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Cyflwyniad 
Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2018-2019. 

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r modd yr ydym wedi perfformio o gymharu â’r Amcanion 
Gwella a bennwyd gennym yn ein Cynllun Gwella Blynyddol ar gyfer 2018-2019. 

Does dim amheuaeth ein bod yn Wasanaeth sy’n perfformio ar lefel uchel, ac rydym yn 
hynod o falch o’r hyn a gyflawnwyd gennym yn ystod 2018-2019. Ein gweledigaeth yw “Bod 
yn arweinydd byd o ran Ymateb i Argyfyngau a Diogelwch Cymunedol”, ac, yn ystod y 12 
mis diwethaf, rydym wedi rhoi cynnig ar ffyrdd newydd ac arloesol o ddarparu ein 
gwasanaethau. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod angen gwneud rhagor, ac rydym yn 
parhau’n ymrwymedig i ymgysylltu â’n cymunedau, gan archwilio ffyrdd newydd o ddarparu 
gwasanaethau a gweithio gyda’n partneriaid i ddiogelu ein cymunedau. Ein blaenoriaeth yw 
sicrhau bod ein Hamcanion Gwella yn cael eu cyflawni mewn modd effeithiol ac o fewn y 
gyllideb, a hynny wrth i ni barhau i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i gymunedau 
Canolbarth a Gorllewin Cymru ar yr un pryd.  

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r meysydd hynny lle y defnyddiwyd arloesedd i wella ein 
gwasanaethau, a hefyd yn amlygu meysydd lle y mae angen i ni barhau i ganolbwyntio ein 
hymdrechion. 
  

   
Chris Davies QFSM                            Y Cynghorydd Jan Curtice 

                    Prif Swyddog Tân                               Cadeirydd yr Awdurdod Tân  
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Ynglŷn â’n Hasesiad Perfformiad Blynyddol 
Erbyn 31 Hydref bob blwyddyn, mae’n ofynnol i ni gyhoeddi ein Hasesiad Perfformiad 
Blynyddol, sy’n adrodd am gynnydd o gymharu â’n Hamcanion Gwella ar gyfer y flwyddyn 
flaenorol. Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru er mwyn gofalu bod ein 
cymunedau, ein staff a’n rhanddeiliaid yn deall y ffordd y byddwn yn asesu ein 
cyflawniadau ac yn adrodd arnynt. Yn ein Hasesiad Perfformiad drwyddo draw, byddwn yn 
dweud wrthych sut y bu i ni gyflawni o gymharu â’r hyn yr oeddem wedi cynllunio i’w wneud 
yn 2018-2019. 
 
Mae’r Asesiad Perfformiad hefyd yn gyfle i ni nodi pa wersi yr ydym wedi’u dysgu, a’r modd 
y byddwn yn eu cynnwys yn ein prosesau cynllunio a gwella yn y dyfodol. 
 
Gallwch ddod o hyd i’n holl Gynlluniau Corfforaethol a’n Hasesiadau Perfformiad Blynyddol 
ar ein gwefan yn www.mawwfire.gov.uk. 

 
Ein Hymrwymiad i Wella 
A ninnau’n Wasanaeth Cyhoeddus, gwyddom fod gennym ddyletswydd i barhau i wella’r 
ffordd yr ydym yn gweithio ac yn cyflawni ein gwasanaethau. Bu 2018-2019 yn flwyddyn 
heriol iawn ar gyfer y Gwasanaeth o ganlyniad i reoliadau cynyddol a chyllidebau (ariannol) 
llai. Mae ein Blaenoriaethau Strategol pum mlynedd, sy’n cynnwys Cydweithredu, Arloesi, 
Darparu Gwell Gwasanaeth, Grymuso ein Staff, Gwneud Gwell Defnydd o’n Hasedau a’n 
Hadnoddau, Cynaliadwyedd, a Chyfathrebu ac Ymgysylltu, yn atgyfnerthu ein hymrwymiad 
i wella’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu ar gyfer ein cymunedau, a hynny’n barhaus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mawwfire.gov.uk/
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DANGOSYDDION 
 
Mae’n ofynnol i ni adrodd yn flynyddol ar ein dangosyddion perfformiad statudol a 
dangosyddion perfformiad y sector. Mae’r tabl a’r graff canlynol yn rhoi trosolwg o’n 
perfformiad o gymharu â’r dangosyddion statudol a sector hynny ar gyfer 2018-2019.  
 
Digwyddiad 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Tanau  3664 3190 2886 3393 3491 3916 3245 

Gwrthdrawiadau 
Traffig Ffyrdd  

860 983 985 1081 1008 133 1101 

Galwadau Tân 
Diangen  

4860 4939 4484 3249 4464 4520 4521 

Galwadau Cyd-
ymatebydd 

1737 2546 3765 2532 2303 1914 1677 

Galwadau  
Gwasanaeth  
Arbennig ac 
eithrio 
Galwadau  
Cyd-ymatebydd 
a 
Gwrthdrawiadau 
Traffig Ffyrdd 

2212 2122 1926 1957 1650 2346 2182 

Cyfanswm 13333 13780 14046 12212 12916 12829 12726 
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Dangosyddion Perfformiad Cymru ar gyfer 2018-2019 

Mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru yn adrodd yn flynyddol ar eu perfformiad 
o ran y meysydd penodol Lleihau Risgiau, Diogelwch Cymunedol, Iechyd y Gweithlu ac 
Iechyd Ariannol. 

Isod, gwelir manylion ein Dangosyddion Perfformiad Sector ar gyfer 2018-2019. 
Dangosydd 
Perfformiad 

2018-2019 
Gwirioneddol 

Cyfartaledd 
2009-10 i 
2013-14 

Cyfartaledd 
2013-14 i  
2017-18 

Cyfartaledd 
2013-14 i  
2017-18 

Gostyngiad 
Canrannol  
Cyfartalog 
2012-13 i  
2017-18 

Cyfanswm nifer yr 
holl danau bwriadol 
yr ymatebwyd 
iddynt, fesul 10,000 
o anheddau 

1721 2365 1553 1552 -34.4%  

Cyfanswm 
nifer yr holl 
danau 
damweiniol yr 
ymatebwyd 
iddynt, fesul 
10,000 o 
anheddau 

1945 1797 1751 1733 -2.5% 

Cyfanswm nifer yr 
holl danau mewn 
anheddau yr 
ymatebwyd iddynt, 
fesul 10,000 o 
anheddau 

546 625 588 604 -5.9% 

Cyfanswm nifer yr 
holl danau 
damweiniol mewn 
anheddau yr 
ymatebwyd iddynt, 
fesul 10,000 o 
anheddau 

519 568 552 563 -2.8% 

Nifer y tanau 
bwriadol mewn 
anheddau, fesul 
10,000 o anheddau 

27 57 36 41 -36.6% 

Cyfanswm nifer y 
tanau mewn 
adeiladau 
annomestig, fesul 
1,000 o adeiladau 
annomestig 

204 278 213 221 -23.2% 
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Cyfanswm nifer y 
marwolaethau 
oherwydd tân, fesul 
100,000 o’r 
boblogaeth 

7 7 7 8 0.0% 

Marwolaethau 
oherwydd tanau a 
gyneuodd yn 
ddamweiniol mewn 
anheddau, fesul 
100,000 o’r 
boblogaeth 

5 5 6 60 26.1% 

Marwolaethau 
oherwydd tanau a 
gyneuwyd yn 
fwriadol mewn 
anheddau, fesul 
100,000 o’r 
boblogaeth 

0 0 0 6 0.0% 
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Dangosydd 
Perfformiad 

2018-2019 
Gwirioneddol 

Cyfartaledd 
2009-10 i 
2013-14 

Cyfartaledd 
2013-14 i  
2017-18 

Cyfartaledd 
2012-13 i  
2016-17 

Gostyngiad 
Canrannol  
Cyfartalog 
2012-13 i  
2017-18 

Cyfanswm 
nifer yr 
anafiadau (ac 
eithrio 
archwiliadau 
rhagofalus) a 
ddeilliodd o 
danau, fesul 
100,000 o’r 
boblogaeth 

52 61 59 1 -3.6% 

Anafiadau (ac 
eithrio 
archwiliadau 
rhagofalus) a 
ddeilliodd o 
danau a 
gyneuodd yn 
ddamweiniol 
mewn 
anheddau, 
fesul 100,000 
o’r boblogaeth 

37 43 40 41 -6.6% 

Anafiadau (ac 
eithrio 
archwiliadau 
rhagofalus) a 
ddeilliodd o 
danau a 
gyneuwyd yn 
fwriadol mewn 
anheddau, 
fesul 100,000 
o’r boblogaeth 

4 5 5 5 0.0% 

Cyfanswm y 
galwadau 
diangen a 
achoswyd gan 
systemau 
synhwyro tân 
awtomatig, 
fesul 
1,000 o 

1409 1819 1541 1540 -15.3% 
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adeiladau 
annomestig 

Cyfanswm y 
galwadau 
diangen a 
achoswyd gan 
systemau 
synhwyro tân 
awtomatig, 
fesul 1,000 o 
adeiladau 
domestig 

1464 1448 1559 1558 7.7% 

Tanau yr 
ymatebwyd 
iddynt a oedd 
mewn 
anheddau lle 
nad oedd 
larwm mwg 
wedi’i osod, 
fel % o’r holl 
danau mewn 
anheddau yr 
aethpwyd 
iddynt 

44.69% 38.00% 37.00% 37.00% -2.6% 
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Ein Perfformiad o gymharu â’r Siarter Ymateb i Danau mewn Anheddau 
ar gyfer Cymru Gyfan 
Mae lleihau nifer y tanau mewn anheddau, yn ogystal â lleihau difrifoldeb y tanau hynny, yn 
flaenoriaeth allweddol ar gyfer pob un o’r tri Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru. 
Adlewyrchir ein llwyddiant o ran cyflawni hyn yn eglur yn y gostyngiad cyson yn nifer y 
tanau mewn anheddau sy’n digwydd bob blwyddyn yng Nghymru. 

Mae gan y tri Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru nod cyffredin o gynnal tuedd hirdymor 
ar i lawr o ran y canlynol: 

• nifer yr achosion o danau mewn anheddau 
• nifer yr unigolion a anafir o ganlyniad i danau mewn anheddau 
• nifer yr anafiadau difrifol i bersonél y gwasanaeth tân sy’n ymladd tanau mewn 

anheddau 

Mae’r Siarter yn cynnwys saith ymrwymiad unigol a wnaed gan yr Awdurdodau Tân ac 
Achub yng Nghymru i aelodau’r cyhoedd, fel a ganlyn: 

1. Arwain o ran lleihau nifer y tanau sy’n digwydd mewn anheddau, ac o ran lleihau eu 
heffaith ar bobl.  

2. Ymateb yn gyflym ac mewn modd effeithlon bob tro y cawn alwad 999 i fynd i dân mewn 
annedd.  

3. Mynd i danau mewn anheddau yn gyflym, a sicrhau bod y cyfarpar cywir ar gael i ni 
ddelio â’r tanau hynny.  

4. Delio â thanau mewn modd effeithiol, effeithlon a phroffesiynol.  
5. Helpu i adfer normalrwydd i gymunedau yn sgil tanau mewn anheddau.  
6. Ymchwilio i achosion tanau mewn anheddau, a dal y bobl berthnasol i gyfrif, pan fo 

hynny’n briodol.  
7. Cynnal safonau uchel, a gwella agweddau ar yr hyn a wnawn.  

Mae’r Siarter Ymateb i Danau mewn Anheddau ar gyfer Cymru Gyfan i’w gweld ar ein 
gwefan www.mawwfire.gov.uk 

Rydym wedi adolygu ein perfformiad mewn perthynas ag ymrwymiadau’r Siarter Ymateb i 
Danau mewn Anheddau, a dyma’r canlyniadau: 

 

Ymrwymiad 1 
Byddwn yn arwain o ran lleihau nifer y tanau sy’n digwydd mewn anheddau ac o ran lleihau 
eu heffaith ar bobl.  

Rydym wedi ymrwymo i arwain o ran cynnal tuedd ar i lawr yn achos nifer y tanau mewn 
anheddau yng Nghymru, yn ogystal â’r anafusion cysylltiedig.  

Yn 2018-2019, aethom ati i roi cyngor ac anogaeth i bobl o ran sut y gallant atal tanau rhag 
dechrau yn eu cartref, a sut i gadw’n ddiogel rhag tân. Roedd ein gweithgarwch atal yn 
cynnwys cynnig Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref i ddeiliaid tai, a rhoi 
cyflwyniad ar ddiogelwch rhag tân i blant a phobl ifanc ar adegau allweddol. 
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Yn ystod 2018-2019 roeddem yn bresennol mewn 519 o danau damweiniol mewn 
anheddau, a arweiniodd at farwolaeth 5 person, yn ogystal â 37 yn rhagor o bobl yn cael eu 
hanafu (ac eithrio cymorth cyntaf ac archwiliadau rhagofalus).  

At hynny, yn ystod 2018-19 roeddem yn bresennol mewn 27 o danau mewn anheddau a 
gyneuwyd yn fwriadol, ac a arweiniodd at farwolaeth 0 o bobl, yn ogystal â 4 person yn cael 
eu hanafu (ac eithrio cymorth cyntaf yn y lleoliad ac archwiliadau rhagofalus).  

Mae’r duedd o ran tanau mewn anheddau yn ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub yn ystod y 
pump i ddeng mlynedd diwethaf yn amlygu gostyngiad graddol (ac eithrio 2010-2011, 2013-
2014 a 2016-2017). 

Mae’r duedd o ran nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu oherwydd tanau mewn 
anheddau yn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ystod y 
pum mlynedd diwethaf hefyd yn amlygu gostyngiad graddol. 

 
Ymrwymiad 2:  
Byddwn yn ymateb yn gyflym ac mewn modd effeithlon bob tro y cawn alwad 999 i fynd i 
dân mewn annedd 

Rydym wedi ymrwymo i ymateb yn gyflym ac mewn modd effeithlon pan fydd galwadau 999 
brys yn cael eu trosglwyddo i ni gan y gweithredydd.  

Mae ein cyfleuster rheoli tanau brys ar gael bob awr o’r dydd, bob diwrnod o’r flwyddyn, ac 
mae trefniadau arbennig ar waith er mwyn trosglwyddo galwadau yn ddidrafferth o un 
cyfleuster rheoli i’r llall yn achos amhariad difrifol neu gynnydd sydyn yn nifer y galwadau 
sy’n cyrraedd ar yr un pryd. 

Mae systemau mapio ac electronig soffistigedig yn ein helpu i: a) nodi lleoliad y digwyddiad 
dan sylw a b) anfon yr adnoddau mwyaf addas sydd ar gael i’r digwyddiad. 

Yn 2018-2019, roeddem wedi delio â 27,231 o alwadau 999 brys.  

Mae gwybod lle y mae angen ein gwasanaethau yn gofyn am sgiliau arbenigol er mwyn 
cael gwybodaeth gan unigolion a allai fod, er enghraifft, yn anghyfarwydd â’r ardal, yn 
ofnus neu’n ofidus, neu’n ifanc iawn, neu a allai fod ag anawsterau cyfathrebu neu o ran 
iaith. 

Sgìl pwysig arall yw gwybod pryd y mae galwr yn cam-drin y system 999 trwy honni ar gam 
fod argyfwng yn rhywle pan nad oes yna argyfwng mewn gwirionedd. Mae’n drosedd mynd 
ati’n bwrpasol i wneud galwadau ffug i’r gwasanaethau brys. Yn drist iawn, nid yw hynny fel 
petai’n atal nifer bach o bobl, sy’n tagu’r llinellau 999 ac yn dargyfeirio gwasanaethau i 
ffwrdd oddi wrth bobl a all fod mewn sefyllfa lle mae eu bywyd mewn perygl. Bob tro y 
byddwn yn ymateb i un o’r galwadau diangen maleisus hyn, bydd amser ac arian yn cael 
eu gwastraffu, a bydd gweddill y gymuned yn cael ei roi mewn mwy o berygl. 

Mewn 20% o achosion, roeddem wedi gallu sefydlu nad oedd y galwadau hyn yn rhai dilys, 
ac felly wedi osgoi paratoi adnoddau yn ddiangen i fod yn bresennol. 
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Ymrwymiad 3:  
Byddwn yn cyrraedd tanau mewn anheddau yn gyflym, a bydd y cyfarpar cywir ar gael i ni 
ddelio â’r tanau hynny 

Pan fyddwn wedi ateb y galwad 999 brys a dyrannu’r adnoddau mwyaf priodol ar gyfer ein 
presenoldeb cychwynnol yn y digwyddiad, ein blaenoriaeth nesaf yw cyrraedd y digwyddiad 
yn gyflym ac yn ddiogel, a sicrhau bod gennym y cyfarpar cywir i ddelio â’r sefyllfa.  

