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 MAE’R CYTUNDEB HWN yn ddyddiedig /_......,     '\_"'"""-"--=---------:::2:;.0;:;..1.'-4'- 
 

 
PARTÏON 

 

(1) GWASANAETH TÂN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU o Lime 

Grove Avenue, Caerfyrddin, Dyfed, SA31  1SP ("Gwasanaeth Tân CGC”); 

(2) GWASANAETH TÂN AC ACHUB DE CYMRU o Barc Busnes Forest View, Llantrisant, 

CF72 8LX ("Gwasanaeth Tân DC"); 

PRIF GWNSTABL HEDDLU DE CYMRU, o Bencadlys yr Heddlu, Ffordd y Bont-faen, 
Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SU ("Y Prif Gwnstabl") ; a 

(3) CHOMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD DE CYMRU,  o Ffordd y Bont-faen, Pen-y-

bont ar Ogwr, CF31 3SU ("y Comisiynydd") 

Gyda'i gilydd, cyfeirir at y partïon uchod fel y “partïon”.  Pan yn briodol, dylid cyfeirio at y Prif 

Gwnstabl a’r Comisiynydd gyda'i gilydd fel ‘Heddlu Gogledd Cymru’. 

 
1. Cefndir  

 
1.1 Mae’r partïon wedi cytuno i gyd-weithio i sefydlu canolfan reoli ar y cyd ym Mhen-y-

bont ar Ogwr ac mae hyn wedi’i fanylu yn yr achos busnes dan y teitl “Canolfan Rheoli 

Argyfwng ar y Cyd Pen-y-bont ar Ogwr” (yr “Achos Busnes”) a baratowyd gan y 

Pwyllgor Materion Cenedlaethol (“Prosiect”).    Mae’r Achos Busnes wedi’i atodi yn 

Atodiad C. 

 
1.2 Mae’r partïon yn cytuno y byddai sefydliadau eraill o’r sector gyhoeddus efallai’n 

dymuno cymryd rhan yn y Prosiect ymhellach ymlaen.  Gwnaiff y partïon gymryd rhan 

mewn unrhyw drafodaeth  ag unrhyw barti o’r sector gyhoeddus yn ôl y seiliau a 

osodwyd gan y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (“MC-Dd”) hwn. 

 
1.3 Dymuna’r partïon gofnodi’r seiliau y byddant yn cydweithio arnynt ar y Prosiect.   Mae’r  

MC-Dd hwn yn mynegi: 

1.3.1 prif amcanion y Prosiect;  

1.3.2 egwyddorion cydweithio;  a’r  

1.3.3 strwythurau llywodraethu a osodir gan y partïon. 
 

 
2. Amcanion Strategol a Chanlyniadau ar gyfer y Prosiect  

 

 
2.1 Mae’r partïon yn dymuno cyflawni’r amcanion a’r canlyniadau cymunedol fel eu 

mynegir yn Atodiad A 

 
2.2 I gyflawni’r amcanion strategol a’r canlyniadau cymunedol a fynegir yn Atodiad A, 

mae’r partïon yn cytuno i wahanu’r  prosiect i Feysydd Tasgau Allweddol ac i osod 

targedau carreg filltir allweddol ar gyfer pob un Maes Tasg Allweddol.    Mae 

manylion y  Meysydd Tasgau Allweddol a’r partion perthnasol a nodwyd ar gyfer 

cyflawni Meysydd Tasgau Allweddol  penodol i’w gweld ar dudalennau 59-64 yr Achos 

Busnes (Atodiad C).    Mae’r rhain wedi’u crynhoi fel a ganlyn: 

2.2.1 sefydlu lleoliad unigol neu leoliadau cyfagos ar safle Heddlu De Cymru ym 
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Mhen-y-bont ar Ogwr i gartrefu’r ganolfan rheoli gyfunol (Maes Tasg Allweddol 

1); 

 

2.2.2 sicrhau tîm  rheoli yn cynnwys ar y dechrau gweithwyr o Wasanaeth Tân CGC 

a Gwasanaeth Tân DC, yn gweithio’n agos â'i gilydd (Maes Tasg Allweddol 2); 

2.2.3 sefydlu  system gorchymyn a rheoli effeithlon (Maes Tasg Allweddol 3); 

2.2.4 datblygu seilwaith dibynadwy ac effeithiol o’r radd flaenaf (Maes Tasg 

Allweddol 4); 

2.2.5 sicrhau bod cadernid o ansawdd uchel wedi’i osod i’r gwasanaethau a 

ddarperir  (Maes Tasg Allweddol 5); a 

2.2.6 sicrhau gwasanaeth o’r safon uchaf  a sicrwydd ansawdd (Maes Tasg Allweddol 6).  

