Amserlen ar gyfer ymarfer y Fenter Twyll
Genedlaethol 2022-23 yng Nghymru
Gweithgaredd

Pwy

Sut

Amseriad

Cyhoeddi'r
manylebau data
terfynol ar gyfer
pob set ddata

Tîm Menter
Twyll
Genedlaethol
Archwilio
Cymru

Bydd manylebau data ar gael ar
dudalen we NFI Archwilio Cymru.

Erbyn Dydd
Gwener 29
Gorffennaf 2022

Cyhoeddi'r
cyfarwyddiadau
i gyrff sy'n
cymryd rhan yn
NFI 2022-23

Swyddfa
Cabinet tîm
Menter Twyll
Genedlaethol

E-bost yn cynnwys dolen i'r Fenter
Twyll Genedlaethol 2022-23
Cyfarwyddiadau y Fenter Twyll
Genedlaethol ar dudalen we
GOV.UK yn cael eu hanfon at

Erbyn Dydd
Gwener 29
Gorffennaf 2022

Gwneud rhan y
cais yr ymarfer
cenedlaethol
2022-23
ar y we ar gael
cais ar gael

Swyddfa
Cabinet tîm
Menter Twyll
Genedlaethol

Bydd y cais am y we ar gael ar
gyfer mynediad 2022-23.

O ddydd Mercher
3 Awst 2022

Gwirio’r rhestr o
setiau data
disgwyliedig

Cyswllt
allweddol y
Fenter

Bydd Cysylltiadau Allweddol yn
mewngofnodi i Uwchlwytho Ffeil
Data Cais gwe 2022-23 (DFU) ac
yn gwirio'r rhestr o setiau data
disgwyliedig yn gywir ac yn ein
cynghori o unrhyw newidiadau i’r
rhestr erbyn dydd Mercher 31 Awst
2022.

Rhwng Nos
Fercher 3 Awst a
Mercher 31
Awst 2022

Cyfathrebu
meini prawf /
canllawiau
ansawdd data

Tîm Menter
Twyll
Genedlaethol
(Swyddfa
C bi t)

Bydd y meini prawf ansawdd data
ar gyfer pob set ddata yn cael eu
cyfleu i bawb sy'n cymryd rhan.

Erbyn Dydd
Mercher 31 Awst
2022

Sicrhau bod
gan y person
sy'n uwchlwytho
data gyfrif cais
ar y we

Cyswllt
allweddol y
Fenter

Dylai cysylltiadau allweddol sicrhau
bod gan y person sy'n gyfrifol am
uwchlwytho data gyfrif defnyddiwr
ar y cais ar y we.

Erbyn dydd
Gwener 16 Medi
2022, a phan fydd
newidiadau yn y
dyfodol yn
digwydd
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Gweithgaredd

Pwy

Sut

Amseriad

Cwblhau’r
datganiad
cydymffurfiaeth
hysbysiad
preifatrwydd
2022-23 yn y
cais ar y we

Cyswllt
allweddol y
Fenter

Dylai Cysylltiadau Allweddol
sicrhau bod y datganiad
cydymffurfio hysbysiad
preifatrwydd yn cael ei gwblhau.

Erbyn Dydd
Gwener 30 Medi
2022

Dethol data o
systemau
yn unol â'r
manylebau data
a data
uwchlwytho
i gais gwe y
Fenter

Cyswllt
Allweddol y
Fenter /
Defnyddiwr
(uwchlwytho
data)

Dylai Cysylltiadau Allweddol
sicrhau bod data'n cael ei dynnu o
systemau fel ar 30 Medi 2022 (oni
nodir fel arall yn y fanyleb ddata)
a'i lwytho i'r cymhwysiad gwe DFU
2022-23 cyn gynted ag y bydd
gwiriadau ansawdd wedi'u
cwblhau.

Rhaid uwchlwytho
data
rhwng Dydd
Gwener 7 Hydref
2022* a dydd
Gwener 18
Tachwedd 2022

Dyddiad terfyn
ar gyfer prif
ryddhau y
Fenter 2022-23

Cyswllt
Allweddol y
Fenter /
Uwch
Swyddog
Cyfrifol

Os na chaiff data ei dderbyn a'i
brosesu drwy gau busnes ddydd
Gwener 2 Rhagfyr 2022 fe allai
gael ei ystyried yn hwyr a methiant
i gwrdd â'ch dyletswydd statudol yn
llawn**

5yp ddydd
Gwener 2 Rhagfyr
2022

Sefydlu/adolygu
cyfrifon ar gyfer
y rhai sy'n
adolygu gemau

Cyswllt
allweddol y
Fenter

Dylai cysylltiadau allweddol sicrhau
bod cyfrifon defnyddwyr yn cael eu
sefydlu ar y cais ar y we i'r rhai yn
eu sefydliad sy'n gyfrifol am
adolygu gemau.

Erbyn dydd
Gwener 22 Medi
2023, a phan fydd
newidiadau yn y
dyfodol yn
digwydd

bydd parau
ymarfer 202223 ar gael

Tîm y Fenter

Bydd e-bost yn cael ei anfon at
Uwch Swyddogion Cyfrifol a
Chysylltiadau Allweddol yn eu
hysbysu bod y parau ar gael.

O ddydd Iau 26
Ionawr 2023 ***

* Bydd cyfres o atgofion yn cael eu cyhoeddi o ddydd Mercher 12 Hydref 2022. Bydd atgoffa yn mynd
at Uwch Swyddogion Cyfrifol os yw data yn fwy na 2 wythnos yn hwyr (21 Hydref 2022).
** O dan Ran 3A Deddf Archwilio'r Cyhoedd (Cymru) 2004.
Efallai y bydd datganiadau cyfatebol dilynol pe na bai data'n cael ei ddarparu erbyn y dyddiad cau
angenrheidiol.
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