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Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
 
DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL 
 
Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022 
 
Paratowyd y Datganiad hwn yn unol â'r canllawiau a luniwyd gan y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth (CIPFA) a Chymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol (SOLACE), sef y 
fframwaith ‘Llywodraethu Da mewn Llywodraeth Leol' 2016. Mae'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol hwn yn 
egluro'r modd y mae'r Awdurdod wedi cydymffurfio â'r fframwaith a'i saith egwyddor graidd o ran llywodraethu da, 
a hynny er mwyn sicrhau bod adnoddau yn cael eu cyfeirio yn unol â pholisi a blaenoriaethau cytunedig. 

Cwmpas y Cyfrifoldeb 
 
Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfrifol am sicrhau bod ei fusnes yn cael ei gyflawni 
yn unol â'r gyfraith a'r priod safonau; bod arian cyhoeddus yn cael ei ddiogelu ac y rhoir cyfrif priodol amdano; a'i fod 
yn cael ei ddefnyddio mewn modd economaidd, effeithlon, effeithiol a chyfiawn.  

Mae gan yr Awdurdod ddyletswydd o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 i wneud trefniadau i sicrhau 
gwelliant parhaus o ran y ffordd y caiff ei swyddogaethau eu cyflawni, gan roi ystyriaeth i gyfuniad o ddarbodaeth, 
effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a chyfiawnder. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod 
dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus i bennu a chyhoeddi amcanion llesiant, a gynlluniwyd iddynt gyfrannu i'r 
eithaf i'r saith nod llesiant cenedlaethol, gyda ffocws ar ddatblygiad cynaliadwy.  

O ganlyniad i gyflwyno Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, sefydlwyd hefyd fframwaith 
deddfwriaethol newydd a diwygiedig ar gyfer etholiadau, democratiaeth, llywodraethu a pherfformiad llywodraeth 
leol, gan gynnwys darparu polisi aml-leoliad ar gyfer cyfarfodydd.  

Er mwyn cyflawni ei gyfrifoldeb cyffredinol, mae'r Aelodau a'r Uwch-swyddogion yn gyfrifol am roi trefniadau priodol 
ar waith ar gyfer llywodraethu materion yr Awdurdod Tân ac Achub, ynghyd â stiwardio'r adnoddau y mae'n eu 
defnyddio, sy'n cynnwys trefniadau ar gyfer rheoli risg.  

Mae'r Awdurdod Tân, ynghyd â'i amrywiol bwyllgorau, paneli a gweithgorau, yn darparu ac yn cyflawni 
arweinyddiaeth strategol, sy'n galluogi'r Aelodau i benderfynu ar y materion sy'n effeithio ar y gwaith o gynnal yr 
Awdurdod Tân yn unol ag egwyddorion tryloywder ac atebolrwydd democrataidd.  

Mae'r gwaith o reoli a darparu swyddogaethau'r Gwasanaeth Tân o ddydd i ddydd yn cael ei gyflawni gan 
Swyddogion y Gwasanaeth Tân dan reolaeth ac arweiniad cyffredinol y Prif Swyddog Tân, sy'n cyflawni'r 
swyddogaethau hyn yn unol â'r fframwaith llywodraethu a phenderfyniadau'r Awdurdod Tân a'i bwyllgorau. 
Cynorthwyir y Prif Swyddog Tân yn hyn o beth gan y Tîm Arweinyddiaeth Weithredol. 

 
 
Cytundeb Llywodraethu Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru  
 
Mae'r Awdurdod yn ymrwymedig i ddangos bod ganddo'r trefniadau llywodraethu corfforaethol angenrheidiol ar 
waith i gyflawni mewn modd effeithiol. Mae'r Awdurdod yn darparu cyfeiriad strategol clir, ac mae ei Gyfansoddiad 
yn diffinio rolau'r Aelodau a'r Swyddogion yn glir. Mae'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol ac Allanol, ynghyd â'r 
Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar Berfformiad, yn ymrwymedig i sicrhau bod y trefniadau llywodraethu yn effeithiol ac 
yn gydnerth. Mae rolau allweddol y Cyfansoddiad a'r rhai sy'n gyfrifol am ddatblygu a chynnal Cod Fframwaith 
Llywodraethu Corfforaethol yr Awdurdod wedi'u nodi isod.  
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Cyfansoddiad  Diben y Cyfansoddiad yw nodi'r modd y mae'r Awdurdod Tân yn gweithio a'r modd y 
mae'n gwneud penderfyniadau, a hynny mewn iaith glir.  

Yr Awdurdod Tân 

Cymeradwyo'r Cyfansoddiad (gan gynnwys Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol). 
Cymeradwyo polisïau allweddol a'r fframwaith cyllidebol. 
Prif gorff gwneud penderfyniadau yr Awdurdod. 
Yn cynnwys 25 o aelodau (gan gynnwys y Cadeirydd). 

Y Pwyllgor Archwilio 
a Chraffu ar 
Berfformiad 
 
 

Darparu sicrwydd annibynnol i'r Awdurdod Tân o ran digonolrwydd ac effeithiolrwydd y 
trefniadau llywodraethu, y fframwaith rheoli risgiau a'r amgylchedd rheoli mewnol. 
Hyrwyddo safon uchel o ran ymddygiad yr aelodau. 
Gwneud argymhellion i'r Awdurdod Tân o ran cymeradwyo'r Datganiad o Gyfrifon 
Blynyddol a'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol, ac, mewn amgylchiadau priodol, 
cymeradwyo'r Datganiad o Gyfrifon Blynyddol.  

Y Pwyllgor Rheoli 
Adnoddau 

Yn gyfrifol am reoli adnoddau'r Awdurdod Tân mewn modd effeithiol, yn benodol rheoli a 
datblygu adnoddau ariannol, dynol ac eiddo yr Awdurdod, ynghyd â'i wasanaeth caffael, 
ei dechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu, ei adnoddau dynol a'i swyddogaethau cludiant, 
yn ogystal â'i ymgysylltiad â rhanddeiliaid. 

Y Tîm 
Arweinyddiaeth 
Weithredol 

Gweithredu'r polisi a'r fframwaith cyllidebol a bennir gan yr Awdurdod Tân, a rhoi cyngor 
i'r Awdurdod Tân o ran datblygu polisi a materion cyllidebol yn y dyfodol. 
Goruchwylio'r broses o weithredu polisïau a darparu gwasanaethau. 

Swyddog Adran 151 

Sicrhau y gwneir penderfyniadau sy'n gyfreithlon ac yn ddarbodus yn ariannol. 
Gweinyddu materion ariannol. 
Yn atebol am ddatblygu a chynnal fframwaith llywodraethu, risgiau a rheoli yr Awdurdod 
Tân. 
Cyfrannu at waith rheoli a llywodraethu corfforaethol effeithiol yr Awdurdod Tân. 

 
Y Swyddog Monitro 

Adrodd ar achosion, neu achosion tebygol, o fynd yn groes i unrhyw ddeddfiad neu reol 
gyfreithiol.  
Adrodd ar unrhyw gamweinyddiad neu anghyfiawnder lle mae'r Ombwdsmon 
Llywodraeth Leol wedi cynnal ymchwiliad.  
Cynnal a diweddaru'r Cyfansoddiad.  
Sefydlu a chynnal cofrestrau o fuddiannau aelodau a rhoddion a lletygarwch a gafwyd.  
Cynghori Aelodau o ran dehongli'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau ac Aelodau 
Cyfetholedig. 
Cyfrannu at waith rheoli a llywodraethu corfforaethol effeithiol yr Awdurdod Tân. 
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Y Gwasanaeth 
Archwilio Mewnol 

Darparu sicrwydd annibynnol a barn flynyddol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd 
fframwaith llywodraethu a rheoli risgiau yr Awdurdod Tân. 
Darparu rhaglen flynyddol o weithgarwch archwilio seiliedig ar risgiau, gan gynnwys 
gweithgarwch atal ac ymchwilio i dwyll. 
Gwneud argymhellion ar gyfer gwelliannau i'r gwaith o reoli risgiau. 

Rheolwyr 

Yn gyfrifol am ddatblygu, cynnal a gweithredu fframwaith llywodraethu, risgiau a rheoli yr 
Awdurdod Tân. 
Cyfrannu at waith rheoli a llywodraethu corfforaethol effeithiol yr Awdurdod Tân trwy 
gyfarfodydd misol Tîm Arweinyddiaeth y Gwasanaeth a'r Fforymau Ymateb Gweithredol. 

 
 
Fframwaith Llywodraethu Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru  
 
Lluniwyd Cod Llywodraethu Corfforaethol gan Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn 2010, a 
chafodd ei adolygu yn 2017 yn unol â Fframwaith CIPFA/SOLACE, Cyflawni Llywodraethu Da mewn Llywodraeth Leol 
2016.  

Mae'r Cod Llywodraethu Corfforaethol yn cynnwys y systemau, y prosesau, y diwylliant a'r gwerthoedd sy'n 
cyfarwyddo ac yn rheoli Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ynghyd â'r ffordd y mae'n rhoi 
cyfrif i'r gymuned, yn ymgysylltu â hi ac yn ei harwain. Mae'n galluogi Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru i fonitro cyflawniad ei Nodau Strategol, ac ystyried a yw'r Gwasanaeth wedi darparu gwasanaethu 
priodol, effeithiol ac effeithlon. Mae'r system rheoli mewnol yn ffurfio rhan bwysig o'r Cod Llywodraethu 
Corfforaethol, ac fe'i cynlluniwyd i reoli risgiau hyd at lefel resymol. Mae'n gwerthuso tebygolrwydd ac effaith 
gwireddu risgiau a nodir, ac yn rheoli pob risg yn briodol.  

Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol yr Awdurdod yn dwyn ynghyd, mewn un ddogfen, yr holl drefniadau 
llywodraethu ac atebolrwydd sydd gan y Gwasanaeth ar waith. Mae Fframwaith y Cod Llywodraethu Corfforaethol 
yn seiliedig ar y canllawiau ar arfer gorau a nodir yn Fframwaith CIPFA/SOLACE, Cyflawni Llywodraethu Da mewn 
Llywodraeth Leol, a chaiff ei ddefnyddio i adolygu trefniadau llywodraethu yr Awdurdod yn flynyddol.  

Yn ystod 2021-22, mae'r Awdurdod wedi cynnal adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd ei ddulliau llywodraethu yn 
unol â Fframwaith CIPFA/SOLACE, Cyflawni Llywodraethu Da mewn Llywodraeth Leol (2016). Llywiwyd yr adolygiad 
blynyddol o'r Cod Llywodraethu Corfforaethol gan reolwyr yn y Gwasanaeth sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu a 
chynnal yr amgylchedd llywodraethu, a hefyd gan sylwadau a wnaed gan y gwasanaeth archwilio mewnol ac allanol, 
yn ogystal â chan asiantaethau archwilio eraill. Cafodd y Cod Llywodraethu Corfforaethol ar gyfer y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, a oedd wedi'i adolygu a'i ddiwygio, ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a 
Chraffu ar Berfformiad ym mis Ebrill 2022.  

Mae'r Datganiad hwn yn rhoi sicrwydd o ran y modd y mae'r Awdurdod wedi cydymffurfio â saith egwyddor graidd 
ac is-egwyddorion Fframwaith ei God Llywodraethu Corfforaethol yn ystod blwyddyn ariannol 2021-22.  

Mae'r Datganiad hwn hefyd yn bodloni gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014.  
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Sicrwyddau Llywodraethu Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer 2021-22 
 

Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol yr Awdurdod yn nodi ymrwymiad yr Awdurdod i egwyddorion llywodraethu 
da. Mae copi o God Llywodraethu Corfforaethol llawn yr Awdurdod, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 
2022, ar gael ar wefan y Gwasanaeth. Mae'r adran ganlynol yn darparu trosolwg byr o'r sicrwyddau llywodraethu a 
gyflawnwyd gan yr Awdurdod yn ystod 2021-22.  