Yn 2018-2019, bu i ni ymateb i 14% o danau mewn anheddau o fewn 1-5 munud, 53% o 
fewn 5-10 munud, 23% o fewn 10-15 munud, a 11% ar ôl 15 munud. Mae’r amserau 
ymateb hyn yn cynnwys yr amser y mae’n ei gymryd i’r personél gyrraedd yr orsaf dân, yn 
ogystal â’r amser teithio, felly gall nifer o bethau effeithio ar gyflymder y ffigurau ymateb, 
gan gynnwys y ddaearyddiaeth drefol/wledig a natur y rhwydweithiau ffyrdd yn yr ardal. 

Mae cyflymder yr ymateb i danau mewn anheddau yn bwysig dros ben, ond ni allwn 
orbwysleisio pwysigrwydd atal y tanau hynny rhag cynnau yn y lle cyntaf, a chael o leiaf un 
larwm mwg sy’n gweithio, yn ogystal â llwybr dianc wedi’i gynllunio ymlaen llaw, rhag ofn y 
bydd tân yn cynnau. Fodd bynnag, os bydd tân yn cynnau mewn annedd, byddwn yn 
sicrhau bod gan ein criwiau tân y cyfarpar cywir i ddelio â’r tân. 

Rydym yn gofalu bod gan ein diffoddwyr tân offer diogelwch personol a chyfarpar 
diffodd tân o ansawdd uchel. Mae’n ofynnol gennym eu bod yn ffit ac yn iach i 
weithredu, a sicrhawn fod eu sgiliau yn cael eu hailasesu a’u hymarfer yn rheolaidd. 
Rydym hefyd yn gwirio’n rheolaidd fod y modd y bu i’r criwiau ddelio â digwyddiadau yn 
unol â’r gweithdrefnau diffodd tân safonol. 

Rydym yn cymryd diogelwch ein diffoddwyr tân o ddifrif, o ystyried natur y gwaith y maent 
yn ei gyflawni. Yn 2018-2019, roedd ein criwiau yn bresennol mewn 3,735 o danau, a 
hynny mewn amrywiaeth o adeiladau a lleoliadau awyr agored gwahanol. Wrth ddiffodd y 
tanau hynny, cafodd 24 o staff gweithredol eu hanafu. Yn anaml y bydd diffoddwyr tân yn 
cael eu hanafu’n ddrwg – ymhlith y cyfanswm uchod, cafodd dau eu dosbarthu’n anaf 
‘difrifol’ yn ôl y Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 
(RIDDOR). 

 
Ymrwymiad 4:  
Byddwn yn delio â thanau mewn modd effeithiol, effeithlon a phroffesiynol 

Rydym wedi ymrwymo i ddelio â thanau mewn modd effeithiol, effeithlon a phroffesiynol. I’r 
perwyl hwn, rydym yn arfogi ein criwiau tân tra hyfforddedig â’r sgiliau, yr wybodaeth a’r 
cyfarpar diffodd tân cywir, yn ogystal â’r cymorth cywir o ran yr ardal reoli, a hynny er mwyn 
sicrhau y byddant wedi’u paratoi’n iawn i ddelio ag amgylchiadau’r tân mewn annedd, ni 
waeth beth fo’r amgylchiadau hynny.  

Yn 2018-2019, ymhlith yr holl danau damweiniol mewn anheddau y buom yn bresennol 
ynddynt, cafodd 481 eu cadw yn yr ystafell lle y cyneuasant, heb ledaenu ymhellach. Er y 
gallai nifer o ffactorau effeithio ar yr ystadegyn hwn, a fyddai y tu hwnt i reolaeth y criwiau 
sy’n bresennol (er enghraifft, yr amser a aeth heibio cyn i rywun ddarganfod y tân yn y lle 
cyntaf, p’un a oedd y drysau mewnol wedi’u cau ai peidio er mwyn helpu i atal y tân rhag 
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lledaenu, a pha mor bell o’r orsaf dân yr oedd yr annedd), ystyriwn fod hyn yn parhau i fod 
yn ddangosydd rhesymol o’n llwyddiant wrth ddiffodd tanau. 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd ymchwil a gwelliannau i gyfarpar, ac yn gofalu ein bod 
yn buddsoddi amser ac ymdrech o ran cadw mewn cysylltiad â’r datblygiadau diweddaraf. 
Yn ystod 2018-2019, roeddem wedi parhau i archwilio nifer o dechnegau newydd ar gyfer 
diffodd tanau. 

 
Ymrwymiad 5:  
Byddwn yn helpu i adfer normalrwydd i gymunedau yn sgil tanau mewn anheddau 

Rydym wedi ymrwymo i helpu i adfer normalrwydd i gymunedau yn sgil tanau mewn 
anheddau. 

Gall tân yn y cartref beri i bobl deimlo’n hynod o agored i niwed. Pan fydd pobl wedi colli eu 
heiddo, bydd arnynt angen cymorth ymarferol yn ogystal â chymorth emosiynol. Pan fydd 
pobl wedi cael eu hanafu neu eu lladd mewn tân, gall y profiad effeithio ar gymunedau 
cyfan, yn ogystal â’r unigolyn a’i deulu a’i ffrindiau agos. 

Oherwydd hyn, nid yw rôl y Gwasanaeth Tân ac Achub o ran cefnogi cymunedau yn dod i 
ben pan fydd y tân wedi cael ei ddiffodd a phan fydd cyfrif wedi’i roi am bawb. 

Ym mhob achos, archwilir achos y tân, a gwneir cofnod gofalus ohono. Bydd pob manylyn 
o ran y modd y cyneuodd y tân a lle, pa mor bell y bu iddo ledaenu, unrhyw amgylchiadau 
arbennig, ac unrhyw ffactorau a gyfrannodd at y tân, yn cael eu cofnodi fel ffynhonnell ar 
gyfer dysgu, ymchwilio a monitro yn y dyfodol.  

Os bydd yna unrhyw reswm i gredu bod y tân wedi cael ei gynnau’n fwriadol mewn annedd, 
naill ai gan rywun sy’n byw yno neu gan rywun arall, yna eir ar drywydd hyn gan yr Heddlu 
ac asiantaethau perthnasol eraill.  

Mewn rhai adeiladau, er enghraifft blociau o fflatiau neu dai lle mae nifer o denantiaid 
gwahanol yn byw, gallai’r ymchwiliad ar ôl y digwyddiad ddynodi bod y landlord wedi peidio 
â sicrhau’r lefel angenrheidiol o ddiogelwch rhag tân. Gallai ein hymchwilwyr tanau 
arbenigol wedyn fod yn rhan o ymchwiliad troseddol ac achos llys.  

Os canfyddir bod tân wedi cynnau’n ddamweiniol, byddwn yn cynnal rhyw fath o  
weithgarwch neu ymgyrch Diogelwch yn y Gymuned yn y cyffiniau, gan gynnig cyngor a 
thawelwch meddwl ar ffurf Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref am ddim. 

 
Ymrwymiad 6:  
Byddwn yn ymchwilio i achosion tanau mewn anheddau ac yn dal y bobl berthnasol i 
gyfrif, pan fo hynny’n briodol 

Rydym bob tro yn ymchwilio i achos tanau mewn anheddau. Mewn nifer o achosion, bydd 
achos a tharddiad y tân yn amlwg ac yn syml iawn, ond mewn achosion eraill bydd angen 
cynnal ymchwiliad fforensig manylach er mwyn canfod achos mwyaf tebygol y tân. Dim ond 
mewn lleiafrif bach o achosion y bydd yr achos yn ‘anhysbys’. Yn 2018-2019, cofnodwyd 
bod achosion 17 o danau mewn anheddau yn anhysbys. 
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Os amheuir bod trosedd wedi cael ei chyflawni, bydd yr ymchwiliad i’r tân yn cael ei gynnal 
ar y cyd â’r Heddlu. Mae pobl yr amheuir iddynt gynnau tân mewn annedd yn fwriadol yn 
debygol o gael eu herlyn, er nad dyma’r unig gam gweithredu mewn rhai achosion – er 
enghraifft, os cafodd y tân ei gynnau gan blentyn ifanc neu rywun a oedd yn ceisio ei ladd 
ei hun. 

Yn 2018-2019, roeddem wedi ymateb i 546 o danau mewn anheddau, a darganfuwyd bod 
27 ohonynt wedi cael eu cynnau’n fwriadol. 

Mewn rhai adeiladau preswyl, er enghraifft fflatiau a thai amlfeddiannaeth, mae rheoliadau 
mewn grym yn yr ardaloedd cyffredinol neu’r ardaloedd a rennir, sy’n ei gwneud yn ofynnol 
i’r sawl sy’n gyfrifol am yr adeiladau hynny (er enghraifft y landlord neu reolwr yr adeilad) 
sicrhau bod trefniadau diogelwch rhag tân da ar waith. Gall peidio â sicrhau hyn arwain at 
gau’r adeilad, a gallai’r unigolyn sy’n gyfrifol gael ei erlyn a gorfod wynebu carchar a/neu 
ddirwyon anghyfyngedig. 

A ninnau’n awdurdod gorfodi, rydym yn sicrhau bod unigolion cyfrifol yn cyflawni eu 
rhwymedigaethau o dan y ddeddfwriaeth hon, a gallwn ddethol o blith amrywiaeth o 
opsiynau gorfodi sydd ar gael i ni, yn dibynnu ar ddifrifoldeb y tor cyfraith a’r risg sy’n deillio 
ohono. Yn 2018-2019, roeddem wedi cyflwyno 26 o Hysbysiadau Gorfodi, 30 o 
Hysbysiadau Gwahardd, a 0 Rhybudd Ffurfiol mewn perthynas ag eiddo annomestig nad 
oedd yn cydymffurfio â’r gofynion a nodir yn y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch 
Tân) 2005. 

 
Ymrwymiad 7:  
Byddwn yn anelu at gynnal safonau uchel a gwella agweddau ar yr hyn a wnawn 

Rydym bob amser yn anelu at gynnal safonau uchel a gwella agweddau ar yr hyn a wnawn. 
O dan ddeddfwriaeth, dosberthir Awdurdodau Tân ac Achub yn ‘Awdurdodau Gwella 
Cymru’, a disgwylir iddynt adolygu eu perfformiad yn rheolaidd, yn ogystal â’i wella’n 
barhaus, a hynny trwy broses ffurfiol. 
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Ein Hamcanion Gwella 
Bob blwyddyn, yn rhan o’n proses gynllunio, rydym yn datblygu Amcanion Gwella a 
gynlluniwyd i’n helpu i gyflawni ein Blaenoriaethau Strategol. Dywed ein Hamcanion Gwella 
wrth ein staff, ein cymunedau a’r rhanddeiliaid pa fuddion y byddwn yn eu darparu ar eu 
cyfer yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. 

Yn ystod 2018-2019, roeddem wedi nodi a datblygu 12 o Amcanion Gwella, a fyddai, yn ein 
barn ni, yn lleihau risgiau ac yn gwella diogelwch ein cymunedau. Roedd yr amcanion 
hynny fel a ganlyn: 

Amcan 1 – Darparu ymyrraeth gyfannol o ran diogelwch yn y cartref ar gyfer y rheiny sy’n 
wynebu’r risg fwyaf yng nghymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru.  

Amcan 2 – Lleihau nifer yr achosion o danau bwriadol ledled Canolbarth a Gorllewin 
Cymru.  

Amcan 3 – Cyflawni ein rhan ni o’r Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd a luniwyd gan 
Lywodraeth Cymru.  

Amcan 4 – Ein rôl yn y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, ynghyd â’r gwaith o weithredu 
eu Cynlluniau Llesiant.  

Amcan 5 – Cyfrannu at Rwydwaith newydd y Gwasanaethau Brys (ESN), a’i roi ar waith.  

Amcan 6 – Gweithredu’r opsiynau a luniwyd o’n Rhaglen Adolygu Gwasanaethau.  

Amcan 7 – Ymateb Meddygol i Dân.  

Amcan 8 – Ein hymateb i ddigwyddiadau yn ymwneud â dŵr, a datblygu ein rôl o ran 
addysgu a chynghori cymunedau.  

Amcan 9 – Buddsoddi yn ein pobl.  

Amcan 10 – Gwneud y defnydd gorau o’n hasedau a’n hadnoddau.  

Amcan 11 – Defnyddio technoleg i arloesi, cydweithio a grymuso.  

Amcan 12 – Datblygu ein technoleg weithredol, a gwella’r ffordd yr ydym yn datrys 
digwyddiadau gweithredol trwy arloesedd a’r defnydd o dechnoleg newydd.  
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Amcan 1 
Darparu ymyrraeth gyfannol o ran diogelwch yn y cartref ar gyfer y rheiny sy’n 
wynebu’r risg fwyaf yng nghymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru 
 
Rheswm Ers sawl blwyddyn, rydym wedi datblygu ein gweithgareddau 

yn benodol er mwyn gwella diogelwch rhag tân yn y cartref, a 
chyflawnwyd hyn yn bennaf trwy gynnal ein Harchwiliad 
Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref, yn rhad ac am ddim, gyda 
phwyslais ar bobl agored i niwed. 

Er mwyn cyrraedd y cartrefi ni fyddai gennym fynediad atynt 
neu wybodaeth amdanynt fel arall, rydym yn cydweithredu ag 
ystod eang o asiantaethau partner sydd â chysylltiad â phobl 
agored i niwed. Rydym yn y sefyllfa freintiedig o fod yn 
wasanaeth y mae pobl yn ymddiried ynddo ac yn ei 
werthfawrogi, gyda thraddodiad hir o ddarparu cyngor a 
chymorth proffesiynol. Bwriadwn ddefnyddio’r enw da hwn, 
ynghyd â’n cysylltiadau â chartrefi agored i niwed, i gael yr 
effaith fwyaf posibl, a hynny trwy adeiladu ar y gwaith 
cydweithredol a wnaed eisoes gyda’n partneriaid dibynadwy. 

Mae ein data yn parhau i amlygu fod yna ostyngiad hirdymor 
dilynol yn y tanau damweiniol mewn anheddau, sy’n dangos 
bod darparu cyngor, addysg a chyfarpar yn gallu gwneud 
gwahaniaeth cadarnhaol i’r bobl yr ydym yn ymgysylltu â nhw. 

Felly, byddwn yn ehangu’r gwaith o ddarparu cyngor ac 
ymyraethau i gynnwys y rheiny y mae ein partneriaid am eu 
hyrwyddo i wella diogelwch ac iechyd a lles ein cymunedau. 
Bwriad y cysyniad bod “Pob Cyswllt yn Cyfrif” yw gwella ffyrdd 
o fyw a lleihau anghydraddoldebau o ran iechyd, gan alluogi 
ein cymunedau i fyw bywydau mwy diogel, iachach ac 
annibynnol. 
 

Camau 
Gweithredu 
Arfaethedig 

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, dywedasom y byddem yn 
gwneud y canlynol: 

• Cyflwyno ymyraethau diogelwch yn y cartref arloesol 
a mwy cyfannol, sy’n cwmpasu diogelwch, llesiant a 
byw’n annibynnol.  

• Adolygu a gwerthuso’r gwelliant o ran ein 
hymyrraeth gymunedol, a hynny gyda’n staff, ein 
partneriaid allanol, a’r cymunedau yr ydym yn eu 
gwasanaethu.  

• Ehangu rôl y Gwirfoddolwyr Diogelwch Cymunedol i 
gynnwys darparu cymorth lleol parhaus i’r unigolion 
hynny sydd wedi elwa ar ein hymyraethau.  
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• Ehangu’r hyfforddiant a ddarperir i’n hasiantaethau 
partner i gefnogi ein hymyraethau diogelwch 
cymunedol. 

 
Canlyniadau 
Disgwyliedig 

Er mwyn ein galluogi i fesur cyflawniad yn unol â’r amcan hwn, 
rydym wedi ymrwymo i wneud y canlynol: 

• Gwerthuso safon yr ymyraethau a ddarparwn ar gyfer 
aelodau mwyaf bregus ein cymuned.  

• Monitro’r adborth a gawsom gan bartneriaid, staff a’r 
gymuned o ran manteision ein hymyraethau, a’r modd y 
maent yn lleihau risgiau. 

• Defnyddio ein data ein hunain am Danau Damweiniol 
mewn Anheddau, a hefyd ddata partneriaid a data 
cenedlaethol, i fesur effaith hirdymor ein dull newydd o 
weithredu.  

Trwy werthuso a mesur ansawdd ein gweithgareddau, rydym 
wedi sicrhau bod ein cymunedau yn fwy diogel ac yn iachach o 
ganlyniad i’n cyngor a’n hymyraethau.  

 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 
Aethom ati i gynnal ymgynghoriad â’n hasiantaethau partner, a nododd fod angen 
ychwanegu pum neges flaenoriaeth at y ddarpariaeth gyfredol o Ymweliadau Byw’n 
Ddiogel. Roedd y negeseuon hynny fel a ganlyn: Atal Cwympiadau, Ymwybyddiaeth o 
Sgamiau, Rhoi’r Gorau i Smygu, Diogelwch yn y Cartref ac Unigrwydd a Theimlo’n Ynysig. 

Datblygwyd Cynlluniau Hyfforddi ar gyfer pob ardal reoli er mwyn sicrhau bod y staff a oedd 
yn cynnal yr Ymweliadau Byw’n Ddiogel yn darparu lefel gyson o negeseuon i aelodau’r 
gymuned. Roedd is-grwpiau’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd yn cefnogi ac yn 
hyrwyddo’r gwaith hwn.  