 
2.3 Mae’r partion yn cydnabod y bydd tryloywder a chydnabyddiaeth o’r cyfraniadau i’w 

gwneud gan bob un o’r partion pa un ai mewn arian, asedau neu mewn nwyddau ac y 

sefydlir protocolau a goruchwyliaeth cyfrifo i gyflawni hyn.   Mae hyn wedi’i fanylu yn 

adran 5 ac adran 6. 

 
3. Egwyddorion cyd-weithio 

 
Mae’r partion yn cytuno i fabwysiadu’r egwyddorion canlynol wrth weithredu’r Prosiect 
(Egwyddorion): 

3.1.1 cydweithio a chydweithredu.   Sefydlu a chadw at y strwythur llywodraethu a 

osodir yn y MC-Dd er mwyn sicrhau fod y gweithgareddau’n cael eu cyflawni a 

chamau’n cael eu cymryd  fel bo’r gofyn: 

3.1.2 bod yn atebol.   Ymgymryd, rheoli a bod yn atebol i’ch gilydd am berfformiad y 

swyddogaethau unigol a osodwyd yn y MC-Dd hwn;   

3.1.3 bod yn agored.   Cyfathrebu’n agored am  bryderon o bwys, problemau neu 

cyfleodd mewn perthynas â’r Prosiect;   

3.1.4 dysgu, datblygu a cheisio cyrraedd llawn botensial.   Rhannu gwybodaeth, 

profiad, deunyddiau a sgiliau er mwyn dysgu oddi wrth eich gilydd a datblygu 

ymarferiadau gweithio effeithiol, gweithio gyda’ch gilydd i ganfod datrysiadau, 

dileu dyblygu ymdrechion, lleihau risg a gostwng costau; 

3.1.5 mabwysiadau rhagolwg positif.   Ymddwyn mewn dull positif a rhagweithiol;  

3.1.6 Cadw at ofynion statudol ac arfer gorau.   Cydymffurfio â chyfreithiau a safonau 

sy’n gymwys, yn cynnwys rheolau caffael, diogelu data a deddfwriaeth rhyddid 

gwybodaeth yr UE.    Yn arbennig, mae’r partion yn cytuno i sefydlu protocol 

rhannu gwybodaeth; 

3.1.7 gweithredu mewn modd amserol.   Cydnabod natur gritigol y Prosiect ac 

ymateb i geisiadau am gymorth yn unol â hynny.; 

3.1.8 rheoli rhanddeiliaid yn effeithiol;  

3.1.9 trefnu adnoddau priodol.   Sicrhau bod digon o adnoddau gyda’r cymwysterau 

priodol ar gael, ac wedi’u hawdurdodi i gyflawni’r cyfrifoldebau sydd wedi’u 

gosod yn y MC-Dd hwn; a 



5  

3.1.10 gweithredu’n ddidwyll i gynorthwyo cyflawni’r Amcanion Allweddol a 

chydymffurfio â’r Egwyddorion hyn.   

 

 

4. Llywodraethu’r Prosiect  

 
4.1 Trosolwg 

 
Mae’r partion yn cytuno i ddilyn y strwythur ar gyfer llywodraethu fel ei gosodwyd yn Atodiad 

B.  Mae dwy lefel i’r broses penderfynu: 

4.1.1 Bydd Rheoli’r Prosiect yn cael ei rannu gan y sefydliadau a gynrychiolir ar y 

Bwrdd Prosiect.   Y Bwrdd Prosiect fydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol dros sicrhau 

cyflawni’r Prosiect ar amser ac o fewn y cyllid.   Bydd yn atebol i’r holl 

randdeiliaid. 

4.1.2 Yn ogystal â’r Bwrdd Prosiect ceir Grŵp Arweiniad Prosiect Strategol (yn cael 

ei gadeirio gan yr Uwch-swyddog Cyfrifol) a thîm Llywodraethu Ariannol.   

Mae’r swyddogaethau a’r cyfrifoldebau’n cael eu datblygu ac fe barheir i’w 

gwella yn ystod hynt y Prosiect.  . 

