
              Atodiad vii

Diagram Llif Cyllid

Datganiad Cyfrifon Blynyddol Adroddiad Archwiliad mewnolAdroddiad Archwilio Allanol

yn derbyn y ddau adroddiad 
archwilio  ac yn gyfrifol am 

reoliadau mewnol

Penaethiaid Adran
<Cyfarwyddwyr?>

 

yn cynorthwyo 
archwilwyr mewnol gyda 

dogfennau ac 

ArchwilwyrMewnol

Sefydliad Siartredig Cyllid 
Cyhoeddus (CIPFA)

Mae CIPFA yn 
cyflwyno canllawiau 
ar archwilio mewnol 

cyrff cyhoeddus 

CyllidebauAdrannol

Penaethiaid Adran
<Cyfarwyddwyr?>

SwyddogAdran 151
(Prif Swyddog Cyllid)

Prif Weithredwr

1. Adolygucyllidebau gydol y 
flwyddyn

2. Os yw'r prif weithredwr yn cynnig 
newid blaenoriaethau'r Awdurdod, 

mae'r A ac S yn argymell newidiadau i 
gyllidebau'r adeg honno

3. Mae'n rhaid hysbysu'r A ac S am 
bob diwygiad gwerth dros £50,000

Yn gallu diwygio cyllidebau 
hyd at £50,000.

Yn gallu diwygio cyllidebau 
dros £50,000 os yw'r Prif 

Swyddol Cyllid yn awdurdodi 

Deiliaid
Cyllideb

Yn gallu diwygio eu 
cyllidebau eu hunain 

hyd at £10,000

1. Cyfrifol am baratoi 
cyllidebau adrannol yn unol 

â'r amserlen a gytunwyd gan y 
Prif Weithredwr

2. Yn gallu diwygio cyllidebau 
£25,000 ar ôl ymgynghor â'r 

Cyfrifol am weithredu 
argymhellion 

archwiliadau mewnol 

PwyllgorArchwilio a Chraffu

Yn adrodd yn rheolaidd i 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 

incwm,  gwariant a 
chymariaethau â chyllidebau

SwyddogAdran 151 
(Prif Swyddog Cyllid)

Deddf Llywodraeth Leol 1972
A.151, A.26, A.27

Yn nodi mai'r Prif 
Swyddog Cyllid sy'n

gyfrifol am weinyddu 
materion ariannol 

Awdurdodau

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988
Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989

Deddf Llywodraeth Leol 2003
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005

Mae'r deddfau hyn yn 
rhoi rhagor o 

rwymedigaethau statudol 
ar y swyddog A151 na 

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988
A.114

Yn ei gwneud yn ofynnol i'r Prif 
Swyddog Cyllid adrodd i'r awdurdod 

naill ai os yw penderfyniad sydd ar fin 
cael ei wneud gan yr 

Awdurdod/pwyllgor/swyddog yn 
anghyfreithlon neu nad oes gan yr 

Awdurdod ddigon o adnoddau i 
wneud y penderfyniad

Prif WeithredwrSwyddog Monitro

CynghorwyrCyfreithiol

Yn gofyn am gyngor 
cyfreithiol os oes 
anghytuno neu 

amheuaeth ynglŷn â 
materion A.114 

Yn ymgynghori â'r Swyddog Monitro a'r Prif Weithredwr ar 
faterion A.114 

Awdurdody Parc CenedlaetholArchwilwyrAllanol

Yn adrodd i Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol ac 
ArchwilwyrAllanol ar 

fater A.114.
Mae'n rhaid i'r 

Awdurdod gyfarfod o 
fewn 21 diwrnod wedyn 

i ystyried y mater

    
Cyhoeddus (CIPFA)

Sefydliad Siartredig  Cyllid Llywodraeth Cymru

GRANT Y 
PARCIAU 

CENEDLAETHO

Cyhoeddi'r
uchafswm gwario a 

gymeradwyir a 
manylion Grant y 

Parciau Cenedlaethol 

Awdurdodau'rParciau 
Cenedlaethol (Ardollau) 

ARDOLL Y 
PARCIAU 

CENEDLAETHOL

AwdurdodauLleol

Cyllideb flynyddol a 
rhagolygon cyllidebau 2 flynedd

Cyfrifol am baratoi'r 
gyllideb a  

rhagolygon

Mae'n rhaid i'r Prif Swyddog 
Cyllid sicrhau bod safonau 

rheoli ariannol ac 
egwyddorion cyfrifyddu a 

bennir gan CIPFA yn cael eu 
defnyddio wrth baratoi 

dogfennau'r gyllideb

Cyfrifol am gymeradwyo 
rhagolygon a sicrhau eu bod yn 
adlewyrchu blaenoriaethau'r 

awdurdodau a'r Cynllun 
Gwella Corfforaethol

CynllunGwella Corfforaethol

Rheolwr Cyllid
SwyddogAdran 151 
(Prif Swyddog Cyllid)

Cynorthwyoa 
chydweithio ag 

Archwilwyr Allanol, gan 
gyfnewid gwybodaeth a 

Yn cynghori Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol  a'r 

Prif Weithredwr ar 
faterion yn ymwneud â'r 
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                                                 Atodiad viii 
Diagram Llif Llywodraethu Contractau 

Gwerth Cymru

Dulliau Hysbysebu Eraill (y 
we, y papur newydd, 

Prif Weithredwr

Swyddog cyfrifol arall 
Awdurdod y Parc 

Fel sy'n cael ei 
ystyried yn briodol 

gan:

Os yw'n llai na £2,000: O 
leiaf 3 dyfynbris llafar oni 
bai bod llai na 3 darparwr

Rhwng £2000 a £10,000:
isafswm o 3 dyfynbris 

ysgrifenedig oni bai bod llai 
na 3 darparwr 

Rhwng £10,000 a £40,000: 
rhaid ei hysbysebu ar 

Gyfryngau Priodol

Ar gyfer contractau <£5,000, mae 
modd atal SOs â dyfynbrisiau 

safonol OS oes modd profi dau 
o'r canlynol:

1. Nid oes digon o amser i aros 
tan gyfarfod nesaf Awdurdod y 

Parc Cenedlaethol  NEU
2. Byddai peidio â dyfarnu'r 

contract i'r cyflenwr a ddewiswyd 
yn niweidio enw da NEU 

3. Dim ond 1 cyflenwr sydd ar 
gyfer y gwasanaeth dan gontract.

Prif Weithredwr

Cyfarwyddwr Cefn Gwlad

Cyfarwyddwr PAROW

Prif Swyddog Cyllid

Cyfreithiwr Awdurdod y 

Swyddog Monitro

Cadeirydd

Contractau
GWERTH £40,000<

Fframweithiau
Cenedlaethol

Os oes Fframwaith 
Cenedlaethol ar 
gael sy'n sicrhau 

gwerth gorau, 
rhaid ei 

Contractau
GWERTH >£40,000

RheolwrAriannol

rhaid gwirio ar 
gyfer 

cymhwysedd 
ariannol

Cyfarwyddwr

Prif Weithredwr rhaid gwirio 
ar gyfer 

cymhwysedd 
technegol

Cytuniad Rhufain

Archebion Sefydlog yn ymwneud â 
Chontractau

Diffinio sut mae 
Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol yn cynnwys 
trydyddpartïon mewn 

contractau ar gyfer  

Contractau

Awdurdod y Parc Cenedlaethol

PwyllgorDirprwyedig  

Mae'n rhaid i 
Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol neu 

bwyllgor dirprwyedig 

Deddf Llywodraeth 
Leol 1988

Deddf Llywodraeth Leol, 
Cynllunio a Thir 1980

Rhaid cydymffurfio â rhannau'r 
deddfau hyn sy'n ymwneud â 
'chontractau gwaith' a 'gwaith 

ymarferol'

Rhaid cydymffurfio â holl 
ddeddfwriaeth 

berthnasol y GE, gan 
gynnwys Cytuniad 

Cofrestr Contractau

Aelodau Awdurdod y 

Y Cyhoedd

Yn cadw cofrestr o 
dros 40,000 o 

gontractau y gall 
aelodau Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol a'r 

Tendro cystadleuol agored
Proses dendro ddethol gan 

gontractwyr cymeradwy 

Rhaidi Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol 
wahodd o leiaf 3 

chontractiwr i dendro.

Rhestr contractwyr y 
Fframwaith Cytundeb

Gwerth Cymru

RhestrGaffael y 
Llywodraeth

Rhestr o gontractwyr 
cymeradwy Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau 

Swyddogion Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol

Aelodau Awdurdod y 

Mae ganddynt yr 
hawl i wneud 

sylwadau ar ba mor 
addas yw 

Rhaid hysbysebu 
bob 2 flynedd ac 

ystyried 
contractwyr 

newydd  bob 12 

Contractwyr a 
wrthodwyd

Cadw'r rhestr

hawl i reswm 
ysgrifenedig am 

eu gwrthod.

Contractwyr
Cymeradwy

Proses dendro ad-hoc 

Hysbysiad cyhoeddus yn 
gwahodd tendrau

Hysbysiad cyhoeddus bod y 
contract ar gael

Rhaid i Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol wahodd o 

leiaf 4 ymatebydd i dendro 
oni bai bod llai na 4 

Hysbysiad cyhoeddus yn 
gwahodd tendrau

Cyfryngau priodol

Tendrau

Os yw'r contract yn defnyddio meini prawf gwahanol i bris/cost wrth  bennu'r contract, mae'n rhaid 
datgelu'r meini prawf hyn a'u pwysoliad cymharol wrth wahodd tendrau.

Naill ai'r tendr isaf os mai Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol sy'n talu neu'r tendr uchaf os yw'r 

Awdurdod yn cael ei dalu AC EITHRIO'R 
ACHOSION CANLYNOL

National Park Authority

DelegatedCommittee

1. Mae'r tendr yn fwy addas i feini 
prawf eraill a bennir ymlaen llaw 

yn y ddogfen gwahoddiad i 

Cyfarwyddwr Adran

2. Cyfarwyddwr adran yn rhoi 
adroddiad i Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol neu bwyllgor 

dirprwyedig yn egluro pam y 
dylai gydsynio i dendr safon 

Contractwyr
Llwyddiannus

Awdurdody Parc Cenedlaethol

Prif Weithredwr

Prif Swyddog Cyllid

Pennaeth Adran

Yn gorfod cwblhau 
gwiriadau ariannol gan 

fodloni un o swyddogion 
canlynol Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol.

Yn gorfod indemnio Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn erbyn atebolrwydd 

cyflogwyr a hawliadau iawndal trydydd 
partïon gwerth hyd at £2 miliwn.
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                                                           Atodiad ix 
Diagram Llif Cynllunio Rheolaeth Datblygu
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                                      Atodiad x
Diagram Llif Gorfodi Cynllunio
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