Egwyddor A: Ymddwyn ag uniondeb, arddangos ymrwymiad cryf i werthoedd moesegol, a pharchu'r rheol 
gyfreithiol. 

Gwerthoedd Craidd  

Mae Gweledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd y Gwasanaeth wedi'u cyhoeddi'n glir yng Nghynllun Corfforaethol y 
Gwasanaeth, sy'n cael ei adolygu a'i ddiwygio, ac yr ymgynghorir arno, yn flynyddol.  

Cyhoeddwyd Cynllun Corfforaethol 2021-26 y Gwasanaeth ar 1 Ebrill 2021, a oedd yn nodi Amcanion Gwella a 
Llesiant y Gwasanaeth ar gyfer 2021-22, sy'n cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  

Dros gyfnod o 10 wythnos rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2021, ymgynghorodd y Gwasanaeth hefyd ar ei broses 
gynllunio ddiwygiedig ar gyfer 2022 ac wedi hynny, a oedd yn cynnwys ei Gynllun Strategol ar gyfer 2022-27, sy'n 
cyfeirio at ei ymrwymiadau tymor hirach; a'i Gynllun Gwella Busnes Blynyddol ar gyfer 2022-23 sy'n amlinellu ei 
Amcanion Gwella a Llesiant blynyddol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Cyhoeddwyd Cynllun Strategol y Gwasanaeth 
ar gyfer 2022-27 a'i Gynllun Gwella Busnes Blynyddol ar gyfer 2022-23 ar 1 Ebrill 2022.  

Oherwydd oedi cyn cael y Fframwaith Perfformiad diwygiedig gan Lywodraeth Cymru, a gyflwynir yn lle gofynion 
perfformiad yr Awdurdodau Tân ac Achub a ddiddymwyd ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, bydd proses 
ddiwygiedig o gynllunio ar gyfer gwelliant 'nawr yn cael ei hystyried yn ystod 2022-23. Bydd hyn yn cael ei gefnogi 
trwy ddechrau adolygiad o Weledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd y Gwasanaeth, a gynhelir gan Dîm 
Arweinyddiaeth Weithredol newydd y Gwasanaeth, a fydd yn cael ei lywio gan Archwiliad Diwylliannol y bwriedir ei 
gynnal yn ystod 2022-23.  

Mae'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau, a gyhoeddir yn y Cyfansoddiad, yn amlinellu'r ymddygiad a ddisgwylir gan yr 
Aelodau. Yn rhan o'u proses gynefino, mae pob Aelod newydd a phersonél hefyd yn cael trosolwg o'r safonau 
ymddygiad a ddisgwylir ganddynt. Cefnogir hyn ymhellach gan y Strategaeth Datblygu Aelodau a'r Rhaglen Hyfforddi 
Flynyddol, sy'n sicrhau bod pob Aelod yn cael hyfforddiant a chymorth priodol ar gyfer ei rôl. Caiff hyfforddiant ar 
safonau ymddygiad ei ddarparu i'r Rheolwyr yn rhan o raglen hyfforddi y Gwasanaeth ar gyfer Uwch-arweinwyr ac 
Arweinwyr Canol, ac mae proses gwerthuso perfformiad y Gwasanaeth, a adolygwyd yn 2021-22 yn unol â 
Fframwaith Arweinyddiaeth Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân, ac a ddaw i rym yn 2022-23, yn gofyn i'r 
holl bersonél a Rheolwyr nodi'r modd y mae'r personél wedi ymddwyn yn ystod y flwyddyn, yn eu barn nhw, mewn 
perthynas â Gwerthoedd y Gwasanaeth.  

Y Cyfansoddiad  

Mae Cyfansoddiad yr Awdurdod ar gael i'r cyhoedd ar dudalennau'r Awdurdod ar wefan y Gwasanaeth, ac mae'n 
esbonio'r modd y mae'r Awdurdod yn gweithredu a'r ffordd y mae'n gwneud ei benderfyniadau. Mae'r Cyfansoddiad 
yn destun adolygiadau cynhwysfawr achlysurol, gyda diweddariadau parhaus yn ôl yr angen, ac fel sy'n ofynnol i 
adlewyrchu newidiadau deddfwriaethol.   

Cymeradwywyd Cyfansoddiad diwygiedig gan yr Awdurdod ym mis Mehefin 2021 a'i gyhoeddi ar wefan yr 
Awdurdod. Roedd diwygiadau i'r Cyfansoddiad yn cynnwys cyfeiriad at ofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021; cyfuno Erthyglau 21 a 22 yn un Erthygl ar gyfer Rheolau Gweithdrefn Ariannol; a diwygiadau i Reolau 
Sefydlog Contractau'r Awdurdod (Erthygl 23). Cymeradwywyd yr holl ddiwygiadau gan y Pwyllgor Rheoli Adnoddau 
ym mis Gorffennaf 2021, a chyflwynwyd adroddiad amdanynt i'r Awdurdod Tân ym mis Medi 2021.  
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Cyflwynwyd papur i'r Awdurdod Tân ym mis Chwefror 2022, yn amlinellu'r ystyriaethau o ran Polisi Cyfarfodydd Aml-
leoliad, fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Bydd Ystafell Caer, sef ystafell 
gyfarfod y Gwasanaeth ar gyfer cynnal cyfarfodydd yr Awdurdod, 'nawr yn cael ei hadnewyddu i hwyluso'r broses o 
gynnal cyfarfodydd hybrid yr Awdurdod yn y dyfodol, a bydd Polisi Aml-leoliad yn cael ei gyhoeddi yng 
Nghyfansoddiad yr Awdurdod.  

Cyhoeddwyd canllawiau diwygiedig ar gyfer y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau Cynghorau Sir a Chymuned/Thref gan 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ym mis Mai 2021. Mae'r canllawiau wedi cael eu hadolygu ac ni 
ystyrir bod angen gwneud unrhyw newidiadau i Gyfansoddiad yr Awdurdod ar hyn o bryd.  

Cyhoeddwyd Adolygiad Annibynnol o Fframwaith Safonau Moesegol Cymru gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 
2021. Daeth yr adolygiad i'r casgliad bod y trefniadau presennol yn addas i'r diben, ond mae'n argymell rhai 
newidiadau i'r Fframwaith, gan gynnwys y Cod Ymddygiad Enghreifftiol. Bydd unrhyw newid deddfwriaethol yn 
destun ymgynghoriad technegol; fodd bynnag, bydd Llywodraeth Cymru 'nawr yn ystyried adolygu'r Cod Ymddygiad 
Enghreifftiol, yn unol â'r argymhellion. Bydd Cyfansoddiad yr Awdurdod yn cael ei ddiweddaru, fel y bo'n briodol, yn 
unol ag unrhyw newidiadau i'r Cod Ymddygiad Enghreifftiol yn y dyfodol.  

Dosbarthwyd drafft o Gyfansoddiad Enghreifftiol ar gyfer Awdurdodau Lleol Cymru, i'w ystyried, ym mis Rhagfyr 
2021. Disgwylir rhagor o ganllawiau statudol gan Lywodraeth Cymru, cyn cymeradwyo'r Cyfansoddiad Enghreifftiol a 
ddisgwylir ym mis Mai 2022. Rhoddir ystyriaeth i unrhyw ddiwygiadau y mae angen eu gwneud i Gyfansoddiad yr 
Awdurdod ei hun ar ôl cymeradwyo'r Cyfansoddiad Enghreifftiol terfynol ar gyfer Awdurdodau Lleol Cymru.  
 
Adolygwyd gweithdrefn Canmoliaeth, Sylwadau a Chŵynion y Gwasanaeth ym mis Awst 2021 er mwyn sicrhau 
cydymffurfedd â Safonau'r Gymraeg, yn unol â'r argymhelliad a wnaed yn yr Adolygiad o Gydymffurfedd â Safonau'r 
Gymraeg a gynhaliwyd yn 2020-21. Cyhoeddwyd y weithdrefn ddiwygiedig yn fewnol ym mis Awst 2021, ynghyd â 
chanllawiau wedi'u diweddaru a gyhoeddwyd yn allanol.  

Y Swyddog Monitro a'r Swyddog Adran 151  

Darperir cyngor cyfreithiol ac ariannol ar bob adroddiad priodol ar gyfer penderfyniadau gan Glerc/Swyddog Monitro 
yr Awdurdod a Swyddog Adran 151 yr Awdurdod, sy'n cymeradwyo holl waith papur yr Awdurdod a'r Pwyllgorau cyn 
eu cyhoeddi.  Mae'r adroddiadau yn amlinellu'n glir y cyngor ariannol a chyfreithiol a ddarperir i'r Aelodau i 
ddibenion gwneud penderfyniadau, ac mae trefniadau ar waith i sicrhau bod penderfyniadau'r Awdurdod, ynghyd â'r 
sail i'r penderfyniadau hynny, yn cael eu cofnodi.   

Mae gan Swyddog Monitro y Gwasanaeth ddyletswydd benodol i sicrhau bod yr Awdurdod, ei Swyddogion a'i 
Aelodau etholedig yn cynnal y safonau ymddygiad gorau. Mae gan Swyddog Monitro yr Awdurdod hefyd 
ddyletswydd benodol i adrodd am faterion sydd, yn ei farn ef, yn anghyfreithlon, neu'r debygol o fod yn 
anghyfreithlon, neu sy'n ganlyniad i gamweinyddiad. Felly, mae'r Swyddog Monitro yn sicrhau cyfreithlondeb a 
thegwch y penderfyniadau a wneir gan yr Awdurdod. Mae'r Swyddog Monitro hefyd yn sicrhau bod y trefniadau 
angenrheidiol ar waith i hwyluso cyfathrebu effeithiol rhwng Swyddogion ac Aelodau, yn ogystal â gofalu bod y 
broses benderfynu ddemocrataidd yn cael ei chofnodi a'i chyhoeddi'n ffurfiol.  

Mae gan yr Awdurdod Gytundeb Lefel Gwasanaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin i ddarparu gwasanaethau Swyddog 
Adran 151, ac mae'r Pennaeth Cyllid yn cynrychioli'r Swyddog Adran 151 ar y Tîm Arweinyddiaeth Weithredol, ac 
mae'n cymryd rhan lawn yn y broses gwneud penderfyniadau. Gwnaed penderfyniad gan yr Awdurdod yn ei 
Bwyllgor Penodiadau ym mis Tachwedd 2021, a gadarnhawyd gan yr Awdurdod Tân llawn yn ei gyfarfod ym mis 
Rhagfyr 2021, i benodi Pennaeth Cyllid y Gwasanaeth yn Ddirprwy Swyddog Adran 151 ar unwaith. At hynny, 
penderfynwyd terfynu'r Cytundeb Lefel Gwasanaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin, a phenodi Pennaeth Cyllid y 
Gwasanaeth yn Drysorydd Dros Dro (Swyddog Adran 151) rhwng 1 Awst 2022 a 31 Gorffennaf 2023.  
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Egwyddor B: Sicrhau didwylledd ac ymgysylltiad eang â rhanddeiliaid. 

Cyfathrebu, Ymgynghori ac Ymgysylltu Effeithiol  

Mae gan yr Awdurdod gylch cynllunio corfforaethol sefydledig sy'n cael ei ddiwygio'n flynyddol i sicrhau ei 
effeithiolrwydd.  

Cyhoeddwyd Cynllun Corfforaethol 2021-2026 yr Awdurdod ar 1 Ebrill 2021, a oedd yn nodi Amcanion Gwella a 
Llesiant y Gwasanaeth ar gyfer 2021-22, sy'n cyd-fynd â Nodau Llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015. Bydd yr Asesiad Perfformiad Blynyddol, sy’n crynhoi perfformiad a chynnydd y flwyddyn (o fis Ebrill 
2021 i fis Mawrth 2022), yn cael ei gyflwyno i’r Awdurdod ym mis Medi 2022, a hynny cyn y dyddiad cau 
deddfwriaethol ar gyfer ei gyhoeddi, sef 31 Hydref 2022.  

