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 1.0  Golwg Gyffredinol 
 
1.1  Nod ac amcanion 
Y nod cyffredinol yw sicrhau fod Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
(PSOW)  yn dychwelyd i weithredu'n effeithlon cyn gynted â phosibl yn dilyn 
digwyddiad difrifol.  Y nod yw i'r swyddfa ddychwelyd i weithio'n llawn o fewn 15 
diwrnod gwaith (3 wythnos), yn dilyn digwyddiad trychinebus sy'n golygu na all y 
sefydliad ddefnyddio'i swyddfa na'i gyfleusterau. 
 
Mae hon yn ddogfen fyw a fydd yn fwyaf effeithlon os bydd yn adlewyrchu'r sefyllfa 
gyfredol. 
 
1.2  Diffiniad o ‘Digwyddiad’ i ddibenion y polisi hwn; 
I ddibenion y Polisi hwn, caiff ‘Digwyddiad’ ei ddiffinio fel unrhyw sefyllfa sydd, dros 
gyfnod estynedig, yn atal y rhan fwyaf o'r staff rhag defnyddio eiddo neu gyfleusterau 
PSOW (y swyddfa gyffredinol a/neu gyfleusterau TGCh) ac sydd, drwy hynny, yn 
cael effaith sylweddol ar allbwn PSOW fel sefydliad, megis; 

 Methu â mynd i mewn i'r eiddo, neu fod yr eiddo'n beryglus neu'n anaddas 
e.e. oherwydd llifogydd / tân / difrod arall ayb  

 Methu â chael mynediad at na defnyddio cyfleusterau TGCh y PSOW e.e. 
oherwydd llifogydd / tân / lladrata / difrod arall ayb 

 Diffyg amgylchedd addas a, gyfnod estynedig e.e. diffyg pŵer, gwres, dŵr, 
cyfleusterau toiled. 

 Y rhan fwyaf o'r staff yn methu â chyrraedd eiddo'r PSOW e.e. oherwydd 
materion difrifol o ran trafnidiaeth, rhesymau iechyd megis achos o glefyd ayb.  
 

Gallai digwyddiadau sy'n achosi tarfu am lai nac un diwrnod gwaith gael eu rheoli 
heb yr angen i roi'r polisi hwn ar waith yn llawn. 
 
 

2.0 Proses busnes fel arfer 
 
2.1 Tîm Adolygu'r Polisi Parhad Busnes 
Bydd y tîm yn cynnwys y canlynol; 

 Prif Swyddog Gweithredu (COODOI) 

 Rheolwr Gwasanaethau Corfforaethol (CSM) 

 Cyfrifydd Ariannol (FA) 

 Rheolwr Cynorthwyol – Gwasanaethau Corfforaethol 

 Swyddog Gwybodaeth Reoli 

 Rheolwr Polisi a Chyfathrebu (PCM) 

 Gellir glaw ar aelodau eraill o staff i gymryd rhan mewn unrhyw brofion. 
 
Mae'r Tîm Adolygu'n gyfrifol am gynnal ymarfer prawf o'r polisi hwn yn flynyddol. 
Bydd y COODOI yn penderfynu ar y senario(s) i'w profi ac amodau'r prawf, yn 
ymestyn o ymarfer sylfaenol wrth ddesg yn cynnwys y Tîm Adolygu yn unig, hyd at 
brofi realaeth uchel yn cynnwys yr holl staff.  
 
Os daw gwybodaeth berthnasol i'r golwg rhwng profion, gallai cyfarfod interim 
arbennig o'r Tîm Adolygu gael ei gynnal. Bydd hyn yn sicrhau y caiff unrhyw 
newidiadau eu hymgorffori cyn gynted â phosibl.  Oni ddilynir proses o'r fath mae'n 
debygol na fydd y ddogfennaeth ar gael yn ddigonol i'r pwrpas os ceir digwyddiad 
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difrifol. Dylai canlyniadau pob prawf gael eu cyflwyno i'r Tîm Rheoli a'r Pwyllgor 
Archwilio a Sicrhau Risg. 
 
