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1. CYFLWYNIAD 

1.1 Mae’r adroddiad yma yn crynhoi gwaith Archwilio Mewnol am y cyfnod o 1 Ebrill  
2017 hyd at 30 Mehefin 2017. 

 
2. GWAITH A GWBLHAWYD YN Y CYFNOD 

2.1 Cwblhawyd y gwaith canlynol yn y cyfnod hyd at 30 Mehefin 2017: 

 

Disgrifiad Nifer 
 

Adroddiadau am Archwiliadau o'r Cynllun Gweithredol 2 

Adroddiad am Archwiliad o Gynllun Archwilio 2016/17 2 

Archwiliadau Grant 1 

 
 Ceir manylion pellach ar y gwaith yma yng nghorff yr adroddiad hwn ac yn yr 

atodiadau amgaeedig. 
 
  



2.2 Adroddiadau Archwilio 

2.2.1 Mae’r tabl canlynol yn gosod allan yr archwiliadau o’r cynllun a gwblhawyd yn y 
cyfnod hyd at 30 Mehefin 2017, gan ddangos y categori barn perthnasol a chyfeiriad 
i’r atodiad perthnasol. 

 

TEITL ADRAN GWASANAETH BARN ATODIAD 
 

Ymwybyddiaeth o’r 
Polisi Canu’r Gloch 

Corfforaethol - B Atodiad 1 

Praeseptau Cyllid Cyfrifeg A Atodiad 2 

Trefniadau 
Llywodraethu Storiel 

Economi a 
Chymuned 

Archifau, 
Amgueddfeydd 

a 
Chelfyddydau 

B Atodiad 3 

Hafan 
Economi a 
Chymuned 

Morwrol a 
Pharciau 
Gwledig 

Dim 
Categori 

Atodiad 4 

 
2.2.2 Mae categorïau barn yr adroddiadau yn datgan y canlynol: 
 

Barn “A”   Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb ariannol gan y gellir dibynnu ar y 
rheolaethau mewnol mewn lle, a’u bod wedi eu dilyn. 

 
Barn “B”  Mae rheolaethau mewn lle, a gellir datgan sicrwydd rhannol o 

briodoldeb ariannol gan fod agweddau lle gellir tynhau ar rai 
trefniadau. 

 
Barn “C”  Ni ellir datgan sicrwydd o briodoldeb ariannol gan na ellir dibynnu ar y 

rheolaethau mewn lle, ond ni ddarganfuwyd colledion / twyll yn deillio 
o'r gwendidau rheolaeth. 

 
Barn “CH”  Ni ellir datgan sicrwydd o briodoldeb ariannol gan nad oes 

rheolaethau derbyniol yn bodoli, a darganfuwyd colledion / twyll yn 
deillio o'r gwendidau rheolaeth hyn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 Archwiliad Grant Cefnogi Pobl (Rhan1) 

2.3.1 Derbyniodd Cyngor Gwynedd dros £5 miliwn o grant gan Lywodraeth Cymru yn ystod 
2016- 17 fel rhan o gynllun Cefnogi Pobl. Mae’r cynllun yn comisiynu ac ariannu dros 25 
o ddarparwyr i gynnig cymorth i unigolion bregus i gadw eu tenantiaeth ac osgoi 
digartrefedd, gyda’r nod o alluogi’r unigolion i fyw yn annibynnol drwy ddarparu 
gwasanaethau cefnogol yn gysylltiedig â thai. Mae dwy elfen yn berthnasol â’r grant sef 
cwblhau tystysgrif archwilio ar ganlyniadau Ebrill 2016 hyd Rhagfyr 2016 erbyn 31 Mai 
2017 ac yna tystysgrif archwilio ar wariant 2016-17 i’w gwblhau erbyn 30 Medi 2017. 
Cwblhawyd archwiliad ar y canlyniadau yn unol â’r amodau ac fe anfonwyd y dystysgrif o 
fewn yr amserlen a ddarparwyd. 