 
4.2 Egwyddorion  Arweiniol 

 
Cytunwyd ar yr egwyddorion arweiniol canlynol.   Bydd llywodraethu y Prosiect  yn: 

4.2.1 darparu cyfeiriad strategol Gverrs+ghand ; 

4.2.2 seiliedig ar swyddogaethau a chyfrifoldebau wedi’u diffinio’n glir ar lefel 

sefydliad, grŵp a phan fo’r angen, ar lefel unigolyn; 

4.2.3 alinio awdurdod gwneud penderfyniadau â difrifoldeb y penderfyniadau 
gofynnol;  

4.2.4 alinio â’r Achos Busnes a phob un Maes Tasg Allweddol (ac felly, dros  

gyfnod, efallai bydd angen newidiadau); 

4.2.5 defnyddio rhyngwynebau cyfundrefnol, grŵp a defnyddwyr sydd ar gael nawr; 

4.2.6 darparu penderfyniadau rhesymegol, amserol ac effeithlon;  a  

4.2.7 chyfateb i nodweddion allweddol trefniadau llywodraethu’r Prosiect fel eu 
gosodwyd yn y MC-Dd hwn. 

 
4.3 Bwrdd Prosiect  

4.3.1 Mae’r Bwrdd Prosiect yn darparu trosolwg strategol cyffredinol a chyfeiriad i’r 

Prosiect.   Bydd y grŵp hwn yn cynnwys Prif Swyddogion y tri Gwasanaeth 

Tân yng Nghymru, Prif Gwnstabl De Cymru a Phrif Weithredwr 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. 
 
 

4.3.2 Rheolir y Bwrdd Prosiect yn unol â chylch gorchwyl sydd i’w gytuno gan y 

partion i gynnwys swyddogaeth y Cadeirydd, amlder y cyfarfodydd, prosesau 

penderfynu (yn cynnwys hawliau pleidleisio) a datrys anghydfodau. 

 



6  

 
4.4 Grŵp Arweinyddiaeth Strategol y Prosiect  (GASP) 
 

4.4.1 Bydd y GASP yn darparu rheolaeth strategol ar lefel ffrwd waith (Maes Tasg 

Allweddol).   Bydd yn rhoi sicrhad i’r Bwrdd Prosiect bod yr Amcanion Allweddol yn 

cael eu cyrraedd a bod y Prosiect yn perfformio o fewn y ffiniau a osodwyd gan yr 

Achos Busnes a’r Bwrdd Prosiect.   

4.4.2 Mae’r GASP yn cynnwys:   

• Uwch-swyddog Cyfrifol;  

• Arweinwyr ar gyfer pob Maes Tasg Allweddol;  

• Rheolwr Cyfathrebu;  

• Llywodraethu Ariannol;  

• Cydlynydd Prosiect; 

• Gweinyddwr Prosiect; 

4.4.3 Gan GASP fydd y cyfrifoldeb am greu a gweithredu cynllun y prosiect a’r 

cyflwyniadau, ac felly gall alw ar adnoddau technegol, masnachol, cyfreithiol 

ac adnoddau cyfathrebu i’r GASP fel bo’n briodol. 

4.4.4 Fel bydd y Prosiect yn datblygu, efallai  bydd cyfansoddiad y GASP yn newid i 

gynnwys cyfrifoldebau partion na fyddant fel arall yn cael eu cynrychioli. 

 
4.5 Adroddiadau  

 
Bydd adroddiadau ar y Prosiect yn cael eu cyflawni ar dair lefel: 

4.5.1 GASP: Bydd cofnodion a chamau gweithredu yn cael eu cofnodi ar gyfer pob 

un cyfarfod GASP.   Bydd unrhyw ofyniad am adroddiadau ychwanegol yn cael 

ei benderfynu yn ôl doethineb y GASP.   

4.5.2 Bwrdd Prosiect:  Gwneir adroddiadau bob deufis, yn seiliedig ar y cofnodion 

o’r GASP yn amlygu: y cynnydd yn ystod y cyfnod hwn;  materion yn cael eu 

rheoli;  materion sydd angen cymorth (hynny yw, eu dwysáu at y Bwrdd  

Prosiect) a’r cynnydd a gynllunnir ar gyfer y cyfnod nesaf a’i/neu wedi’i alinio 

ag amlder cyfarfodydd y Bwrdd Prosiect. 

4.5.3 Trefniadaeth:  Aelodau’r Bwrdd Prosiect fydd yn gyfrifol am adrodd yn ôl i’r 

sefydliadau sy’n eu noddi. 