 
2.2 Lleoliad y cynllun parhad 
Er y gellir canfod y Polisi hwn ar Fewnrwyd y PSOW, fel gyda phob un o bolisïau'r 
PSOW, rhag ofn na fydd modd defnyddio na chael mynediad at TG a/neu eiddo mae 
copïau o'r Polisi hwn i gael eu cadw oddi ar y safle bob amser [CELWYD]. 
 
2.3 Gwybodaeth a gedwir yn gyfredol 
Mae'n bwysig, yn ystod dyletswyddau arferol o ddydd i ddydd y tu allan i unrhyw 
rheoli digwyddiad, i'r wybodaeth ganlynol gael ei chadw'n gyfredol. 
 

 Manylion cyswllt staff i'w cadw gan Reolwyr Llinell: Rhaid i'r holl staff 
hysbysu eu Rheolwr Llinell a'r Gwasanaethau Corfforaethol o unrhyw newid 
i'w rhif ffôn cyswllt cyn gynted â phosibl. Mae Rheolwyr Llinell i gadw manylion 
ffôn cyswllt cyfredol ar gyfer y staff o fewn eu timau [CELWYD] 

 

 Manylion cyflogau a chyswllt staff i'w cadw gan [CELWYD]: [CELWYD] 
 

 Tapiau TG Wrth Gefn:  
o Tapiau wrth gefn Dyddiol i'w creu bob diwrnod gwaith gan y 

Gwasanaethau Corfforaethol [CELWYD]. 
o Tapiau wrth gefn Wythnosol a Misol i'w creu yn wythnosol / misol 

gan y Gwasanaethau Corfforaethol [CELWYD].  
o [CELWYD]. 

 

 Manylion cyswllt allanol: Bydd y Gwasanaethau Corfforaethol yn cyflwyno i'r 
CSM a'r Rheolwr Cynorthwyol – Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad bob 
chwe mis o gyfrifon SAGE yn rhoi manylion cyflenwyr presennol a'u manylion 
cysylltu. [CELWYD]. 

 

 Awdurdod i gael mynediad at  sêffs oddi ar y safle: [CELWYD]. 
 

 Codau Telepay: [CELWYD]. 
 

 Llyfr sieciau sbâr: [CELWYD]. 
 

 Cerdyn Debyd Sbâr [CELWYD]. 
 

3.0 Rheoli Adfer 

3.1 Asesiad Cychwynnol 
Os daw unrhyw aelod o staff yn ymwybodol o ddigwyddiad posibl, rhaid iddynt 
gysylltu â'r COODOI neu'r CSM ar unwaith (yn uniongyrchol neu drwy eu Rheolwr 
Llinell). 
 
Cyn gynted ag yr hysbysir y COODOI a/neu'r CSM am ddigwyddiad mae'n ofynnol 
iddynt gynnal asesiad cychwynnol o'r digwyddiad ar unwaith a'i oblygiadau amlwg ac 
unionsyth i'r PSOW a'r camau y mae'n rhaid eu cymryd ar unwaith. Gallai ymweliad 
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safle fod yn ofynnol os bydd y digwyddiad y tu allan i oriau arferol. Gan ddibynnu ar 
ddifrifoldeb y digwyddiad, efallai y bydd yn briodol hysbysu'r Ombwdsmon ar 
unwaith. Gellir defnyddio'r ffurflen ‘Asesiad Cychwynnol’ (atodiad A) i gynorthwyo 
gyda'r asesiad cychwynnol hwn.  
 
3.2 Cyfathrebu Cychwynnol 
Yn dilyn yr asesiad cychwynnol hwn mae'r COODOI / CSM i benderfynu'r canlynol: 
 

 Beth yn union i'w ddweud wrth Reolwyr Llinell  
e.e.  'bydd y swyddfa ar gau am gyfnod anhysbys oherwydd…., pob 
rheolwr llinell i gysylltu â phawb yn eu tîm i roi gwybod iddynt. 
Cysylltwch yn ôl â mi i gadarnhau pan fydd hyn wedi'i wneud’.  

