
 

 
 

SWYDD-DDISGRIFIAD 
 

TEITL Y SWYDD: Pennaeth Adnoddau Corfforaethol 

SAFLE/RÔL: Pennaeth Corfforaethol 

CYFEIRNOD Y SWYDD:  

LLEOLIAD: Pencadlys y Gwasanaeth 

YN ATEBOL I: Y Cyfarwyddwr Adnoddau 

PRIF DDIBEN Y SWYDD: 
 
Darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad ledled y Gwasanaeth i 
gyfrannu mewn modd effeithiol at y gwaith o gyflawni 
Gweledigaeth, Cenhadaeth, Gwerthoedd ac Amcanion 
strategol y Gwasanaeth.  
 
Cyfrannu at fwriad strategol y Tîm Arweinyddiaeth Weithredol, 
a'i gyflawni.  
 
Cefnogi'r Cyfarwyddwr Adnoddau i ddarparu gwasanaethau 
mewn modd effeithiol trwy bob un o swyddogaethau'r 
Gyfarwyddiaeth.  
 
Gweithio mewn partneriaeth â phob Pennaeth Corfforaethol 
wrth gynllunio a darparu strategaethau'r Gwasanaeth mewn 
modd effeithiol.  
 
Darparu arweinyddiaeth a chymorth i Benaethiaid Adrannau ar 
lefel adrannol.  
 

 

  



(Diweddarwyd ddiwethaf: Tachwedd 2022 gan y Cyfarwyddwr Adnoddau) 

 

Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

 
1. Yn aelod o'r Tîm Arweinyddiaeth Weithredol, ysgwyddo cyfrifoldeb 

corfforaethol am ddylanwadu ar y gwaith o bennu'r strategaeth a 
dyrannu adnoddau, a chefnogi holl weithgareddau'r Gwasanaeth yn 
llawn.  

 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
2. Craffu ar gyllidebau'r adrannau yn unol â deddfwriaeth a threfniadau'r 

Gwasanaeth er mwyn sicrhau bod y gwariant o fewn y dyraniad a bod 
y cyllid sydd ar gael yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol.  

 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
3. Cynorthwyo'r Gyfarwyddiaeth Adnoddau yn ei waith o gynllunio 

busnes blynyddol a gosod targedau o ran dyrannu adnoddau, a 
hynny'n gyson â darparu gwasanaethau mewn modd effeithiol.  

 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
4. Gweithio fel aelod allweddol o Dîm Arweinyddiaeth y Gwasanaeth i 

gynnwys y gwaith o gyflawni Nodau Strategol y Gwasanaeth a 
dylanwadu ar newid cadarnhaol.  
 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
5. Monitro llwythi gwaith adrannau i sicrhau bod targedau realistig yn 

cael eu gosod, adnoddau'n cael eu dyrannu'n briodol, a 
gwasanaethau'n cael eu darparu mewn modd effeithiol.  
 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
6. Nodi cyfleoedd i wella perfformiad mewn perthynas â 

gweithgareddau, a gwerthuso ar gyfer buddion posibl i'r 
Gyfarwyddiaeth a chydnerthedd y Gwasanaeth yn ehangach.  
 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
7. Mynd ati'n barhaus i adolygu safonau perfformiad y Gyfarwyddiaeth 

Adnoddau lle bo angen.  
 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
8. Arwain a meithrin partneriaethau â Gwasanaethau Tân ac Achub 

eraill a Phartneriaid ac Asiantaethau eraill, a chynrychioli'r 
Gwasanaeth ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol mewn perthynas 
â gweithgarwch y Gyfarwyddiaeth Adnoddau.  

 

 
 

Y Cyfarwyddwr 
Adnoddau 

 
9. Paratoi adroddiadau manwl, cynhwysfawr ar gyfer y Prif Swyddog 

Tân a Chyfarwyddwyr eraill i'w cyflwyno i'r Awdurdod Tân a 
rhanddeiliaid eraill.  