Gwnaed gwaith gydag ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe i ddysgu am yr ymagwedd 
gyfannol newydd at ddiogelwch yn y cartref, ac i sefydlu pa ganlyniadau y gellid sicrhau 
tystiolaeth ar eu cyfer o ganlyniad i ddull gweithredu Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru. 
Cyflwynwyd hefyd gais am gyllid i’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd er 
mwyn gwerthuso canlyniadau ymyraethau’r Gwasanaeth Tân ac Achub. 

Aeth timau Diogelwch Cymunedol ati i gyflwyno hyfforddiant ar yr ymagwedd Byw’n Ddiogel 
at ddiogelwch yn y cartref ledled ardal y Gwasanaeth. Cafwyd her gan Undeb y Brigadau 
Tân mewn perthynas â Map Rôl y Diffoddwyr Tân, sydd wedi ffurfio rhan o drafodaethau 
cenedlaethol yr Undeb â chyflogwyr, ynghyd â’r map rôl gweithredol ehangach ar gyfer ei 
haelodau. Hyd nes y bydd y broblem hon wedi’i datrys yn genedlaethol, bydd yn effeithio ar 
y broses o fabwysiadu’r Ymweliadau Byw’n Ddiogel yn y Gwasanaeth mewn modd 
cynhwysfawr.  
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GWIRIO’R DAITH – Mae taith y Gwasanaeth tuag at fodloni’r Amcanion a bennwyd, gan 
hyrwyddo ein cyfraniad i’r saith nod llesiant a gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, yn dechrau trwy wneud ‘newidiadau syml’. 

Amcan Gwella Cychwyn 
Arni 
 

Gwneud 
Newidiadau 
Syml 
 

Bod yn fwy 
mentrus 

Perchnogi 
ein 
huchelgais 

Arwain y 
ffordd 

Amcan 1 
Darparu ymyrraeth 
gyfannol o ran 
diogelwch yn y 
cartref ar gyfer y 
rheiny sy’n 
wynebu’r risg 
fwyaf yng 
nghymunedau 
Canolbarth a 
Gorllewin Cymru.  

     

 

Mae Amcan 1 wedi galluogi’r Gwasanaeth i fodloni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn y ffordd ganlynol: 

Cymru lewyrchus: trwy ddarparu lefel uwch o wybodaeth a chymorth gan bob un o’n 
cysylltiadau pan fyddwn yn ymweld â phobl agored i niwed, byddwn yn cadw pobl yn fwy 
diogel yn eu cartrefi. Bydd hyn yn lleihau nifer y damweiniau ac anafiadau, ac yn gwella 
llesiant, gan felly leihau’r costau economaidd a’r costau eraill i gymdeithas sy’n deillio o’r 
profiadau negyddol hyn.  

Cymru gydnerth: trwy sicrhau’r budd mwyaf posibl o’n cysylltiadau a hyrwyddo negeseuon 
iechyd a diogelwch partneriaid, gan gynnwys unrhyw risgiau amgylcheddol lleol, rydym yn 
gwneud ein holl bartneriaid yn gryfach.  

Cymru iachach: yn y pen draw, ffocws y negeseuon yr ydym yn 
eu hyrwyddo yw cadw ein cymunedau’n fwy diogel, a chefnogi 
iechyd yn y dyfodol trwy ddarparu dewisiadau ac ymddygiadau 
cadarnhaol. Mae natur benodol ein hymweliadau yn golygu y 
byddwn yn teilwra ein cyngor ar iechyd i adlewyrchu anghenion 
pob cartref.  

Cymru sy’n fwy cyfartal: rydym yn blaenoriaethu ein hymyraethau, 
gan eu hanelu at y rheiny sydd fwyaf agored i niwed, a hynny er 
mwyn gwella eu hamgylchiadau a rhoi cyngor iddynt i’w galluogi i 
wella eu ffordd o fyw. 

Cymru o gymunedau cydlynus: mae mynd i’r afael â diogelwch cymunedau ac ymweld ag 
unigolion agored i niwed mewn cymunedau yn galluogi gwelliant cyffredinol a rhagor o 
gydlyniad cymunedol.  
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Amcan 2 
Lleihau nifer yr achosion o danau bwriadol ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru 
Rheswm Mae’r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol yn cydgysylltu amrywiaeth 

eang y Gwasanaeth o ymyraethau i leihau’r risg o danau a 
gyneuir yn fwriadol. Caiff y gwaith hwn ei lywio gan y Bwrdd 
Strategol ar gyfer Lleihau Tanau Bwriadol (SARB), sy’n cynnwys 
cynrychiolwyr o’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru, yr 
Heddlu, Awdurdodau Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth 
Cymru, y Swyddfa Dywydd a phartneriaid eraill.  

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cael llwyddiant 
sylweddol yn lleihau nifer y tanau bwriadol, a, lle y bu 
newidiadau penodol, rydym wedi gweld manteision dull 
cydgysylltiedig.  

Menter yr ymgyrch “Dawns Glaw” yw un o’r canlyniadau 
allweddol y gellid eu cyflawni i leihau’r risg o danau bwriadol, a 
hynny trwy ddarparu ymateb amlasiantaeth, targededig wedi’i 
anelu at leihau tanau glaswellt bwriadol rhwng misoedd 
Chwefror ac Ebrill.  

Menter arall sy’n cael ei darparu gan y Bwrdd Strategol ar gyfer 
Lleihau Tanau Bwriadol yw’r Ymgyrch Be A Nice Guy (BANG), 
sydd wedi’i thargedu at y materion sy’n ymwneud â choelcerthi 
cyhoeddus answyddogol ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol dros 
gyfnod Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Mae’r ymgyrch hon 
hefyd yn mabwysiadu dull amlasiantaeth, sydd wedi gweld 
llwyddiant sylweddol o ran lleihau galwadau i’r Gwasanaeth Tân 
a’r Heddlu sy’n ymwneud â Choelcerthi ac Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol.  

Cam Gweithredu 
Arfaethedig 

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, dywedasom y byddem yn 
gwneud y canlynol: 

• Parhau i gynnal y gwaith partneriaeth, a’r rhaglenni addysg 
ac ymyrraeth rhagorol sydd wedi’u sefydlu i leihau risgiau, 
gan fod tanau bwriadol yn parhau i effeithio ar gymdeithas, 
ein treftadaeth a’n hamgylchedd.  

• Parhau â’n gweithgareddau addysg a’n gweithgareddau 
difyrru mewn ardaloedd ymyrraeth ieuenctid lle mae yna risg 
uchel.  

• Cefnogi trefniadau Rheoli Tir, datblygu’r cysylltiadau a 
sefydlwyd trwy’r ymgyrch Dawns Glaw, a dylanwadu ar 
strategaethau Rheoli Tir er mwyn lleihau’r risg o waith llosgi 
heb reolaeth. 

• Dwyn ynghyd bartneriaid allweddol i adolygu trefniadau 
rheoli tir gwledig, a chanolbwyntio’n benodol ar leihau tanau 
glaswellt gwledig bwriadol ledled Cymru.  



 

21 
 

• Ymgysylltu’n weithredol â phartneriaid a grwpiau 
gwirfoddolwyr cymunedol i hyrwyddo ymwybyddiaeth o 
danau bwriadol.  

Canlyniadau 
Disgwyliedig 

Bydd ein cymunedau yn fwy diogel rhag y risg o danau bwriadol, 
a bydd effaith gymdeithasol ac economaidd y gweithgarwch hwn 
yn cael ei lleihau.  
Trwy gydweithredu â’n partneriaid, disgwylir y bydd yna hefyd 
gynnydd yng nghyfranogiad cymunedau. 

 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 

Roedd dull gweithredu amlasiantaeth Dawns Glaw i leihau tanau bwriadol ar laswelltir wedi 
parhau i fod yn faes ffocws ar gyfer yr Amcan hwn. Roedd yr ymyraethau’n cynnwys 
datganiadau i’r wasg, ymyrraeth gyhoeddus dargededig, a chydweithio rhagor â grwpiau 
mewn ardaloedd o risg uchel. Cafodd fideogynadleddau Dawns Glaw eu cynnal rhwng 
partneriaid er mwyn rhannu gwybodaeth a data. Roedd y fideogynadleddau hyn yn 
werthfawr iawn ac yn sicrhau bod yr holl bartneriaid yn ymwybodol o lefelau’r 
gweithgarwch, yn rhannu gwybodaeth am ddigwyddiadau mwy, ac yn cynorthwyo gyda’r 
gweithgarwch ataliol a gwrthdyniadol a gynhaliwyd.  

Lluniodd yr Adran Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes Gynllun Cyfathrebu Cymru 
Gyfan a ddefnyddiwyd i lywio allbynnau Dawns Glaw i’r cyfryngau. At hynny, cynhyrchwyd 
ffilm fer i gefnogi’r Ymgyrch Dawns Glaw. Roedd y ffilm yn trafod materion tanau gwyllt a’u 
heffaith ar unigolion, y Gwasanaethau Tân a’r amgylchedd. Cafodd y ffilm ei rhoi ar 
dudalennau cyfryngau cymdeithasol y Gwasanaeth, a chafodd ei hychwanegu i ffurfio rhan 
o’r strategaeth ymgysylltu ag ysgolion.  

Ar y cyd â Heddlu De Cymru, Heddlu Dyfed Powys, Awdurdodau Lleol a Gwasanaethau 
Ieuenctid, cynhaliwyd amrywiaeth o weithgareddau yn ystod gwyliau’r Pasg, a hynny mewn 
mannau problemus yn ardaloedd Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Bwriad y 
gweithgareddau oedd ymgysylltu â phobl ifanc, gyda’r nod o dynnu eu sylw oddi ar 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a chynnau tanau. Datblygwyd hefyd strategaethau patrôl 
gyda Heddlu De Cymru a Heddlu Dyfed Powys, a hynny er mwyn ymateb i gynnydd yn yr 
achosion o danau glaswellt.  

Roedd yr ymyraethau targededig a ddarparwyd i leihau tanau glaswellt yn llwyddiannus 
dros ben, ac roedd y gwerthusiadau yn dangos ein bod wedi bod yn gweithio yn yr 
ardaloedd iawn a’n bod wedi cyfrannu at leihau Tanau Bwriadol. Cafodd ein holl 
weithgareddau i leihau tanau bwriadol eu monitro, ac adroddwyd arnynt trwy’r Cyd-grŵp 
Tanau Bwriadol amlasiantaethol, y Bwrdd Strategol ar gyfer Lleihau Tanau Bwriadol a 
Llywodraeth Cymru.  

Defnyddiwyd Ystafelloedd Cymunedol Gorsafoedd Tân i ddwyn ynghyd bartneriaid i 
ymgysylltu â grwpiau o bobl ifanc a oedd yn cael eu tynnu i mewn i ddiwylliannau gangiau 
peryglus. Roedd cymryd rhan mewn chwaraeon a bod yn Ddiffoddwr Tân am Ddiwrnod 
ymhlith y mentrau a ddefnyddiwyd. Roedd y sesiynau hyn yn galluogi partneriaid o’r 
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Gwasanaethau Tân ac Achub, yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf a Cyfoeth Naturiol Cymru i 
feithrin ymwybyddiaeth o danau bwriadol, adeiladau segur a throseddau â chyllyll. 
Defnyddiwyd artistiaid graffiti i greu byrddau gwaith celf i gyfleu negeseuon pwysig am 
danau bwriadol.  

Yn rhan o raglen ymyrraeth dargededig ar gyfer ysgolion, perfformiwyd Pantomeim i 
ysgolion cynradd a oedd yn tynnu sylw at ddiogelwch tân cyffredinol, peryglon tanau 
glaswellt ac adeiladau segur, ac effaith pwysau cyfoedion ar ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
Cafwyd adborth rhagorol gan yr ysgolion a’n partneriaid, a mabwysiadwyd y cysyniad yn 
ehangach gan Wasanaethau Tân ac Achub eraill Cymru.  

Arweiniodd ein dull parhaus o ddelio â thanau gwastraff ar y cyd â Heddlu De Cymru a 
Heddlu Dyfed Powys at arestio ac euogfarnu unigolyn a oedd yn cynnau tanau bwriadol ym 
Mhort Talbot, a rhoddodd hynny ddiwedd ar danau mewn biniau ym Mhort Talbot.  

Roedd lleihau tanau a ddeilliai o reoli tir yn wael yn parhau i fod yn faes ffocws i’r 
Gwasanaeth, gyda phwyslais yn cael ei roi ar y ffermwyr, y tirfeddianwyr a’r gymuned rheoli 
tir trwy ddefnyddio staff ar alwad sy’n rhan o’r gymuned amaethyddol. Aethom ati hefyd i 
lansio ymgyrch hysbysebion radio ar amrywiol orsafoedd radio er mwyn tynnu sylw at 
strategaeth y Gwasanaeth i roi cyngor diogel ar losgi.  

Roedd Swyddogion Cyswllt Ffermydd wedi parhau i ddarparu cyfleoedd ymgysylltu a 
chyngor mewn Marchnadoedd Ffermwyr a sioeau amaethyddol ledled holl ardaloedd y 
Gwasanaeth. Roedd y cyngor a ddarparwyd wedi annog rheolwyr tir i dderbyn cymorth gan 
y Gwasanaeth i gynhyrchu Cynlluniau Llosgi, ac wedi darparu mesurau diogelwch ar gyfer 
unrhyw waith llosgi dan reolaeth yr oedd angen iddynt ei wneud.  

Rydym wedi parhau i feithrin ymwybyddiaeth ymhlith grwpiau Rheoli Tiroedd Comin a 
Thiroedd, ac mae hyn wedi galluogi’r Gwasanaeth i ennill eu cefnogaeth i atal gwaith llosgi 
heb reolaeth; roedd hyn, yn ei dro, wedi cyfrannu at ostyngiad o 39% yn nifer y tanau 
glaswellt rhwng mis Ionawr a mis Mai 2018 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.  

Bu’r timau Lleihau Tanau Bwriadol a Diogelwch Cymunedol yn gweithio gyda phartneriaid i 
leihau risgiau ehangach o losgi bwriadol, a oedd yn cynnwys safleoedd gwastraff, ac erlyn 
a chollfarnu unigolion a oedd yn tipio’n anghyfreithlon.  

Rhoddwyd patrolau amlwg iawn a’r Uned Tanau Bach ar waith ar gyfer yr Ymgyrch Be A 
Nice Guy. Aeth y Gwasanaeth ati i dargedu ardaloedd o weithgarwch hanesyddol uchel, a 
bu hefyd yn gweithio gyda phartneriaid i gael gwared ar goelcerthi anghyfreithlon, gan roi 
cyngor yn ogystal ar losgi diogel. Yn dilyn cydweithredu â phartneriaid ar y fenter hon, bu 
gostyngiad sylweddol yn nifer y digwyddiadau’n ymwneud â choelcerthi y buom yn 
bresennol ynddynt yn 2018.  

Parhaodd ein Tîm Lleihau Tanau Bwriadol i chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o leihau’r 
llwyth tân ar Diroedd Comin, a bu’r Gwasanaeth yn gweithio’n agos gyda Pori, Natur a 
Threftadaeth (PONT), sy’n grŵp pori cadwraethol a gefnogir gan Lywodraeth Cymru. Yn 
dilyn gweithio mewn partneriaeth â PONT, cyflwynwyd cais am brosiect i reoli’r llwyth tân ar 
diroedd comin a oedd yn cael eu cynnal yn wael, lle roedd diffyg pori’r llystyfiant wedi 
cynyddu’r llwyth tân yn sylweddol gan fod y llystyfiant wedi tyfu’n ddirwystr. Roedd y 



 

23 
 

prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddull integredig o reoli tir comin nad oedd yn cael ei 
ddefnyddio i ddibenion amaethyddol ar y pryd.  

Trwy waith partneriaeth, aed ati i gael gwared ar lystyfiant gormodol er mwyn gallu 
ailgyflwyno anifeiliaid pori. Cafodd y gwaith hwn effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd, gan 
hefyd leihau’r llwyth tân, a oedd, yn y pen draw, wedi lleihau difrifoldeb ac effaith tanau 
gwyllt.  

Cynhaliodd Grŵp Tanau Gwyllt Sir Benfro danau rheoledig, gan greu rhwystrau tân i 
sicrhau bod ardaloedd mewn perygl yn cael eu gwarchod. Anfonwyd yr wybodaeth hon i’r 
Terfynellau Data Symudol, a fyddai’n darparu gwybodaeth berthnasol i griwiau tân sy’n 
ymateb i ddigwyddiadau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Yn yr un modd, aeth 
Grŵp Tanau Gwyllt Abertawe a Gŵyr ati i dorri rhwystrau tân a lleihau’r llwyth tân ar sawl 
ardal o dir comin lle ceir llawer o danau, a galluogodd hyn i dân ar Fynydd Cadle gael ei 
reoli’n gyflym a’i ddiffodd o ganlyniad i’r rhwystrau tân newydd.  