Mae'r CSM i gasglu enwau'r staff na lwyddwyd i gysylltu â hwy ac ystyried pa 
ymdrechion pellach y gellir eu gwneud i gysylltu â hwy. 

 

 Beth ddylai gael ei ddweud wrth y staff drwy'r Rheolwyr Llinell  
e.e. ‘bydd y swyddfa ar gau am gyfnod anhysbys oherwydd…., Bydd y 
Rheolwr Llinell yn cysylltu â chi yn ddiweddarach yn y dydd i roi'r 
sefyllfa ddiweddaraf i chi.’ 
 

 Pa bryd i ddechrau rhaeadru'r wybodaeth  
e.e. Os bydd y digwyddiad yn digwydd y tu allan i oriau swyddfa, efallai 
na fydd angen cysylltu â Rheolwyr Llinell a /na rhoi cyfarwyddyd iddynt 
gysylltu â'u staff ar unwaith.  

 
Bydd angen rhaeadru gwybodaeth yn gyntaf i'r Rheolwyr Llinell (a'r Ombwdsmon os 
na fydd eisoes wedi cael gwybod). Mae Rheolwyr Llinell wedyn yn gyfrifol am 
raeadru'r wybodaeth hon i'r holl staff yn eu timau (gan gynnwys Staff Asiantaeth ac 
Archwilwyr Cysylltiol).  
 
Os na fydd modd i'r COODOI neu'r CSM gysylltu â Rheolwr Llinell, nid yw'n briodol 
gadael cais am raeadru'r wybodaeth mewn neges. Mae'r COODOI a'r CSM yn 
gyfrifol am sicrhau y cysylltir ag aelodau perthnasol o staff mewn achos o'r fath. 
 
Gall Rheolwyr Llinell adael negeseuon ar gyfer eu staff ond rhaid iddynt bob amser 
gynnwys cais i gydnabod y neges drwy gysylltu'n ôl â'r rheolwr llinell. Rhaid i reolwyr 
llinell gysylltu â'r COODOI / CSM ar ôl cysylltu â'u tîm i gadarnhau enwau'r staff na 
fyddant, o bosibl, wedi derbyn y cyfathrebiad. 
 
Os yn bosibl, mae Rheolwyr Llinell i roi gwybod i'r CSM ynghylch unrhyw ymwelwyr 
a ddisgwylir yn y swyddfa (gan gynnwys IPA). Yna bydd y CSM yn trefnu i gysylltu 
ag ymwelwyr cyn y cyfarfod i ganslo / gohirio. 
 
3.3 Y Tîm Adfer 
 

 Rheolwyr y Tîm Adfer: Yn ogystal â'r Ombwdsmon sy'n cymryd golwg 
gyffredinol strategol, y COODOI fydd y Rheolwr Adfer arweiniol gyda'r CSM 
yn gweithredu fel dirprwy. 
 

 Y Tîm Adfer  - bydd hefyd yn cynnwys Rheolwyr Ymchwilio (gan gynnwys y 
Rheolwr Adolygiadau), y Rheolwr Polisi a Chyfathrebu, y Cyfrifydd Ariannol, 
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Rheolwr Cynorthwyol – Cefnogi Gwaith Achos, Rheolwr Cynorthwyol – 
Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddogion Gwasanaethau Corfforaethol ac 
unrhyw aelodau eraill o staff sy'n addas ar gyfer y digwyddiad ac a ystyrir yn 
angenrheidiol gan Reolwyr y Tîm Adfer. 

 

 Canolfan Reoli: Bydd angen sefydlu Canolfan Reoli i gychwyn a rheoli 
cynllun adfer. Sefydlir y ganolfan reoli mewn lleoliad a ystyrir yn addas ac ar 
gael gan ddibynnu ar yr amgylchiadau (efallai mai swyddfeydd PSOW fydd 
hyn, os bydd yn hygyrch / diogel / ac y gellir eu defnyddio. Y Rheolwyr Adfer 
sy'n gyfrifol am gytuno ar y lleoliad hwn. 

