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PWYLLGOR ARCHWILIO AC ADOLYGU GWASANAETHAU 
CORFFORAETHOL  

 
10 Gorffennaf 2019 

 
Yn bresennol: Cynghorydd D Clements (Cadeirydd) 
 Mr A Archer, Dr R Heath Davies, Mr G A Jones, Cynghorydd P 

Kidney a’r Cynghorydd M Williams. 
  

(Swyddfa’r APC, Parc Llanion, Doc Penfro: 10.00am – 11.30am) 
 

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb  
 Derbyniwyd ymddiheuriad am fod yn absennol oddi wrth y Cynghorydd P 

Baker, Cynghorydd M James a’r Cynghorydd R Owens.  
 

2. Datgan Buddiannau  
 Nid oedd unrhyw un wedi datgan buddiant.  
 
3. Cofnodion  
 Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 15fed o Fai 2019 i’w 

cadarnhau a’u llofnodi.  
 
Dywedodd yr Aelodau eu bod yn dal heb dderbyn adroddiad Swyddfa 
Archwilio Cymru ar wasanaethau Llywodraeth Leol i gymunedau cefn 
gwlad y cyfeiriwyd ato mewn cyfarfod blaenorol.  Roedd yr Aelodau hefyd 
yn awyddus i sicrhau bod ganddynt adroddiad ar y Rheoliadau Diogelu 
Data Cyffredinol mewn cyfarfod yn y dyfodol.  
 
PENDERFYNWYD cadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar y 15fed o Fai 2019.  
 

4. Adroddiad Perfformiad am y cyfnod yn diweddu 31 Mai 2019.  
Roedd yr Adroddiad Perfformiad yn dilyn strwythur y Cynllun 
Corfforaethol ac Adnoddau ar gyfer 2019/20 ac yn amlygu Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol sydd â saith o amcanion llesiant.  Roedd yr 
adroddiad yn cyflwyno’r perfformiad hyd yn hyn hyd at yr 31ain

 o Fai 2019, 
ac ymddiheurodd y swyddog am y gwall teipio yn yr adroddiad cryno 
oedd yn nodi y 31ain

 o Fai 2018.  
  
Aeth y Swyddog rhagddo i dynnu sylw’r Aelodau at yr adrannau o'r 
adroddiad gan gynnwys y Cynllun Datblygu Lleol, y nifer sy’n ymweld â’r 
wefan a nifer y teithiau cerdded a ddadlwythir o’r wefan, y Cynllun 
Gwarchod y Parc, Ceisiadau Cyllido, y Canolfannau, ac Addysg. 
  
Roedd yr Aelodau'n pryderi am y gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr ag 
Oriel y Parc ond yn falch o nodi y gwahaniaethir rhwng nifer yr ymwelwyr 
â'r oriel a'r nifer â’r ganolfan ymwelwyr.  Dywedodd y Swyddog mai 



 ____________________________________________________________________ 

 Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro   
Cofnodion y Pwyllgor Adolygu Archwilio a Gwasanaethau Corfforaethol – 10 Gorffennaf 2019  2 

ffigurau ar gyfer y Pasg eleni oedd y rhain ac y byddai angen edrych 
arnynt eto yn ddiweddarach yn y flwyddyn.  Y gobaith hefyd oedd y 
byddai'r ffaith bod y Rheolwr newydd, Claire Bates, wedi dechrau yn ei 
swydd yn ddiweddar yn helpu.  Ychwanegodd y Rheolwr Cyllid bod 
amrywiadau yn y niferoedd yn ôl y tymor a bod ymgynghorwyr wedi'u 
cyflogi i gynhyrchu cynlluniau busnes ar gyfer y tair canolfan.  
  
Roedd yr Aelodau'n falch o weld nifer y mapiau oedd yn cael eu 
lawrlwytho ac am wybod a oedd modd gweld a oedd y ffigurau hyn yn 
gyson â nifer y teithiau cerdded a wneir mewn gwirionedd.  Dywedodd y 
Swyddog y gellid cymharu drwy ddefnyddio cownteri llwybr yr arfordir.  O 
ran gwefru ceir trydan, gofynnodd yr Aelodau faint o bwyntiau gwefru y 
byddai'r swm o £30,000 yn y gyllideb yn gallu eu sefydlu.  Dywedodd y 
Rheolwr Cyllid mai un pwynt gwefru sy’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd, 
a bod safleoedd eraill wedi'u clustnodi yn y Parc ac mai gobaith yr 
Awdurdod oedd ymwneud â Chyngor Sir Penfro pan fyddai eu contract ar 
gael ymhen 12 mis.  Dywedodd yr Aelodau bod y staff yng Nghastell 
Caeriw wedi gwneud gwaith rhagorol yn ystod y gwelliannau yn 
ddiweddar a’u bod am gofnodi yn ffurfiol eu gwerthfawrogiad o'r gwaith a 
wnaed yng Nghaeriw.  Diolchodd yr Aelodau hefyd i'r Swyddog am 
ansawdd ei hadroddiad.  
  