Oherwydd bod nifer o danau wedi cael eu cynnau ar y Mynydd Du, sefydlwyd grŵp tanau 
gwyllt arall gyda Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, PONT, y porwyr a Dŵr Cymru. 
Crëwyd rhwystrau tân, a lluniwyd cynllun tân i sefydlu strategaeth reoli a oedd yn 
dderbyniol i bob parti.  

 

GWIRIO’R DAITH – Mae taith y Gwasanaeth tuag at fodloni’r Amcanion a bennwyd, gan 
hyrwyddo ein cyfraniad i’r saith nod llesiant a gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, yn dechrau trwy wneud ‘newidiadau syml’. 

Amcan  
Gwella 

Cychwyn 
Arni 

Gwneud 
Newidiadau 
Syml 

Bod yn fwy 
mentrus 

Perchnogi 
ein 
huchelgais 

Arwain y 
ffordd 

Amcan 2 
 
Lleihau nifer 
yr achosion o 
danau 
bwriadol 
ledled 
Canolbarth a 
Gorllewin 
Cymru.  
 
 

     

 

 

Mae Amcan 2 wedi galluogi’r Gwasanaeth i fodloni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn y ffordd ganlynol: 
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Cymru Lewyrchus: Mae tanau bwriadol yn gyfrifol am ddifrod gwerth miliynau o bunnau 
ledled Cymru. Trwy gydweithio mewn modd gweithredol i atal tanau bwriadol rhag cael eu 
cynnau, a lleihau’r effaith pan fydd y tanau hyn yn digwydd, mae yna effaith gadarnhaol 
enfawr ar economi Cymru. Mae ein hymyrraeth yn golygu bod busnesau’n gallu parhau i 
weithredu, bod teuluoedd yn gallu byw’n ddiogel yn eu cartrefi a bod cnydau yn cael eu 
diogelu. 

Cymru Gydnerth: Mae tanau bwriadol yn achosi difrod sylweddol i’r amgylchedd, y 
dirwedd leol a’r ecosystem, ac mae gan hyn, yn ei dro, y potensial i gael effaith negyddol ar 
y gymuned. 

Cymru Iachach: Yn ogystal â risgiau amlwg tân a mwg ar 
iechyd o ganlyniad i losgiadau ac anadlu mwg, mae ein 
gwaith gydag asiantaethau iechyd wedi nodi bod yna 
risgiau gwirioneddol i iechyd o ddod i gysylltiad â sgil-
gynhyrchion tân. Mae mwg a fflamau yn weladwy ond, yn 
aml, nid yw sgil-gynhyrchion eraill llosgi mor amlwg, a 
gallant achosi risgiau difrifol a hirdymor i iechyd y 
cyhoedd, yn enwedig yn achos y rheiny sy’n ifanc, yn hen 
neu sydd eisoes â chyflyrau iechyd. 

Cymru sy’n Fwy Cyfartal: Gall cymunedau gael eu difetha o ganlyniad i danau a gyneuir 
yn fwriadol, ac mae ôl-effeithiau gweladwy tân yn cael effaith negyddol ar y gymuned 
honno. Yn aml, gall y difrod atal darpar fuddsoddwyr, yn ogystal ag effeithio ar lesiant. 

Cymru o Gymunedau Cydlynus: Mae’r mentrau y mae’r Gwasanaeth wedi’u rhoi ar waith 
i leihau nifer y tanau a gyneuir yn fwriadol yn canolbwyntio’n gryf ar sicrhau bod y gymuned 
yn chwarae ei rhan trwy nodi nad yw’r math hwn o ymddygiad a’r effaith y mae tanau 
bwriadol yn ei chael yn dderbyniol. Mae grwpiau cymunedol lleol yn aml yn fodd hanfodol o 
nodi risg a chefnogi partneriaid i hyrwyddo negeseuon diogelwch. 
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Amcan 3 
Cyflawni ein rhan ni o’r Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd a luniwyd gan Lywodraeth 
Cymru 

Rheswm Bob dydd, rydym yn delio â chanlyniadau Gwrthdrawiadau Traffig 
Ffyrdd, a’r effaith a gânt ar fywyd pobl a’n cymunedau. Rydym yn achub 
llawer mwy o bobl wedi’u hanafu o Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd nag o 
danau. 

Mae diogelwch ar y ffyrdd wedi gwella’n sylweddol yn y blynyddoedd 
diwethaf: yn 2014 cafodd cyfanswm o 8,208 o bobl eu hanafu o 
ganlyniad i wrthdrawiadau traffig ffyrdd – yng Nghymru, lladdwyd 103 o 
bobl ac anafwyd 1,160 o bobl yn ddifrifol. 

Mae ffigurau diweddar a ryddhawyd ar gyfer y flwyddyn a oedd yn 
dechrau ym mis Ebrill 2016 yn dangos nad yw Gwrthdrawiadau Traffig 
Ffyrdd yng Nghymru yn cyflawni’r targedau o ran lleihau anafiadau a 
nodwyd yn Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru. Mae’r 
Dangosyddion Strategol Allweddol ar ffyrdd Cymru, a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru, wedi’u gosod ar darged o 40%, ac mae’r ffigur 
cyfredol a adroddir yn 21%.  

Mae ein data yn dangos bod ymyraethau ac addysg diogelwch ar y 
ffyrdd yn allweddol i leihau nifer y gwrthdrawiadau ar ein ffyrdd, ac mae 
gan y Gwasanaeth rôl a rennir wrth gyflawni hyn ar y cyd â phartneriaid 
diogelwch ar y ffyrdd eraill.  

Camau 
Gweithredu 
Arfaethedig 

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 

• Cefnogi adolygiad Llywodraeth Cymru o Fframwaith Diogelwch ar y 
Ffyrdd Cymru trwy gyfrannu at bob un o’r ffrydiau gwaith adolygu.  

• Cyflawni elfen Newid Ymddygiad yr Adolygiad o’r Strategaeth a 
chyflwyno ein canfyddiadau i Lywodraeth Cymru.  

• Cynnal digwyddiad Diogelwch ar y Ffyrdd a fyddai’n dwyn ynghyd ein 
Partneriaid Diogelwch ar y Ffyrdd yng Nghymru i ymgysylltu ag 
amrywiaeth o yrwyr ynghylch negeseuon diogelwch allweddol, er 
enghraifft y PUMP ANGHEUOL. 

• Darparu gweithgareddau i wella diogelwch beicwyr modur ar ein 
ffyrdd ac annog unigolion i fynd ar Gyrsiau Diogelwch Beiciau Modur.  

• Datblygu Cwrs Ymyrraeth Amlasiantaeth ar Ddiogelwch Ieuenctid ar 
y Ffyrdd, sy’n targedu’r bobl ifanc hynny y nodwyd eu bod yn wynebu 
risg uchel o ganlyniad i’w hymddygiad ar y ffyrdd.  

• Targedu gweithgareddau ac ymyrraeth diogelwch ar y ffyrdd at yrwyr 
hŷn.  

• Defnyddio Profiadau Ymgolli trwy dechnoleg i gyflwyno’r peryglon o 
yrru’n anghyfrifol mewn ffordd well.  
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Canlyniadau 
Disgwyliedig 

Er mwyn ein galluogi i fesur cyflawniad yn unol â’r amcan hwn, rydym 
wedi ymrwymo i wneud y canlynol: 

• Defnyddio’r data cenedlaethol ar Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd ac 
anafiadau i fonitro canlyniadau pob ymyrraeth diogelwch ar y ffyrdd. 

• Datblygu ein hymyraethau trwy werthusiadau ôl-ymyrraeth.  
• Defnyddio’r targedau sydd yn Fframwaith Llywodraeth Cymru ar 

gyfer Diogelwch ar y Ffyrdd yng Nghymru.  
• Erbyn 2020, sicrhau gostyngiad o 40% yn nifer y bobl sy’n cael eu 

lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Cymru.  
• Erbyn 2020, sicrhau gostyngiad o 25% yn nifer y beicwyr modur sy’n 

cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Cymru.  
• Erbyn 2020, sicrhau gostyngiad o 40% yn nifer y bobl ifanc (rhwng 

16 a 24 oed) sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd 
Cymru.  

 
 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 

Parhawyd i gydweithio â’n partneriaid diogelwch ar y ffyrdd, a oedd yn cynnwys 
Awdurdodau Lleol. Roedd y cydweithio hwn wedi ein galluogi i gyflawni ein rhan o 
Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru. Yn sgil adolygiad o’r Fframwaith 
Diogelwch ar y Ffyrdd, rhoddwyd strwythur llywodraethu newydd ar waith i gynorthwyo 
gyda’r gwaith o’i gyflawni.  

Mae ein Pennaeth Atal ac Amddiffyn Corfforaethol bellach yn aelod o Fwrdd Diogelwch ar y 
Ffyrdd Llywodraeth Cymru. Mae’r penodiad hwn wedi galluogi i’r ffocws o safbwynt y 
Gwasanaeth Tân ac Achub gael ei ystyried yn y broses cynllunio strategol ar gyfer 
diogelwch ar y ffyrdd yng Nghymru yn y dyfodol.  

Llwyddodd y Gwasanaeth i gynnal yr ail fordaith geir amlasiantaeth ar faes Sioe Frenhinol 
Cymru ym mis Mehefin. Roedd digwyddiad Cruz Cymru yn cynnwys partneriaid o 
sefydliadau gwahanol ledled Cymru: Go Safe, Heddlu Dyfed Powys, ROSPA, a 
Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru a De Cymru. Roedd dros 3,000 o bobl yn 
bresennol yn y digwyddiad, a ddenodd dros 400 o geir. Roedd y tri Gwasanaeth Tân ac 
Achub yng Nghymru wedi canolbwyntio’n benodol ar ddiogelwch ar y ffyrdd, a chafwyd 
adborth cadarnhaol yn dilyn ein gwaith ymgysylltu â chynulleidfa darged ifanc. Cefnogwyd y 
digwyddiad hefyd gan 25 o wirfoddolwyr o’r Gwasanaeth a Sector Gwirfoddolwyr Heddlu 
De Cymru. Cynhaliwyd ôl-drafodaeth o’r digwyddiad ym mis Medi, a defnyddiwyd yr holl 
ganlyniadau a gofnodwyd i fireinio’r gwaith o gynllunio digwyddiad Cruz Cymru 2020.  

Parhawyd i ddarparu’r Cyrsiau Chwyldro Diogelwch Ieuenctid ar y Ffyrdd yn llwyddiannus 
yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Mae’r cwrs wedi’i dargedu at yrwyr ifanc, agored i 
niwed, sy’n debygol o fod yn gysylltiedig â digwyddiadau traffig ar y ffyrdd oherwydd gyrru 
gwrthgymdeithasol a digwyddiadau sy’n gysylltiedig â chyflymder. Buom yn defnyddio 
setiau rhith-realiti, a’n galluogodd i ddarparu rhagor o gyrsiau ledled cyffiniau ehangach yn 
ardal y Gwasanaeth. Cyflwynwyd yr ymyrraeth hon hefyd i grwpiau amrywiol, gan 
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ddefnyddio technoleg newydd i reoli’r dyfeisiadau trwy raglen yn y cwmwl. Darparwyd 
cefnogaeth hefyd i weithgareddau Gwylio Cyflymder Cymunedol (CSW), lle trefnodd 
grwpiau CSW lleol ddigwyddiadau i feithrin ymwybyddiaeth o beryglon goryrru trwy eu 
cymunedau a’r effaith y gallai hyn ei chael ar bobl leol ac ysgolion.  

Ym mis Medi 2018, cyfrannodd tîm Diogelwch ar y Ffyrdd y Gwasanaeth at Brosiect 
EDWARD (Diwrnod Ewropeaidd Heb Farwolaeth ar y Ffyrdd) trwy ymgymryd â 
gweithgareddau addysg ac ymyrraeth; aethom ati hefyd i feithrin ymwybyddiaeth o safonau 
diogelwch ar y ffyrdd gyda Phartneriaid ledled ardal y Gwasanaeth. Cafwyd adborth 
cadarnhaol gan bedwar Gwasanaeth Heddlu Cymru, a gadarnhaodd na chafwyd unrhyw 
farwolaethau ar y ffyrdd ar ddyddiad y fenter. Roedd hyn yn dyst i faint o ymwybyddiaeth o 
ddiogelwch ar y ffyrdd a ddarparwyd gan y Partneriaid Diogelwch ar y Ffyrdd, a hynny yn y 
cyfnod cyn y digwyddiad ac yn ystod diwrnod Prosiect EDWARD, fel ei gilydd.  

Cyflwynwyd nifer o ymyraethau Diogelwch ar y Ffyrdd ledled yr Ardaloedd Rheoli trwy 
weithio’n effeithiol mewn Partneriaeth. Roedd yr ymyraethau hyn yn cynnwys: ymyraethau 
Pass Plus, Dominos, Mega Drive a’r Cwrs Chwyldro. Defnyddiwyd dull gweithredu 
amlasiantaeth i fynd i’r afael â diogelwch ar y ffyrdd, sef yr Ymgyrch Dewisiadau, er mwyn 
cyrraedd a rhyngweithio â gyrwyr o bob oed, a’u haddysgu. Un enghraifft o addysg 
diogelwch ar y ffyrdd a gorfodaeth effeithiol a ddarparwyd gan yr Ymgyrch Dewisiadau 
oedd yr Ymgyrch Gwregysau Diogelwch ym mis Mawrth.  

Cafodd Cynllun y Gyrwyr Aeddfed hefyd ei gyflwyno yng Ngheredigion. Nod y cynllun oedd 
gwella sgiliau a gwybodaeth gyfredol gan hefyd gyflwyno syniadau megis delio â 
sefyllfaoedd sy’n achosi straen a chynllunio ar gyfer y dyfodol, a hynny er mwyn sicrhau 
bod gyrwyr aeddfed yn gyrru’n ddiogel yn hirach.  

Cafodd hyfforddiant Bikerdown Cymru, a oedd yn targedu beicwyr modur, ei gyflwyno’n 
llwyddiannus hefyd, gyda chynnydd yn nifer y digwyddiadau a ddarperid gan y 
Gwasanaeth. Nod yr hyfforddiant oedd lleihau nifer y beicwyr modur sy’n cael eu lladd a’u 
hanafu’n ddifrifol mewn damweiniau ffyrdd. Roedd yr hyfforddiant yn ymwneud â rheoli 
lleoliad Gwrthdrawiad Traffig Ffyrdd (RTC), rhoi cymorth cyntaf i’r sawl a anafwyd, a beicio 
modur mwy diogel. Roedd yr hyfforddiant yn ategu at weithdai Ymwybyddiaeth o Beryglon y 
rhaglen Beicio Diogel, a gyflwynir mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol, yr Heddlu ac 
Ymgyrch Darwin, sef ymgyrch diogelwch beiciau modur yr Heddlu.  

Yn ystod yr wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd ym mis Rhagfyr, buom yn ymgysylltu â nifer o 
bobl ifanc ledled ardal y Gwasanaeth. Arweiniodd hyn at lansio mentrau newydd ar gyfer 
Ffermwyr Ifanc Powys, Gyrwyr Ifanc Gŵyr a Chadetiaid y Fyddin Diriogaethol. Defnyddiwyd 
y system ymgolli 360 (rhith-wirionedd yn y dosbarth), a oedd yn ffordd newydd ac arloesol o 
ryngweithio â gyrwyr ifanc ac a alluogodd ymyrraeth fwy targededig ar gyfer cynulleidfa fwy. 
Roedd y pensetiau ymgolli yn cynnwys deunydd addysgol wedi’i fewnosod a oedd yn 
helpu’r myfyrwyr i ddelweddu a deall y negeseuon diogelwch ar y ffyrdd.  

At hynny, bu i ni adolygu’r dull o gofnodi ymyraethau diogelwch ar y ffyrdd, ynghyd â’u 
diwygio er mwyn caniatáu dull mwy ystyrlon o gasglu data. Roedd hyn yn cynnwys 
technegau gwerthuso a newid ymddygiad i amlygu canlyniadau llwyddiannus ac i helpu i 
wella’r gwaith a wneir ym maes diogelwch ar y ffyrdd yn barhaus. 
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GWIRIO’R DAITH – Mae taith y Gwasanaeth tuag at fodloni’r Amcanion a bennwyd, gan 
hyrwyddo ein cyfraniad i’r saith nod llesiant a gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, yn dechrau trwy wneud ‘newidiadau syml’. 

Amcan  
Gwella 

Cychwyn 
Arni 

Gwneud 
Newidiadau 
Syml 

Bod yn 
fwy 
mentrus 

Perchnogi 
ein 
huchelgais 

Arwain 
y ffordd 

Amcan 3 
 
Cyflawni ein rhan 
ni o’r Fframwaith 
Diogelwch ar y 
Ffyrdd a luniwyd 
gan Lywodraeth 
Cymru.  
 