 
 
 

4.0 Y Cynllun Adfer  
 
Mae Atodiad B i'w ddefnyddio fel rhestr wirio ar gyfer unrhyw gynllun adfer. 
 
4.1 Ail Asesiad Yn dilyn sefydlu'r Ganolfan Reoli, mae'r Tîm Adfer i adolygu'r 
asesiad cychwynnol o'r digwyddiad o ran yr effeithiau a ddisgwylir, yr hyn y disgwylir 
fydd angen ei wneud er mwyn cael adferiad llawn, ac amcangyfrif o'r amserlen. 
 
Diogelu gwybodaeth ac Asedau: Os oes risg o unrhyw fynediad heb awdurdod i 
eiddo oherwydd y digwyddiad, yna dylid gwneud y canlynol, gan gymryd  yr 
ystyriwyd bod mynediad yn ddiogel (yn dilyn derbyn awdurdod gan y gwasanaethau 
brys os yn berthnasol); 
 

 sicrhau bod yr eiddo'n ddiogel - defnyddiwch gwmni diogelwch os bydd angen 

 diogelu'r holl ddata ar gyfrifiaduron 

 tynnu/diogelu unrhyw offer sy'n parhau ar y safle 

 tynnu/diogelu unrhyw ddogfennau sy'n parhau ar y safle 
 
 
4.2 Cyfathrebu Allanol 
Mae angen i'r tîm adfer ystyried beth i'w gyfathrebu'n allanol a sut i wneud hynny. 

 Y Cyhoedd:  
o Telegyfathrebu - Mae'n hanfodol cysylltu â chyflenwyr telegyfathrebu'r 

Ombwdsmon i alluogi cyfathrebu neges interim i bob galwr sy'n ceisio 
cael mynediad at rifau llinell ffôn yr Ombwdsmon. (01656641150, 
01656641160, 08456010897, 03001231299, a rhifau llinellau 
uniongyrchol staff unigol) 

o Gwefan - Mae angen gosod neges ar wefannau'r Ombwdsmon a 
Cwynion Cymru yn ymwneud â tharfu posibl ar wasanaethau a 
ddarperir gan yr Ombwdsmon ac unrhyw lwybrau cysylltu amgen, os 
gwyddys. 

o Post - Bydd angen trefnu casglu a danfon, gan gynnwys ailgyfeirio er 
mwyn lleihau i'r eithaf unrhyw oedi, y posibilrwydd i eitemau fynd ar goll 
neu gael eu dychwelyd yn ddiangen i'r sawl a'u hanfonodd. Cyfeirnod 
Casglu'r Swyddfa Bost ar gyfer 1 Ffordd yr Hen Gae yw FIR816276.  

 Y Cyfryngau / Cyrff Perthnasol / Chwaer Sefydliadau  Mae'r Rheolwr Polisi 
a Chyfathrebu'n gyfrifol am sefydlu a goruchwylio gweithrediad cynllun 
gweithredu ar gyfer cyfathrebu perthnasol â'r Cyfryngau, Cyrff Perthnasol, 
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Chwaer Sefydliadau a phersonau / sefydliadau eraill perthnasol a ystyrir yn 
berthnasol gan y Tîm Polisi a Chyfathrebu yn seiliedig ar yr amgylchiadau. 

 Prif gyflenwyr / darparwyr gwasanaeth i'r PSOW. Gall y Tîm Adfer 
ddechrau cysylltu â phrif gyflenwyr gwasanaeth y PSOW, i roi gwybod iddynt 
am y digwyddiad, manylion cysylltu dros dro a'r posibilrwydd o atal 
gwasanaethau dros dro os yn berthnasol ac yn bosibl. Dylid cysylltu yn gyntaf 
â'r canlynol: TG (CAS a chyflenwyr rhyngrwyd), Cysylltiadau cyfathrebu (ffôn), 
gwasanaethau Post, Banc/cyllid/telepay, Landlord. 