 
3. GWAITH AR Y GWEILL 

3.1 Roedd y gwaith canlynol ar y gweill ar 1 Gorffennaf 2017.   

 Derbyn Tystlythyrau (Corfforaethol) 

 Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol (Corfforaethol) 

 Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion (Addysg) 

 Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu’r Gloch – Cynradd ac Uwchradd (Addysg) 

 Iechyd a Diogelwch - Ysgolion Cynradd (Addysg) 

 Hyfforddi Aelodau (Cefnogaeth Gorfforaethol) 

 Grantiau Marwolaeth (Cyllid) 

 Canolfannau Hamdden (Economi a Chymuned) 

 Taliadau Debyd Uniongyrchol – Cynllun Aelodaeth Canolfannau Hamdden 
(Economi a Chymuned) 

 Plas Maesincla (Oedolion, Iechyd a Llesiant) 

 Plas Hafan (Oedolion, Iechyd a Llesiant) 

 Plas Ogwen (Oedolion, Iechyd a Llesiant) 

 Tan y Marian (Oedolion, Iechyd a Llesiant) 

 Manddaliadau (Rheoleiddio) 

 Rhestr Aros Tai (Tai) 
 
 
4. ARGYMHELLIAD 

4.1 Gofynnir i’r Pwyllgor dderbyn yr adroddiad hwn ar waith Archwilio Mewnol am y 
cyfnod o 1 Ebrill 2017 hyd at 30 Mehefin 2017, sylwebu ar y cynnwys yn ôl dymuniad 
yr aelodau, a chefnogi’r gweithrediadau cytunedig sydd eisoes wedi’u cyflwyno i 
reolwyr y gwasanaethau perthnasol.  

 
 
 
  



Atodiad 1 

YMWYBYDDIAETH GWEITHWYR O’R POLISI CANU’R GLOCH 

CEFNOGAETH GORFFORAETHOL  

 

1. Cefndir 

1.1 Lluniwyd y Polisi Canu’r Gloch gyda'r bwriad o annog gweithwyr i ddod ymlaen a 

sôn am bryderon difrifol sydd ganddynt ynghylch camymarfer, er mwyn cynnal 

hyder y cyhoedd a gwarchod enw da'r Cyngor. Bwriad y polisi yw annog a galluogi 

gweithwyr i rannu pryderon difrifol yn fewnol yn hytrach na dewis ceisio datrys 

pethau yn allanol. 

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 

2.1 Bwriad yr archwiliad oedd cynnal adolygiad o ymwybyddiaeth staff prif swyddfeydd 

y Cyngor am y Polisi Datgelu a Chanu'r Gloch ynghyd â chanfod barn gyffredinol y 

gweithwyr tuag at y polisi a'r trefniadau. Gwnaethpwyd hyn drwy ddylunio a 

dosbarthu holiadur ar-lein at holl weithwyr swyddfa'r Cyngor er mwyn darganfod 

unrhyw newidiadau yn y lefelau ymwybyddiaeth ers ymarferiad cyffelyb a 

wnaethpwyd yn 2014. Mae canlyniadau’r archwiliad yn adlewyrchu diwylliant y 

Cyngor. 

 

3. Prif Ddarganfyddiadau  

3.1 Derbyniwyd 508 (25%)  o ymatebion o’r 2009 o weithwyr a dderbyniodd yr e-bost. 

Roedd 87% ohonynt yn nodi eu bod yn ymwybodol o’r Polisi. Mae hyn yn gynnydd 

o’r 81% a nododd eu bod yn ymwybodol o’r Polisi yn holiadur 2014.  

3.2 Yn 2009, gwnaethpwyd ymgyrch i godi ymwybyddiaeth lle dylai pob gweithiwr fod 

wedi derbyn cerdyn cyswllt ‘Canu’r Gloch’ (maint cerdyn banc). Mae staff newydd 

hefyd yn ei dderbyn mewn pecyn anwytho ac mae disgwyl i bob ystafell waith ei 

arddangos. Dim ond 22% o’r sawl oedd yn ymwybodol o’r polisi fynegodd eu bod 

wedi derbyn y cerdyn. 