Fel yr amlinellwyd yn Egwyddor A, rhwng misoedd Hydref a Rhagfyr 2021, yn rhan o ymrwymiad yr Awdurdod i 
welliant parhaus, aeth y Gwasanaeth ati hefyd i ymgynghori ar ei broses gynllunio ddiwygiedig ar gyfer 2022 ac wedi 
hynny, a oedd yn cynnwys ei Gynllun Strategol ar gyfer 2022-27, sy'n cyfeirio at ei ymrwymiadau tymor hirach; a'i 
Gynllun Gwella Busnes Blynyddol ar gyfer 2022-23 sy'n amlinellu ei Amcanion Gwella a Llesiant ar gyfer y flwyddyn 
sydd i ddod. Cafodd yr adborth a ddaeth i law yn ystod y broses ymgynghori ei ystyried gan y Swyddogion a'r 
Aelodau, a'i ymgorffori, lle bo hynny'n briodol, yn y Cynllun Strategol diwygiedig terfynol ar gyfer 2022-27 a'r Cynllun 
Gwella Busnes Blynyddol diwygiedig terfynol ar gyfer 2022-23, a gyhoeddwyd ar 1 Ebrill 2022. Yn ystod y 12 mis 
nesaf, bydd y Gwasanaeth yn ymgynghori ar adolygu ei Weledigaeth, ei Genhadaeth a'i Werthoedd; proses a 
gefnogir yn rhannol gan y gwaith o gomisiynu Archwiliad Diwylliannol.  

Mae Strategaeth Cyfathrebu, Ymgynghori ac Ymgysylltu y Gwasanaeth yn amlinellu ymagwedd y Gwasanaeth at 
gyfathrebu, gan gynnwys trosolwg o'r rhanddeiliaid allweddol i gyfathrebu â nhw, ynghyd â'r mecanwaith mwyaf 
priodol i sicrhau cyfathrebu ac ymgysylltiad effeithiol â grwpiau targed allweddol.  

Darparwyd sesiwn hyfforddi i Dîm Arweinyddiaeth y Gwasanaeth gan y Clerc/Swyddog Monitro ym mis Hydref 2021, 
mewn perthynas â sicrhau trefniadau cadw tŷ da ar gyfer ysgrifennu adroddiadau. Ym mis Rhagfyr 2021, 
cymeradwywyd templed adroddiadau diwygiedig gan yr Awdurdod Tân, sy'n mynd i'r afael â gofynion yr Asesiad o'r 
Effaith ar y Gymraeg ac effaith gwneud penderfyniadau ar y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol. Adlewyrchwyd 
y newidiadau hyn hefyd yn nhempled adroddiadau mewnol y Gwasanaeth.  

 

Egwyddor C: Diffinio canlyniadau o ran buddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cynaliadwy.  

Ein hymrwymiad i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

Mae'r Gwasanaeth yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac 
yn croesawu ei ddyletswyddau a'i rôl o fod yn bartner strategol ar ei chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  

Mae Cynllun Corfforaethol y Gwasanaeth ar gyfer 2021-2026 yn amlinellu Nodau Strategol pum mlynedd y 
Gwasanaeth, ynghyd â'i Amcanion Gwella a Llesiant ar gyfer 2021-22. Lluniwyd y Cynllun Corfforaethol ar gyfer 
2021-2026 yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac mae'n sicrhau bod y 
Gwasanaeth yn parhau i ystyried effaith hirdymor y penderfyniadau a wneir ganddo ar ei gymunedau. Mae Cynllun 
Corfforaethol 2020-2025 hefyd yn amlygu'r modd y mae Nodau Gwella a Llesiant y Gwasanaeth yn cyfrannu at saith 
Nod Llesiant y Ddeddf; ynghyd â'r modd y bydd y Gwasanaeth yn ystyried ac yn cynnwys, lle bo hynny'n briodol, yr 
egwyddor datblygu cynaliadwy a'i phum ffordd o weithio wrth gyflawni ei Amcanion Gwella a Llesiant.  

Diweddarwyd Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb y Gwasanaeth ym mis Ebrill 2021 i gynnwys cyfeiriad at y 
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol. Mae Tîm Arweinyddiaeth y Gwasanaeth, y Tîm Arweinyddiaeth Weithredol 
a'r Awdurdod Tân wedi cael hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, a hynny gan 
Lywodraeth Cymru. Diwygiwyd templed adroddiadau'r Awdurdod ym mis Hydref 2021 hefyd, a'i gymeradwyo ym 



  

 
 

Tudalen 8 o 28 
 

mis Rhagfyr 2021, gan gynnwys cyfeiriad at effaith gwneud penderfyniadau ar y ddyletswydd economaidd-
gymdeithasol.  

Mae'r Gwasanaeth yn bartner statudol ar chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ac mae'n parhau i chwarae rôl 
allweddol yn y broses o ffurfio pob un o'r chwe Chynllun Llesiant Lleol, sy'n cynrychioli cymunedau Canolbarth a 
Gorllewin Cymru. Mae cynrychiolwyr o'r Gwasanaeth hefyd yn cadeirio nifer o grwpiau cyflawni a gweithredu ledled 
pob un o'i chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, gan sicrhau bod yr amcanion a nodwyd yn feysydd blaenoriaeth y 
bartneriaeth yn cael eu cyflawni'n llwyddiannus. 

Fel y nodwyd yn Egwyddor B, mae Cenhadaeth, Gweledigaeth a Gwerthoedd y Gwasanaeth, ynghyd ag ethos Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, yn dylanwadu'n gryf ar drefniadau'r Gwasanaeth o ran cynllunio ar 
gyfer gwella. Adolygir Cynlluniau'r Gwasanaeth yn flynyddol, a hynny'n unol ag adborth gan y staff, aelodau o'r 
cyhoedd, asiantaethau partner a rhanddeiliaid allweddol eraill, gan gynnwys Comisiynwyr ac Archwilwyr. Caiff 
adroddiadau cynnydd rheolaidd ar faterion perfformiad hefyd eu cyflwyno i Bwyllgor Perfformiad, Archwilio a 
Chraffu a Phwyllgor Rheoli Adnoddau y Gwasanaeth, a hynny'n chwarterol.  

Cynllunio Ariannol Tymor Canolig 

Dilynwyd proses gadarn i bennu'r gyllideb yn 2021-22, a oedd yn cynnwys Swyddogion, Aelodau a chyfranogiad gan 
gyrff cynrychiadol.  

Cafodd Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y Gwasanaeth, sy'n cefnogi'r broses o gynllunio dyraniad adnoddau a 
gwariant, ac sy'n darparu'r fframwaith ariannol ar gyfer cefnogi'r broses o osod y gyllideb, ei hystyried gan yr 
Awdurdod Tân ym mis Medi 2021.  

Adroddwyd ar Gynllun Ariannol Tymor Canolig y Gwasanaeth, sy'n cynnwys gofyniad y Gyllideb Refeniw ar gyfer y 
flwyddyn ariannol i ddod, ynghyd â'r Rhaglen Gyfalaf bum mlynedd, i'r Pwyllgor Rheoli Adnoddau ym mis Tachwedd 
2021 ac i'r Awdurdod Tân ym mis Rhagfyr 2021, ac fe'i cymeradwywyd gan yr Awdurdod Tân ym mis Chwefror 2022.  

Mae'r Strategaeth Gyfalaf, fel y'i cymeradwyir gan yr Aelodau'n flynyddol, yn nodi cyd-destun hirdymor y 
Gwasanaeth, lle caiff penderfyniadau ynghylch gwariant a buddsoddiad cyfalaf eu gwneud. Mae hefyd yn darparu'r 
fframwaith ar gyfer sicrhau bod Rhaglen Gyfalaf bum mlynedd y Gwasanaeth yn cyd-fynd â Nodau Strategol y 
Gwasanaeth, fel y'u hamlinellir yn ei Gynllun Corfforaethol. Mae Grŵp Rheoli Cyfalaf ac Asedau Strategol y 
Gwasanaeth wedi cwrdd yn chwarterol trwy gydol 2021-22 i fonitro ac adolygu'r rhaglen gyfalaf bum mlynedd.  

Mae Datganiad Strategaeth Rheolwyr y Trysorlys, fel y'i cymeradwyir yn flynyddol gan yr Aelodau, yn pennu'r 
terfynau a'r rheolaethau sydd i'w cymhwyso wrth fenthyca a buddsoddi cronfeydd. Mae'n cynnwys Dangosyddion 
Darbodus y Cyfalaf, sy'n dangos effaith ariannol penderfyniadau ynghylch gwariant cyfalaf fel y gellir asesu a yw'r 
penderfyniadau hynny yn fforddiadwy, yn ddarbodus ac yn gynaliadwy. Mae hefyd yn cynnwys Dangosyddion 
Darbodus Rheolwyr y Trysorlys, sy'n pennu cyfyngiadau ar benderfyniadau Rheolwyr y Trysorlys er mwyn sicrhau y 
gwneir y penderfyniadau hynny yn unol ag arfer da.  

Cyflwynwyd adroddiadau Monitro'r Gyllideb Refeniw a'r Rhaglenni Cyfalaf, a oedd yn crynhoi'r gwir wariant 
diweddaraf a'r alldro a ragwelwyd, i'r Pwyllgor Rheoli Adnoddau yn chwarterol trwy gydol y flwyddyn.  

Cwblhawyd y Datganiad o Gyfrifon Blynyddol Drafft ar gyfer 2021-22 erbyn 31 Mai 2021 a'i gyflwyno i'r Awdurdod yn 
ei Gyfarfod Eithriadol ym mis Mehefin 2021. Cyflwynwyd y fersiwn archwiliedig derfynol yn ddiweddarach i'r 
Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar Berfformiad yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf 2021, a chyflwynwyd yr adroddiad 
archwilio diamod yn y cyfarfod hwn hefyd.  

Cwblhawyd a chymeradwywyd adolygiad llawn o'r Rheolau Gweithdrefn Ariannol gan yr Awdurdod Tân a'i 
ymgorffori yn y Cyfansoddiad diwygiedig, a gyflwynwyd i'r Awdurdod ym mis Medi 2021.  

Cyflwynwyd Polisi Rheoli Dyledion a Pholisi Rheolaeth Ariannol y Gwasanaeth i Dîm Arweinyddiaeth y Gwasanaeth 
ym mis Mehefin 2021 ac i'r Pwyllgor Rheoli Adnoddau ym mis Gorffennaf 2021.  
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Cyflwynwyd canllawiau diwygiedig ar y gyllideb i Dîm Arweinyddiaeth y Gwasanaeth ym mis Mai 2021, a darparwyd 
hyfforddiant ariannol ym mis Gorffennaf 2021.  

Darparwyd hyfforddiant ar Reoli'r Trysorlys hefyd i'r Awdurdod Tân ym mis Ionawr 2022.  

Cod Rheolaeth Ariannol CIPFA 

Datblygwyd y Cod Rheolaeth Ariannol i arwain sefydliadau sector cyhoeddus o ran rheoli eu cyllid ac o ran y safon 
benodol y dylent fod yn ceisio ei chyflawni. Bwriedir iddo gefnogi arfer da mewn rheolaeth ariannol a chynorthwyo 
sefydliadau sector cyhoeddus i arddangos eu cynaliadwyedd ariannol.  

Trwy gydol 2021-22, mae proses hunanasesu wedi bod yn mynd rhagddi i bennu i ba raddau y mae trefniadau 
rheolaeth ariannol yr Awdurdod yn cydymffurfio â'r Cod Rheolaeth Ariannol. Cwblhawyd y broses hunanasesu mewn 
ymgynghoriad â rheolwyr ar draws y Gwasanaeth, Tîm Arweinyddiaeth y Gwasanaeth a'r Tîm Arweinyddiaeth 
Weithredol.  