     

 

Mae Amcan 3 wedi galluogi’r Gwasanaeth i fodloni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn y ffordd ganlynol: 

Cymru Lewyrchus:  Mae Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd yn cyfrif am nifer dinistriol o 
farwolaethau ac anafiadau ar ffyrdd Cymru bob blwyddyn. Yn ogystal â chael effaith enfawr 
ar deuluoedd a’r gymuned, bydd pob gwrthdrawiad yn cael effaith ariannol niweidiol, i ryw 
raddau, yn dibynnu ar y canlyniad. Mae’r colledion hyn yn codi o ganlyniad i gau ffyrdd a’r 
effaith y mae hyn yn ei chael ar yr economi, atgyweiriadau yn dilyn y gwrthdrawiadau ac, 
wrth gwrs, y difrod i’r cerbydau. Trwy weithio’n weithredol ac ar y cyd i leihau nifer y 
Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd, gellir lleihau’r costau ariannol a chymdeithasol hefyd. 

Cymru Gydnerth: Gall Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd achosi niwed 
i’r amgylchedd o ganlyniad i’r llygredd a achosir yn aml iawn yn dilyn 
y gwrthdrawiad. Mae lleihau cyflymder a hyrwyddo gyrru mwy diogel 
hefyd yn lleihau allyriadau cerbydau. 

Cymru Iachach: Mae marwolaethau ac anafiadau o ganlyniad i 
Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd yn cyfrif am gyfran sylweddol o’r holl 
ystadegau hyn. Mae hyn yn amlwg yn cael effaith ddinistriol ar yr 
unigolion dan sylw, ond mae hefyd yn faich enfawr ar asiantaethau 
iechyd, o’r ambiwlansys sy’n bresennol yn y digwyddiadau i’r costau 
gofal ac adsefydlu, a all fod yn syfrdanol. Mae anafiadau a achosir 
gan Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd yn aml yn newid bywydau ond 
hefyd, yn aml, yn rhai y gellir eu hosgoi. 

Cymru sy’n Fwy Cyfartal: Mae’r gwaith o ddarparu gwybodaeth a chyngor ar ddiogelwch 
ar y ffyrdd wedi’i dargedu at y grwpiau hynny y gwyddom eu bod yn wynebu mwy o risg o 
gael gwrthdrawiad. Gwyddom fod yr ymyrraeth hon yn gwella ymddygiadau gyrru ac yn 
lleihau’r risg i bawb. 
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Cymru o Gymunedau Cydlynus: Mae gan y Gwasanaeth amrywiaeth eang o fentrau i 
wella diogelwch ffyrdd Cymru. Mae cydweithio yn golygu y gallwn ddarparu negeseuon am 
ddiogelwch ar y ffyrdd trwy ddefnyddio amrywiaeth o bartneriaid a dulliau cyflwyno. 

 

Amcan 4 
Ein rôl yn y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, ynghyd â’r gwaith o weithredu eu 
Cynlluniau Llesiant. 
Rheswm Yn sgil cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015, roeddem wedi croesawu ein rôl fel partner statudol ym mhob 
un o’n chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  

Mae Asesiadau Llesiant, ymgyngoriadau a digwyddiadau ymgysylltu 
â’r cyhoedd ledled holl ardaloedd y Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus wedi llywio Blaenoriaethau Llesiant Cynllun Llesiant pob 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2018.  

Roedd pob Cynllun Llesiant yn amlinellu’r modd y byddai’r Bwrdd yn 
defnyddio’r pum ffordd o weithio, gyda’i gilydd, i wella’r nodau 
Llesiant ym mhob ardal leol a chyfrannu at y Nodau Llesiant 
cenedlaethol. 

Fel partner statudol, roeddem wedi ymrwymo i gynorthwyo gyda’r 
gwaith o gyflawni Amcanion Llesiant pob un o’n Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, gan sicrhau ein bod yn cydweithio â’n 
partneriaid er mwyn cefnogi nodau a blaenoriaethau’r Cynlluniau.  

Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau a chyngor i’n 
partneriaid, rhannu profiadau dysgu ac arfer gorau lle bo angen, yn 
ogystal â defnyddio ein hadnoddau ein hunain mewn ffordd 
gydweithredol gyda phartneriaid y Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus, i ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddelio â hen broblemau 
a phroblemau hanesyddol, a lleihau dyblygu, a hynny er mwyn 
diwallu anghenion ein cymunedau mewn ffordd well. Bydd hyn yn ei 
dro yn sicrhau ein bod yn gwella Darpariaeth y Gwasanaeth trwy 
gydweithio â phartneriaid y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.  
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Camau 
Gweithredu 
Arfaethedig 

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 

• Sicrhau bod amcanion perthnasol o bob Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn cael eu hymgorffori yn ein prosesau busnes. 

• Gweithio gyda’n partneriaid i nodi meysydd sydd o ddiddordeb i’r 
ddwy ochr ac a fydd yn helpu i gyflawni gofynion pob un o’r 
Cynlluniau Llesiant. 

• Cydlynu a chydamseru ein dulliau gweithredu gyda phartneriaid 
ein Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i sicrhau ein bod yn 
darparu’r gwasanaeth gorau posibl ar gyfer ein cymunedau.  

• Parhau i ymgorffori ethos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 ledled y Gwasanaeth.  

 
 

Canlyniadau 
Disgwyliedig 

Er mwyn ein galluogi i fesur cyflawniad yn unol â’r amcan hwn, 
rydym wedi ymrwymo i wneud y canlynol: 

• Bydd ffactorau a dangosyddion llwyddiant yn cael eu mesur o 
ran perfformiad trwy’r trefniadau craffu sydd ar waith yn yr 
Awdurdodau Lleol, ein Hawdurdod Tân ein hun, Llywodraeth 
Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, a bydd hyn yn 
sicrhau bod yr Amcanion Llesiant a nodir ledled ein chwe 
Chynllun Llesiant wedi cael eu cyflawni er budd y cyhoedd, gan 
ddefnyddio’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy a meddwl am yr 
effeithiau hirdymor ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 

Yn sgil cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, rydym wedi 
croesawu ein dyletswyddau a’n rôl fel partner statudol ledled ein chwe Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus. Rydym yn deall diben a nod y Ddeddf ac rydym wedi ymrwymo 
i sicrhau ein bod yn ystyried effaith hirdymor ein penderfyniadau ar y cymunedau yr ydym 
yn eu gwasanaethu.  

A ninnau’n Wasanaeth Tân ac Achub, roeddem wedi sicrhau bod ein Hamcanion Gwella yn 
cyfrannu at y saith Nod Llesiant trwy ddangos, yn ein Cynllun Corfforaethol, sut y mae pob 
un yn ein helpu i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, aethom ati i 
sicrhau bod ein Blaenoriaethau Strategol a’n Hamcanion Gwella ar gyfer cyfnod adrodd 
2018-19 yn cyd-fynd â’r Nodau Llesiant. Aed ati bob chwarter i ddarparu adroddiad i’r 
Pwyllgor Perfformiad, Archwilio a Chraffu; roedd y diweddariadau hyn yn cynnwys ein 
cynnydd o gymharu â’n cyfraniad at ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru). Ar gyfer pob Amcan Gwella, aethom ati i adrodd ar y statws Coch-Oren-Gwyrdd 
a’r canran o ran cwblhau, a’n galluogodd i fonitro cynnydd pob Amcan a’r cyfraniad at yr 
Amcanion Llesiant, yn ogystal â’n saith Blaenoriaeth Strategol. 
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Cyhoeddwyd Datganiad Llesiant gennym, a oedd yn nodi ein hymrwymiad i’r Ddeddf, a’r 
modd y bu i ni ein herio ein hunain i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio, a hynny heb 
gyfaddawdu ar y gwasanaethau a ddarparwn. Roedd y datganiad hefyd yn amlinellu ein 
gweithgareddau arfaethedig i ddangos ein cyfraniad i’r Ddeddf. 

Mae’r Gwasanaeth wedi parhau i chwarae rôl strategol ym mhob un o’r chwe Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn ardal yr Awdurdod. Roeddem wedi chwarae rhan annatod yn 
y gwaith o lunio’r Cynlluniau Llesiant, ac wedi arwain ar sawl agwedd ar eu datblygiad.  

Bu i ni arwain a chadeirio nifer o’r is-grwpiau cyflenwi ar gyfer pob un o’r Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, gan gynnwys y Grŵp Blynyddoedd Cynnar yn Sir Gaerfyrddin, 
Heneiddio’n Dda yng Nghastell-nedd Port Talbot, Seilwaith Trafnidiaeth ym Mhowys, 
Cymunedau Cryf yn Abertawe a Chydleoli ac Integreiddio gwasanaethau rheng flaen yng 
Ngheredigion. Roedd cynrychiolwyr o’r Gwasanaeth hefyd wedi arwain ar rai mentrau 
pwrpasol, a oedd yn cynnwys hyrwyddo a chynyddu nifer y diffibrilwyr cyhoeddus yn Sir 
Benfro, a mynediad atynt, a datblygu cytundeb rhannu gwybodaeth/data ledled sefydliadau 
yn Sir Gaerfyrddin.  

Cynhaliwyd gweithdy mewnol ar gyfer y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis 
Ionawr, a oedd yn asesu ac yn adolygu ein hymwneud â’r Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus a’u his-grwpiau, a hynny er mwyn sicrhau defnydd effeithiol o’n hadnoddau. Yn 
dilyn y gweithdy hwn, cynhaliwyd ymarfer mapio a nododd fod y Gwasanaeth yn cymryd 
rhan mewn 34 o ffrydiau gwaith gwahanol ledled y chwe Bwrdd.  

Roedd yr Uwch-reolwyr yn ymwneud yn helaeth â darparu gwybodaeth a llunio 
Adroddiadau Blynyddol y Cynllun Llesiant Lleol ar gyfer sylw’r Comisiynydd Llesiant. Bydd 
yr Adroddiadau Blynyddol hyn yn darparu arfarniad o gynnydd y flwyddyn gyntaf tuag at 
fynd i’r afael â’r Amcanion Llesiant a nodwyd yn y chwe Chynllun Llesiant.  

Gwnaed cynnydd tuag at gydweithredu ar draws ffiniau’r Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus ar faterion penodol, megis Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEau), a 
chynhaliwyd hefyd gyfarfod rhanbarthol o’r Byrddau, gyda chynrychiolaeth o Sir 
Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys, i drafod ffyrdd y gallent weithio gyda’i gilydd i 
fynd i’r afael â meysydd gwaith cyffredin.  

Roedd y rhan y bu i ni ei chwarae yn y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn arwyddocaol 
o ran llunio eu blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol a herio’r ffyrdd traddodiadol o feddwl ac o 
weithio, ynghyd â hyrwyddo arloesedd.  

 

GWIRIO’R DAITH – Mae taith y Gwasanaeth tuag at fodloni’r Amcanion a bennwyd, gan 
hyrwyddo ein cyfraniad i’r saith nod llesiant a gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, yn dechrau trwy wneud ‘newidiadau syml’. 

 

Amcan  
Gwella 

Cychwyn 
Arni 

Gwneud 
Newidiadau 
Syml 

Bod yn 
fwy 
mentrus 

Perchnogi 
ein 
huchelgais 

Arwain y 
ffordd 
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Amcan 4 
 
Ein rôl yn y 
Byrddau 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus, 
ynghyd â’r gwaith 
o weithredu eu 
Cynlluniau 
Llesiant. 

     

Mae Amcan 4 wedi galluogi’r Gwasanaeth i fodloni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn y ffordd ganlynol: 

Cymru Lewyrchus: Bydd y Gwasanaeth yn cyfrannu at Gymru 
Lewyrchus trwy ymgorffori ethos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 a chyflawni ein rôl fel aelodau statudol o’n 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Bydd hyn yn ein galluogi i 
chwarae ein rhan wrth greu cymdeithas arloesol, gynhyrchiol a 
charbon isel sy’n cydnabod terfynau’r amgylchedd byd-eang ac felly’n 
defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur. 

Cymru Gydnerth:  Bydd Cymru Gydnerth yn ein galluogi i 
gynorthwyo i greu cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd 
naturiol bioamrywiol ag ecosystemau gweithredol iach sy’n cefnogi cydnerthedd 
cymdeithasol, economaidd ac ecolegol, ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft, 
newid yn yr hinsawdd). 

Cymru Iachach: Bydd ymgorffori ethos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 ac ymgymryd â’n rôl o fod yn aelodau statudol o’n Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus, yn ein galluogi i gyfrannu at greu cymdeithas lle yr hyrwyddir lles corfforol a 
meddyliol pobl a lle y deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol. 

Cymru sy’n Fwy Cyfartal: Bydd ymgymryd â’n rôl o fod yn aelod statudol o’n Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn ein galluogi i gyfrannu at greu cymdeithas sy’n galluogi pobl i 
gyflawni eu potensial ni waeth beth yw eu cefndir na’u hamgylchiadau (gan gynnwys eu 
hamgylchiadau economaidd-gymdeithasol). 

Cymru o Gymunedau Cydlynus: Bydd yr Amcan Gwella hwn yn ein galluogi i gynorthwyo 
i gynnal cymunedau deniadol, hyfyw, diogel a chysylltiedig. 

Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu: Bydd ymgorffori ethos Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a chyflawni ein rôl o fod yn aelodau statudol 
o’n Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn ein galluogi i gyfrannu at greu cymdeithas sy’n 
hyrwyddo ac yn amddiffyn diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg, ac sy’n annog pobl i gymryd 
rhan yn y celfyddydau, chwaraeon a hamdden. 

Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang: Bydd y Gwasanaeth yn cyfrannu at Gymru sy’n 
Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang, a fydd yn ein galluogi i gyfrannu at greu cenedl sydd, wrth iddi 
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wneud unrhyw beth i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
Cymru, yn ystyried a all gwneud y fath beth gyfrannu mewn modd cadarnhaol at lesiant 
byd-eang. 

 

Amcan 5 
Cyfrannu at Rwydwaith newydd y Gwasanaethau Brys (ESN), a’i roi ar waith.  
 
Rheswm Mae’r gwasanaeth cyfathrebu cyfredol, Airwave, wedi 

gwasanaethu’r gwasanaethau brys yn effeithiol, ac, ar gyfartaledd, 
mae wedi bod ar gael 99.9% o’r amser oddi ar fis Ebrill 2010. Fodd 
bynnag, mae’n system ddrud, gyda chostau uchel bob blwyddyn 
fesul dyfais llaw neu ddyfais mewn cerbyd, ac mae ei galluoedd o 
ran data yn gyfyngedig.  

Nid yw’r system gyfredol ond yn addas ar gyfer cyfathrebu llais a 
throsglwyddo data cyfyngedig. Nid yw’r safonau technoleg sy’n 
ofynnol i ddarparu dewis amgen cwbl weithredol, a all fodloni 
gofynion trosglwyddo data presennol ac yn y dyfodol, yn bodoli eto. 

O’r herwydd, mae Swyddfa Gartref y Deyrnas Unedig, yn unol ag 
agenda digideiddio’r Llywodraeth, wedi cychwyn ar Raglen 
Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys (ESMPC) i ddarparu 
Rhwydwaith newydd ar gyfer y Gwasanaethau Brys (ESN).  

Bydd Rhwydwaith newydd y Gwasanaethau Brys (ESN) yn 
rhwydwaith cyfathrebu symudol ac iddo gwmpas eang, cadernid 
uchel, diogelwch priodol, a nodweddion diogelwch cyhoeddus. Bydd 
y Rhwydwaith yn galluogi’r tri gwasanaeth brys i gyfathrebu hyd yn 
oed dan yr amgylchiadau mwyaf heriol.  

Camau 
Gweithredu 
Arfaethedig 

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 

• Dechrau’r gwaith paratoi er mwyn ein galluogi i gyrchu’r ESN o 
fis Chwefror 2016 ymlaen.  

• Prynu’r galedwedd a’r feddalwedd ofynnol. 
• Paratoi’r rhwydweithiau perthnasol.  
• Darparu sesiynau hyfforddiant ac ymwybyddiaeth ar gyfer y staff.  

Canlyniadau 
Disgwyliedig 

Er mwyn ein galluogi i fesur cyflawniadau yn unol â’r amcan hwn, 
rydym wedi ymrwymo i wneud y canlynol: 

• Bydd llwyddiant yn cael ei fesur ar ôl cyflwyno cysylltiad cwbl 
weithredol â’r ESN.  

• Bydd gennym rwydwaith a system a fydd yn ein galluogi i ymateb 
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mewn modd integredig i ddigwyddiadau.  
• Bydd cydweithio â’n partneriaid yn sicrhau bod y Gwasanaeth yn 

fwy effeithlon a chosteffeithiol, a bydd yn gwella’r gwasanaeth yr 
ydym yn ei ddarparu ar gyfer ein cymunedau.  

 
 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 

Mae Rhaglen Rhwydwaith Cyfathrebu y Gwasanaethau Brys ar ei hôl hi o ganlyniad i nifer 
o broblemau sydd wedi oedi’r broses o’i rhoi ar waith.  
 