3.3 Gwelwyd mai drwy’r Ganolfan Bolisi (199) daeth y nifer helaeth o’r staff yn 

ymwybodol o’r polisi a nifer uchel hefyd drwy eu rheolwyr llinell (121) a’u 

cydweithwyr (90). Dim ond 67 oedd yn ymwybodol gan eu bod wedi derbyn y 

Cerdyn Cyswllt Canu’r Gloch a 46 drwy weld poster. Roedd 71 o’r gweithwyr yn 

ymwybodol oherwydd Llawlyfr/Sesiwn Anwytho. 

3.4 Nid oes ddiweddariad i Bolisi’r Cyngor wedi bod ers Mai 2014 pan gynhaliwyd 

adolygiad gan Swyddfa Archwilio Cymru. 

3.5 Gofynnwyd i’r sawl oedd yn ymwybodol o’r polisi, a oes ganddynt ffydd yn y drefn 

bresennol, gan roi sgôr rhwng 1 a 5, (1 yn dynodi ‘dim hyder’ a 5 yn ‘gwbl hyderus’). 

Cyfartaledd y sgôr oedd 3.4. Mae hyn yn gynnydd ar gyfartaledd ar draws y Cyngor 

(3.1 yn 2014). Roedd cynnydd yn y sgôr Gweithwyr Uniongyrchol (3.1 i 3.3) a 

Rheolwyr Canol/Llinell (3.0 i 3.4) ond gostyngiad yn sgôr Cyfarwyddwyr 



Corfforaethol, Penaethiaid Adran neu Uwch Reolwyr (3.8 i 3.5) o’i gymharu â 2014. 

Roedd cynnydd amlwg yn sgôr adrannau Amgylchedd (3.0 i 3.6), Economi a 

Chymuned (3.1 i 3.6) a YGC (3.0 i 3.7) ond gostyngiad yn sgôr Adran Plant a 

Chefnogi Teuluoedd (3.4 i 3.3)  

3.6 Mynegodd 20 o’r gweithwyr eu bod wedi ‘canu’r gloch’. Roedd 5 ohonynt wedi 

nodi fod y mater wedi ei ddatrys a 10 yn mynegi fod y mater wedi ei ddatrys i 

raddau. Roedd 7 (o’r 20 gweithiwr) yn hapus gyda’r modd y cafodd y mater ei drin 

(cafodd 4 achos eu datrys a 3 eu datrys i raddau yn ôl eu barn hwy). 

3.7 I’r sawl nad oedd yn ymwybodol o’r Polisi, gofynnwyd a ydynt erioed wedi pryderu 

am gamymarfer yn y gweithle ac wedi peidio gweithredu ar y mater yn seiliedig ar y 

ffaith nad oeddynt yn ymwybodol am y trefniadau Canu'r Gloch. Darganfuwyd bod 

3 wedi peidio â gweithredu gan nad oeddynt yn ymwybodol o’r Polisi. 

3.8 Rhestrodd yr holiadur 7 enghraifft o amgylchiadau ble dylai gweithwyr ganu’r gloch 

os ydynt yn dod ar eu traws yn y gweithle. Gofynnwyd ar gyfer pa rai byddai’r 

gweithwyr yn debygol o ganu'r gloch. Mae’r sgôr yn dynodi’r canran o weithwyr a 

fuasai’n fodlon canu’r Gloch yn y sefyllfa a nodir isod. Mae cynnydd ym mhob sgôr 

ers 2014. 