O'r 17 o safonau rheolaeth ariannol, pennodd yr asesiad fod yr Awdurdod yn 'cydymffurfio' â 15 o'r safonau 
rheolaeth ariannol, ac yn 'cydymffurfio i raddau helaeth ond bod angen gwella rhai meysydd' yn achos dwy safon. 
Nid oedd yna unrhyw safonau rheolaeth ariannol lle y barnwyd 'nad oedd yr Awdurdod yn cydymffurfio', na bod yna 
'feysydd arwyddocaol i'w gwella'.  

Cymeradwywyd yr asesiad gan y Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar Berfformiad ym mis Ebrill 2022.  

Bydd y camau gweithredu a nodir yn yr asesiad yn mynd rhagddynt yn 2022-23.  

 

Egwyddor D: Pennu'r ymyraethau sy'n angenrheidiol i gyflawni'r canlyniadau a fwriadwyd i'r eithaf. 

Mae Aelodau Etholedig yr Awdurdod yn ymwneud yn fanwl â'r gwaith o graffu ar ddata perfformiad, yr adroddir 
arno yng nghyfarfodydd y Pwyllgorau ac yng nghyfarfodydd yr Awdurdod llawn. Fel yr amlinellwyd eisoes yn 
Egwyddor A, mae'r Awdurdod, trwy benodi'r Swyddog Monitro, yn sicrhau bod y trefniadau angenrheidiol ar waith i 
hwyluso cyfathrebu effeithiol rhwng y Swyddogion a'r Aelodau; ac mae Cynllun Rheolau Sefydlog yr Awdurdod yn 
nodi'n glir rolau a chyfrifoldebau'r Aelodau a'r Swyddogion, gan sicrhau bod penderfyniadau gwybodus ac effeithiol 
yn cael eu gwneud gan yr Awdurdod.  

Fel yr amlinellwyd yn flaenorol yn Egwyddor B, cymeradwywyd Cynllun Corfforaethol yr Awdurdod ar gyfer 2021-
2026, sy'n nodi Gweledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd yr Awdurdod yn glir, ac sy'n amlinellu Amcanion Gwella 
Blynyddol yr Awdurdod ar gyfer 2021-22, gan yr Awdurdod Tân ym mis Chwefror 2021, a hynny'n dilyn 
ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos o hyd (rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2020). Cynllunnir Amcanion Gwella a 
Llesiant Blynyddol y Gwasanaeth ar y cyd ag Aelodau a chyrff cynrychiadol mewn cyfarfodydd Cyllidebu a Chynllunio 
Corfforaethol, a gynhelir trwy gydol y flwyddyn i drafod y gofynion o ran cynllunio cyllidebau ar gyfer y flwyddyn i 
ddod. Mae'r broses hon yn sicrhau bod yr Awdurdod yn gwneud rhagolygon i ddibenion cynllunio ar gyfer y dyfodol, 
a bod proses cynllunio ar gyfer gwella y Gwasanaeth yn cyd-fynd â Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chynllun 
Ariannol Tymor Canolig y Gwasanaeth.  

Cefnogwyd y broses Ymgynghori gan Gynllun Cyfathrebu, Ymgynghori ac Ymgysylltu. Rhoddwyd adroddiad llawn, a 
oedd yn manylu ar ganfyddiadau ac argymhellion y broses ymgynghori, i'r Awdurdod Tân ym mis Chwefror 2021, lle 
yr amlinellwyd y modd yr ymgorfforwyd unrhyw newidiadau o ganlyniad i'r broses ymgynghori yn fersiwn derfynol 
Cynllun Corfforaethol 2021-26, a gyhoeddwyd wedi hynny ar 1 Ebrill 2021.  

Defnyddir dull tebyg i ddatblygu Cynllun Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd, Cynllun Cydraddoldeb Strategol a Safonau'r 
Gymraeg y Gwasanaeth, a hynny er mwyn sicrhau y glynir wrth yr holl ganllawiau statudol a bod yr holl amcanion yn 
cael eu cyflawni.  
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Cyflwynir adroddiadau monitro chwarterol, sy'n nodi cynnydd a pherfformiad yn unol â'r Amcanion Gwella a Llesiant 
ar gyfer 2021-22, ac sy'n cynnwys diweddariadau ar ddangosyddion perfformiad strategol ac allweddol y 
Gwasanaeth, i'r Pwyllgor Perfformiad, Archwilio a Chraffu. Mae Asesiad Perfformiad Blynyddol, sy'n rhoi trosolwg o 
berfformiad hyd ddiwedd y flwyddyn, hefyd yn cael ei gyflwyno i'r Awdurdod Tân a'i gyhoeddi er mwyn i Archwilio 
Cymru ei archwilio'n flynyddol.  

Yn ystod 2021-22, cafwyd tystysgrifau cydymffurfio gan Archwilio Cymru mewn perthynas â chyhoeddi Asesiad 
Perfformiad Blynyddol yr Awdurdod ar gyfer 2021 ac Amcanion Gwella a Llesiant yr Awdurdod ar gyfer 2021-22.  

O ganlyniad i gyflwyno Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, ynghyd â diddymu'n rhannol Fesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, bydd yn ofynnol i'r Gwasanaeth adolygu ei brosesau cynllunio corfforaethol yn ystod 
2022-23, a hynny er mwyn cyd-fynd â fframwaith perfformiad diwygiedig sydd i'w gyflwyno gan Lywodraeth Cymru.  

Mae Adroddiadau Cynnydd y Gwasanaeth ar Berfformiad a Gwelliant ar gyfer 2021-22, ynghyd ag Adroddiadau 
Cynnydd Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Gwasanaeth ar gyfer 2021-22, Adroddiad Blynyddol ar Gynaliadwyedd a'r 
Amgylchedd y Gwasanaeth, ac Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg y Gwasanaeth, ar gael ar wefan y 
Gwasanaeth.  

 

Egwyddor E: Datblygu gallu'r endid, gan gynnwys gallu ei arweinyddiaeth a'r unigolion sy'n rhan o'r 
arweinyddiaeth honno. 

Ein Pobl  

Mae'r Gwasanaeth yn cynnal prosesau cadarn o ran cynllunio gweithlu strategol er mwyn sicrhau bod y Gwasanaeth 
yn cyflogi'r nifer cywir o bobl â'r sgiliau angenrheidiol i gyflawni'r amcanion a amlinellir yn ei gynlluniau 
corfforaethol. Mae cynllunio gweithlu strategol wedi cael ei ymgorffori yn y sefydliad, ac wrth ddadansoddi data'r 
gweithlu gellir nodi gofynion staffio'r dyfodol mewn modd rhagweithiol.  

Mae'r Gwasanaeth hefyd yn cynnal gofynion y Wobr Iechyd Corfforaethol, a chynhelir profion ffitrwydd bob dwy 
flynedd ar gyfer yr holl Staff Gweithredol yn rhan o ddull Cymru gyfan ar gyfer ffitrwydd gweithredol. Mae rhaglen 
asesu ffitrwydd ar gyfer staff gweithredol wedi'i hymgorffori'n llawn yn y Gwasanaeth, a darperir cyfarpar ffitrwydd 
ymhob Gorsaf Dân. Mae cynlluniau hyfforddi risg-gritigol, ynghyd ag Adolygiadau o Ddatblygiad Unigol, yn sicrhau 
bod pobl yn cael yr hyfforddiant a'r datblygiad priodol i gyflawni eu rolau mewn modd cymwys a diogel.  

Mae'r Gwasanaeth yn parhau'n bartner cofrestredig i Strategaeth Datblygu Sefydliadol Cymru Gyfan, gyda llwybrau 
gyrfa wedi'u mapio ar gyfer pob sector yn y sefydliad. Adolygwyd proses gwerthuso perfformiad y Gwasanaeth yn 
2021-22, yn unol â Fframwaith Arweinyddiaeth Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân.  

Mae Grŵp Gweithlu Strategol y Gwasanaeth hefyd wedi cwrdd yn rheolaidd trwy gydol 2021-22, yn ogystal â Phanel 
Trosglwyddo a Dyrchafu a Phanel Cynghori ar Ffitrwydd y Gwasanaeth.  

 

Egwyddor F: Rheoli risgiau a pherfformiad trwy reolaeth fewnol gadarn a rheolaeth ariannol gyhoeddus gref. 

Rheoli Risgiau 

Mae'r Adran Risgiau Corfforaethol yn cynnal Polisi Rheoli Risgiau'r Gwasanaeth a methodolegau cysylltiedig. Mae'r 
Polisi Rheoli Risgiau yn amlinellu'r rolau a'r cyfrifoldebau ar gyfer Staff y Gwasanaeth ac Aelodau Etholedig, fel ei 
gilydd.  

Er mwyn cydgysylltu ei drefniadau ar gyfer materion yn ymwneud â rheoli risgiau, mae'r Gwasanaeth wedi sefydlu 
Grŵp Rheoli Risgiau Busnes pwrpasol. Mae'r grŵp hwn, sy'n cael ei gadeirio gan y Cyfarwyddwr Rheoli Risgiau a 
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Gwelliant, yn cwrdd bob chwarter, ac mae'n cynnwys cynrychiolaeth o bob un o Gyfarwyddiaethau'r Gwasanaeth a'r 
Awdurdod Tân.  

Yn dilyn y cyfarfodydd hyn, darperir adroddiad wedi'i ddiweddaru ar Gofrestr Risgiau Busnes y Gwasanaeth i'r 
Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar Berfformiad bob chwarter. 

Mae’r fethodoleg graddio risgiau sylfaenol, a ddefnyddir gan y grŵp, yn deillio o gyhoeddiad yn 2004 gan Drysorlys Ei 
Mawrhydi, sef The Orange Book: Management of Risk – Principles and Concepts.  

Yn achos unrhyw risg a nodir ar y Gofrestr Risgiau Busnes, mae yna drywydd archwilio a sail resymegol wedi'u 
dogfennu ynghylch pam y nodwyd y risg a pha gamau lliniaru sydd ar waith gan y Gwasanaeth yn rhan o'i fesur rheoli 
risgiau.  

Caiff diweddariadau’r Gofrestr Risgiau Busnes a’r ‘risgiau’ cyfredol eu cyfleu i'r personél yn ôl yr angen, gyda 
hyfforddiant rheoli risgiau parhaus yn cael ei ddarparu gan yr Adran Risgiau Corfforaethol.  

Bu Grŵp Rheoli Risgiau Busnes y Gwasanaeth yn monitro cynnydd mewn perthynas â'r Cod Llywodraethu 
Corfforaethol yn ystod 2021-22, a chynnydd o ran Proses Archwilio Mewnol y Gwasanaeth hefyd.  

Trefniadau Diogelu Data  

Diweddarwyd Gweithdrefn Diogelu Data y Gwasanaeth, sy'n sicrhau cydymffurfedd â gofyniad y Rheoliad Cyffredinol 
ar Ddiogelu Data, ym mis Awst 2020, ac fe'i hadolygwyd gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ym mis Rhagfyr 2020.  

Mae Archwiliad Data wedi cael ei gwblhau i asesu'r data a gedwir gan y Gwasanaeth. Mae Cytundebau Rhannu Data 
hefyd wedi cael eu hadolygu i sicrhau cydymffurfedd â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a hysbysiadau 
preifatrwydd diwygiedig, sy'n manylu ar y modd y bydd gwybodaeth yn cael ei phrosesu, ei storio a'i rhannu. O 
ganlyniad i'r cyfyngiadau gweithio o bell a ddeilliodd o bandemig y coronafeirws, cyflwynwyd proses ffurfiol yn ystod 
2020-21 a alluogai bersonél i wneud cais ffurfiol am fynediad o bell at systemau'r Gwasanaeth. Parhaodd gwaith 
pellach trwy gydol 2021-22 i ddiweddaru Gweithdrefn Rheoli Cofnodion a Chynllun Cadw y Gwasanaeth, er mwyn 
sicrhau cydymffurfedd parhaus â deddfwriaeth.  