Cafodd proses Llywodraethu Cenedlaethol ac Ailosod ESMCP (Rhaglen Cyfathrebu 
Symudol y Gwasanaethau Brys), y Cynllun Cenedlaethol a’r Achos Busnes Llawn eu 
hadolygu, gyda Thîm Rhanbarthol Cymru Gyfan a Llywodraeth Cymru yn cymryd rhan. 
Mae sawl adolygiad cenedlaethol wedi cael eu cynnal ar lefel uchel, a chyfarfu Prif 
Swyddogion ledled y wlad â’r Is-ysgrifennydd Parhaol i drafod cyfleoedd a phryderon. 
Roedd yr Is-ysgrifennydd Parhaol yn eithaf cadarn wrth nodi mai’r ESN oedd y ffordd gywir 
ymlaen ar gyfer Cyfathrebu yn y Gwasanaethau Brys, a hynny am lu o resymau strategol, 
gweithredol ac ariannol. Er nad yw’r dyddiadau wedi’u cadarnhau eto ar gyfer darparu 
Rhwydwaith y Gwasanaethau Brys, rydym yn deall na fydd Cymru yn dechrau ar y broses 
lawn o drosglwyddo i’r Rhwydwaith cyn 2021.  
 
GWIRIO’R DAITH – Mae taith y Gwasanaeth tuag at fodloni’r Amcanion a bennwyd, gan 
hyrwyddo ein cyfraniad i’r saith nod llesiant a gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, yn dechrau trwy wneud ‘newidiadau syml’. 

Amcan  
Gwella 

Cychwyn 
Arni 

Gwneud 
Newidiadau 
Syml 

Bod yn fwy 
mentrus 

Perchnogi 
ein 
huchelgais 

Arwain y 
ffordd 

Amcan 5 
 
Cyfrannu at 
Rwydwaith 
newydd y 
Gwasanaethau 
Brys (ESN), a’i 
roi ar waith. 
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Mae Amcan 5 wedi galluogi’r Gwasanaeth i fodloni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn y ffordd ganlynol: 

Cymru Lewyrchus: Bydd yr ESN yn ateb arloesol ac unigryw i’r broses o ddarparu dull 
Cyfathrebu ar gyfer y Gwasanaethau Brys yn y Deyrnas Unedig, a bydd Cymru yn arwain y 
byd yn hyn o beth. Pan fydd yn gwbl weithredol, bydd yr ESN yn arbed costau sylweddol o 
gymharu â’r system gyfredol, a bydd yn cynnig rhagor o gyfleoedd i’r gweithlu yng Nghymru 
ymwneud â’r ESN trwy brosiectau cysylltiedig, er enghraifft gosod seilwaith, gosod 
cerbydau, ymgynghori, ac ati. 

Cymru Gydnerth: Bydd yr ESN yn darparu system gyfathrebu 
gydnerth ar gyfer yr wyth Sefydliad Gwasanaeth Brys yng 
Nghymru. 

Cymru o Gymunedau Cydlynus: Yn rhan o’r gwaith o 
gyflwyno’r ESN, bydd yn rhaid gwella 4G symudol ar rwydwaith 
EE. Bydd pob cymuned yn elwa ar hyn gan y byddant yn cael 
budd o well signal ar gyfer ffonau symudol a data symudol ledled 
sawl rhan o’r Dywysogaeth. Bydd hyn hefyd yn gwella diogelwch 
a chysylltedd cymunedau. 

Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang: Mae Rhwydwaith y 
Gwasanaethau Brys yn cael ei arloesi yn y Deyrnas Unedig, a phan fydd wedi’i gwblhau’n 
llwyddiannus gall llawer mwy o wledydd ledled y byd fynd ati i’w fabwysiadu. 
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Amcan 6 
Gweithredu’r opsiynau a ddatblygwyd o’r Rhaglen Adolygu Gwasanaethau.  
 

Rheswm Aethom ati i gynnal Adolygiad o Risgiau yn 2016-17, a’n galluogodd i 
ddeall y risgiau y mae ein cymunedau yn eu hwynebu, ac i sicrhau ein 
bod yn nodi’r ffordd fwyaf priodol o ddefnyddio ein gwasanaethau er 
mwyn lleihau’r risgiau hynny cymaint â phosibl. Trwy gynnal 
adolygiad o holl risgiau’r Gwasanaeth, bydd hyn yn ein galluogi i 
nodi’n glir y modd y gallwn gyfateb ein hadnoddau yn y ffordd orau i’r 
risgiau pennaf yn ein cymunedau.  

Yn ystod 2017-2018, roeddem wedi cwblhau sawl darn sylweddol o 
waith er mwyn creu sylfaen gadarn ar gyfer gwelliant parhaus ledled y 
Gwasanaeth. Roedd Cam 1 o’r Rhaglen Adolygu Gwasanaethau yn 
cynnwys casglu a dadansoddi data a oedd, o’u cyfuno â barn 
broffesiynol a sganio’r gorwel, yn ein galluogi i drawsnewid 
gwybodaeth yn ddirnadaeth.  

Aethom ati i ddefnyddio’r ddirnadaeth hon a barn broffesiynol ein pobl 
yn ystod Cam 2, a hynny er mwyn datblygu opsiynau cadarn a 
chynaliadwy ar draws pum llinyn Datblygiad Sefydliadol.  

Bydd gwaith y Rhaglen Adolygu Gwasanaethau yn sicrhau ein bod ni, 
fel corff sector cyhoeddus yng Nghymru, mor effeithiol ac effeithlon â 
phosibl wrth ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i’r cyhoedd yn 
y dyfodol, gwasanaethau a fydd yn amlygu gwerth rhagorol am arian.  

Camau 
Gweithredu 
Arfaethedig 

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 

• Gweithredu’r opsiynau a ddatblygwyd o’r Rhaglen Adolygu 
Gwasanaethau yn ystod 2018-2019. 

 
Canlyniadau 
Disgwyliedig 

Er mwyn ein galluogi i fesur cyflawniad yn unol â’r amcan hwn, rydym 
wedi ymrwymo i wneud y canlynol: 

• Mesur llwyddiant trwy werthuso’r opsiynau a roddir ar waith 
mewn modd ffurfiannol a chrynodol, gan fesur y gwahaniaeth 
rhwng y canlyniadau disgwyliedig a’r canlyniadau gwirioneddol.  

• Ymgysylltu â thîm gwella parhaus Academi Cymru Llywodraeth 
Cymru er mwyn meincnodi methodoleg ein dull gweithredu a’n 
gweithgareddau gwella parhaus. 
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Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 

Adolygiad sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac sy’n cael ei arwain gan risgiau yw’r Rhaglen 
Adolygu Gwasanaethau, ac mae wedi’i gynllunio i sicrhau bod ein hadnoddau yn cyfateb 
mewn modd effeithiol ac effeithlon i’r prif risgiau yn y cymunedau yr ydym yn eu 
gwasanaethu. 

Parhaodd y gwaith ar draws gwahanol linynnau’r broses Adolygu Gwasanaethau. 
Rhoddwyd tîm gweithredu pwrpasol ar waith i weithio trwy’r 71 o argymhellion a nodwyd o 
ganlyniad i’r adolygiad Ar Alwad. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, roedd 25 o’r 
argymhellion wedi cael eu rhoi ar waith. Roedd yr argymhellion yn ymwneud yn benodol â 
recriwtio a chadw, olynu/dyrchafu, a chynllunio a gwella argaeledd peiriannau. Argymhelliad 
arall ar gyfer gwella a nodwyd trwy’r Adolygiad oedd y dylid canolbwyntio ar ragor o 
gefnogaeth gan reolwyr ar gyfer Gorsafoedd Ar Alwad. Yn unol â’r argymhelliad hwn, aeth y 
Tîm Gweithredu Ar Alwad ati i gychwyn treial a oedd yn defnyddio rheolwyr canol presennol 
mewn adrannau arbenigol i gefnogi Gorsafoedd Ar Alwad.  

Roedd canlyniad yr Adolygiad wedi galluogi’r Gwasanaeth i drosglwyddo swyddogaethau 
penodol er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd yn well â meysydd cyfrifoldeb strategol, gan 
gynnwys: Symud Cydnerthedd Cenedlaethol i’r Gyfarwyddiaeth Ymateb, cysoni Prynu a 
Chyflenwadau â’r Adran Drafnidiaeth, a chysoni Cyd-raglen Rhyngweithredu y Gwasanaeth 
Brys (JESIP) â’n Hadran Datblygu Pobl. Bu’r broses o aildrefnu’r cyfrifoldebau hyn yn 
fuddiol gan eu bod yn cyd-fynd yn fwy naturiol â ffrydiau gwaith eraill yn y Gwasanaeth.  

Gwnaed cynnydd o ran y Prosiect T20, a gynlluniwyd i wella busnes trwy fapio prosesau 
busnes er mwyn nodi meysydd lle gellid sicrhau gwelliannau ac effeithlonrwydd. Bu yna 
gynnydd hefyd o ran gweithredu un llwyfan meddalwedd integredig, a hynny er mwyn 
sicrhau ffordd fwy cydlynus o ymdrin â’r gwaith a wneir gan y Gwasanaeth. Ar ôl iddo gael 
ei roi ar waith, bydd y llwyfan Firewatch yn sail ar gyfer nifer o welliannau i fusnes a 
phrosesau, gan gynnwys: cyflwyno taliadau digyffwrdd ar gyfer ein staff ar alwad, a fydd yn 
lleihau’r angen am brosesau papur a thrin a thrafod diangen.  

Oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth y Gwasanaeth, gohiriwyd y dyddiad y bydd 
cam cyntaf y llwyfan Firewatch yn mynd yn fyw tan fis Ebrill 2020.  

Roedd gwaith Rhaglen Adolygu Risgiau y Gwasanaeth wedi denu cryn sylw gan 
sefydliadau’r Sector Tân ledled y byd. Cysylltwyd â ni o bob cwr o’r Deyrnas Unedig, 
Ewrop, Gogledd America a’r Dwyrain Canol mewn perthynas â’r hyn a ddatblygwyd yn y 
Gwasanaeth. Roedd Uwch-swyddogion yn brif siaradwyr mewn sawl cynhadledd yn y 
Deyrnas Unedig ac Ewrop. Aethom ati’n helaeth hefyd i ymgysylltu â chyflenwyr a 
datblygwyr systemau TG ac offer technegol; mynegodd llawer ohonynt ddiddordeb mewn 
gweithio gyda ni i ddatblygu caledwedd ac offer y genhedlaeth nesaf.  
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Aed ati i archwilio agweddau eraill ar y gwaith Adolygu Gwasanaethau sy’n ymwneud ag 
ymateb gweithredol, a byddai hyn, yn y pen draw, yn arwain at well effeithlonrwydd yn y 
maes hwnnw. Roedd y meysydd a archwiliwyd yn cynnwys: cyflwyno peiriannau cryno a 
oedd yn fwy addas ar gyfer gweithredu yn y cymunedau gwledig; a hefyd newidiadau i 
agweddau ar ein gallu o ran achub technegol, a oedd yn cynnwys achub â rhaffau, achub 
unigolion bariatrig ac anifeiliaid mawr, achub dŵr a defnyddio cyfarpar awyr.  
 
Treialwyd y Peiriant Cryno, a bydd y gwerthusiad terfynol yn cael ei fwydo i Fframwaith 
Tendro Peiriannau Cymru Gyfan a’i ddefnyddio i lywio ein strategaeth ar gyfer adnewyddu’r 
fflyd yn y dyfodol. Bu’r treial yn hynod o werthfawr, gan iddo helpu i nodi nifer o welliannau 
technegol a materol i’r peiriant, a gafodd eu hadrodd yn ôl i’r gwneuthurwr.  

Yn dilyn ymarferion trawsfapio mewnol a gynhaliwyd yn rhan o’r broses weithredu ar draws 
gwahanol linynnau’r broses Adolygu Gwasanaethau, gwnaed gwelliant i’r Gwasanaethau a 
ddarperir gennym i gymunedau trwy adnoddau a rennir, ynghyd â’r ddarpariaeth yn y 
dyfodol o ran Ymateb i Ddigwyddiadau, ac Atal ac Amddiffyn.  

GWIRIO’R DAITH – Mae taith y Gwasanaeth tuag at fodloni’r Amcanion a bennwyd, gan 
hyrwyddo ein cyfraniad i’r saith nod llesiant a gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, yn dechrau trwy wneud ‘newidiadau syml’. 

Amcan  
Gwella 

Cychwyn 
Arni 

Gwneud 
Newidiadau 
Syml 

Bod yn 
fwy 
mentrus 

Perchnogi 
ein 
huchelgais 

Arwain y 
ffordd 

Amcan 6 
 
Gweithredu’r 
opsiynau a 
ddatblygwyd o’r 
Rhaglen Adolygu 
Gwasanaethau.  
 

     

 

 

 

Mae Amcan 6 wedi galluogi’r Gwasanaeth i fodloni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn y ffordd ganlynol: 

Cymru Lewyrchus: Bydd y Gwasanaeth yn cyfrannu at Gymru Lewyrchus trwy ystyried 
arferion gwaith mwy effeithiol er mwyn cynyddu cynhyrchiant a gwneud y defnydd gorau o 
adnoddau, a hynny wrth archwilio cyfleoedd i ddatblygu ein pobl ymhellach i fod yn 
ddinasyddion byd-eang. Mae’r broses Adolygu Gwasanaethau hefyd yn sicrhau defnydd 
effeithlon o arian cyhoeddus ar gyfer darparu gwasanaeth brys lle bo gweithgareddau atal 
ac amddiffyn yn parhau i leihau nifer y digwyddiadau y byddai’r Gwasanaeth yn eu 
mynychu fel arall. 
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Cymru Gydnerth: Trwy ystyried technoleg newydd ac arloesedd yn ein Gwasanaeth, lle y 
deellir ein heffaith ar yr amgylchedd yn well er mwyn gostwng yn ein hôl troed carbon, gan 
barhau o hyd i gynnal safon uchel o ran Cyflenwi Gwasanaeth. Bydd gweithredu’r broses 
Adolygu Gwasanaethau yn sicrhau y gwneir y defnydd gorau o bob agwedd ar Gyflenwi 
Gwasanaethau, a hynny trwy wneud defnydd effeithiol ac effeithlon 
o adnoddau ffisegol a dynol. 

Cymru Iachach: Cyfrannir at Gymru Iachach trwy ystyried iechyd 
meddwl a lles ein pobl wrth iddynt ymgymryd â’u rolau sy’n 
gysylltiedig â rôl ehangach ymatebydd brys, rolau sydd weithiau’n 
heriol, yn ogystal â sicrhau iechyd a lles yr holl aelodau staff trwy 
amrywiol fentrau sefydliadol. A thrwy ystyried ein gweithgareddau 
atal, ynghyd ag ymyraethau mwy cyfannol yn y cymunedau yr ydym 
yn eu gwasanaethu. 

Cymru sy’n Fwy Cyfartal: Bydd y Rhaglen Adolygu Gwasanaethau 
yn cynorthwyo o ran Cymru sy’n fwy Cyfartal trwy archwilio cyfleoedd ar gyfer datblygu ein 
pobl mewn modd mwy cyfannol er mwyn eu helpu i wireddu eu llawn botensial, ni waeth 
beth fo’u cefndir na’u hamgylchiadau. 

Cymru o Gymunedau Cydlynus: Cyfrannir at Gymru o Gymunedau Cydlynus trwy 
ystyried a defnyddio cyfleusterau yn y gymuned a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau 
a sectorau newydd, yn ogystal â rhai sy’n bodoli eisoes. Bydd hyn oll yn helpu i feithrin 
ymdeimlad o berthyn ac undod ymhlith y cymunedau sydd â chysylltiadau da. 
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Amcan 7 
Ymateb Meddygol i Dân.  
 

Rheswm Dechreuodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin 
Cymru (GTACGC) gyd-ymateb yn 1998. Yr orsaf gyntaf i ddarparu’r 
gwasanaeth hwn oedd Reynoldston ar Benrhyn Gŵyr. Oddi ar y 
cyfnod hwnnw, mae nifer y gorsafoedd sy’n cymryd rhan wedi 
cynyddu. 
Mae cyd-ymateb yn gynllun a grëwyd mewn cydweithrediad ag 
Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, lle mae personél 
y Gwasanaeth Tân ac Achub yn darparu ymateb cychwynnol i’r 
categorïau mwyaf difrifol o argyfyngau meddygol.  
At hynny, fel sefydliad achub bywyd, gellir galw ar ddiffoddwyr tân i 
ymateb i ystod eang o senarios yn rhan arferol o’u dyletswyddau, ac 
ar yr adegau hynny gallant ddod i gysylltiad â rhywun sydd wedi cael 
ataliad ar y galon, neu sydd mewn perygl o hynny. Mae natur 
anghysbell ac ynysig cymunedau GTACGC yn golygu bod 
adnoddau’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn aml yn gallu cyrraedd 
lleoliad digwyddiad cyn y bydd ambiwlans yn cyrraedd.  

Camau 
Gweithredu 
Arfaethedig 

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 

• Ymgysylltu’n weithredol ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru i nodi lle y gall darparu rhagor o dimau cyd-
ymatebwyr Tân ac Achub helpu i leihau’r amser a gymerir i 
ddarparu triniaeth feddygol frys i anafusion/gleifion, a chyflwyno 
cynlluniau newydd yn unol â hynny. 