“Rhywbeth sydd yn 

… …anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu yn llygredig                                                    93 % 

…gyfystyr â cham-drin cleientiaid yn rhywiol, yn gorfforol neu yn emosiynol         91 % 

…peryglu iechyd a diogelwch unigolyn               88 % 

…gyfystyr ag ymddygiad amhriodol                82 % 

…gamddefnydd o rym, neu rym ac awdurdod y Cyngor ar gyfer diben 

anawdurdodedig.                  82 % 

…torri unrhyw gòd ymarfer statudol;                74 % 

…achosi, neu sy'n debygol o achosi, niwed i'r amgylchedd.                    69 % 

 

3.9 Ar gyfartaledd nododd 83% o weithwyr eu bod yn barod i Ganu’r Gloch o gymharu 

â 80% yn 2014. Petai’r ymatebwyr yn datgan na fuasent yn canu’r gloch roedd 

gofyn iddynt egluro pam ddim. Rhoddir sampl o’r sylwadau isod sydd yn 

adlewyrchiad o’r ymatebion cyffredinol: 

“Dim hyder y byddai unrhyw beth yn cael ei wneud ac y byddai yn niweidiol i mi yn y 

pen draw”  

“Ofn erledigaeth uwch reolwyr a rheolwyr llinell os yn canu'r gloch amdanynt.”  

“Credaf yn aml fod ffyrdd eraill o ddelio hefo rhai o'r enghreifftiau uchod heb 

danio'r polisi canu gloch.” 

 

3.10 Roedd y nifer helaeth o ymatebion yn brawf bod gweithwyr y Cyngor yn credu bod 

canu’r gloch yn bwysig. Mae’r sylwadau a’r awgrymiadau yn cynnwys pryder nad 

yw gweithwyr sy’n canu’r gloch yn cael eu diogelu a bod y drefn ddim digon 

cyfrinachol.  



 

Roedd nifer o’r ymatebion yn cynnwys sylwadau fod angen cynyddu 

ymwybyddiaeth am y polisi yn bennaf drwy hyrwyddo a hyfforddiant.  

 

4. Barn yr Archwiliad 

(B) Barn yr archwiliad yw y gellir datgan sicrwydd rhannol o briodoldeb yn 

ymwybyddiaeth gweithwyr o Bolisi Canu’r Gloch gan fod rheolaethau mewn lle, 

ond bod agweddau lle gellir tynhau ar rai trefniadau. Mae’r Adran Cefnogaeth 

Gorfforaethol wedi ymrwymo i weithredu’r camau canlynol i liniaru’r risgiau a 

amlygwyd: 

 

 Diweddaru’r Polisi er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn gyfredol, ac yn briodol. 

 Adran Gefnogaeth Gorfforaethol i dderbyn yr holl sylwadau a dderbyniwyd fel 

rhan o’r adolygiad, er mwyn gweithredu fel yr angen. 

 

  



Atodiad 2 

PRAESEPTAU  

CYLLID 

1. Cefndir 

1.1 Praesept yw’r dreth y coder ar anheddau o fewn Cynghorau Cymuned. Cyngor Gwynedd 

sy’n gyfrifol am gasglu’r dreth yma drwy’r bil Treth Cyngor cyn ei drosglwyddo i’r Cyngor 

Cymuned perthnasol mewn dau randaliad o fewn y flwyddyn. Defnyddir y praesept i 

ariannu ystod eang o waith sydd tu hwnt i waith â wneir gan yr Awdurdod Lleol. Mae 

hyn yn cynnwys gwaith megis cynnal mynwentydd, atgyweirio llochesi bws neu dorri 

gwair a chynnal llwybrau. 

1.2 Mae’r Cyngor Cymuned yn hysbysu Cyngor Gwynedd yn flynyddol o’r cyfanswm 

ariannol maent angen ei godi ar yr anheddau o fewn eu cymuned. Mae Cyngor 

Gwynedd yn dyrannu y cyfanswm yma, sef y praesept, ymysg yr anheddau drwy 

ystyried y nifer o anheddau sydd o fewn y gymuned, a’u band.  