Diweddarwyd a chymeradwywyd y Polisi Diogelwch Gwybodaeth gan Dîm Arweinyddiaeth y Gwasanaeth ym mis 
Mehefin 2021, a chyflwynwyd y Weithdrefn Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion ym mis Medi 2021.  

Mae swydd Uwch-berchennog Risg Gwybodaeth (SIRO) y Gwasanaeth, sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am reoli 
risgiau gwybodaeth, yn cael ei dal gan Gyfarwyddwr Adnoddau y Prif Swyddog Cynorthwyol. 

Mae'r Gwasanaeth yn parhau i ddarparu rôl weithredol mewn perthynas â Rhannu Gwybodaeth yn unol â 
fframwaith Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI). 

 

Egwyddor G: Rhoi arferion da ar waith mewn perthynas â thryloywder, adrodd ac archwilio, a hynny er mwyn 
sicrhau atebolrwydd effeithiol. 

Adolygwyd a diwygiwyd Rheolau Gweithdrefn Ariannol y Gwasanaeth, a gyhoeddir yng Nghyfansoddiad yr 
Awdurdod, yn ystod 2020-21. Cyflwynwyd y fersiwn ddiwygiedig o Reolau Gweithdrefn Ariannol y Gwasanaeth i'r 
Pwyllgor Rheoli Adnoddau ym mis Ebrill 2021, ac i'r Awdurdod Tân llawn yn rhan o'r Cyfansoddiad diwygiedig ym mis 
Mehefin 2021.  

Darparwyd hyfforddiant ariannol ar Reoli'r Trysorlys i Aelodau a Swyddogion ym mis Ionawr 2022, a hynny gan 
Ymgynghorydd Rheoli Trysorlys yr Awdurdod, sef Link Asset Services.  

Mae cyllid yn eitem sefydlog ar agendâu pob un o gyfarfodydd y Gyfarwyddiaeth, Tîm Arweinyddiaeth y Gwasanaeth 
a'r Tîm Arweinyddiaeth Weithredol, a gynhelir yn fisol. Caiff adroddiadau ariannol, gan gynnwys prosesau pennu a 
monitro'r gyllideb a'r Datganiad o Gyfrifon, hefyd eu hystyried yng nghyfarfodydd Rheoli Adnoddau ac Archwilio a 
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Chraffu ar Berfformiad yr Awdurdod Tân. Mae trosolwg llawn o drefniadau'r Gwasanaeth o ran cynllunio ariannol 
wedi'i ddarparu yn Egwyddor C.  

Mae Datganiad Llywodraethu Blynyddol yr Awdurdod yn darparu sicrwydd bod gan yr Awdurdod y trefniadau 
llywodraethu corfforaethol angenrheidiol ar waith i berfformio'n effeithiol. Cyflwynwyd Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol yr Awdurdod ar gyfer 2020-21 i'r Awdurdod yn rhan o Ddatganiad o Gyfrifon yr Awdurdod yn ei Gyfarfod 
Cyffredinol Eithriadol ym mis Mehefin 2021. Mae Fframwaith Cod Llywodraethu Corfforaethol yr Awdurdod yn 
cefnogi'r broses o ddatblygu Datganiad Llywodraethu Blynyddol yr Awdurdod. Cafodd y Cod Llywodraethu 
Corfforaethol ar gyfer 2021-22 ei adolygu a'i ddiwygio ar y cyd ag Aelodau a Swyddogion yn ystod 2021-22, a 
chafodd ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar Berfformiad ym mis Ebrill 2022.  

 

Barn ar lefel y sicrwydd y gall y trefniadau llywodraethu ei darparu  

Adolygiad o Effeithiolrwydd 

Mae'r Awdurdod yn gyfrifol am gynnal adolygiad o effeithiolrwydd ei fframwaith llywodraethu, gan gynnwys y 
system rheolaeth fewnol, o leiaf unwaith y flwyddyn. Mae'r adolygiad o effeithiolrwydd yn cael ei lywio gan waith y 
Tîm Arweinyddiaeth Weithredol ac Uwch-swyddogion eraill yr Awdurdod sy'n gyfrifol am ddatblygu a chynnal yr 
amgylchedd llywodraethu. Cefnogir y gwaith gan adroddiadau archwilwyr mewnol ac allanol, ac ystyrir hefyd 
argymhellion gan aseswyr cymheiriaid.  

Mae effeithiolrwydd y fframwaith llywodraethu yn dibynnu ar dystiolaeth a sicrwydd gan y canlynol: 

• Yr Awdurdod Tân 
• Y Tîm Arweinyddiaeth Weithredol a'r Uwch-swyddogion priodol 
• Y Cynllun Dirprwyo i Swyddogion 
• Y Pwyllgor Rheoli Adnoddau 
• Y Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar Berfformiad 
• Y Pwyllgor Safonau 
• Y Gwasanaeth Archwilio Mewnol 
• Y Gwasanaeth Archwilio Allanol 

Y Gwasanaeth Archwilio Mewnol 

Adran Archwilio Mewnol Cyngor Sir Caerfyrddin sydd wedi darparu'r swyddogaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dilyn ad-drefnu Llywodraeth Leol yn 1996. Cytunir ar 
Gynllun Archwilio Mewnol tair blynedd gyda'r Swyddog Adran 151 a'r Cyfarwyddwr Adnoddau, a chaiff ei 
gymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar Berfformiad. Adolygir y cynllun tair blynedd bob blwyddyn i 
adlewyrchu'r amgylchiadau a'r blaenoriaethau cyfredol.  

Yn unol â Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio 2015 a Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus, mae'n ofynnol i'r 
Rheolwr Archwilio ddarparu barn ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol prosesau'r Awdurdod o ran rheoli 
risgiau, rheoli, atal twyll a llywodraethu. 

Cytunwyd ar y Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22 â’r Cyfarwyddwr Adnoddau a’r 
Swyddog Adran 151, ac fe'i cymeradwywyd gan y Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar Berfformiad ym mis Mai 2021. 
Cynhaliwyd yr archwiliadau canlynol yn unol â Chynllun Archwilio Mewnol 2021-22, ac adroddwyd arnynt i'r PASC:  

• System Rheoli Asedau y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA)  
• Tranman  
• Y Gyflogres – y system Core 
• Monitro'r Gyllideb a Chydymffurfio â Llawlyfr y Gyllideb 
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• Taliadau Credydwyr 
• Y Prif Gyfrifon  
• Y Gyflogres 
• System Pensiwn y Gyflogres  
• Caffael 
• Cardiau Prynu 
• TAW 
• Adroddiad ar gamau dilynol yn sgil argymhellion y flwyddyn flaenorol  

Mae pob archwiliad wedi bod yn gadarnhaol, heb amlygu unrhyw faterion rheoli sylfaenol. Neilltuwyd saith lefel 
sicrwydd 'uchel' a phum lefel sicrwydd 'derbyniol'.  

Darparodd y Pennaeth Archwilio Mewnol, yn rhan o Adroddiad Blynyddol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru ar Archwiliad Mewnol 2021-22 (tudalen 2), a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar 
Berfformiad ym mis Ebrill 2022, y farn gyffredinol ganlynol:  

“Ni all unrhyw system reoli ddarparu sicrwydd pendant yn erbyn colledion neu gamddatganiadau perthnasol, ac ni all 
y gwasanaeth Archwilio Mewnol ddarparu'r sicrwydd hwnnw chwaith. Bwriad y datganiad hwn yw darparu sicrwydd 
rhesymol nad oes yna unrhyw wendidau sylweddol o ran y prosesau rheoli risgiau, llywodraethu na rheoli.  

Wrth lunio'r farn gyffredinol, mae'r Pennaeth Archwilio Mewnol wedi rhoi ystyriaeth i'r canlynol:  

• canlyniadau'r holl waith a wnaed yn rhan o Raglen Archwilio Mewnol 2021-22;  
• canlyniadau camau gweithredu dilynol Adolygiadau Archwilio Mewnol o'r flwyddyn gyfredol a blynyddoedd 

blaenorol; ynghyd â  
• chydnabyddiaeth o'r camau gweithredu gan y Rheolwyr (yn enwedig y rheiny yr ystyrir eu bod yn 

berthnasol). 

Yn fy marn i, mae gan yr Awdurdod amgylchedd rheoli DERBYNIOL ar waith mewn perthynas â'r systemau ariannol 
sylfaenol a adolygwyd. Mae yna drefniadau Llywodraethu clir, ac mae yna Gyfrifoldebau Rheoli a Strwythurau 
Pwyllgorau diffiniedig ar waith ac, yn gyffredinol, mae’r fframwaith rheoli yn gadarn ac yn gweithredu’n weddol 
gyson. Mae gan yr Awdurdod Gyfansoddiad sefydledig, ac mae wedi datblygu Polisïau a chymeradwyo Rheoliadau 
Ariannol sy’n darparu cyngor a chanllawiau i'r holl staff ac Aelodau. 

Lle cafodd gwendidau eu nodi trwy adolygiad archwilio mewnol, rydym wedi gweithio gyda'r rheolwyr i gytuno ar 
gamau unioni priodol, ynghyd ag amserlen ar gyfer gwella”. 

Aethpwyd i'r afael â'r argymhellion gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol, a hynny trwy gynlluniau gweithredu 
adrannol mewnol, fel y bo'n berthnasol. Mae manylion llawn y sicrwydd a ddarparwyd gan y Rheolwr Archwilio, 
ynghyd â'r cynlluniau i fynd i'r afael â'r argymhellion, i'w gweld yn Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Archwilio 
Mewnol ar gyfer 2021-22.  

Y Gwasanaeth Archwilio Allanol  

Caiff trefniadau archwilio allanol y Gwasanaeth eu hwyluso gan Archwilio Cymru mewn perthynas ag Archwilio 
Cyfrifon; Gwerth am Arian; Gwelliant Parhaus; a'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy. Cyflwynwyd adroddiadau 
archwilio a thystysgrifau cydymffurfedd i gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar Berfformiad a'r Awdurdod 
Tân yn ystod 2021-22, yn ôl y gofyn.  

Mae Archwilio Cymru, sef yr archwilydd allanol i'r Awdurdod, yn adolygu ac yn rhoi sylwadau ar yr agweddau 
ariannol ar Lywodraethu Corfforaethol, sy'n cynnwys cyfreithlondeb trafodion ariannol, systemau Rheolaeth 
Ariannol Fewnol a safonau ymddygiad ariannol, a thwyll a llygredigaeth.  

Yn ystod 2021-22, yn unol ag amserlenni statudol, cyflwynodd yr Awdurdod Ddatganiadau o Gyfrifon 2020-21, heb 
eu harchwilio, i Archwilio Cymru i'w harchwilio. Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn gyfrifol am ddarparu barn ar ba un a 
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oedd y datganiad ariannol yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol yr Awdurdod a Chyfrif Pensiwn y Diffoddwyr 
Tân, ac o'u hincwm a'u gwariant ar gyfer y flwyddyn a oedd wedi dod i ben bryd hynny. Yn dilyn y broses archwilio, 
cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol adroddiad diamod ar y datganiadau ariannol ym mis Gorffennaf 2021.  

Trwy archwilio'r wybodaeth reoli, rheolau'r weithdrefn ariannol a'r cyfarwyddiadau ariannol, yr archebion sefydlog 
dan gontract, y trefniadau gweinyddol (gan gynnwys gwahanu dyletswyddau) a gwaith goruchwylio'r rheolwyr, a 
hynny trwy archwiliad allanol, cafwyd sicrwydd cyffredinol mewn perthynas â'r gwaith o reoli materion ariannol yr 
Awdurdod, a'u gweinyddu'n briodol, a'i fod yn ddigonol i ddarparu barn archwilio yn unol â safonau archwilio 
rhyngwladol cyfredol ac i gyflawni dyletswyddau statudol yr Archwilydd Cyffredinol.  