 
 
4.3 Eiddo 
Gan mai swyddfa ar un safle sydd gan PSOW, byddai unrhyw darfu ar fynediad neu 
addasrwydd yr eiddo am gyfnod estynedig yn golygu, mewn gwirionedd, na fyddai 
modd i'r swyddfa hon gyflawni ei swyddogaeth graidd mewn unrhyw fodd sylweddol. 
 
Byddai angen i'r Cynllun Adfer yng nghyswllt yr eiddo roi ystyriaeth i hyd disgwyliedig 
y methiant i ddefnyddio prif eiddo'r PSOW, a hefyd pa mor ddifrifol yw'r diffyg 
mynediad.  
 

Difrifoldeb; A oes modd defnyddio unrhyw ran o'r eiddo'n ddiogel? Os felly, a 
ellir ei ddefnyddio i gyflawni swyddogaethau allweddol neu o bosibl ar sail 
dros dro. 
 
Hyd: Beth fydd hyd y cyfnod heb allu defnyddio'r eiddo - tymor byr, tymor 
canolig ynteu dymor hir / amhenodol? 
 

Yn seiliedig ar yr atebion i'r uchod, byddai angen gwneud penderfyniad ynghylch a 
ddylid gwneud un neu fwy o'r canlynol: 

 Cau'r swyddfa dros dro heb i unrhyw ddyletswyddau'r gwasanaeth craidd gael 
eu cyflawni. 

 Cnewyllyn staff yn unig yn y gofod sydd ar gael yn swyddfa'r PSOW. 

 Galluogi staff i weithio o'u cartref drwy fynediad o bell (gan gymryd fod y 
gwasanaethau TG yn gyfan) 

 Caffael gofod swyddfa Dros Dro (gyda TG a thelegyfathrebu priodol) 

 Caffael eiddo a chyfleusterau parhaus yn lle'r rhai presennol. 
 
Os ystyrir y byddai gofod swyddfa dros dro'n briodol, bydd angen gofod swyddfa a 
reolir ar gyfer staff cyfredol y PSOW. Gellir canfod darparwyr swyddfeydd dros dro 
drwy'r rhyngrwyd.  
 
Yn ogystal â'r gofod swyddfa a reolir bydd angen am y canlynol (oni fyddant eisoes 
wedi'u cynnwys yn y ddarpariaeth swyddfa): 
 

 gofod gwaith/desgiau/cadeiriau digonol ar gyfer gofynion staffio cyfredol 
PSOW (gweler y cynlluniau llawr cyfredol am arweiniad) 

 cysylltiadau cyfathrebu 

 pwyntiau cyfrifiadur i gyfateb â'r gofynion staffio 

 cyfleusterau rheoli swyddfa; llungopiwyr digonol i gwrdd ag anghenion 
presennol; peiriant ffrancio post; ffonau digonol ar gyfer gofynion staffio 
presennol y PSOW 

 cyfleusterau parcio ceir ar gyfer staff 
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 offer TG digonol i ddibenion dros dro. 

 Offer a chyflenwad o ddeunydd swyddfa cychwynnol (mae cyflenwad brys o 
ddeunydd swyddfa perthnasol y PSOW i'w gynnal oddi ar y safle gan y 
cyflenwr deunyddiau argraffu). 

 
4.4  Cyfleustodau 
 
Pan effeithir ar gyflenwadau pŵer / golau / gwres a dŵr, rhaid i'r COODOI a'r CSM 
asesu hyd tebygol y cyfnod heb gyflenwad ac yna wneud penderfyniad gwybodus o 
ran pa gamau sydd i'w cymryd ar unwaith yn y tymor byr. Rhagwelir y gellir gwneud 
trefniadau amgen ar gyfer diffyg heb ei gynllunio i gyflenwad dŵr am 1 diwrnod neu 
lai, a gallai toriadau byr ar bŵer / golau / gwres gael eu rheoli'n lleol gan ddibynnu ar 
yr amgylchiadau a'r amodau amgylcheddol sy'n bodoli ar y pryd.  
 