 
5. Disgyblaeth ariannol  

 
5.1 Ar y cychwyn, bydd Gwasanaeth Tân CGC a Gwasanaeth Tân DC yn agor “Cyfrifon 

Dros dro” dan oruchwyliaeth y Penaethiaid Cyllid priodol.   

 
5.2 Bydd  Penaethiaid Cyllid Gwasanaeth Tân DC a Gwasanaeth Tân CGC yn rhai 

systemau cadarn ar waith i weinyddu’r cyllid a ddyrennir i’r Prosiect a sicrhau lefel 

briodol o ddiogelwch ariannol. 

5.3 Mae Gwasanaeth Tân DC wedi gwneud cais am arian ar gyfer y Prosiect, a fydd, os 
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caiff ei ganiatáu, yn cael ei gadw a’i weinyddu gan Wasanaeth Tan ac Achub De 

Cymru.   Os na chaniateir yr arian mae Gwasanaeth Tan DC a Gwasanaeth Tan CGC 

wedi cytuno i ariannu’r Prosiect yn y fath gyfran a fydd wedi’i gytuno rhwng y partion.     

5.4 Bydd y Grŵp Llywodraethu Cyllid yn sicrhau rheolaeth ariannol cyffredinol y Prosiect 

hwn.   

 
6. Asedau a chyfraniadau eraill  

 
6.1 Gall partion gyfrannu at y Prosiect mewn arian neu fel arall, er enghraifft gall hyn fod yn 

asedau materol a chyfraniadau mewn nwyddau o amser staff.   Bydd y cyfraniadau yn 

cael eu mesur a chynilion yn cael eu dyrannu yn unol âg amodau’r cytundeb 

cydweithredu ffurfiol sydd i’w gytuno rhwng y partion maes o law. 

 
6.2 Bydd manylyn o ddosraniad y cynilion yn cael ei gyfrifo’n rheolaidd (a hynny ddim llai 

na’n flynyddol). 

 
7. Adeiladau 

 
7.1 Heddlu De Cymru fydd y parti arweiniol ym Maes Tasg Allweddol (1).   Bydd 

Gwasanaeth Tân CGC a Gwasanaeth Tân DC yn defnyddio adeilad Heddlu Gogledd 

Cymru yn unol âg amodau’r cytundeb cydweithredu ffurfiol fydd y ddau barti yn 

ymrwymo iddo maes o law.   

 
7.2 Bydd dogfennaeth eiddo briodol yn cael ei gosod a bydd Gwasanaeth Tân CGC a 

Gwasanaeth Tân DC yn cytuno ar ymrwymiadau priodol ar gyfer cynnal a chadw  

cyfredol.  

 
8. Staff 

 
8.1 Bydd staffio ar gyfer y Prosiect yn cael ei ddarparu trwy ddyranniad o staff llawn 

amser neu staff rhan amser a secondiadau.   Cydnabyddir y bydd y sefyllfa hon yn 

cael ei hadolygu’n gyson er mwyn sicrhau na fydd trosglwyddiadau staff trwy 

weithrediad cyfreithiol yn digwydd. 

 
8.2 Bydd pob un parti yn gyfrifol am ei staff ei hun ac felly bydd telerau ac amodau staff yn 

parhau’n ddigyfnewid a bydd proses camau disgyblu pob un parti yn cymhwyso at ei 

gweithwyr hwy. 

 

9. Atebolrwydd 

 
9.1 Bydd atebolrwydd pob un parti mewn perthynas â chyflawni’r Prosiect yn cael ei 

negodi gan y partion a’i gosod allan yn y dogfennau perthnasol o dro i dro. 

 
9.2 Bydd y partion yn sicrhau bod  yswiriant priodol ar waith i dalu hawliadau trydydd parti 

mewn perthynas âg anafiadau personol.  Bydd mecanwaith ar gyfer cytuno dosraniad 

o unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â hyn yn cael ei roi ar waith. 

 
10. Dwysáu  
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10.1 Pe byddai gan un o’r partion gwestiynau, pryderon neu gwynion am y Prosiect, neu 

unrhyw fater yn y MC-Dd hwn, rhaid i’r parti hwnnw hysbysu’r parti arall ac yna rhaid 

i’r partion geisio datrys y mater trwy ymgynghori.    Os na ellid datrys y mater o fewn 

cyfnod rhesymol o amser, bydd y mater yn cael ei ddwysáu at y Bwrdd Prosiect, a’r 

Bwrdd fydd yn penderfynu ar y camau priodol i’w cymryd. 