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 

2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod praeseptau Cynghorau Cymuned yn cael eu 

cyfrifo a'u talu yn gywir ac yn amserol. Er mwyn cyflawni hyn, roedd yr archwiliad yn 

cwmpasu gwirio’r drefn o gyfrifo praeseptau ar gyfer 2017/18, drwy adolygu’r ffurflenni 

a dderbyniwyd yn y Cyngor gan y Cynghorau Cymuned a gwirio’r system Treth Cyngor. 

 

3. Prif Ddarganfyddiadau 

3.1 Detholwyd sampl ar hap o 20 Cyngor Cymuned er mwyn sicrhau eu bod wedi derbyn y 

praesept y gofynnir amdano, a bod trefniadau mewn lle fel bod Cyngor Gwynedd yn 

casglu’r dreth cywir oddi wrth yr anheddau, gan ystyried Sylfaen Drethiannol y 

gymuned. 

3.2 Wrth hysbysu Cyngor Gwynedd o’u praesept am 2017/18, darganfuwyd nad oedd rhai 

o’r Cynghorau Cymuned wedi ymateb o fewn yr amserlen dynodedig. Er mwyn lleihau 

achosion tebyg yn y dyfodol, gwelwyd fod y Pennaeth Cyllid wedi llythyru’r Cynghorau 

Cymuned yn gofyn iddynt sicrhau fod eu pwyllgorau perthnasol yn cytuno eu praesept 

mewn da bryd er mwyn ymateb yn unol ag amserlen 2018/19. 

3.3 Wrth dderbyn y wybodaeth gan y Cynghorau Cymuned, gwelwyd bod gwiriadau 

annibynnol yn cael eu cynnal er mwyn sicrhau cywirdeb o fewn yr Uned Gyfrifeg yn 

ogystal a’r Gwasanaeth Refeniw wrth gyflwyno’r wybodaeth i’r System Treth Cyngor. 

3.4 Y Sylfaen Drethiannol yw’r nifer damcaniaethol o anheddau y tybir eu bod o fewn Band 

D sydd mewn Cymuned. Cyfrifir y Sylfaen Drethiannol ar gyfer 2017/18 drwy adnabod y 

gwir nifer o anheddau ar y system Treth Cyngor ar y 31/10/16 a’i addasu yn unol â 

rhagamcan o newidiadau dros yr 17 mis canlynol, wedi ei addasu eto i ystyried 

gostyngiadau perthnasol, gan drosi’r bandiau gwahanol i fod gyfystyr a Band D, llai 

ystyriaeth am golledion wrth gasglu. Trafodwyd cyfrifiad y Sylfaen Drethiannol gyda’r 

Uned Treth Cyngor a dilynwyd sampl o’r ffigyrau yn ôl i’r system, a gwelwyd eu bod yn 



briodol. 

3.5 Ar gyfer y sampl ddetholwyd, dilynwyd y praesept gofynnir amdano yn ôl i’r system 

Treth Cyngor, drwy rannu’r praesept gyda’r Sylfaen Drethiannol. Defnyddiwyd 

fformiwlâu er mwyn sicrhau bod paramedrau'r bandiau eraill o fewn y system - sy’n 

gyfraneddol i Band D - yn gywir. Gwiriwyd sampl o filiau Treth Cyngor a gwelwyd bod y 

ffigyrau yn gywir. 

3.6 Mae Cyngor Gwynedd yn casglu’r dreth gan yr anheddau drwy’r flwyddyn ond yn 

trosglwyddo’r praesept i’r Cynghorau Cymuned mewn dau randaliad. Darganfuwyd dau 

enghraifft yn 2016/17, ac eto yn 2017/18, ble cafodd yr un praeseptau eu codio yn 

erbyn y cod gwariant anghywir. Yn ogystal, gwelwyd enghraifft ble talwyd y Cyngor 

anghywir yn 2015/16 (cywirwyd yn 2016/17 yn dilyn ymholiad gan y Cyngor Cymuned 

na dderbyniodd eu harian). Fodd bynnag, yn dilyn newidiadau i’r broses talu, mae’r risg 

yma bellach wedi ei liniaru. 

