogres, a rhaid tynnu’r taliadau Talu wrth Ennill (PAYE) ac Yswiriant 
Gwladol priodol o’r taliadau a wneir iddynt, oni bai eu bod yn hunangyflogedig fel y diffinnir 



gan Gyllid a Thollau EM neu’u bod yn cael eu cyflogi gan asiantaeth staff gydnabyddedig.  
Cyfrifoldeb y Prif Weithredwr, gyda chyngor gan y Swyddog Adnoddau Dynol a chan 
ymgynghori â’r staff trwy’r dulliau priodol, yw gweithredu gweithdrefnau rheoli sy’n helpu i 
sicrhau bod pob gweithiwr yn darparu i’r Awdurdod wasanaeth sy’n unol â’r lefel a’r safon 
sy’n ofynnol gan eu contract cyflogaeth.

Caiff cyflogau, cyfraniadau pensiwn, iawndal, treuliau swyddogol a thaliadau eraill eu talu dan 
drefniadau a gymeradwyir ac a reolir gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151.   Dylai’r 
broses o awdurdodi trosglwyddo’n fisol gyflog net a threuliau o gyfrif banc yr Awdurdod 
gael ei chyflawni gan o leiaf ddau aelod o staff, ac mae’n rhaid i’r Rheolwr Cyllid/Swyddog 
Adran 151, y Prif Weithredwr neu’r Cyfarwyddwr Cyflawni fod yn un o’r rheini.  Mae’r 
Awdurdod yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol trwy Gronfa Bensiwn Powys, a 
chaiff taliadau i’w bensiynwyr eu pennu gan y Cynllun a’u gweinyddu gan Gyngor Sir Powys.  
Mae’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn gyfrifol am sicrhau bod taliadau’n cael eu 
gwneud i Gronfa Bensiwn Powys ar ran yr Awdurdod a’i weithwyr. Mae hefyd yn gyfrifol 
am wneud trefniadau i dynnu symiau eraill o’r taliadau a wneir i staff ac aelodau, fel sy’n 
ofynnol gan y ddeddfwriaeth neu fel yr awdurdodir gan yr unigolion dan sylw, ac am dalu’r 
symiau a gasglwyd i’r derbynnydd priodol.

Caiff newidiadau i amodau gwasanaeth, a bennir yn genedlaethol ac yn lleol ac sy’n effeithio 
ar y taliadau a wneir i staff ac aelodau, eu gweithredu gan Swyddog Adnoddau Dynol yr 
Awdurdod trwy roi gwybod i ddarparwr cyflogres yr Awdurdod.  Caiff gweithwyr eu penodi 
yn unol â’r Polisïau Adnoddau Dynol a weithredir gan yr Awdurdod a’r graddfeydd a’r 
cyfraddau cyflog a gymeradwywyd ar gyfer y sefydliad.

Bydd pob cofnod amser, a phob dogfen arall sy’n arwain at dalu gweithwyr, ar ffurf a 
bennwyd neu a gymeradwywyd gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 a chânt eu 
hardystio gan y gweithiwr a’i reolwr llinell neu lofnodwr awdurdodedig arall mewn fformat 
a gymeradwywyd gan y Tîm Rheoli.  Caiff taliadau treuliau i aelodau’r Awdurdod eu 
hardystio gan y Swyddog Monitro neu swyddog arall a bennwyd gan y Swyddog Monitro, 
cyn cael eu talu gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151.  

4.11 Hawlio Ad-daliadau ar gyfer Treuliau
Dylai pob hawliad gan swyddogion ar gyfer lwfansau car, lwfansau cynhaliaeth, costau teithio 
a mân dreuliau fod yn unol â’r cynlluniau a weithredir gan yr Awdurdod ar gyfer staff, aelodau 
a’r Prif Weithredwr.  Ni thelir hawliadau am dreuliau sydd dros dri mis ar ei hôl hi, oni bai 
bod y Prif Weithredwr yn eu cymeradwyo.  