Os bydd torri ar wasanaethau am fwy nac 1 diwrnod rhaid llunio cynllun gweithredu 
yn manylu ar ba drefniadau y gellir eu gwneud i leihau / gael gwared â'r effeithiau ar 
wasanaeth y PSOW.  
 
4.5 Cyfleusterau TGCh 
Rhaid i bob agwedd ar y systemau cyfrifiadurol gael eu cydlynu drwy CAS Ltd gyda'r 
contractwr cefnogi TG cyfredol ar y safle a Swyddog Gwasanaethau Corfforaethol yn 
rhoi cefnogaeth. 
 
[CELWYD] 
 
Pe digwyddai methiant  neu golled lwyr o galedwedd, yna mae'r canlynol yn eu lle: 
 

 Mae Manylebau ar gyfer y caledwedd a Chofrestr o'r meddalwedd yn cael eu 
cadw oddi ar y safle gan CAS Ltd. Mae manyleb ar gyfer gweinyddion eraill a 
all adennill y wybodaeth o'r tapiau wrth gefn yn rhan o fanyleb y caledwedd. 

 

 Mae cytundeb ysgrow yn ei le ar gyfer holl gynnwys a swyddogaethau rheoli 
cynnwys gwefannau'r Ombwdsmon a reolir gan Fusion Ltd. 

 

 Cytundeb ysgrow i fod yn ei le ar gyfer meddalwedd rheoli cynnwys WorkPro. 
 
Mae pob meddalwedd a chaledwedd arall ar gael yn fasnachol.  Cedwir manylion y 
gofynion gan CAS (a Datasharp ar gyfer meddalwedd a chaledwedd telegyfathrebu, 
Fusion Ltd ar gyfer meddalwedd rheoli cynnwys gwefannau). 
 
4.6 Ariannol 
 

 Gwybodaeth AD a Chyflogau 
[CELWYD]. 

 
 

 Bancio 
Trefniadau Argyfwng y Banc 

 

 [CELWYD] 

 [CELWYD] 
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 Gwybodaeth gyfrifo 
[CELWYD].  Nid ystyrir bod yr oedi posibl o ran cael gafael ar y data wrth 
gefn yn ddigonol i effeithio ar allu'r Ombwdsmon i weithredu. 
 
Mae modd adennill Gwybodaeth Ariannol Hanfodol fel y'i diffinnir gan 
Gyfrifydd Ariannol oddi ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol (e.e. cyfrifon 
ariannol blynyddol ac amcangyfrifon ar gyfer y flwyddyn gyfredol). Mae'r 
wybodaeth hon ar gael ar wefan Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ac ym manylion y dogfennau y telir amdanynt  ('Paid Documents') 
sydd eto'n cael eu cadw ar yr un wefan. 

 
 

Perchennog y Ddogfen 
 

Rheolwr Gwasanaethau Corfforaethol 

Polisi ac EIA wedi’u cymeradwyo  
gan y tîm rheoli 
 

22 Medi 2015 

Dyddiad yr Adolygiad nesaf 
 

Chwarter 3 2017/18 

I’w gyhoeddi ar: 
 

Mewnrwyd   (YDY)  
Gwefan PSOW (Ydy - Fersiwn wedi'i Olygu)  



 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
Cynllun Parhad Busnes  Tudalen 9 o 17 
 

Atodiad A 
Parhad Busnes - Ffurflen Asesu Gychwynnol  
Disgrifiad o'r digwyddiad (gan gynnwys 
rhesymau os gwyddys) 

Amser 
Dechrau a 
Dyddiad 
cyhoeddi 

Amcangyfrif o'r 
amser gorffen a 
dyddiad cyhoeddi 
(os gwyddys) 

 

 

 

 

  

 