 

4. Barn yr Archwiliad 

(A) Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb yn nhrefniadau gweinyddu praeseptau gan y 

gellir dibynnu ar y rheolaethau mewnol sydd mewn lle, a’u bod wedi eu dilyn. 

 

  



Atodiad 3 

STORIEL – TREFNIADAU LLYWODRAETHU A RHEOLI 

ECONOMI A CHYMUNED 

 

1. Cefndir 

1.1 Mae Amgueddfa ac Oriel Gwynedd bellach wedi ei ail-leoli yn Neuadd y Dref (neu Plas 

yr Esgob) ym Mangor. Fe’i hadnabyddir erbyn hyn fel Storiel ac mae wedi agor ers 

Ionawr 2016. “Nod Amgueddfa Gwynedd yw cyfrannu tuag at ddealltwriaeth o hanes a 

diwylliant Gwynedd a’i phobl trwy gasglu, gofalu am a darparu mynediad at ei 

chasgliadau er mwyn i bawb rannu yn ei threftadaeth gyfoethog.” (Tudalen Facebook 

Storiel) 

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 

2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod trefniadau llywodraethu a rheoli Storiel yn 

briodol ac yn unol â rheoliadau a safonau perthnasol. 

2.2 Yn ystod yr archwiliad roedd yr archwiliwr yn gwirio’r trefniadau a’r rheolaethau sydd 

mewn lle i liniaru ystod o risgiau yn ymwneud â threfniadau llywodraethu a rheoli 

Storiel. 

 

3. Prif Ddarganfyddiadau  

3.1  Gwelwyd bod rheolaethau da yn bodoli yn Storiel. Gwelwyd bod yr incwm oedd yn y 

cyfrif dros dro bellach wedi eu clirio gyda’r symiau wedi eu dyrannu i’r codau cywir. 

3.2 Fe gynlluniwyd cynllun marchnata gan gwmni Courtney Consulting Ltd. yn 2010, nodir 

yn y cynllun busnes bod rhan fwyaf o'r argymhellion bellach wedi eu cyflawni neu ar y 

gweill ac felly bod angen creu cynllun marchnata newydd. Nid yw'n ymddangos bod 

cynllun marchnata newydd wedi ei greu fel y nodir yn y cynllun busnes. 

3.3 Eglurwyd bod trefniadau mewn lle ar gyfer cwblhau’r taflenni derbyn incwm, TR34 a 

TR34cc gan swyddogion penodol, wrth wirio sampl o’r taflenni gwelwyd mewn sawl 

achos nad oedd ail swyddog yn gwirio eu cywirdeb.  

3.4 Nid oes gan Storiel gynllun stoc ffurfiol ar hyn o bryd, mae pob eitem o stoc newydd yn 

cael ei fewnbynnu i'r til wrth iddo gyrraedd y safle ac mae’r holl werthiannau yn mynd 

trwy'r til sydd yn golygu bod modd gwirio faint o stoc sydd yn weddill. Fodd bynnag, nid 

yw'r holl stoc oedd yn Storiel cyn cael y til newydd wedi ei fewnbynnu i'r til hyd yma 

felly dim ond drwy wirio nodiadau derbyn hanesyddol a chyfri'r stoc mae modd gwirio 

faint o'r eitemau sydd ar ôl. 

3.5 Nid oes trefn o gwblhau gwiriadau stoc yn rheolaidd ar hyn o bryd ond mynegodd y 

Cydlynydd Amgueddfa a Gwirfoddoli ei fod yn fwriad i gynnal gwiriad stoc ar ddiwedd y 

flwyddyn ariannol 2016/17. Mae modd creu adroddiad o'r til o'r holl stoc, yn ogystal ag 

fesul cyflenwr. 

