
 

 

Adroddiad i’r Cabinet 

Dyddiad y Cyfarfod 18 Chwefror 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol    Julian Thompson Hill 

Awdur yr adroddiad Robert Brookes (Rheolwr Prosiect ar y Cyd- CBSC), Steve Gadd 

(Pennaeth Cyllid ac Eiddo) 

Teitl Caffael System Cyllid 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad hwn yn ceisio am awdurdod i ddechrau proses gaffael ar gyfer system 

ariannol graidd i'r Cyngor. Bydd hwn yn gam caffael cydweithredol gyda Chyngor 

Bwrdeistref Sirol Conwy. 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1. Mae gwerth cyfanswm y caffael dros £2,000,000 ac mae’n rhaid i’r Cabinet gymeradwyo 

dechreuad y broses gaffael. Mae angen penderfyniad gan y Cabinet i ddechrau’r broses 

gaffael. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Cabinet yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar 

Les (Atodiad 1) fel rhan o’u hystyriaethau. 

3.2. Bod y Cabinet yn cymeradwyo dechreuad y broses gaffael ar gyfer system ariannol 

graidd, fel y nodwyd yn yr adroddiad. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Mae sail y prosiect ar wasanaethau cyllid Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir 

Ddinbych yn cydweithio wrth brynu system ariannol graidd. Mae gan y ddau awdurdod 

hen systemau tebyg, ac mae’r risgiau sy’n gysylltiedig ag aros gyda'r datrysiadau 

presennol, gyda’r ddau awdurdod yn defnyddio fersiynau heb gefnogaeth meddalwedd y 



 
 

rhaglen Masterpiece yn eu rhoi mewn perygl sylweddol. Y bwriad yw gosod fframwaith a 

fydd yn caniatáu i’r Cyngor gael eu datrysiad eu hunain, neu ddatrysiad ar y cyd, a 

gefnogir gan gyflenwr neu ei weinydda ar y safle gan un neu ragor o Gynghorau. Bydd y 

fframwaith yn caniatáu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyngor Sir y Fflint i brynu 

eu systemau ariannol craidd eu hunain petaent yn dymuno gwneud hynny yn y dyfodol. 

Mae’r fframwaith wedi’i gyfyngu i’r 4 cyngor hyn. Mae gwerth amcangyfrifedig y 

fframwaith dros £2,000,000. Gellir gosod y fframwaith am 4 mlynedd yn unig, ond gall y 

contractau dan y fframwaith fod yn hirach na hyn. O ganlyniad, unwaith y sefydlir y 

fframwaith, mae’n rhaid i’r pedwar cyngor ei ddefnyddio o fewn y 4 blynedd. 

4.2. Mae strwythur llywodraethu prosiect ar waith, sy'n cynnwys cynrychiolaeth uwch ac 

arbenigol o'r Adrannau Cyllid, y Gyfraith, Caffael a TGCh.  

4.3. Bydd grŵp ymgynghorol yn cael ei sefydlu maes o law i sicrhau bod y budd-ddeiliaid 

allweddol e.e. gwasanaethau yn cael eu hysbysu o ddatblygiadau’r prosiect ac yn cael eu 

cynnwys fel y bo’n briodol. 

4.4. Mae’r fethodoleg gwerthuso a’r meini prawf sy’n cael eu cymhwyso ar gyfer y caffael hwn 

yn cynnwys nifer o gwestiynau â sgôr yn ymwneud â chynaliadwyedd, sy’n cynnwys: 

 Darpariaeth datganiad polisi amgylcheddol sy’n ymrwymo'r sefydliad i raglen 

o wella. 

 Tystiolaeth bod y cyflenwr yn nodi ac yn adolygu’r effeithiau amgylcheddol 

sefydliadol. 

 Tystiolaeth bod y cyflenwr yn gosod amcanion a thargedau amgylcheddol y 

mae perfformiad yn cael ei fesur neu ei archwilio yn eu herbyn.   

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Mae systemau Cyllid y Cyngor yn hanfodol i fusnes ac yn caniatáu i’r Cyngor weithredu 

ei holl wasanaethau. Mae’r prosiect felly'n yn cyfrannu at holl flaenoriaethau corfforaethol 

y Cyngor. 



 
 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Ni ddisgwylir y bydd costau arfaethedig gydol oes y prosiect yn fwy na chostau 

gweithredol datrysiadau presennol a bydd y datrysiad newydd yn darparu unrhyw 

arbedion angenrheidiol i sicrhau bod y prosiect yn niwtral o ran cost dros amser. 

6.2. Gan y bydd y fframwaith ar waith am 10 mlynedd o leiaf, bydd y gwariant cyfun yn fwy na 

£2 filiwn.  

6.3. Mae angen rheolwr prosiect penodol ar gyfer cyfnod y prosiect, yn ogystal ag adnoddau 

‘ôl-lenwi’ ychwanegol o fewn y Gwasanaeth Cyllid i alluogi'r arbenigwyr perthnasol i 

ganolbwyntio ar ddarpariaeth y prosiect. Mae hyn yn cael ei ariannu drwy adnoddau 

presennol ar hyn o bryd. 

6.4. Bydd galw am gyfnod gweithredu a phrofi, yn ogystal â chyfnod hyfforddi defnyddwyr 

presennol i’r system newydd. Bydd hyn yn achosi amhariad i’r busnes, ond bydd hyn yn 

cael ei gynllunio fel rhan o’r cynllun gweithredu a’i liniaru cyn belled â phosib. Bydd 

cyfnod ‘mynd yn fyw’ ar y system yn cael ei gynllunio, fel y bydd yn digwydd ar 

ddechrau’r flwyddyn ariannol ac nid yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn. 