Sicrwydd Strategol a Sicrwydd Cyfarwyddwr y Gwasanaeth  

Mae'r Awdurdod yn gyfrifol am gynnal adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd ei fframwaith llywodraethu. Caiff yr 
adolygiad o effeithiolrwydd ei lywio gan waith yr Uwch-reolwyr sy'n gyfrifol am ddatblygu a chynnal yr amgylchedd 
llywodraethu, yr Adran Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes, a chan sylwadau a wneir gan y Gwasanaeth 
Archwilio Allanol ac asiantaethau adolygu eraill.  

Mae datganiad CIPFA ar Rôl Prif Swyddog Ariannol Llywodraeth Leol (2016) yn mynnu bod sicrwydd yn cael ei 
ddarparu ar nifer o drefniadau llywodraethu sy'n gysylltiedig â'r sefydliad, gan gynnwys rheolaeth ariannol, adrodd, y 
modd yr eir ati i wneud penderfyniadau, cydymffurfedd â chodau amrywiol, a dylanwad y Prif Swyddog Ariannol yn y 
sefydliad. Ystyriwyd y rhain yng nghyd-destun y Datganiad hwn, a sefydlwyd bod trefniadau’r Awdurdod yn 
cydymffurfio â gofynion CIPFA.  

Cyflawnir cyfrifoldebau Adran 151 trwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth sydd ar waith gan y Gwasanaeth gyda Chyngor 
Sir Caerfyrddin. Trwy benodi Swyddog Adran 151 yn rhan o'r Cytundeb Lefel Gwasanaeth, mae'r Awdurdod yn 
sicrhau dull cydnerth o ymdrin â chyfrifoldebau statudol ar gyfer Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin 
Cymru, ac yn darparu cysondeb â'r arferion presennol sydd ar waith yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, yn ogystal â 
pharhad gwasanaethau.  

Mae gan yr Awdurdod broses asesu sicrwydd gynhwysfawr ar waith, trwy'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol, sy'n 
sicrhau bod y data electronig yn ddiogel ac wedi cael eu ffurfweddu i'r arfer gorau cyfredol er mwyn diogelu'r 
sefydliad. Mae canlyniadau'r sicrwyddau hyn yn darparu barn gadarnhaol, ond mae yna gyfleoedd i wella'r 
amgylchedd rheolaeth fewnol er mwyn lliniaru rhagor ar y risgiau.  

Cafodd y rhaglen Archwilio Mewnol, y cyfeirir ati mewn paragraffau cynharach, sicrwyddau gan Fwrdd Gweithredol y 
Gwasanaeth ynghylch y trefniadau ar gyfer rheoli eu meysydd risg craidd cydnabyddedig. Mae hyn yn adlewyrchu 
cyfrifoldebau'r Cyfarwyddwyr Gweithredol am y gwaith o reoli risgiau ac am effeithiolrwydd y dulliau rheoli. Cafodd 
y trafodaethau hyn hefyd eu llywio gan adroddiadau sicrwydd rheolaidd a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Perfformiad, 
Archwilio a Chraffu gan y Swyddog Adran 151 a'r Swyddog Monitro.  

 

Y modd y bu i ni reoli ein Fframwaith Llywodraethu yn ystod pandemig y coronafeirws yn 2021-22  
 

Trwy gydol 2021-22, roedd y Gwasanaeth wedi ymateb yn llwyddiannus i'r heriau a ddeilliodd o'r pandemig, gan 
barhau'n weithredol trwy gydol y cyfnod a sicrhau bod gwasanaethau allweddol, hanfodol yn cael eu darparu i 
gymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru. Cafodd ymateb y Gwasanaeth i'r pandemig ei gydgysylltu gan Dîm 
Digwyddiadau Tyngedfennol, a sefydlwyd i werthuso'r wybodaeth a oedd yn cael ei hanfon ymlaen gan 
Lywodraethau'r DU a Chymru a Sefydliadau Iechyd y Cyhoedd cysylltiedig. Roedd y Tîm Digwyddiadau Tyngedfennol 
a'i Gelloedd cymorth yn gyfrifol am oruchwylio nifer o feysydd busnes strategol, gan sicrhau parhad effeithiol y 
broses o ddarparu gwasanaeth mewnol ac allanol, fel ei gilydd, yn y sefydliad. Roedd y dull hwn wedi galluogi i 
fesurau risg a rheolaeth priodol, a oedd yn benodol i'r pandemig, gael eu datblygu. Cafodd y prosesau hyn eu 
monitro yn rhan o Gofrestr Risgiau Busnes y Gwasanaeth i sicrhau bod penderfyniadau effeithiol yn cael eu gwneud.  
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Yn ystod y flwyddyn, mae'r Awdurdod wedi parhau i reoli ei raglen o gyfarfodydd mewn modd effeithiol, a phrin y 
tarfwyd ar ei gylch cynlluniedig o gyfarfodydd. Ers hynny, mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 a 
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithredol) (Penderfyniadau, Dogfennau a Chyfarfodydd) (Cymru) 2021, 
wedi galluogi i gyfarfodydd o bell barhau wrth i'r trefniadau dros dro o dan Reoliadau Awdurdodau Lleol 
(Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 ddod i ben. Cyflwynwyd adroddiad yn amlinellu dull yr Awdurdod o 
ymdrin â threfniadau cyfarfodydd hybrid i'r Awdurdod Tân ym mis Chwefror 2022, a bydd Gweithdrefn Aml-leoliad 
yn cael ei hymgorffori yn y Cyfansoddiad yn ystod 2022-23.  

Yn rhan o ymateb y Gwasanaeth i bandemig y coronafeirws, cynhaliwyd archwiliadau mewnol ac allanol, fel ei gilydd, 
gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac Aspire2B, yn eu tro, i ddarparu sicrwydd o ran proses gwneud penderfyniadau y 
Gwasanaeth a'r trefniadau llywodraethu a roddwyd ar waith gan yr Awdurdod. Mae argymhellion ac ystyriaeth ar 
gyfer gwelliannau i'r Gwasanaeth yn y dyfodol, sy'n deillio o'r gwersi a ddysgwyd yn ystod y pandemig, wedi'u rhoi ar 
waith yn ystod 2021-22, a disgwylir i becynnau gwaith sy'n weddill ddod i ben yn gynnar yn 2022-23.  

 

Materion Llywodraethu i fynd i'r afael â nhw yn 2022-23  
 

Yn ystod y 12 mis nesaf, bydd y Gwasanaeth yn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r cymunedau y mae'n eu 
gwasanaethu.  

Bydd archwiliad diwylliannol yn cael ei hwyluso yn ystod y misoedd nesaf dan arweiniad Tîm Arweinyddiaeth 
Weithredol y Gwasanaeth, a bydd y canlyniadau yn llywio Gweledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd diwygiedig ar 
gyfer y Gwasanaeth. Gan gydnabod pwysigrwydd llywodraethu sefydliadol da a phenderfyniadau da, cynhelir 
adolygiad yn ystod 2022-23 hefyd, o strwythur cyfarfodydd y Gwasanaeth, ei brosesau gwneud penderfyniadau, a'r 
modd y mae'n cyflawni yn unol â set o gamau, agweddau, dyheadau a disgwyliadau.  

Bydd effeithiau gostyngiadau o ran gwariant yn y sector cyhoeddus a'r setliadau a gafwyd gan ei awdurdodau lleol 
cyfansoddol yn parhau i gael eu hystyried yn ofalus gan yr Awdurdod wrth iddo bennu ei Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig. Bydd newidiadau i ddeddfwriaethau pensiynau a threthi yn parhau i fod yn her i'r Gwasanaeth, ac mae'r 
gallu i ddelio â materion cymhleth â'r adnoddau presennol yn parhau i fod yn destun pryder.  

Bydd yr Awdurdod hefyd yn parhau i fonitro goblygiadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, gan 
gymryd camau gweithredu, yn ôl yr angen, i fynd i'r afael â darpariaethau'r Ddeddf o ran Gwasanaethau 
Democrataidd ac mewn perthynas â chynllun fframwaith perfformiad diwygiedig ar gyfer y Gwasanaethau Tân ac 
Achub yng Nghymru. Bydd y Gwasanaeth hefyd yn parhau i fonitro'r cynnydd sy'n cael ei wneud gan Lywodraeth 
Cymru o ran ei thrafodaethau ynghylch ehangu rôl Diffoddwyr Tân, ac yn rhoi gwybod i'r Awdurdod am unrhyw 
oblygiadau ar gyfer y Gwasanaeth.  

Ystyrir ac eir i'r afael â'r materion Llywodraethu canlynol yn ystod y 12 mis nesaf.  

• Cwblhau'r camau gweithredu sy'n disgwyl sylw o gynlluniau gweithredu blynyddoedd blaenorol (mae'r 
diweddariadau ar y camau gweithredu sy'n weddill o 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 a 2021-22 wedi'u 
cynnwys yn Atodiad 1).  

• Myfyrio ar argymhellion y Gwasanaeth Archwilio Mewnol a'u hymgorffori mewn cynlluniau gweithredu, lle 
bo hynny'n briodol. 

• Myfyrio ar argymhellion y Gwasanaeth Archwilio Allanol a'u hymgorffori mewn cynlluniau gweithredu, lle bo 
hynny'n briodol.  

• Myfyrio ar argymhellion sy'n deillio o adroddiadau archwilio allanol sy'n gysylltiedig â chyrff cyhoeddus eraill 
yng Nghymru a'u hymgorffori mewn cynlluniau gweithredu, lle bo hynny'n briodol.  

• Sicrhau rhaglen ymsefydlu a hyfforddi gadarn ar gyfer Aelodau newydd yr Awdurdod Tân.  
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• Cynnal Archwiliad Diwylliannol, ac ymgorffori'r hyn a ddysgir yn yr adolygiad o Weledigaeth, Cenhadaeth a 
Gwerthoedd diwygiedig y Gwasanaeth.  

• Cynnal adolygiad o brosesau llywodraethu sefydliadol a phrosesau gwneud penderfyniadau.  
• Mynd i'r afael â'r camau gweithredu a nodwyd yn yr asesiad o'r Cod Rheolaeth Ariannol.  

Rydym yn cynnig, yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, y dylid cymryd camau gweithredu sy'n ymwneud â'r materion 
uchod er mwyn gwella ein trefniadau Llywodraethu ymhellach. Mae Cynllun Gweithredu, sy'n crynhoi'r Camau 
Gweithredu, y Swyddogion Cyfrifol a'r Dyddiadau Targed uchod, wedi'i atodi yn Atodiad 2. Rydym yn fodlon y bydd y 
camau hyn yn mynd i'r afael â'r angen i wneud gwelliannau, a byddwn yn monitro'r broses o'u rhoi ar waith yn rhan 
o'n hadolygiad blynyddol nesaf. 

 

Y Datganiad Llywodraethu 
 

Mae'r Awdurdod yn ystyried bod ei drefniadau llywodraethu ar gyfer 2021-22 yn parhau i gael eu cyfrif yn addas i'r 
diben. Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol yr Awdurdod yn nodi'n fanwl Fframwaith Llywodraethu yr Awdurdod, 
sy'n gyson â Fframwaith CIPFA/SOLACE, Llywodraethu Da mewn Llywodraeth Leol (2016). Mae'r Awdurdod wedi 
asesu'r trefniadau a fanylir yn y Cod, a gall gadarnhau eu bod ar waith.  

Felly, barn y Swyddog Monitro a'r Swyddog Adran 151 yw bod yr adolygiad o'r trefniadau llywodraethu ar gyfer 
blwyddyn ariannol 2021-22 wedi bod yn foddhaol ar y cyfan. Credwn fod y dystiolaeth a ddarparwyd yn arddangos 
bod y broses Llywodraethu Corfforaethol yn y sefydliad hwn yn effeithiol, bod y trefniadau presennol yn addas i'r 
diben, a bod yr Awdurdod mewn sefyllfa dda i gyflawni ei nodau strategol a'i ganlyniadau arfaethedig ar gyfer 
dinasyddion a defnyddwyr gwasanaethau. Mae'r sefydliad yn gweithredu mewn modd darbodus, effeithiol, 
effeithlon a moesol. 