3.6 Nid oes unrhyw gytundeb rhwng y Cyngor a'r cyflenwyr yn manylu ar delerau ac 

amodau ynglŷn â thaliadau comisiwn ar hyn o bryd. 



 

 

3.7 Mae Cytundeb Gwirfoddoli wedi ei lunio ar gyfer gwirfoddolwyr Storiel ac sydd bellach 

mewn defnydd, fodd bynnag, 3 gwirfoddolwr oedd â chytundeb mewn lle ar adeg yr 

archwiliad. 

 

4. Barn yr Archwiliad 

(B) Barn yr Archwiliad yw y gellir datgan sicrwydd rhannol o briodoldeb yn nhrefniadau 

llywodraethu a rheoli Storiel gan fod rheolaethau mewn lle, ond bod agweddau lle 

gellir tynhau ar y trefniadau. Mae’r sefydliad wedi ymrwymo i weithredu’r camau 

canlynol i liniaru’r risgiau a amlygwyd: 

 Sefydlu cynllun marchnata ar gyfer Storiel. 

 Angen sicrhau bod ail swyddog yn gwirio'r ffurflenni TR34 ac yn llofnodi i gadarnhau 

hynny. 

 Parhau i fewnbynnu stoc i'r til a chreu cynllun stoc gyfredol fyddai'n fodd o wirio 

pryd mae angen archebu fwy o stoc a.y.b. 

 Sicrhau bod gwiriadau stoc yn cael eu cwblhau. Buasai'n ymarfer da ar ôl cwblhau'r 

gwiriad stoc diwedd flwyddyn i sefydlu trefn o gynnal gwiriadau stoc yn rheolaidd. 

 Creu cytundeb ar gyfer cyflenwyr Storiel yn manylu ar y trefniadau talu. 

 Parhau i ddefnyddio'r cytundeb gwirfoddoli newydd - ceisio cael gwirfoddolwyr sydd 

wedi bod yno ers peth amser i gwblhau'r cytundeb. 

 

  



Atodiad 4 

DEBYDAU UNIONGYRCHOL HAFAN 

ECONOMI A CHYMUNED 

 

1. Cefndir 

1.1 Mae Hafan Pwllheli yn farina sy’n cynnig nifer o wasanaethau a chyfleusterau. Ymysg y 

rhain y mae angorfeydd sydd wedi eu gwasanaethu’n llawn, sy’n cynnwys trydan a dŵr, 

hoist 50 tunnell a chraen symudol, a chyfleuster ar-ddŵr i werthu disel, petrol di-blwm 

a gwaredu charthion. 

1.2 Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn gyfrifol am reoli’r Hafan ers 2008, gyda cwmni Yacht 

Haven Management yn gyfrifol cyn hynny. Mae’r Adran Economi a Chymuned wedi 

adnabod yr angen i gynnal adolygiad o’r Hafan, a fyddai’n asesu gwahanol fodelau 

rheoli ar gyfer y dyfodol gan ystyried ystod o wahanol strwythurau rheoli a 

llywodraethu. 

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 

2.1 Bwriad yr archwiliad oedd asesu os oes trefniadau priodol wedi eu sefydlu ar gyfer 

sicrhau priodoldeb ariannol ac wrth ymdrin â debydau uniongyrchol. 

2.2 Roedd yr archwiliad yn cwmpasu gwirio fod dulliau effeithiol ac effeithlon yn cael eu 

gweithredu, sy’n cynnwys bod cyswllt rhwng y gwahanol feddalwedd a ddefnyddir, ac y 

gweinyddir debydau uniongyrchol mewn modd a fyddai’n diogelu incwm y Cyngor ac yn 

sicrhau cydymffurfiaeth â’r Ddeddf Diogelu Data. 