Gwasanaethau a 
Effeithiwyd 

Dim / Rhannol / 
llawn 

Sylwadau ar hyd 
disgwyliedig methiant y 
gwasanaeth 

Ffyrdd / Rheilffyrdd / 
Cludiant Cyhoeddus 

  

Adnoddau staff   

Mynediad at Eiddo   

Parcio ceir   

Eiddo   

Pŵer   

Gwresogi / aerdymheru   

Goleuadau   

Diogelwch drysau   

Dŵr   

Toiledau   

TG Mewnol (caledwedd / 
meddalwedd / rhwydwaith / 
wifi) 

  

TG Allanol (h.y. gwefannau)   

Ffonau   

 

Sylwadau ar effaith gyffredinol yr uchod 
 

 

 

 

 

Camau a gytunwyd gan COODOI / CSM  (e.e. gweithredu'r cynllun parhad 
Busnes yn llawn) 
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Parhad Busnes - Rhestr Wirio ar gyfer Gweithredu               
ATODIAD B 
 
Cam Gweithredu 

Perchennog 
y Cam 
Gweithredu 

Dyddiad 
cau 

Cwblhawyd 
[Ie / Na] 

Asesiad Cychwynnol (Atodiad A) COODOI / 
CSM 

Diwrnod 1  

Canolfan reoli wedi'i sefydlu COODOI / 
CSM 

Diwrnod 1  

Neges gychwynnol i'r Tîm Rheoli a 
Rheolwyr Llinell 

COODOI / 
CSM 

Diwrnod 1  

Neges i'r Tîm Adfer COODOI / 
CSM 

Diwrnod 1  

Cadarnhad gan reolwyr llinell o 
Gyfathrebu â Staff 

Rheolwyr 
Llinell 

Diwrnod 1  

Ail asesiad 

 Ymweliad safle - asesiad o 
ddifrod 

 Adolygiad y gwasanaethau 
brys 

 Gofyniad o ran diogelwch y 
safle 

 Ymarferoldeb TG - prawf CAS 

 Asesiad achub (TG a heb fod 
yn TG) 

CSM Diwrnod 
1/2 

 

Cyfathrebu Allanol (gwasanaethau) 

 Landlord 

 Rhestr weithredu telegyfathrebu 
o Dargyfeirio pob estyniad i'r 

brif linell 
o Neges argyfwng ar y brif 

linell 

 Gwefan  
o Neges argyfwng 

 Post 

 Banc 

 Prif ddarparwyr gwasanaeth i'r 
PSOW 

CSM Diwrnod 
1/2 

 

Cyfathrebu Allanol (Cyrff 
Perthnasol/Cyfryngau) 

 Cyfryngau 

 Cyrff Perthnasol 

 Chwaer sefydliadau 

PCM Diwrnod 
1/2 

 

Cynllun gweithredu wedi'i lunio ar gyfer 
atgyweirio neu gael gwasanaethau / 
eiddo newydd yn lle'r rhai a effeithiwyd. 

 Diwrnod 
3/4 
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Cynllun gweithredu wedi'i lunio ar gyfer 
gwasanaeth dros dro hyd nes y bydd 
wedi'i adfer yn llawn (e.e. eiddo dros 
dro) 

 Diwrnod 
3/4 

 

Cynllun gweithredu wedi'i lunio i staff 
ddychwelyd i'r gwaith 

   

Gweithredu'r uchod a chyfathrebu â staff 
ar adegau perthnasol (e.e. i ddechrau 
pan fydd cynllun gweithredu wedi'i 
gytuno, yna wedi sicrhau diwrnod 
cychwyn eiddo perthnasol a'r seilwaith 
gwasanaeth gofynnol) 

   

Parhad Busnes - Ffurflen Profi              Atodiad C 

 
Senario profi 
 

Amodau profi (e.e. yn ymestyn o ymarfer 
wrth ddesg gan COODOI/CSM yn unig i 
senario realaeth lawn yn cynnwys yr holl 
staff) 

 
 
 
 
 
 
 

Ffugio ... e.e. llifogydd  
 
 
 
 
 

Gwasanaeth Lefel argaeledd amodau profi (h.y. llawn 
/ rhannol neu ddim), a hyd at ba bryd? 