 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

  



(Diweddarwyd ddiwethaf: Tachwedd 2022 gan y Cyfarwyddwr Adnoddau) 

 

Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

10. Cynghori ar faterion penodol sy'n berthnasol i lywodraethu 
corfforaethol, a chyfrannu atynt, yn ôl cais y Prif Swyddogion 
Tân/Cyfarwyddwyr.  

 

Y Cyfarwyddwr 
Adnoddau 

 
11. Paratoi a chyflwyno adroddiadau i'r Awdurdod Tân a'i Bwyllgorau, fel 

y bo'n briodol.  
 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
12. Darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth i Gyfarwyddwyr ar 

faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Gyfarwyddiaeth Adnoddau.  
 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
13. Cynnal a datblygu gwybodaeth broffesiynol trwy adolygu 

cyhoeddiadau proffesiynol, rhwydweithio, a mynychu cynadleddau a 
chyrsiau hyfforddi er mwyn sicrhau bod arfer gorau yn cael ei nodi a'i 
fabwysiadu.  

 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
14. Cydymffurfio â'r Polisïau Diogelu Data y Gwasanaeth, ynghyd â'r 

Ddeddf Diogelu Data/y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, egwyddorion y 
GDPR a deddfwriaeth berthnasol arall. 

 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
15. Mynd ati mewn modd cadarnhaol i hyrwyddo'r Gwasanaeth i 

gynulleidfaoedd mewnol ac allanol, fel ei gilydd, er mwyn adlewyrchu 
a gwella delwedd broffesiynol y Gwasanaeth.  

 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
16. Cynrychioli'r Gwasanaeth mewn Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

yn absenoldeb y Cyfarwyddwr, yn ôl y gofyn.  
 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

  
17. Lle bo hynny'n briodol ac yn unol â pholisïau'r Gwasanaeth, cymryd 

rhan yn y gwaith o asesu, datblygu a dethol personél.  
 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
18. Yn achos personél yn y Gyfarwyddiaeth Adnoddau, cynnal 

gwerthusiadau ac adolygiadau o berfformiad staff, yn unol â thelerau 
polisïau'r Gwasanaeth, a hynny er mwyn gwella proffesiynoldeb, 
balchder ac effeithiolrwydd o ran perfformiad yn y gwaith.  

 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
19. Cynllunio, cadeirio (a chymryd rhan mewn) cyfarfodydd yn ôl yr 

angen o fewn polisïau a gweithdrefnau y Gwasanaeth.  
 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

  



(Diweddarwyd ddiwethaf: Tachwedd 2022 gan y Cyfarwyddwr Adnoddau) 

 

Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

20. Mynychu digwyddiadau priodol er mwyn hyrwyddo'r Gwasanaeth yn y 
Gymuned.  
 

Y Cyfarwyddwr 
Adnoddau 

 

21. Ymarfer a hyrwyddo polisïau iechyd, diogelwch a llesiant y 
Gwasanaeth, a sicrhau cynnydd iechyd a diogelwch o fewn cylch 
cyfrifoldeb y swydd-ddisgrifiad hwn trwy atebolrwydd ac ymrwymiad 
personol.  

 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
22. Hyrwyddo parch, uniondeb, ymddiriedaeth, gonestrwydd a thegwch 

yn y sefydliad ac wrth ddarparu gwasanaethau. 
 

 
Y Cyfarwyddwr 

Adnoddau 

 
❖ Deiliad y swydd sy’n gyfrifol am weinyddu cynnwys y swydd-ddisgrifiad hwn.  
 
❖ Dylai deiliad y swydd wirio'r swydd-ddisgrifiad hwn yn barhaus, a dylid trafod unrhyw gyfrifoldeb 

nad yw wedi'i gynnwys, ynghyd ag unrhyw amrywiadau arfaethedig, â'r Rheolwr Llinell.  
 
❖ Lle bo anawsterau'n codi na all y Rheolwr Llinell eu datrys, gellir eu cyfeirio at y Pennaeth Adran, a 

fydd yn ymgynghori â phartïon yn ôl yr angen.  

 
 