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydnabod ei gyfrifoldeb, fel sefydliad Gwasanaeth 
Cyhoeddus, i ddarparu gweledigaeth ar gyfer y gymuned y mae'n ei gwasanaethu, a hefyd i arwain trwy esiampl o 
ran gwneud penderfyniadau, yn ogystal ag o ran prosesau a gweithrediadau eraill, gyda'r Aelodau a'r Swyddogion yn 
ymddwyn yn unol â safonau ymddygiad uchel. 

Ardystiad 

Rydym wedi cael gwybod am oblygiadau'r adolygiad o effeithiolrwydd y fframwaith llywodraethu gan yr Uwch-
reolwyr a'r Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar Berfformiad. Mae'r camau a nodwyd i ddatblygu trefniadau 
Llywodraethu'r Awdurdod fwyfwy, a hynny er mwyn sicrhau bod systemau'r Awdurdod yn gwella'n barhaus, bellach 
ar waith.  

Rydym yn addo ein hymrwymiad yn ystod y blynyddoedd nesaf i gymryd camau i wella ein trefniadau llywodraethu 
ymhellach. Rydym wedi ein hargyhoeddi ein hunain y byddwn yn mynd i'r afael â'r angen am unrhyw welliannau a 
nodwyd yn ein hadolygiad o effeithiolrwydd, ac y byddwn yn monitro'r gwaith o'u cyflwyno a'u gweithredu yn rhan 
o'n hadolygiad blynyddol nesaf. 

 

Llofnodwyd: 
……………………………………………………………………… 

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a  
Chraffu ar Berfformiad 

 

Llofnodwyd: 
………………………………………………………………………. 

R Thomas, Y Prif Swyddog Tân 
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Atodiad 1: Diweddariadau ar y camau gweithredu sy'n weddill o 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 a 2021-22 

Llywodraethu  Cam Gweithredu  Swyddog 
Cyfrifol 

Camau 
Gweithredu/Cynnydd 

Statws 

Materion yn 
ymwneud â 
phensiwn sy'n 
disgwyl sylw ac 
y mae'r 
Awdurdod yn 
mynd i'r afael 
â nhw  

Diogelu Trosiannol  
Ym mis Rhagfyr 2018, 
traddododd y Llys Apêl y 
dyfarniad yn achos apeliadau 
trosiannol y Diffoddwyr Tân. 
Mae'r achos yn ymwneud yn 
unig â'r trefniadau diogelu 
trosiannol yng nghynllun 
pensiwn y Diffoddwyr Tân 
2015, a ph'un a yw'r rhain yn 
wahaniaethol. Mae'r 
dyfarniad yn ei ailgyfeirio i'r 
tribiwnlys cyflogaeth, iddo 
ystyried datrysiad, felly 
mae'n debygol na ddeellir yr 
effaith ar bensiynau am sawl 
mis eto. 
 
 
 
 
 
 

Y Pennaeth 
Adnoddau 
Dynol 

 
Ym mis Gorffennaf 2021, 
cyflwynwyd y Bil 
Pensiynau 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus a Swyddi 
Barnwrol (y Bil) i Dŷ'r 
Arglwyddi gan Drysorlys 
Ei Mawrhydi. Mae'r Bil 
yn ddeddfwriaeth 
sylfaenol sy'n nodi yn y 
gyfraith y modd y bydd y 
Llywodraeth yn dileu'r 
gwahaniaethu sydd yn 
niwygiadau 2015 (a elwir 
yn rhwymedi). Mae'r Bil 
yn symud trwy'r broses 
ddeddfwriaethol ar hyn o 
bryd, a chafodd 
Gydsyniad Brenhinol ym 
mis Ebrill 2022. Mae'r Bil 
yn cynnwys yr 
amserlenni ar gyfer 
gweithredi'r rhwymedi 
erbyn mis Hydref 2023 
fan bellaf.  
Ystyrir bod aelodau sydd 
wedi ymddeol neu sydd 
ar fin ymddeol cyn i'r 
trefniadau 
deddfwriaethol gael eu 
cwblhau, mewn sefyllfa o 
Niwed Uniongyrchol. 
Mae'r Gwasanaeth 'nawr 
yn wynebu penderfyniad 
ynghylch a ddylid 
prosesu achosion o 
Niwed Uniongyrchol cyn 
yr is-ddeddfwriaeth. 
Mae'r Gwasanaeth yn 
wynebu risg ddeublyg:  
 

• Os na fydd y 
Gwasanaeth yn 
prosesu achosion 
o Niwed 
Uniongyrchol, 
mae yna berygl y 
bydd aelodau'n 

Parhaus 
 
Y sefyllfa ym mis 
Chwefror 2022 yw 
bod y Gwasanaeth 
wedi gohirio'r 
gwaith o brosesu 
unrhyw gyfrifiadau 
pensiwn mewn 
perthynas ag 
achosion o Niwed 
Uniongyrchol hyd 
nes y ceir cyngor 
neu ganllawiau 
cyfreithiol newydd, 
fel y nodir yn y 
Penderfyniad y 
cytunwyd arno gan 
yr Awdurdod Tân 
ym mis Rhagfyr 
2021.   
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cymryd camau 
cyfreithiol.  

• Os bydd y 
Gwasanaeth yn 
prosesu achosion 
o Niwed 
Uniongyrchol, 
mae yna risg 
ariannol yn 
gysylltiedig â 
chymhlethdodau 
treth posibl a 
allai godi yn sgil 
prosesu achosion 
o Niwed 
Uniongyrchol cyn 
y newidiadau 
gofynnol i 
ddeddfwriaeth.  

 
Ym mis Tachwedd 2021, 
cymeradwyodd yr 
Aelodau'r broses o 
fabwysiadu'r Fframwaith 
ar gyfer Rheoli Materion 
yn ymwneud â Niwed 
Uniongyrchol. Yn dilyn y 
penderfyniad hwnnw, 
cafodd y Gwasanaeth 
wybod bod y Swyddfa 
Gartref wedi tynnu'n ôl 
ei chanllawiau anffurfiol 
sy'n ymwneud â 
phrosesu achosion o 
Niwed Uniongyrchol, a 
bod Trysorlys ei 
Mawrhydi wedi dweud 
na ddylai unrhyw 
achosion o Niwed 
Uniongyrchol gael eu 
prosesu cyn y bydd 
deddfwriaeth newydd i 
weithredu'r rhwymedi 
mewn grym. Mae'r 
broses o fabwysiadau'r 
Fframwaith bellach 
wedi'i gohirio hyd nes y 
daw cyngor neu 
gyfarwyddyd cyfreithiol 
gan y Gymdeithas 
Llywodraeth Leol.  
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Mae'r Gwasanaeth yn 
cyflogi ei Ymgynghorwyr 
Treth i ddarparu pecyn 
cymorth yn ymwneud â 
materion treth mewn 
achosion o Niwed 
Uniongyrchol, ac yn 
gweithio gyda 
Gweinyddwyr y Cynllun i 
bennu goblygiadau 
ariannol prosesu 
achosion o Niwed 
Uniongyrchol.  

     
 
  

Llywodraethu  Cam Gweithredu  Swyddog Cyfrifol Camau Gweithredu/ 
Cynnydd 

Statws 
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Atodiad 3:  

 

Llywodraethu  Cam Gweithredu  Swyddog Cyfrifol Cynnydd  Dyddiad 
Targed 

Papur Gwyn 
Llywodraeth Cymru 
ar ddiwygio 
Awdurdodau Tân 
ac Achub yng 
Nghymru 

Gweithio ar y cyd â 
Llywodraeth Cymru ac 
Awdurdodau Tân ac Achub 
eraill yng Nghymru er mwyn 
ystyried effaith bosibl 
unrhyw drefniadau 
llywodraethu o ganlyniad i 
weithredu un neu ragor o'r 
argymhellion sydd ym 
Mhapur Gwyn Llywodraeth 
Cymru ar ddiwygio 
Awdurdodau Tân ac Achub 
yng Nghymru.  

Y Bwrdd 
Gweithredol/Swyddog 
Monitro yr Awdurdod 
Tân ac Achub/Cadeirydd 
yr Awdurdod Tân 

Mae'r Gwasanaeth 
yn parhau i 
ymgysylltu'n 
rhagweithiol â 
Llywodraeth 
Cymru. Pan gaiff 
cyfeiriad 
Llywodraeth 
Cymru 
ei ryddhau, 
bydd y 
Gwasanaeth yn 
rhoi'r camau 
gweithredu 
angenrheidiol 
ar waith.  

Parhaus  

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Tudalen 21 o 28 
 

 
Llywodraethu  Cam Gweithredu  Swyddog Cyfrifol Cynnydd Dyddiad Targed 
Argymhellion y 
Gwasanaeth 
Archwilio Mewnol  

Myfyrio ar argymhellion y 
Gwasanaeth Archwilio 
Mewnol a'u hymgorffori 
mewn cynlluniau 
gweithredu. 

Penaethiaid 
Gwasanaeth 
perthnasol 

Wedi'i gwblhau. 
 
Bellach, mae 
Grŵp Rheoli 
Risgiau Busnes y 
Gwasanaeth yn 
ymgymryd â'r 
dasg dros dro o 
fonitro 
argymhellion y 
Gwasanaeth 
Archwilio 
Mewnol.  
 

Fel y cytunwyd arno 
â'r Gwasanaeth 
Archwilio Mewnol. 

Argymhellion y 
Gwasanaeth 
Archwilio Allanol 

Myfyrio ar argymhellion y 
Gwasanaeth Archwilio 
Allanol a'u hymgorffori 
mewn cynlluniau 
gweithredu. 
 

Penaethiaid 
Gwasanaeth 
perthnasol 

Wedi'i gwblhau.  Fel y cytunwyd arno 
â'r Gwasanaeth 
Archwilio Allanol. 

Deddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021 

Awdurdod Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin 
Cymru  
Rheoli goblygiadau Deddf 
Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 
mewn perthynas â 
Gwasanaethau 
Democrataidd, gan 
gynnwys datblygu Polisi 
Cyfarfodydd Aml-leoliad 
i'w gyhoeddi yng 
Nghyfansoddiad yr 
Awdurdod.  
 
Cynllunio Corfforaethol  
Ystyried unrhyw 
adolygiad sy'n ofynnol i 
broses Cynllunio ar gyfer 
Gwella y Gwasanaeth yn 
dilyn diddymu'n rhannol 
Fesur Llywodraeth Leol 
(Cymru) 2009 a 
chyflwyno fframwaith 
perfformiad newydd yn 
Neddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) 
2021.  

Y Swyddog Monitro Parhaus. 
 
Cyflwynwyd 
papur i'r 
Awdurdod Tân 
ym mis Chwefror 
2022, yn 
amlinellu'r 
ystyriaethau o 
ran Polisi 
Cyfarfodydd 
Aml-leoliad. 
Bydd Ystafell 
Caer 'nawr yn 
cael ei 
hadnewyddu i 
hwyluso'r broses 
o gynnal 
cyfarfodydd 
hybrid yr 
Awdurdod yn y 
dyfodol, a bydd 
Polisi Aml-
leoliad yn cael ei 
gyhoeddi yng 
Nghyfansoddiad 
yr Awdurdod.  
 
Mae Bwrdd 
Fframwaith 
Cenedlaethol 

Medi 2021 
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wedi cael ei 
sefydlu gan 
Lywodraeth 
Cymru, sydd 
wrthi'n drafftio 
fframwaith 
perfformiad 
newydd ar gyfer 
y tri Gwasanaeth 
Tân ac Achub 
yng Nghymru. Ni 
ragwelir y bydd y 
Fframwaith 
newydd yn cael 
ei gyhoeddi tan 
fis Ebrill 2023.  
 