Mynediad at y safle / Cludiant  
 
 
 

Argaeledd Staff  
 
 
 
 

Mynediad i Eiddo  
 
 
 
 

Gwasanaethau rhwydwaith TG (WorkPro / 
mewnrwyd / e-byst / gyriannau, IPAD, 
iphone ayb)  

 
 
 
 
 

Gwasanaethau telegyfathrebu  
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 Llinellau tir y swyddfa 

 Ffonau symudol PSOW 
 

 
 
 
 

Cyfleustodau (Trydan/Dwr/Gwresogi)  
 
 
 
 

Amodau profi eraill  
 
 

Mynediad at ddata / gwybodaeth Sylwadau 
 

Argaeledd / Mynediad at y Cynllun Parhad 
Busnes 
 

 
 
 
 

Mynediad at ddata allweddol 
 

 Mynediad at fancio ar-lein 
 

 Mynediad at fanylion Cyflogau / banc  
 

 Mynediad at gardiau debyd 
 

 Mynediad at lyfr sieciau 
 

 Mynediad at godau 'telepay' y 
gyflogres 
 
 

 
 
 

Mynediad at ddata wrth gefn TGCh 
 

 Mynediad at y tapiau wrth gefn 
diweddaraf (dyddiol ar y safle / arall 
oddi ar y safle) 
 

 Mynediad at weinyddion 
 

 Mynediad at CAS 
 

 Mynediad at gynghorydd TG ar y 
safle 
 

 

Canolfan reoli wedi'i chytuno a'i sefydlu  
 
 

Mynediad at fanylion cysylltu'r tîm Adfer  
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Rhaeadru gwybodaeth - cam 1: 
Mynediad at fanylion cysylltu'r tîm rheoli 

 
 
 
 

Rhaeadru gwybodaeth - cam 2: 
Mynediad rheolwyr llinell at fanylion cysylltu 
eu tîm 

 
 
 
 

Rhaeadru gwybodaeth - cam 3: 
Mynediad y tîm Adfer at holl wybodaeth 
cysylltu'r staff. 

 
 
 
 
 
 

Sylwadau ar gwblhau'r rhestr wirio ar gyfer gweithredu Parhad Busnes (atodiad 
B): 
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Llofnod…………………………………………Dyddiad………… 
 
Llofnod…………………………………………Dyddiad………… 
 
Llofnod…………………………………………Dyddiad………… 
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Parhad Busnes - lleoliad gwybodaeth allweddol 

Atodiad D 

 

Gwybodaeth allweddol Copi meddal Copi caled Amledd 
diweddaru Ar y safle Oddi ar y safle Ar y safle Oddi ar y safle 

[CELWYD] 

 

Cysylltiadau Gwasanaethau Corfforaethol - Rhestr Flaenoriaeth 

Categori Sefydliad Ffôn E-bost Cyfeiriad Enw Cyswllt 

Asiantau Landlord  Peleton     

Tenant arall Ymchwil Canser 
MacMillan 

    

Tenant arall Davies Turner Ltd     

Tenant arall Gwag     

Telegyfathrebu Datasharp     

Post Y Post Brenhinol     

Gwefan Kagool (pka Fusion)     

Cefnogaeth TGCh  CAS Ltd     

Cefnogaeth TGCh 
ar y Safle 

Orbit IT     

Banc Banc Lloyds  – Cangen 
Pen-y-bont ar Ogwr 
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Larymau 
tresmaswyr 

Chubb     

Larymau Tân Peleton     
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Rhestr gyswllt y Cyfryngau / Cyrff Perthnasol / Chwaer Sefydliadau 
 (dylid chwilio ar y rhyngrwyd am fanylion cysylltu cyrff perthnasol neu eraill nad ydynt wedi'u rhestru) 
 

Categori Sefydliad Ffôn E-bost Cyfeiriad Enw Cyswllt 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