6.5. Bydd y costau amcangyfrifedig ar gyfer Sir Ddinbych yn dibynnu ar dendrau sy'n cael eu 

cyflwyno a'r model a ddewisir i’w weithredu. Mae profion o’r farchnad yn awgrymu y gellir 

caffael system hyfyw a’i weithredu am gost flynyddol debyg i gost meddalwedd yr hen 

system bresennol. Mae gan y gwasanaeth gronfa wrth gefn y bydd yn ei ddefnyddio i 

ariannu’r costau gweithredu. Fodd bynnag, bydd unrhyw adnoddau eraill sy’n 

angenrheidiol yn amodol i achos busnes ar wahân, unwaith mae’r broses asesu tendr 

wedi'i chwblhau. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? 

7.1. Mae'r Asesiad o Les ynghlwm fel Atodiad 1. Y crynodeb yw: 

Y sgôr ar gyfer cynaladwyedd y dull o weithio: (3 allan o 4 seren) Gwir sgôr: 22 / 30. 

Crynodeb o’r effaith: Nodau Lles: 

Sir Ddinbych ffyniannus: Niwtral 

Sir Ddinbych gadarn: Niwtral 



 
 

Sir Ddinbych iachach: Niwtral 

Sir Ddinbych fwy cyfartal: Niwtral 

Sir Ddinbych gyda chymunedau cydlynol: Niwtral 

Sir Ddinbych lle mae diwylliant bywiog a’r Gymraeg yn ffynnu: Niwtral 

Sir Ddinbych sy’n gyfrifol yn fyd-eang: Cadarnhaol 

Prif gasgliadau 

Mae’r prosiect yn seiliedig ar ddisodli system TG presennol drwy gaffael cydweithredol 

gyda CBSC. Gobeithir y bydd prosiect yn datblygu i fod yn wasanaeth a rennir yn y 

dyfodol, gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Nid oes angen ymgynghoriad gyda Chraffu. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Cynlluniwyd proses gaffael ar gyfer system ariannol graidd newydd ers rhai blynyddoedd, 

ac rydym yn falch ein bod wedi gallu cyrraedd y cam caffael o’r diwedd. Fel y nodir mewn 

mannau eraill, gobeithir y bydd y costau gweithredu a’r costau rheolaidd yn cael eu 

cynnal o fewn adnoddau presennol, o safbwynt CSDd. Byddai angen i unrhyw newid i’r 

tyb hwn gael gwerthusiad dewis llawn ac Achos Busnes diwygiedig. 

9.2. Mae’n hanfodol bod unrhyw system newydd yn gallu parhau i ddarparu gwasanaeth 

effeithlon, sy'n gyfeillgar i ddefnyddwyr, y mae’r meddalwedd datrysiadau presennol yn ei 

ddarparu yn Sir Ddinbych. Y prif fantais i CSDd byddai cadernid a chynaliadwyedd yn y 

tymor canolig, ynghyd â chyfleoedd i weithio’n gydweithredol a disodli systemau eraill (a 

fydd yn ddibynnol ar werthusiadau ar wahân ar yr amser priodol). 

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud 
i’w lleihau? 

10.1. Her gyfreithiol o ran y broses gaffael – fe’i rheolir trwy fewnbwn cyngor cyfreithiol 

arbenigol o ran y broses a llunio’r ddogfennaeth angenrheidiol. 



 
 

10.2. Trefniadau trosglwyddo yn codi o newid cyflenwr - gall cyflenwr dyledus a’r cyflenwr 

penodedig gytuno ar gynllun trosglwyddo. 

10.3. Bod cost y system yn fwy na’r adnoddau sydd ar gael o fewn y gwasanaeth - fel y nodir 

uchod, bydd angen paratoi achos busnes a’i gyflwyno ar gyfer y datrysiad terfynol gyda 

phob dewis, gan gynnwys ystyried uwchraddio systemau. 

10.4. Mae'r meddalwedd sy’n cael ei ddefnyddio gan Sir Ddinbych ar hyn o bryd wedi cael ei 

deilwra i fod yn ddatrysiad effeithlon ac effeithiol. Mae hyn wedi caniatáu i’r gwasanaeth 

wneud arbedion effeithlonrwydd staff, o un flwyddyn i'r llall. Mae’n bwysig bod unrhyw 

ddatrysiad yn gallu darparu’r gwasanaeth y mae’r systemau presennol yn ei gynnig - 

mae'r gofyniad hwn wedi cael ei gynnwys ym manyleb y tendr. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Mae gofyn i’r Cabinet awdurdodi dechrau’r weithdrefn gaffael yn unol ag adran 2.7.2 iii 

Rheolau Gweithdrefn Gontractau’r Cyngor. 

11.2. Mae gan y Cyngor hefyd bwerau i gyflwyno caffael a mynd i gontractau yn unol ag adran 

111 Deddf Llywodraeth Leol 1972 (pŵer i ymgymryd ag unrhyw weithred i hwyluso, neu 

sydd yn ffafriol neu ddamweiniol, cyflawniad ei swyddogaethau yn llawn); adran 135 

Deddf Llywodraeth Leol 1972 (pŵer i wneud rheolau sefydlog i lywodraethu mynd i 

gontractau), adran 112 Deddf Llywodraeth Leol 1972 (penodi gymaint o swyddogion ac 

sydd rhaid er mwyn cyflawni swyddogaeth y Cyngor); adran 3(1) Deddf Llywodraeth Leol 

1999 (dyletswydd gyffredinol ar awdurdod gwerth gorau i wneud trefniadau i sicrhau 

gwelliant parhaus o ran y ffordd mae ei swyddogaethau’n cael eu cyflawni). 