Cyfrifoldeb y Prif Weithredwr a rheolwyr llinell penodedig yw sicrhau bod hawliadau 
swyddogion yn deg a’u bod yn cydymffurfio â’r cynllun cymeradwy.  Y Rheolwr 
Cyllid/Swyddog Adran 151 fydd yn pennu’r amserlen a’r fformat ar gyfer hawlio treuliau.  
Caiff pob hawliad am dreuliau ei ardystio gan yr hawliwr a’i reolwr llinell.  Wrth ardystio 
hawliad am dreuliau, rhaid i swyddogion eu bodloni eu hunain bod y treuliau yn rhai yr aed 
iddynt yn briodol, eu bod yn angenrheidiol, ei bod yn iawn i’r Awdurdod dalu’r symiau sy’n 
cael eu hawlio, a bod y derbynebau priodol ar gael i’w hategu.

Rhaid ad-dalu’r Awdurdod yn syth am unrhyw wariant ar dreuliau staff, y talwyd amdanynt 
â chardiau caffael ac sy’n fwy na’r hyn a ganiateir gan y cynllun lwfansau priodol, oni bai bod 
y Rheolwr Llinell priodol neu’r Prif Weithredwr yn cytuno fel arall.  



Mae’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn gyfrifol am sicrhau bod hawliadau’n cael eu 
hategu gan dystiolaeth briodol, eu bod yn cael eu hawdurdodi’n briodol a’u bod yn 
cydymffurfio â rheolau sefydlog a rheoliadau ariannol yr Awdurdod, ac mae’n gyfrifol am 
drefnu bod hawliadau’n cael eu had-dalu trwy ddarparwr cyflogres yr Awdurdod.

4.12 Treth
Bydd y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn cynghori’r Prif Weithredwr ynghylch unrhyw 
faterion treth sy’n effeithio ar yr Awdurdod, ar sail deddfwriaeth a chanllawiau a gyhoeddir 
gan Gyllid a Thollau EM a chyrff priodol eraill, gan geisio cyngor allanol yn ôl yr angen.  

Bydd y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn gwneud trefniadau i gynnal cofnodion treth 
yr Awdurdod ac am dalu pob treth, cael credydau treth a chyflwyno ffurflenni treth erbyn 
y dyddiad cau perthnasol. Bydd y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn sicrhau bod 
systemau priodol yn bodoli ar gyfer rhoi cyfrif am daliadau PAYE a TAW yn fewnol ac i’r 
asiantaethau allanol perthnasol, gan ddarparu’r wybodaeth y mae ei hangen ar gynrychiolwyr 
yr asiantaethau hynny er mwyn gallu gweinyddu a phlismona gwaith casglu trethi.  Bydd y 
Rheolwr Cyllid, y Cyfarwyddwr Cyflawni neu’r Prif Weithredwr yn goruchwylio ac yn 
awdurdodi talu i’r cyrff priodol y symiau a dynnwyd yn fisol o gyflogau staff, a chyfraniadau’r 
cyflogwr.

4.13 Gweithdrefnau Diwedd Blwyddyn Ariannol 
Mae’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn gyfrifol am sefydlu cynllun ar gyfer dod â 
phopeth i drefn ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ac am roi arweiniad a chyfarwyddiadau i’r 
holl staff sydd â chyfrifoldebau ariannol.  Mae rheolwyr cyllideb yn gyfrifol am sicrhau y 
cydymffurfir â’r cyfarwyddiadau hynny’n brydlon ar gyfer yr agwedd y maent yn gyfrifol 
amdani yn y gyllideb.

4.14 Rhagdaliadau
Os oes angen talu am nwyddau a gwasanaethau cyn eu cael, mewn amgylchiadau 
eithriadol, dylid cynnal gwiriadau digonol er mwyn sicrhau bod sefyllfa ariannol y cyflenwr 
yn gadarn a bod y trefniant yn sicrhau’r gwerth gorau i’r Awdurdod.

4.15 Ffurflenni Ariannol a Reolir
Ffurflenni a reolir yw’r term a ddefnyddir ar gyfer y ffurflenni sydd wedi’u rhifo ymlaen 
llaw er mwyn rheoli’r modd y cânt eu storio, eu dosbarthu a’u defnyddio. Y Rheolwr 
Cyllid/Swyddog Adran 151 fydd yn gyfrifol am gaffael, storio a dosbarthu ffurflenni ariannol 
a reolir.

5.0 Rheoli Adnoddau

Mae’n bwysig bod asedau’r Awdurdod yn cael eu diogelu, eu cynnal a’u cadw, a’u defnyddio’n 
effeithlon er mwyn cyflawni dibenion statudol yr Awdurdod.  