 

 
10.2 Pe derbynnir unrhyw ymholiad, hawliad neu fygwth achos ffurfiol gan un o’r partion 

oddi wrth drydydd parti (yn cynnwys, ond nid wedi’i gyfyngu I, hawliadau gan gyflenwr 

neu geisiadau am wybodaeth dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000) mewn 

perthynas â’r Prosiect, rhaid cyfeirio’r mater ar unwaith at  Grŵp Arweinyddiaeth y 

Prosiect (GAP).   Ni ddylid cymryd unrhyw gamau i ymateb i unrhyw ymholiad, cwyn, 

hawliad neu achos o’r fath fel na all y fath ymateb effeithio er gwaeth ar y Prosiect,  

heb gael cymeradwyaeth y GAP (neu ei gynrychiolwyr enwebedig) ymlaen llaw. 

 
11. Cyfnod a therfynu  

 
11.1 Bydd y MC-Dd hwn yn dechrau ar [insert date] a bydd yn terfynu ar gwblhau’r 

Prosiect. 

 
11.2 Gall parti dynnu’n ôl o’r Prosiect trwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r Partion eraill fel y 

cytunir gan y partion a’i nodi yn y Cytundeb Cydweithio ffurfiol a ymrwymir iddo gan y 

partion maes o law. 

 
12. Cyfrinachedd a Chyhoeddusrwydd  

 

 
12.1 Bydd y partion yn mabwysiadau Cynllun Marcio Amddiffynnol Llywodraeth y DU mewn 

perthynas â Chyfrinachedd; 

 
12.2 Yn dilyn ei gytuno gan y Partion, rhaid i unrhyw gyhoeddiad neu gyhoeddusrwydd gan 

y partion mewn perthynas â’r Prosiect ddilyn strategaeth Cyfathrebu gytûn. 

 
13. Amrywiad 

Ni chaiff y MC-Dd hwn, yn cynnwys yr Atodiadau, ei amrywio heb gytundeb 

ysgrifenedig y partion.  

 
14. Statws 

 

 
14.1 Ni fwriedir i’r  MC-Dd hwn fod yn rhwym mewn cyfraith, ac ni fydd unrhyw 

rwymedigaethau cyfreithiol neu hawliau cyfreithiol yn codi rhwng y partion o’r MC-Dd 

hwn.   Bydd y partion yn ymrwymo i’r MC-Dd gyda’r bwriad i anrhydeddu eu 

rhwymedigaethau oll.   

 
14.2 Ni fwriedir i unrhyw beth yn y MC-Dd hwn, neu a dybir iddo, sefydlu unrhyw 

bartneriaeth neu gyd-fenter rhwng y partion, gynnwys unrhyw barti fel asiant y parti 

arall, nac awdurdodi unrhyw un o’r partion i wneud neu ymrwymo i unrhyw 



9  

ymrwymiadau ar gyfer neu ar ran y parti arall.   
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Atodiad A.  Amcanion Strategol a Chanlyniadau Cymunedol  

Dyma amcanion strategol y partion: 

1. Parhau i sefydlu cyd-weithio rhwng y gwasanaethau golau glas yng Nghymru trwy 
reoli’n well y gallu i ryngweithredu. 

 

 
2. Datblygu tîm rheoli tân unigol ar gyfer Gwasanaeth Tân CGC a Gwasanaeth Tân DC 

sy’n cydweddu âg anghenion y gymuned. 

 
3. Gwella’r gweithio gweithredol presennol rhwng y Gwasanaeth Tân ac. Achub a’r 

Heddlu yng Nghymru. 

 
4. Gwella cadernid gweithredol y gwasanaethau brys yng Nghymru.  

 

 
5. ‘Sicrhau dyfodol’ safle Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr fel y gallwn  

gyflawni cydweithrediad y gwasanaethau golau glas i’r dyfodol ac yn barhaus.   

 
6. Darparu sylfaen ar gyfer mwy o effeithlonrwydd  o gwmpas y  genhedlaeth nesaf o 

drefniadau cyfathrebu cenedlaethol brys sydd i ddod i rym yn 2017-2020. 
 

 
 
Canlyniadau Cymunedol y Prosiect: 

 

 
Dyma’r canlyniadau y dymunai’r partion eu cyflawni:  

 

 
1. Gwella lefelau cyfunol cyflenwi gwasanaeth brys yng Nghymru. 

 

 
2. Arbed dros £1m y flwyddyn i drethdalwyr Cymru. 