• Gweithio’n agos gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru i nodi a darparu’r lefel ofynnol o hyfforddiant i 
sicrhau y gall criwiau cyd-ymatebydd/ymateb meddygol wneud y 
mwyaf o’u potensial i achub a chynnal bywyd mewn argyfyngau 
meddygol.  

• Monitro ac adolygu gweithgarwch ymateb meddygol, ac ymateb i 
wersi a ddysgwyd er mwyn sicrhau bod criwiau wedi cael eu 
paratoi, eu cyfarparu a’u diogelu’n briodol wrth ymgymryd â’u rôl.  

• Ymgysylltu’n weithredol â staff, a monitro effaith bosibl galwadau 
meddygol ar les ac effeithiolrwydd trefniadau Llesiant Meddwl y 
Gwasanaeth; a nodi a gweithredu gwelliannau a mesurau 
ychwanegol, yn ôl yr angen.   

• Gweithio gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru i ddatblygu protocol ar gyfer rhannu data a gwybodaeth.  
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• Ymgysylltu â rheolwyr ymateb yn yr ardal reoli i amlygu eu rôl o 
ran rheoli gweithgareddau timau cyd-ymatebwyr o ddydd i ddydd, 
a hynny er mwyn datganoli cyfrifoldeb am berfformiad effeithiol 
cyd-ymatebwyr i’r ardaloedd rheoli gweithredol.  

Canlyniadau 
Disgwyliedig 

Er mwyn ein galluogi i fesur cyflawniad yn unol â’r amcan hwn, rydym 
wedi ymrwymo i wneud y canlynol: 

• Monitro a lledaenu canlyniadau adolygiadau, ymchwiliadau ac 
ôl-drafodaethau.  

• Casglu data perfformiad a rheoli.  

• Casglu tystiolaeth o ganlyniadau ac ymarferion digwyddiadau 
gweithredol a gipiwyd trwy’r system Cymorth ac Adolygu 
Gweithredol. 

• Cynnal cyfarfodydd perfformiad rheolaidd gydag 
Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. 

• Gwella’r canlyniadau perfformiad ar gyfer Ymddiriedolaeth 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.  

 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 

Roedd Ymateb Meddygol y Gwasanaeth i Dân wedi darparu ymateb brys i gefnogi’r 
“gadwyn oroesi” ar ran Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, ac i’w chefnogi. 
Roeddem wedi ymateb i bedwar prif fath o alwad glinigol, sef Ataliad y Galon, 
Anymwybyddiaeth, Rhwystr yn y Llwybr Anadlu a Gwaedlif Difrifol, ynghyd â digwyddiadau 
eraill lle roedd ymatebwyr y Gwasanaeth Tân yn gallu ychwanegu gwerth gyda’u 
hyfforddiant trawma.  

Mae Ymateb Meddygol i Dân (FMR) yn gweithredu model dwy lefel, gydag ymatebwyr yn 
darparu ymateb brys ar gyfer codau coch ac ambr y System Dosbarthu Blaenoriaeth 
Feddygol (MPDS). Darparwyd FMR Lefel 1 gan bersonél mewn gorsafoedd Diffibriliwr yn 
unig, gyda’r personél yn ymateb i’r codau MPDS a oedd yn cyd-fynd â’u cymhwysedd a’u 
lefel hyfforddiant. Mae gan y staff hyn y cymhwyster Gofal Brys Ar Unwaith (IEC), ac 
roeddent wedi cwblhau sesiwn ar ymwybyddiaeth o brosesau cynnal bywyd sylfaenol a 
diffibriliwyr, a ddarparwyd mewn cydweithrediad â Cariad, sef sefydliad elusennol sy’n 
cefnogi GTACGC gyda hyfforddiant ar ddiffibriliwyr. Mae yna 15 o orsafoedd FMR Lefel 1 
yn y Gwasanaeth. Roedd staff o orsafoedd FMR Lefel 1 yn bresennol mewn 59 o achosion 
o ataliad y galon, a chafwyd cyfanswm cyfunol o naw digwyddiad o Ddychweliad 
Cylchrediad Digymell (ROSC).  

Darparwyd FMR Lefel 2 gan bersonél mewn gorsafoedd cyd-ymatebydd a ymatebodd i 
godau MDPS, yn unol â’u cymhwysedd a’u lefel hyfforddiant. Mae’r staff hyn wedi dilyn y 
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cwrs IEC ac wedi cwblhau cwrs pontio deuddydd. Mae gan y Gwasanaeth 19 o orsafoedd 
sy’n ymgymryd ag FMR Lefel 2, ac a fynychodd gyfanswm o 1,322 o ddigwyddiadau Lefel 
2, gyda chyfanswm cyfunol o 16 o Ddychweliadau Cylchrediad Digymell (ROSC).  

Roedd cynnydd y trafodaethau cyflog cenedlaethol parhaus wedi effeithio ar gynnydd yn y 
maes Ymateb Meddygol i Dân, ac roedd hyn hefyd wedi arwain at lai o ymateb gweithredol 
ar gyfer digwyddiadau’n ymwneud ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.  

Buom yn cydweithio ymhellach ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a 
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ynghylch cyflwyno cwrs IEC cyfredol newydd, 
ynghyd â dichonoldeb secondio rhywun arall o’r Ymddiriedolaeth i gynorthwyo gyda’r 
gwaith o uwchsgilio hyfforddwyr a sicrhau ansawdd cyrsiau.  

 

GWIRIO’R DAITH – Mae taith y Gwasanaeth tuag at fodloni’r Amcanion a bennwyd, gan 
hyrwyddo ein cyfraniad i’r saith nod llesiant a gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, yn dechrau trwy wneud ‘newidiadau syml’. 

Amcan  
Gwella 

Cychwyn 
Arni 

Gwneud 
Newidiadau 
Syml 

Bod yn 
fwy 
mentrus 

Perchnogi 
ein 
huchelgais 

Arwain y 
ffordd 

Amcan 7 
 
Ymateb 
Meddygol i 
Dân.  
 
 

     

 

Mae Amcan 7 wedi galluogi’r Gwasanaeth i fodloni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn y ffordd ganlynol: 

Nod ymateb meddygol i dân yw sicrhau bod Cymru yn genedl iachach, a hynny trwy 
alluogi’r Gwasanaeth i gefnogi ein partneriaid meddygol trwy ddarparu ymyraethau 
meddygol sy’n achub bywyd, ar unwaith, i gymunedau yn ardal ein Gwasanaeth. Bydd hyn 
yn ei dro yn galluogi cymunedau i fod yn fwy cydlynus a chydnerth. 
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Amcan 8 
Ein hymateb i ddigwyddiadau yn ymwneud â dŵr, a datblygu ein rôl o ran addysgu a 
chynghori cymunedau.  
 
Rheswm Yn bennaf o ganlyniad i’r newid yn yr hinsawdd, mae mwy a mwy o 

alw ar Ddiffoddwyr Tân yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru i 
ymateb i lifogydd, a hynny er mwyn achub unigolion ac amddiffyn 
eiddo rhag effeithiau difrodol dŵr a halogiad.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod hyn trwy osod Dyletswydd 
Statudol ar y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru i ymateb i 
lifogydd ac i gyflawni achub dŵr.  

Er bod gweithdrefnau gweithredol, cyfarpar a gofynion hyfforddi 
wedi’u hymgorffori’n dda, mae yna resymau cymhellol i ni 
ddefnyddio ein gwybodaeth a’n profiad i helpu cymunedau i’w 
hamddiffyn eu hunain rhag effeithiau digwyddiadau sy’n gysylltiedig 
â dŵr, a hynny trwy atal ac addysg.  

Trwy ddarparu addysg a chyngor i’n cymunedau, bydd y bobl sy’n 
byw yn ein cymunedau yn fwy ymwybodol o risgiau ac yn gallu eu 
hamddiffyn eu hunain, eu hadeiladau a’u heiddo yn well.  

Camau 
Gweithredu 
Arfaethedig 

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 

• Llunio mentrau atal/rhaglenni addysgol i helpu’r bobl sy’n byw yn 
ein cymunedau i’w hamddiffyn eu hunain rhag effeithiau 
digwyddiadau sy’n ymwneud â dŵr.  

• Gweithio gyda sefydliadau eraill a’n cymunedau i ddarparu 
rhaglenni addysgol ac ataliol, a chynnig cyngor ac arweiniad i’r 
rhai sydd mewn perygl o ddigwyddiadau cysylltiedig â dŵr.  

 

Canlyniadau 
Disgwyliedig 

Er mwyn ein galluogi i fesur cyflawniad yn unol â’r amcan hwn, 
rydym wedi ymrwymo i wneud y canlynol: 

• Monitro a lledaenu canlyniadau adolygiadau, ymchwiliadau ac ôl-
drafodaethau.  

• Casglu a dadansoddi data rheoli perfformiad i lywio ein 
penderfyniadau yn y dyfodol. 

• Casglu tystiolaeth o well canlyniadau cymunedol a gipiwyd trwy’r 
System Dysgu Gweithredol. 

• Monitro ein perfformiad ac adrodd arno yn unol â rhaglen 
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Cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru (Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  

 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 

Ym mis Ebrill 2017, gosodwyd dyletswydd statudol ar Wasanaethau Tân ac Achub Cymru i 
ymateb i argyfyngau yn ymwneud â llifogydd. Aeth Llywodraeth Cymru ati i sicrhau bod 
arian grant ar gael ar gyfer amnewid asedau cyfarpar achub dŵr presennol, gan gynnwys 
cerbydau brys, cychod a chyfarpar amddiffynnol personol. Cafodd yr asedau a brynwyd eu 
hymgorffori yn y Gwasanaeth trwy gyfrwng hyfforddiant a dosbarthu’r cyfarpar. Roedd y 
chwe Gorsaf Achub Dŵr Cyflym yn gwbl weithredol gyda’r cyfarpar newydd ac wedi 
perfformio’n dda yn y digwyddiad mawr cyntaf yn ymwneud â llifogydd, ym mis Hydref 
2018, sef Storm Callum. Mae gan y cerbydau newydd allu 4x4, sy’n eu galluogi i gael 
mynediad i dir heriol mewn ardaloedd anghysbell. Cyflwynwyd hyfforddiant ymgyfarwyddo 
gan yr Adran Hyfforddi cyn i’r cerbydau gael eu defnyddio ym mis Gorffennaf 2018.  
 
Roeddem yn bresennol mewn nifer o ddigwyddiadau “adrodd am unigolyn”, ac yn 
allweddol, ochr yn ochr ag asiantaethau partner, mewn chwiliadau am “unigolyn coll”, lle 
roedd angen Technegwyr Dŵr Cyflym ac asedau dŵr i gynorthwyo’r ymateb gweithredol.  
 
Croesawyd grŵp Achub Dŵr a Llifogydd Mewndirol Cymru atom ym mis Ebrill, a daeth hyn 
â’r holl asiantaethau ymateb o bob cwr o Gymru ynghyd i drafod datblygu arfer gorau a 
gweithio mewn partneriaeth. Oherwydd ansicrwydd Brexit, gofynnodd Fforwm Lleol Cymru 
Gydnerth Dyfed Powys ar Brexit i’r Gwasanaeth ohirio’r Ymarfer Cwrwgl tan fis Hydref 
2019. Roedd gohirio’r Ymarfer Cwrwgl ddwywaith yn ystod 2018-19 wedi effeithio ar allu’r 
Gwasanaeth a’r partner amlasiantaeth i brofi ein hymateb i ddigwyddiad mawr yn ymwneud 
â llifogydd. Disgwylir i’r digwyddiad gael ei gynnal ym mis Hydref 2019, a bydd hyn, 
gobeithio, yn datrys y sefyllfa o ran profi ein hymateb i ddigwyddiad mawr yn ymwneud â 
llifogydd.  
 

Mae’r Gwasanaeth yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau diogelwch dŵr i 
ddarparu neges gyson ar ddiogelwch dŵr, ac wedi darparu ymyraethau diogelwch dŵr 
mewn ardaloedd risg uchel a hyrwyddo diogelwch dŵr mewn digwyddiadau mawr.   
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GWIRIO’R DAITH – Mae taith y Gwasanaeth tuag at fodloni’r Amcanion a bennwyd, gan 
hyrwyddo ein cyfraniad i’r saith nod llesiant a gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, yn dechrau trwy wneud ‘newidiadau syml’. 

Amcan Gwella Cychwyn 
Arni 

Gwneud 
Newidiadau 
Syml 

Bod yn 
fwy 
mentrus 

Perchnogi 
ein 
huchelgais 

Arwain y 
ffordd 

Amcan 8 
 
Ein hymateb i 
ddigwyddiadau 
yn ymwneud â 
dŵr, a datblygu 
ein rôl o ran 
addysgu a 
chynghori 
cymunedau  
 

     

  

Mae Amcan 8 wedi galluogi’r Gwasanaeth i fodloni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn y ffordd ganlynol: 
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Cymru Lewyrchus: Byddwn yn cyfrannu at Gymru fwy llewyrchus trwy barhau i ddarparu 
gweithgareddau atal yn gysylltiedig â Llifogydd ac Achub Dŵr er mwyn lleihau nifer y 
digwyddiadau Llifogydd a’r mathau, ynghyd â’u canlyniadau ledled Cymru. 

Cymru Gydnerth: Byddwn yn gweithio gyda chymunedau i ddod yn rhan o’r atebion lleol ar 
gyfer rheoli’r perygl o lifogydd, gan feithrin ymwybyddiaeth o’r risg o lifogydd a’u 
canlyniadau. Byddwn hefyd yn parhau i ymgysylltu â phartneriaid cydweithredol i leihau 
nifer y Marwolaethau ac Anafiadau a achosir gan ddigwyddiadau’n ymwneud â Llifogydd a 
Dŵr. 

Cymru Iachach: Byddwn yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid allweddol i ddarparu 
gweithgareddau ataliol. Bydd ein gallu i ymateb yn cael ei ddatblygu yn unol â disgwyliadau 
cenedlaethol, gan greu Cymru iachach trwy leihau nifer y digwyddiadau a sicrhau model 
darparu mwy cadarn. 

Cymru o Gymunedau Cydlynus: Byddwn yn parhau i ymgysylltu â chymunedau a 
phartneriaid cydweithredol ym mhob maes cynllunio ac ymateb er mwyn sicrhau ymagwedd 
fwy cydlynus at lifogydd a digwyddiadau achub dŵr, a thrwy leihau digwyddiadau achub 
dŵr a llifogydd. 

 
 

 

 

Amcan 9 
Buddsoddi yn ein pobl 
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Rheswm Ym mis Mawrth 2015, dyfarnwyd achrediad Aur Buddsoddwyr 
mewn Pobl i’r Gwasanaeth, a gafodd ei ailwerthuso a’i ardystio 
gan Buddsoddwyr mewn Pobl mewn Adolygiad Canol Tymor a 
gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016.  

Yn unol â’r amrywiaeth o ddogfennau canllaw sy’n amlinellu sut y 
mae’n rhaid cyflawni a chynnal cymhwysedd, mae ein hachrediad 
Buddsoddwyr mewn Pobl cyfredol yn cydnabod bod gan ein 
gweithwyr sgiliau a chymwysterau sy’n cyd-fynd â Safonau 
Galwedigaethol Cenedlaethol ar draws fframweithiau proffesiynol y 
Gwasanaeth Tân ac Achub.  

Trwy waith y timau Adnoddau Dynol, Datblygu Pobl a Chyflenwi 
Hyfforddiant, nod y Gwasanaeth yw cynnal y lefel hon o achrediad 
Buddsoddwyr mewn Pobl er mwyn sicrhau bod egwyddorion 
perfformiad uchel yn cael eu rheoli a’u datblygu yn unol â rolau 
pobl.  

Mae’r Gwasanaeth yn hyrwyddo Adolygiad o Ddatblygiad Unigol 
bob blwyddyn, gyda’r nod o wirio bod gan weithwyr ar bob lefel y 
sgiliau, y cymwyseddau a’r cymwysterau angenrheidiol i gyflawni 
eu rolau yn effeithiol.  

Camau 
Gweithredu 
Arfaethedig 

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, dywedasom y byddem yn gwneud 
y canlynol: 

• Ymgorffori diwylliant dysgu sy’n diwallu anghenion ein 
Gwasanaeth ar hyn o bryd ac yn y dyfodol trwy gynnal ein 
hadolygiadau cyfnodol o’n Llwybrau Datblygu Strategol.  

• Ymgorffori fframwaith Rheoli Talentau a fydd yn nodi’r unigolion 
mwyaf talentog yn ein sefydliad, naill ai oherwydd eu potensial 
uchel ar gyfer y dyfodol neu oherwydd eu rolau sy’n bwysig i’r 
busnes. Bydd y cysylltiad sy’n bodoli rhwng talent, rheoli talent, 
a chynllunio ar gyfer olyniaeth yn cefnogi’r ffordd y mae 
GTACGC yn nodi, integreiddio, meithrin, cymell a chadw’r 
unigolion mwyaf talentog.  