5.1 Asedau Ffisegol
Mae’r rhain yn cynnwys adeiladau, tir, offer, ffitiadau, celfi, stoc, cofnodion (rhai papur a rhai 
cyfrifiadurol), arian parod ac eitemau eraill y mae’r Awdurdod yn berchen arnynt neu’n eu 
prydlesu.  Mae’r Awdurdod yn gyfrifol am sefydlu strategaeth a chynllun rheoli asedau ac 
am gynnal cofrestr gynhwysfawr o asedau.



Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am sefydlu a chynnal tirlyfr o’r holl dir a’r holl adeiladau 
y mae’r Awdurdod yn berchen arnynt neu’n eu prydlesu, gan gofnodi’r manylion canlynol:

o Dyddiad caffael
o Diben
o Adran reoli
o Lleoliad a chyfeirnod GIS 
o Manylion prynu/prydlesu
o Natur y buddiant
o Rhenti sy’n daladwy
o Manylion y tenantiaethau a roddwyd.

Dim ond yn unol â’r Rhaglen Gyfalaf a gymeradwywyd gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol 
y gellir caffael tir ac asedau cyfalaf eraill a ddiffinnir felly gan Ddatganiad CIPFA o’r Arfer a 
Argymhellir, ac mae’n rhaid rhoi cyfrif amdanynt yn unol â pholisïau cyfrifyddu’r Awdurdod.

Mae’r staff yn gyfrifol am sicrhau bod yr asedau a briodolir i’r meysydd y maent yn gyfrifol 
amdanynt yn cael eu diogelu’n briodol, eu cynnal a’u cadw, eu cofnodi a’u gweithredu yn 
unol â deddfwriaeth ynghylch iechyd a diogelwch, mynediad i bobl anabl a diogelu data, a 
deddfwriaeth arall.  Mae’r Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Cyflawni a’r Rheolwyr 
Gwasanaeth hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod rhestr gywir ar gael bob amser, mewn fformat 
priodol, o’r asedau sy’n perthyn i’r meysydd y maent yn gyfrifol amdanynt.  Dylid gwirio’r 
rhestr o leiaf bob blwyddyn, a dylid cymryd camau yng nghyswllt unrhyw anghysondebau a 
welir. Rhaid dilyn gweithdrefnau a mesurau rheoli a sefydlwyd er mwyn diogelu data 
cyfrifiadurol, cyflenwadau ac arian parod, ac mae’n rhaid adrodd yn briodol ynghylch unrhyw 
golledion neu ddifrod at ddibenion yswiriant a dibenion cyfrifyddu.  

Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau diogelwch priodol ar waith bob 
amser ac am ddiogelu gwybodaeth a gedwir ar systemau cyfrifiadurol corfforaethol yr 
Awdurdod fel y pennir ym mholisi TG yr Awdurdod ac fel sy’n ofynnol gan ddeddfwriaeth.  
Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol hefyd am sicrhau bod pob dogfen gyfreithiol sy’n ymwneud 
â hawl i dir y mae’r Awdurdod yn berchen arno neu’n ei brydlesu yn cael eu storio’n ddiogel.

Mae’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn gyfrifol am sefydlu a gweinyddu gweithdrefnau 
priodol i roi cyfrif am stoc, arian parod ac imprestau, ac yn gyfrifol am roi cyfrif am yr asedau 
y mae’r Awdurdod yn berchen arnynt, yn unol â Datganiad cyfredol CIPFA o’r Arfer a 
Argymhellir.  

5.2 Defnydd Personol o Asedau’r Awdurdod 
Ar wahân i rai eithriadau penodol, dim ond ar gyfer busnes yr Awdurdod y dylid defnyddio 
offer yr Awdurdod. Mae achosion lle caiff staff wneud defnydd personol o offer yr 
Awdurdod wedi’u cyfyngu’n llym i’r canlynol, ac os gofynnir iddynt wneud hynny rhaid i’r 
staff ad-dalu’r Awdurdod yn unol â’r gweithdrefnau a’r polisïau sydd mewn grym.

o Galwadau ffôn personol a defnydd personol o ddata (ffonau swyddfa a ffonau symudol). 
Rhaid sicrhau bod y rhain yn cael eu cadw i isafswm rhesymol. 

o Offer swyddfa arall (e.e. llun-gopiwyr neu beiriannau argraffu, neu gyfrifiaduron) os caiff 
y defnydd personol ei awdurdodi gan y Prif Weithredwr neu’r rheolwr llinell priodol.

o Caiff dillad ac esgidiau a ddarperir gan yr Awdurdod eu darparu at ddiben cyflawni 
dyletswyddau swyddogol yn bennaf, er y caniateir defnydd personol rhesymol ohonynt.