 

3. Prif Ddarganfyddiadau  

3.1 Ar hyn o bryd mae oddeutu 70 o gwsmeriaid yr Hafan yn talu am angori blynyddol drwy 

gyfrwng debyd uniongyrchol. Mae hyn gyfystyr a 23% o gwsmeriaid, sef 70 angorfa 

pontŵn allan o’r 300 sydd mewn defnydd, gyda 110 pontŵn yn wag. Dim ond am angori 

blynyddol y mae modd talu drwy ddebyd uniongyrchol, ac mae unrhyw wasanaeth arall 

i’w dalu amdano drwy ddefnydd o siec, cerdyn credyd neu ddebyd, neu arian parod. 

Mae’n bosib bod y nifer sy’n dewis talu drwy ddebyd uniongyrchol mor fychan gan fod 

yna ffi gweinyddu o 5% yn cael ei ychwanegu at y gost, serch y ffaith bod y ffi yn gyfradd 

is na’r hyn sydd wedi bod yn y gorffennol (8%). 

3.2 Mae’r elfen weinyddol o ddelio gyda debydau uniongyrchol yn drwm, a dim ond un 

swyddog yn yr Hafan sydd yn ymgymryd â’r cyfrifoldeb. Cafwyd gwybod ei bod yn 

angenrheidiol i’r swyddog hwnnw, y Dirprwy Reolwr (Gweinyddu), fod ar ddyletswydd 

ar ddyddiadau penodol bob mis (h.y. dechrau a diwedd mis â’r cyfnod prosesu o 4 

diwrnod yn ystod y mis). Fe welwyd fod y mater hwn wedi derbyn sylw yn yr archwiliad 

blaenorol (Rhagfyr 2014) ar yr Hafan. 

3.3 Defnyddir meddalwedd HavenStar, a weinyddir gan Star Marina Solutions Ltd, ar gyfer 

rheoli incwm yr Hafan. Nid oes cysylltiad rhwng HavenStar a systemau’r Cyngor felly 

caiff adroddiadau eu paratoi a’u hanfon at yr Uned Gyfrifeg i’w mewnbynnu i’r cyfriflyfr 



ariannol. 

3.4 Yn ogystal â’r baich gwaith ar y Dirprwy Reolwr (Gweinyddu), mae llawer o amser 

swyddogion yr Uned Gyfrifeg yn cael eu dreulio yn gwirio’r amrywiol adroddiadau a 

gynhyrchir ac yna yn mewnfwydo’r wybodaeth i’r cyfriflyfr ariannol. Wrth gynnal yr 

archwiliad, gwelwyd bod camgymeriad yn y cyfriflyfr ariannol ar gyfer un ffynhonnell 

incwm ar gyfer un mis, hysbyswyd yr Uned Gyfrifeg o hynny ac mae’r gwall bellach wedi 

ei gywiro. Bu i’r camgymeriad ddigwydd oherwydd anghywirdeb yn yr adroddiad a 

gyflwynwyd gan yr Hafan. 

3.5 Mae trefn casglu dyledion yr Hafan yn cael ei gynnal yn fewnol gan Hafan, ac yn 

annibynnol  o Wasanaeth Refeniw y Cyngor. Mae’r Dirprwy Reolwr o’r farn bod y 

trefniant yma yn gweithio’n dda, gan eu bod yn ymwybodol o gefndir pob dyled. 

 

 

4. Barn yr Archwiliad 

Barn yr archwiliad yw y dylid cynnal adolygiad o fodelau rheoli yr Hafan cyn cymryd 

camau i fuddsoddi mewn unrhyw feddalwedd newydd neu ddatblygu trefniant o 

drosglwyddo’r wybodaeth yn electroneg o HavenStar i’r cyfriflyfr ariannol. Fodd 

bynnag, yn y cyfamser mae angen sicrhau bod trefniadau ar gyfer parhad gwasanaeth 

wedi eu sefydlu, yn arbennig o safbwynt absenoldeb y Dirprwy Reolwr (Gweinyddu). 

Mae’r gwasanaeth wedi ymrwymo i weithredu’r canlynol i liniaru’r risgiau a 

amlygwyd: 

 Adolygu eu trefniadau parhad busnes. 