Y Ddyletswydd 
Economaidd-
gymdeithasol  

Gweithredu egwyddorion 
systemau cynllunio ac 
adrodd y Ddyletswydd 
Economaidd-
gymdeithasol yn y 
Gwasanaeth, gan sicrhau 
y rhoddir sylw  dyledus i'r 
angen i leihau'r 
anghydraddoldebau sy'n 
deillio o anfantais 
economaidd-
gymdeithasol. 

Y Tîm 
Arweinyddiaeth 
Weithredol, Tîm 
Arweinyddiaeth y 
Gwasanaeth a 
Phenaethiaid Adran, 
fel y bo'n briodol.  

Wedi'i gwblhau. 
 
Diweddarwyd 
Asesiad o'r 
Effaith ar 
Gydraddoldeb y 
Gwasanaeth ym 
mis Ebrill 2021 i 
gynnwys 
cyfeiriad at y 
ddyletswydd 
economaidd-
gymdeithasol.  
 
Mae Tîm 
Arweinyddiaeth 
y Gwasanaeth, y 
Tîm 
Arweinyddiaeth 
Weithredol a'r 
Awdurdod Tân 
wedi cael 
hyfforddiant ar 
ymwybyddiaeth 
o'r ddyletswydd 
economaidd-
gymdeithasol, a 
hynny gan 
Lywodraeth 
Cymru.  
 
Diwygiwyd 
templed 
adroddiadau'r 
Awdurdod ym 
mis Hydref 2021 

Medi 2021 
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hefyd, er mwyn 
cynnwys 
cyfeiriad at 
effaith 
penderfyniadau 
ar y ddyletswydd 
economaidd-
gymdeithasol.  
 

Cyfansoddiad yr 
Awdurdod Tân ac 
Achub  

Y Cod Ymddygiad ar 
gyfer Aelodau 
Ystyried unrhyw 
adolygiadau gofynnol i 
Gyfansoddiad yr 
Awdurdod yn dilyn 
cyhoeddi'r Cod 
Ymddygiad diwygiedig ar 
gyfer Aelodau gan 
Ombwdsmon Cyhoeddus 
Cymru.  
 
Cyfansoddiad 
Enghreifftiol 
Ystyried unrhyw 
adolygiadau i 
Gyfansoddiad yr 
Awdurdod sy'n deillio o'r 
Cyfansoddiad 
Enghreifftiol sy'n cael ei 
ddatblygu i fodloni 
gofynion Deddf 
Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru).  

Y Swyddog Monitro Parhaus.  
 
Cyhoeddwyd 
canllawiau 
diwygiedig ar y 
Cod Ymddygiad 
ar gyfer aelodau 
Cynghorau Sir a 
Chymuned/Thref 
gan 
Ombwdsmon 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
Cymru ym mis 
Mai 2021 – 
mae'r canllawiau 
wedi'u hadolygu 
ac nid ystyrir 
bod angen 
gwneud unrhyw 
newidiadau i 
Gyfansoddiad yr 
Awdurdod ar 
hyn o bryd.  
 
Cyhoeddwyd 
Adolygiad 
Annibynnol o 
Fframwaith  
Safonau 
Moesegol Cymru 
gan Lywodraeth 
Cymru ym mis 
Hydref 2021. 
Daeth yr 
adolygiad i'r 
casgliad bod y 
trefniadau 
presennol yn 
addas i'r diben, 
ond mae'n 
argymell rhai 
newidiadau i'r 
Fframwaith, gan 

Mawrth 2022  
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gynnwys y Cod 
Ymddygiad 
Enghreifftiol. 
Bydd unrhyw 
newid 
deddfwriaethol 
yn destun 
ymgynghoriad 
technegol; fodd 
bynnag, bydd 
Llywodraeth 
Cymru 'nawr yn 
ystyried 
adolygu'r Cod 
Ymddygiad 
Enghreifftiol, yn 
unol â'r 
argymhellion.  
 
Bydd 
Cyfansoddiad yr 
Awdurdod yn 
cael ei 
ddiweddaru, fel 
y bo'n briodol, 
yn unol ag 
unrhyw 
ddiwygiadau i'r 
Cod Ymddygiad 
Enghreifftiol yn y 
dyfodol.  
 
Dosbarthwyd 
drafft o 
Gyfansoddiad 
Enghreifftiol ar 
gyfer 
Awdurdodau 
Lleol Cymru, i'w 
ystyried, ym mis 
Rhagfyr 2021. 
Disgwylir rhagor 
o ganllawiau 
statudol gan 
Lywodraeth 
Cymru, cyn 
cymeradwyo'r 
Cyfansoddiad 
Enghreifftiol a 
ddisgwylir ym 
mis Mai 2022.  
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Rhoddir 
ystyriaeth i 
unrhyw 
ddiwygiadau y 
mae angen eu 
gwneud i 
Gyfansoddiad yr 
Awdurdod ei 
hun ar ôl 
cymeradwyo'r 
Cyfansoddiad 
Enghreifftiol 
terfynol ar gyfer 
Awdurdodau 
Lleol Cymru a 
ddisgwylir ym 
mis Mai 2022.  
 

Pandemig y 
Coronafeirws – y 
gwersi a ddysgwyd 

Ystyried unrhyw 
argymhellion ar gyfer 
gwella wrth i wersi gael 
eu dysgu o ymateb y 
Gwasanaeth i bandemig 
y coronafeirws a'i 
adferiad ohono.  

Y Tîm 
Arweinyddiaeth 
Weithredol, Tîm 
Arweinyddiaeth y 
Gwasanaeth a 
Phenaethiaid Adran, 
fel y bo'n briodol.  

Parhaus. 
 
Trwy gydol 
2021-22 mae'r 
Gwasanaeth 
wedi rheoli 
Prosiect am y 
Gwersi a 
Ddysgwyd yn 
ystod COVID-19. 
Adroddir am 
gynnydd y 
prosiect yn 
chwarterol yng 
nghyfarfod y 
Pwyllgor 
Archwilio a 
Chraffu ar 
Berfformiad 
(Adroddiad 
Cynnydd ar 
Berfformiad a 
Gwelliant).  
 

Mawrth 2022  

Cod Rheolaeth 
Ariannol CIPFA 

Adolygu arferion cyfredol 
yn unol â'r Cod 
Rheolaeth Ariannol er 
mwyn nodi a gweithredu 
gwelliannau i gryfhau 
rheolaethau.  
 

Y Pennaeth Cyllid Wedi'i gwblhau. 
 
Yn ystod 2021-
22, cynhaliwyd 
proses 
hunanasesu i 
bennu i ba 
raddau y mae 
trefniadau 
rheolaeth 
ariannol yr 

Mawrth 2022  
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Awdurdod yn 
cydymffurfio â'r 
Cod Rheolaeth 
Ariannol, ac fe'i 
cyflwynwyd i'r 
Pwyllgor 
Archwilio a 
Chraffu ar 
Berfformiad ym 
mis Ebrill 2022. 
Roedd Tîm 
Arweinyddiaeth 
y Gwasanaeth 
a'r Tîm 
Arweinyddiaeth 
Weithredol, fel 
ei gilydd, yn 
rhan o'r broses o 
gwblhau'r 
hunanasesiad.  
 
Eir i'r afael â 
chamau 
gweithredu sy'n 
deillio o'r 
asesiad yn ystod 
2022-23.  
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Atodiad 2: Materion Llywodraethu i fynd i'r afael â nhw yn 2022-23 
 

Llywodraethu  Cam Gweithredu  Swyddog Cyfrifol Dyddiad Targed 
Cynlluniau 
Gweithredu y 
Flwyddyn Flaenorol 

Adolygu i sicrhau yr eir i'r 
afael â phob cam gweithredu 
a nodir. 

Penaethiaid Gwasanaeth 
perthnasol 

Gweler y diweddariadau yn 
Atodiadau 1, 2, 3 a 4. 

Argymhellion y 
Gwasanaeth 
Archwilio Mewnol  

Myfyrio ar argymhellion y 
Gwasanaeth Archwilio 
Mewnol a'u hymgorffori 
mewn cynlluniau gweithredu. 

Penaethiaid Gwasanaeth 
perthnasol 

Fel y cytunwyd arno â'r 
Gwasanaeth Archwilio 
Mewnol. 

Argymhellion y 
Gwasanaeth 
Archwilio Allanol 

Myfyrio ar argymhellion y 
Gwasanaeth Archwilio Allanol 
a'u hymgorffori mewn 
cynlluniau gweithredu. 

Penaethiaid Gwasanaeth 
perthnasol 

Fel y cytunwyd arno â'r 
Gwasanaeth Archwilio 
Allanol. 

Argymhellion y 
Gwasanaeth 
Archwilio Allanol yn 
deillio o 
adroddiadau 
archwilio sy'n 
gysylltiedig â chyrff 
cyhoeddus eraill 
yng Nghymru.  
 

Myfyrio ar argymhellion ar 
gyfer arfer da sy'n deillio o 
adroddiadau archwilio 
cyhoeddus a gyhoeddwyd 
mewn cysylltiad â chyrff 
cyhoeddus eraill yng 
Nghymru, a'u hystyried.  

Penaethiaid Gwasanaeth 
perthnasol  

Mawrth 2023 

Ymsefydlu Aelodau 
newydd yr 
Awdurdod ar ôl yr 
etholiadau lleol.  

Gofalu bod Aelodau'r 
Awdurdod yn cael sesiynau 
ymsefydlu, hyfforddi ac 
ymwybyddiaeth priodol i 
sicrhau parhad trefniadau 
llywodraethu da yr Awdurdod.  
 

Y Swyddog Monitro 
 
Y Tîm Arweinyddiaeth 
Weithredol 
Tîm Arweinyddiaeth y 
Gwasanaeth 

Medi 2022 

Mynd i'r afael â'r 
camau gweithredu 
a nodwyd yn yr 
asesiad o'r Cod 
Rheolaeth Ariannol.  

Sicrhau bod camau 
gweithredu ac argymhellion a 
nodir yn asesiad y Cod 
Rheolaeth Ariannol yn cael eu 
hystyried, ac yr eir i'r afael â 
nhw yn ôl y gofyn.  
 

Y Tîm Arweinyddiaeth 
Weithredol 
Tîm Arweinyddiaeth y 
Gwasanaeth 

Mawrth 2023 

Ymgorffori'r dysgu 
o'r Archwiliad 
Diwylliannol i lywio 
Gweledigaeth, 
Cenhadaeth a 
Gwerthoedd 
diwygiedig y 
Gwasanaeth.  
 

Sicrhau bod yr holl ddysgu o'r 
Archwiliad Diwylliannol yn 
cael ei ymgorffori ym 
mhrosesau llywodraethau a 
gwneud penderfyniadau y 
Gwasanaeth.  
 
Sicrhau bod canlyniadau'r 
Archwiliad Diwylliannol yn 
llywio Gweledigaeth, 
Cenhadaeth a Gwerthoedd 
diwygiedig y Gwasanaeth.  
 

Y Tîm Arweinyddiaeth 
Weithredol 
Tîm Arweinyddiaeth y 
Gwasanaeth 

Mawrth 2023 
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Cynnal adolygiad o 
lywodraethu 
sefydliadol a 
phrosesau gwneud 
penderfyniadau.  

Hwyluso adolygiad o 
strwythur cyfarfodydd y 
Gwasanaeth, ei brosesau 
gwneud penderfyniadau, a'r 
modd y mae'n sicrhau ei fod 
wedi cyflawni yn unol â set o 
gamau gweithredu, 
agweddau, dyheadau a 
disgwyliadau.  

Y Tîm Arweinyddiaeth 
Weithredol 
Tîm Arweinyddiaeth y 
Gwasanaeth  

Rhagfyr 2022 
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