Ni chaniateir defnyddio cerbydau’r Awdurdod at ddibenion preifat, ac eithrio yn yr 
amgylchiadau cyfyngedig a ganiateir gan reoliadau Cyllid a Thollau EM, megis teithiau rhwng 
y cartref a’r man gwaith mewn cerbydau a gaiff eu hystyried yn faniau gan Gyllid a Thollau 
EM. Mae’r gyfundrefn TAW a threth incwm sy’n berthnasol i geir cwmni, a rennir, ac i 
gerbydau eraill y mae’r cyflogwr yn berchen arnynt neu’n eu prydlesu yn gymhleth a gallai 
defnydd preifat ohonynt gan staff arwain at gostau i’r Awdurdod a chael ei ystyried yn fudd 
trethadwy i’r staff.  Rhaid i’r Prif Weithredwr a rheolwyr llinell geisio cyngor gan y Rheolwr 
Cyllid/Swyddog Adran 151 cyn awdurdodi unrhyw ddefnydd preifat.

Mae defnydd personol o dechnoleg gwybodaeth yn rhwym wrth bolisïau TG yr Awdurdod.

5.3 Imprestau
Mae deiliaid imprest yn gyfrifol am sicrhau y rhoddir cyfrif priodol am yr arian parod a 
roddwyd iddynt ar gyfer talu mân dreuliau, yn unol â’r gweithdrefnau a bennwyd, ac maent 
yn gyfrifol am sicrhau ei fod yn cael ei gadw ar wahân i incwm sydd ar ffurf arian parod.  Mae 
gofyn iddynt ardystio’r balansiau sydd ar gael pan wneir cais am imprest, ac ardystio 
cyfanswm yr imprest sydd ganddynt ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

5.4 Gwaredu Asedau
Dim ond trwy drefniadau a gytunwyd gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 y ceir 
gwaredu eiddo sydd dros ben, beth bynnag fo’i natur, ar wahân i dir ac adeiladau. Bydd yr 
eiddo’n cael ei waredu, fel y bo’n briodol, trwy ddyfynbris cystadleuol, tendr neu ocsiwn 
gyhoeddus neu drwy ei werthu ar y farchnad agored, pryd bynnag y bo’n ymarferol.  Rhaid 
i’r Awdurdod gymeradwyo gwaredu tir ac adeiladau.  Dylid ystyried ailddefnyddio asedau a 
manteisio ar gyfleoedd i ailgylchu; dylid dilyn yr egwyddorion o sicrhau’r gwerth gorau i’r 
Awdurdod a hybu cynaliadwyedd.  

5.5 Yswiriant a Rheoli Risg

Mae pob sefydliad yn wynebu risgiau i bobl, eiddo, a’u gallu i barhau i weithredu. Risg yw’r 
posibilrwydd o golled, difrod neu anaf neu’r posibilrwydd o fethu â chyflawni amcanion, a 
achosir gan weithred neu ddigwyddiad. Mae rheoli risg yn ddull bwriadol a systematig o nodi 
a gwerthuso risg a chadw rheolaeth arni. Amcanion rheoli risg yw diogelu asedau’r sefydliad 
a diogelu ei les ariannol a gweithredol parhaus. Mae’n ymwneud â gwerthuso’r mesurau 
sydd gan sefydliad yn barod i reoli’r risgiau a nodwyd, ac argymell y camau y mae angen eu 
cymryd i gadw rheolaeth ar y risgiau hynny.

Mae’r aelodau yn gyfrifol am gymeradwyo strategaeth rheoli risg yr Awdurdod, adolygu’r 
Gofrestr Risg a hybu diwylliant o reoli risg ar draws yr Awdurdod.

Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am:-

5.5.1 Paratoi a hyrwyddo polisi rheoli risg yr Awdurdod, a sicrhau bod y staff yn ymwybodol 
o’u cyfrifoldebau o safbwynt rheoli risg.

5.5.2 Datblygu mesurau rheoli yng nghyswllt rheoli risg, sy’n cynnwys sefydlu gweithdrefnau 
effeithiol ar gyfer nodi, asesu, atal neu gyfyngu risgiau perthnasol, monitro lefelau 
cydymffurfio, a gwerthuso effeithiolrwydd.



5.5.3 Cynnwys holl weithwyr priodol yr Awdurdod mewn yswiriant addas sy’n indemnio’r 
Awdurdod rhag unrhyw achos o ladrad, twyll neu anonestrwydd gan ei weithwyr.

5.5.4 Trefnu’r ystod lawn o yswiriant corfforaethol gan gwmnïau yswiriant allanol ar gyfer y 
risgiau a glustnodwyd y gellir yswirio rhagddynt, lle bo’n briodol, a dod i gytundeb ynghylch 
unrhyw hawliadau gan ymgynghori â swyddogion eraill yn ôl yr angen.

5.5.5 Sicrhau bod prosesau gweinyddol yn cael eu sefydlu i ymchwilio i hawliadau, adennill 
colledion y trefnwyd yswiriant rhagddynt, a chadw cofnodion priodol.

5.5.6 Sicrhau bod cynllun adfer busnes ar ôl trychineb a chynllun parhad busnes ar waith ar 
gyfer yr Awdurdod.

Mae’r rheolwyr yn gyfrifol am:-

5.5.7  Rhoi gwybod yn syth i’r Prif Weithredwr am unrhyw golled, rhwymedigaeth neu 
ddifrod a allai arwain at hawliad yn erbyn yr Awdurdod, a rhoi unrhyw wybodaeth neu 
esboniad sy’n ofynnol gan y Prif Weithredwr neu gwmnïau yswiriant yr Awdurdod.

5.5.8  Rheoli risg yn y meysydd y maent yn gyfrifol amdanynt, gan roi sylw i gyngor gan y Prif 
Weithredwr.

5.5.9 Rhoi gwybod i’r Prif Weithredwr yn brydlon am unrhyw risgiau, eiddo, cerbydau neu 
offer newydd y mae angen yswiriant ar eu cyfer, ac am unrhyw newidiadau a fyddai’n effeithio 
ar yswiriant a drefnwyd eisoes.

5.5.10  Adolygu ac ailwerthuso risgiau o leiaf unwaith y flwyddyn.

5.5.11 Ymgynghori â’r Prif Weithredwr a darparwr gwasanaethau cyfreithiol yr Awdurdod 
ynghylch telerau unrhyw indemniad y gofynnir i’r Awdurdod ei roi.

5.5.12 Sicrhau nad yw unrhyw weithwyr neu bobl eraill y mae polisïau yswiriant yr 
Awdurdod yn berthnasol iddynt yn derbyn unrhyw atebolrwydd nac yn cynnig talu unrhyw 
iawndal a allai ragfarnu asesiad o atebolrwydd yng nghyswllt unrhyw hawliad yswiriant.

Rhaid i bob gweithiwr roi gwybod yn brydlon, yn unol â gweithdrefnau y cytunwyd arnynt, 
am unrhyw golled, atebolrwydd neu ddifrod, neu unrhyw ddigwyddiad sy’n debygol o arwain 
at hawliad, a darparu gwybodaeth ac esboniadau fel sy’n ofynnol gan y Swyddog cyfrifol neu 
gwmnïau yswiriant yr Awdurdod.