 NODWYD. 
  
5. Datganiad Cyfrifon Drafft 2018/19  

Aeth y Rheolwr Cyllid â’r Aelodau drwy'r Datganiad Drafft o Gyfrifon 
2018/19.  Holodd yr Aelodau am y teitl Incwm a Gynhyrchir yn Lleol gan 
awgrymu ei newid i Incwm a Gynhyrchir yn y Parc.  Dywedodd y 
Swyddog Cyllid y byddai angen iddo wirio gyda'r Archwilwyr cyn y gellid 
gwneud newid.  Ystyriwyd bod gwerthiant nwyddau yn statig ar hyn o 
bryd, a dywedodd y Rheolwr Cyllid bod y tair canolfan yn wahanol iawn 
i’w gilydd a bod y targed wedi'i osod yn rhy uchel yn enwedig oherwydd y 
wasgfa ar incwm ysgolion yn y blynyddoedd diwethaf hyn.  Gofynnodd yr 
Aelodau a oedd unrhyw bosibilrwydd y gellid cael technoleg ddigyffwrdd 
yn y meysydd parcio. Nid oedd y Swyddog o'r farn bod hyn yn 
bosibilrwydd am o leiaf 5 mlynedd oherwydd lleoliadau anghysbell rhai 
safleoedd.  Nodwyd hefyd bod costau gweithwyr wedi aros yn 
ddigyfnewid, ond er hynny oherwydd codiadau cyflog a swyddi gwag staff 
yn cael eu llenwi, roedd costau'n debygol o gynyddu'n sylweddol y 
flwyddyn nesaf. 
  

 Ystyriwyd bod y swydd codi arian yn bur llwyddiannus gyda'r incwm 
ychwanegol a dderbyniwyd wedi mynd i'r Parc ar gyfer prosiectau 
penodol.  Roedd yr Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 
wedi’i lansio’n swyddogol yn ddiweddar ac roedd wedi dechrau codi arian.  
Dywedodd y Swyddog bod yr Ymddiriedolaeth yn elusen gofrestredig a 
allai o bosibl gael gafael ar arian nad oedd yr Awdurdod yn gallu ei 
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wneud.  Roedd yn rhaid i'r Awdurdod hefyd ddangos i'r Archwilwyr eu bod 
yn gyfan gwbl hyd braich o'r Ymddiriedolaeth.  Diolchodd y Cadeirydd i'r 
Swyddog a'i dîm am eu gwaith.  

  
 NODWYD  
   
6. Cofrestr Risg  

Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y Gofrestr Risg ddiweddaraf.  
  
Amlygodd y Rheolwr Cyllid rai meysydd ar y gofrestr, gan hysbysu’r 
Aelodau bod yr Awdurdod, oherwydd oedran y fflyd, wedi penodi cwmni 
arbenigol fflyd o’r enw Logica fyddai’n cynghori ar y mater hwn.  Roedd 
risg newydd o ran llosgi er lles cadwraeth gan y bernid bod hyn yn fater 
pwysig ac felly y dylai fod ar y gofrestr.  Holodd yr Aelodau am ddyledion 
oedd heb eu talu i'r Awdurdod, a chadarnhaodd y Rheolwr Cyllid bod y 
dyledion hyn yn lleihau'n raddol.  
               
Hysbysodd y Rheolwr Cyllid yr Aelodau iddo fynychu cyfarfod yn 
ddiweddar gyda Robin Pritchard o archwilwyr mewnol yr Awdurdod, 
Gateway Assure, a ddywedodd wrtho bod y cwmni wedi cael ei brynu gan 
gwmni o'r enw TIAA fyddai'n ymgymryd â'r gyfran nesaf o’r gwaith cyn i'r 
contract cyfredol ddod i ben fis Mawrth 2020.  

 
NODWYD  

 
7. Dirprwyo unrhyw faterion i'w hystyried gan y Grŵp Gwelliant 

Parhaus  
 
PENDERFYNWYD nad oedd unrhyw faterion oedd yn peri pryder yr oedd 
y Pwyllgor yn dymuno eu dirprwyo i'r Grŵp Gwelliant Parhaus i’w 
hystyried.  

 