5.6 Asedau Annirweddol: Rheoli Trysorlys
Mae’r Awdurdod wedi mabwysiadu’r Cod Materion Ariannol ynghyd â Pholisi Rheoli 
Trysorlys sy’n pennu arferion priodol ar gyfer rheoli’r balansiau sydd gan yr Awdurdod ac 
adrodd yn eu cylch.  Y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 sy’n gyfrifol am sicrhau bod 
system gadarn ar waith ar gyfer rheoli trysorlys ac sy’n gyfrifol am adrodd wrth y Pwyllgor 
Archwilio a Chraffu ynghylch yr arian sydd gan yr Awdurdod, y llog a enillwyd, ac effaith 
ariannu cyfalaf ar yr arian sydd ar gael ar gyfer gwariant refeniw os bydd ei angen. Y brif 
ystyriaeth wrth fuddsoddi’r arian sydd dros ben gan yr Awdurdod yw sicrhau bod yr arian 
yn ddiogel a lleihau’r risg o golli arian.  Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn gyfrifol am 
ystyried terfynau benthyca a dangosyddion materion ariannol yr Awdurdod a’u cymeradwyo 



bob blwyddyn ac am fonitro perfformiad yr Awdurdod yn erbyn y dangosyddion hynny, fel 
yr adroddwyd yn eu cylch gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151.

Rhaid i bob achos o drosglwyddo arian rhwng cyfrifon banc yr Awdurdod a phob achos o 
roi cyfarwyddiadau talu i fanc yr Awdurdod ar ffurf sieciau neu daliadau electronig gael eu 
gwneud dan drefniadau a gymeradwywyd gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151.  Caiff 
pob siec ei llofnodi gan swyddogion a awdurdodwyd gan y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 
151 ac mae’n rhaid i sieciau y mae eu gwerth yn fwy na £1000 gael eu llofnodi gan ddau 
swyddog.  Mae’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn gyfrifol am sicrhau bod system 
ddiogel ac effeithlon ar waith ar gyfer rheoli mynediad i gyfrifon yr Awdurdod, sieciau gwag 
a chardiau credyd, a bod y llyfr arian yn cael ei gysoni’n brydlon ac yn rheolaidd â’r cyfriflenni 
banc.  Caiff newidiadau i’r gorchymyn banc eu cyflwyno i’r Awdurdod i’w cymeradwyo.

5.7 Staffio
Gwariant ar staff yr Awdurdod yw’r eitem fwyaf sylweddol o wariant yr Awdurdod. Er 
mwyn gweithredu’n effeithiol, rhaid i’r Awdurdod recriwtio a chadw staff o safon, sy’n 
frwdfrydig ac sy’n meddu ar gymwysterau a phrofiad priodol.

o Y Prif Weithredwr, fel y Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig, fydd yn gyfrifol am reoli’r 
staff yn gyffredinol. Mae hynny’n cynnwys sicrhau bod system werthuso briodol ar 
gael ar gyfer pennu lefel cyflog pob swydd, gan ymgynghori â’r Swyddog Adnoddau 
Dynol.

o Bydd y Prif Weithredwr yn sicrhau bod darpariaeth yn y gyllideb ar gyfer pob swydd 
bresennol a phob swydd arfaethedig.  Bydd y Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 yn 
gweithredu fel cynghorydd i’r Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Cyflawni a Rheolwyr 
Gwasanaeth ynghylch meysydd megis Yswiriant Gwladol a chyfraniadau pensiwn, a 
bydd yn cynhyrchu ac yn adolygu cyllideb staffio ar sail y wybodaeth a ddarparwyd 
gan y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Cyflawni a Rheolwyr Gwasanaeth. 
 

o Bydd y Prif Weithredwr, gan ymgynghori â’r Swyddog Adnoddau Dynol, yn sicrhau 
bod trefniadau priodol ar waith i roi gwybod i ddarparwr cyflogres yr Awdurdod 
mewn da bryd ac mewn fformat a gytunwyd â’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 
am bob mater sy’n effeithio ar dalu staff, megis newidiadau i bersonél, absenoldebau, 
polisïau, ac achosion o ailraddio a secondio.

o Mewn achosion o ailstrwythuro lle mae pobl yn colli eu swyddi ac yn ymddeol yn 
gynnar, bydd penderfyniadau’r Awdurdod wedi’u seilio ar gostau a gafwyd gan y 
Swyddog Adnoddau Dynol trwy ddarparwyr cyflogres a phensiwn yr Awdurdod, 
mewn fformat a gytunwyd gan y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 
151. Rhaid i’r Rheolwr Cyllid/Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Adnoddau Dynol 
adolygu a chymeradwyo ymlaen llaw gyfrifiad o oblygiadau cyllidebol unrhyw 
newidiadau i’r sefydliad, a gyflwynir i’r Awdurdod er mwyn penderfynu yn eu cylch. 