• Sicrhau y bydd y cysyniadau rheoli talent a chynllunio ar gyfer 
olyniaeth yn cynnwys rheoli perfformiad a chynllunio 
datblygiad. Bydd y cysyniadau hyn yn cefnogi’r gwaith o 
gynllunio’r gweithlu a recriwtio a chynefino mewn modd 
effeithiol, ynghyd â datblygu gyrfa. 

• Datblygu modelau hyfforddi a mentora a fydd yn sail i bob 
agwedd ar gamu ymlaen mewn gyrfa. Bydd y modelau hyn yn 
cael eu hymgorffori ar bob lefel yn y sefydliad er mwyn sicrhau 
bod rheolwyr newydd yn cael eu huwchsgilio yn fewnol, a bod 
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ganddynt y cymwyseddau angenrheidiol i gyflawni ar lefel uchel 
yn eu rolau.  

• Archwilio’r holl gyfleoedd i ddysgu gan bartneriaid a 
chydweithio â nhw trwy’r Pwyllgor Materion Cenedlaethol, y 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Fforymau Cymru 
Gydnerth Lleol, yn ogystal â rhanddeiliaid eraill, yn ystod 2018-
2019. 

• Sicrhau bod ein gweithwyr yn gweithio mewn amgylchedd sy’n 
eu hamddiffyn rhag gwahaniaethu wrth iddynt gyflawni eu 
dyletswyddau. 

• Sicrhau bod ein swyddogaethau ymchwil a datblygu yn edrych 
y tu hwnt i Sector Tân y Deyrnas Unedig am atebion arloesol ar 
gyfer y dyfodol; proses barhaus yn ystod y pum mlynedd nesaf. 

• Sicrhau bod cymwyseddau a Sgiliau Risg-gritigol yn 
adlewyrchu proffiliau risg ein Cymunedau yn gywir, a hynny yn 
rhan o broffiliau risg y Gorsafoedd a’r Adrannau, a’r Cynlluniau 
Hyfforddi dilynol sy’n deillio o hynny. 

• Ymgysylltu â Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru a 
De Cymru i gaffael a datblygu’r llwyfan dysgu electronig, 
learnPro, fel bod y deunyddiau dysgu mwyaf diweddar ar gael i 
bersonél ledled y Gwasanaeth.  

Canlyniadau 
Disgwyliedig 

Er mwyn ein galluogi i fesur cyflawniad yn unol â’r amcan hwn, 
rydym wedi ymrwymo i wneud y canlynol: 

• Archwilio pdrPro a’r Matrics Sgiliau Risg Critigol er mwyn 
sicrhau cydymffurfiaeth â’r gofynion, gan gynnwys cysylltiadau 
â’r llwybrau sefydliadol. 

• Defnyddio’r Fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl i werthuso 
effaith hyfforddiant a mentora ar y Gwasanaeth. 

• Defnyddio proses werthuso i amlygu’r modd yr oeddem wedi 
defnyddio arloesedd i ddarparu gwell canlyniadau ar gyfer 
cymunedau.  

• Defnyddio gwybodaeth am fusnesau yn sail i wella Ymatebion 
Brys a Diogelwch Cymunedol.   
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Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 

Yn dilyn proses helaeth a thrylwyr, a oedd yn cynnwys arolwg ar-lein, cyfweliadau ac 
adolygiad ar y safle, llwyddodd y Gwasanaeth i ennill Gwobr Platinwm Generation Six, a 
ddelir gan 1% yn unig o’r 15,000 o sefydliadau Buddsoddwyr mewn Pobl achrededig ledled 
y byd. Cadarnhaodd Buddsoddwyr mewn Pobl mai GTACGC oedd yr unig Wasanaeth Tân 
ac Achub yn y byd i gael y wobr fawreddog hon.  

Rydym wedi cynnal seminarau cyn ymddeol i roi’r cyngor a’r arweiniad angenrheidiol i 
weithwyr sy’n agos at oedran ymddeol, a hynny er mwyn cefnogi eu cyfnod pontio i 
ymddeoliad, gan gyfeirio’n benodol at bensiynau a chynllunio ariannol. Roedd y seminarau 
ymddeol ar gael i weithwyr o bob sector o’r Gwasanaeth, gan gynnwys Amser Cyflawn, 
Rheoli Tanau, Ar Alwad a Staff Cymorth. 

Bu’r Gwasanaeth yn cydweithio â phartneriaid yn y sector cyhoeddus yn ardal Canolbarth a 
Gorllewin Cymru i gytuno ar amserlen ar gyfer yr ymarferion ymgynghori rhanbarthol nesaf 
mewn perthynas â Chynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024, gan sicrhau’r dull gorau o 
gynnal proses ymgynghori effeithiol yn hyn o beth.  

Roedd y Gwasanaeth wedi cefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth trwy 
gyhoeddi postiadau ar y cyfryngau cymdeithasol bob awr trwy gydol y dydd, gan gydnabod 
ymdrechion a chyflawniadau detholiad o’n personél benywaidd. Aethom ati hefyd i nodi Mis 
Hanes LGBT ym mis Chwefror trwy ddosbarthu gwybodaeth yn fewnol am gerrig milltir 
allweddol yn Hanes LGBT.  

Bu i ni lofnodi’r Siarter Dying to Work, a fydd yn sicrhau y bydd y Gwasanaeth yn 
cynorthwyo, yn amddiffyn ac yn arwain unrhyw weithiwr, trwy gydol ei gyflogaeth, os bydd 
yn cael diagnosis o salwch angheuol. 

Cynhaliwyd hyfforddiant ymchwilio, a hwyluswyd gan ACAS ac a oedd yn ymdrin â gofynion 
prosesau ymchwiliadau Disgyblu. Anelwyd yr hyfforddiant at Reolwyr Canol yn y 
Gwasanaeth, a bydd yn galluogi’r gweithwyr perthnasol i fod yn fwy hyderus wrth gynnal 
ymchwiliadau, gan wybod eu bod yn cynnal prosesau o’r fath yn unol â gofynion 
gweithdrefnau cydnabyddedig ac arfer gorau. 

Gwnaed peth gwaith mewn perthynas â chysoni’r gweithdrefnau ar wahân sy’n gysylltiedig 
â phobl ac sy’n ymwneud â’r Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, lle 
mae gweithwyr o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydweithio. Cafodd nifer o weithdrefnau eu 
hailddosbarthu er mwyn cysoni Amodau Gwasanaeth.  

Cwblhaodd yr Adran Cyflenwi Hyfforddiant waith ar gynllun hyfforddi 2019-20, a fydd yn 
darparu cyfres lawn o gyrsiau Risg-gritigol ledled y Gwasanaeth. Yn ystod un chwarter, 
dyrannwyd 200 o leoedd ar gyfer cyrsiau Cychwynnol Risg-gritigol, ynghyd â 350 o leoedd 
ar gyfer cyrsiau diweddaru ac asesiadau. Roedd digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus ar gyfer hyfforddwyr hefyd wedi’u cynnwys yn y cynllun, ynghyd â diwrnodau a 
neilltuwyd ar gyfer datblygu cyrsiau er mwyn sicrhau bod cyrsiau’n cydymffurfio â’r 
Canllawiau Gweithredol Cenedlaethol a gyflwynwyd. 
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Roeddem wedi ailgyflwyno hyfforddiant Awyru Pwysedd Positif (PPV), sef dull arall o 
ddiffodd tanau mewn eiddo sy’n gwella diogelwch diffoddwyr tân trwy yrru nwyon tân poeth 
allan o’r adeilad cyn i’r criwiau fynd i mewn i’r ardal risg.  

Darparwyd hyfforddiant ar Wrthdrawiad Traffig Ffyrdd, a oedd yn galluogi dull mwy hyblyg a 
lleol o ymdrin â’r math hwn o hyfforddiant. Roedd yr hyfforddiant hwn yn cefnogi 
canlyniadau Rhaglen Adolygu Risgiau y Gwasanaeth, lle bydd sgiliau a chymwyseddau 
risg-gritigol yn cael eu diweddaru a’u haddysgu yn ystod cyfnodau ymarfer, gan ddileu’r 
angen i bersonél gymryd gwyliau blynyddol er mwyn cynnal y cymwyseddau risg-gritigol. 
Mae’r fenter hon wedi cynyddu effeithlonrwydd a hefyd wedi darparu dull mwy costeffeithiol 
o hyfforddi personél.  

Yn rhan o’n trefniadau ar gyfer cynllunio’r gweithlu, cyflogwyd 12 o ddiffoddwyr tân amser 
cyflawn gennym ym mis Medi, a chwblhawyd proses o dderbyn gweithwyr a drosglwyddwyd 
o’r tu allan. At hynny, cafodd pum Diffoddwr Tân Ar Alwad eu dyrchafu i swyddi Rheolwr 
Criw Amser Cyflawn yn ystod mis Tachwedd 2018, gan amlygu’r cyfleoedd i bersonél Ar 
Alwad sicrhau swyddi rheolwr goruchwylio Amser Cyflawn trwy lwybrau datblygu 
cydnabyddedig.  

Aeth y gwaith ar y prosiect Trawsnewid Adnoddau Dynol yn ei flaen, gyda’r nod o ddarparu 
gwasanaethau i’r sefydliad trwy fodel partneriaethau busnes. Cynhaliwyd cyfarfodydd 
unigol rhwng yr Adran Adnoddau Dynol a Phenaethiaid Adrannau ac Ardaloedd Rheoli. 
Cynhaliwyd nifer o sesiynau briffio ar gyfer Trawsnewid Adnoddau Dynol/Rheolwyr Llinell, a 
oedd yn rhan o’r broses ymgynghori ar fodel gweithredu newydd yr adran Adnoddau Dynol. 

Datblygwyd a chyflwynwyd rhagor o sesiynau briffio ar gyfer rheolwyr llinell. Nod y sesiynau 
briffio oedd atgyfnerthu cyfrifoldebau rheolwyr mewn perthynas â gweithgareddau rheoli 
pobl, ynghyd  gosod paramedrau clir rhwng rolau rheolwyr llinell a rôl Adnoddau Dynol. 
Aeth y Prosiect Trawsnewid Adnoddau Dynol ati hefyd i ystyried lleihau dyblygu, 
awtomeiddio prosesau a datganoli cyfrifoldeb am faterion yn ymwneud â phobl i’r meysydd 
cywir yn y Gwasanaeth.  

Cyflwynwyd sesiynau hyfforddi ar Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb i reolwyr yn y 
Gwasanaeth; mae’n ofynnol iddynt gwblhau’r Asesiadau yn rhan o’u rolau.  

Cwblhawyd yr hyfforddiant yn y Gwasanaeth ar Reoli Risgiau Trawma. Gwnaethpwyd hyn 
mewn ymgynghoriad â’r cyrff cynrychiadol, a lluniwyd dogfen ganllaw.  

Hyrwyddwyd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ledled y Gwasanaeth trwy feithrin 
ymwybyddiaeth, yn fewnol ac yn allanol, o bwysigrwydd siarad am faterion iechyd meddwl, 
a thrwy gyfeirio at ffynonellau cymorth priodol. Roeddem hefyd wedi cefnogi’r Diwrnod 
Cenedlaethol Dod Allan trwy feithrin ymwybyddiaeth yn fewnol a lledaenu “straeon dod 
allan” gan aelodau o’n fforwm LGBT. Anogwyd gweithwyr nad ydynt yn LGBT i “ddod allan” 
fel cyfeillion LGBT er mwyn cefnogi eu cyd-weithwyr LGBT, a chawsant eu cyfeirio at 
fforwm LGBT y Gwasanaeth am gefnogaeth, yn ôl yr angen. Darparwyd cefnogaeth hefyd i 
Fis Hanes Pobl Dduon trwy dynnu sylw at ddigwyddiadau a gynhelid yn ardal Canolbarth a 
Gorllewin Cymru i ddathlu cyflawniadau a chyfraniadau pobl dduon yn y byd.  
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Lansiwyd yr Adolygiadau o Ddatblygiad Unigol (IDR) blynyddol ym mis Ionawr 2019. 
Gwnaed mân newidiadau i’r ffurflen, sydd bellach yn cynnwys dau gwestiwn yn seiliedig ar 
berfformiad. Daeth y broses i ben ar 30 Ebrill, ac roedd y gyfradd cwblhau yn fwy na 90%. 
Bydd adolygiad llawn o’r broses IDR yn cael ei gynnal yng nghynllun busnes 2019-20.   

Aeth yr Adran Datblygu Pobl a’r Sefydliad ati i hwyluso proses Canolfan Asesu a Datblygu 
ar gyfer Goruchwylwyr a Rheolwr Canol i gefnogi anghenion y Gwasanaeth. Mae’r 
Canolfannau Asesu a Datblygu yn cynrychioli’r porth cychwynnol ar gyfer gweithwyr 
gweithredol sy’n ceisio dyrchafiad i rolau goruchwylio, rheolwyr canol a rheolwyr strategol.  

Hwyluswyd Hyfforddiant ar Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan yr Adran Datblygu Pobl a’r 
Sefydliad. Parhaodd y rhaglenni Darganfod, Herio ac Arloesi i gael eu hymgorffori ar bob 
gradd reoli. Rhoddodd y cyrsiau hyn gyfle i gynrychiolwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u 
sgiliau presennol mewn amgylchedd dysgu heriol a chefnogol. Aed ati i werthuso’r cyrsiau 
blaenorol er mwyn sicrhau bod cynnwys pob cwrs yn cyd-fynd ag anghenion ein 
harweinwyr yn y dyfodol.  

Cymerodd y Gwasanaeth ran weithredol yn y gwaith o ddatblygu cyfleoedd ar gyfer 
prentisiaethau, a chafodd drafodaethau â Llywodraeth Cymru i nodi ffrydiau cyllido yn y 
dyfodol i gefnogi’r gwaith pwysig hwn. At hynny, roeddem wedi arwain ar y gwaith o 
ddatblygu’r cymhwyster prentisiaeth newydd.  

Sefydlwyd Grŵp Cymru Gyfan i ystyried yr opsiynau ar gyfer mabwysiadu prentisiaethau yn 
y Gwasanaeth Tân ac Achub. Cefnogwyd y grŵp gan gynrychiolwyr o Sgiliau er Cyfiawnder 
a Rheolwr Prentisiaethau o Lywodraeth Cymru. Yn dilyn hynny, datblygwyd cymhwyster 
diffoddwyr tân Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru Gyfan (Gweithrediadau Diffodd Tân 
NVQ Lefel 3), a’i roi ar Fframwaith Cymru. Mabwysiadwyd y cymhwyster hefyd gan Sgiliau 
er Cyfiawnder.  

Arweiniodd y Gwasanaeth hefyd ar y gwaith o ddatblygu cymhwyster Diploma lefel 3 
Prentisiaeth Diffoddwr Tân Cymru Gyfan mewn cydweithrediad â Sgiliau er Cyfiawnder, sef 
corff dyfarnu’r sector. Mae hyn yn disodli’r Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol ac yn 
galluogi’r Gwasanaeth i ddod i gytundeb is-gontractiwr â Choleg Gŵyr trwy broses gaffael 
gan Lywodraeth Cymru. Fel darparwr cymeradwy prentisiaeth y Diffoddwr Tân, gall Coleg 
Gŵyr gynorthwyo’r Gwasanaeth i wrthbwyso rhywfaint o gost yr Ardoll Prentisiaeth trwy ein 
galluogi i sicrhau cyllid ar gyfer yr hyfforddiant rhagorol a ddarperir i’n Diffoddwyr Tân.  

Sefydlwyd Grŵp Gweithlu Cynhwysol i nodi a blaenoriaethu mentrau newydd i wella 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ledled y Gwasanaeth, a hynny trwy ymgysylltu â 
phob sector o’r gweithlu. Aeth y Grŵp ati i adolygu’r cyfleusterau, y darpariaethau a’r 
arferion gwaith presennol, yn cynnwys trefniadau cytundebol, gan sicrhau bod yna 
ddarpariaeth ddigonol ar gyfer anghenion amrywiol y gweithlu, a bod gweithwyr yn gallu 
cyfrannu at unrhyw ddatblygiadau trwy eu cynrychiolwyr ar y grŵp.  

Cafodd Hyfforddwyr Cyswllt Ychwanegol eu hyfforddi a’u cymhwyso i ddarparu 
cydnerthedd ychwanegol ar gyfer yr adran pan fyddai angen hyfforddiant ychwanegol y tu 
hwnt i’r hyn a gynlluniwyd. Mae’r Hyfforddwyr Cyswllt hefyd ar gael i gefnogi dull mwy 
rhanbarthol o ymdrin â hyfforddiant, yn ogystal â bod yn adnoddau hyblyg ychwanegol y 
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gall ardaloedd rheoli eu defnyddio i gefnogi mentrau ac anghenion lleol, er enghraifft 
cefnogi’r rhaglen ymarfer gweithredol.  

Ymgymerodd y Gwasanaeth â Hyfforddiant a Datblygiad ar gyfer Unedau Rheoli 
Digwyddiadau, ar ôl mabwysiadu cymwysterau Sgiliau er Cyfiawnder ar gyfer pob lefel 
reoli. Cafodd y cymwysterau hyn eu hasesu’n allanol gan Aswiriwr Ansawdd Allanol, a 
dyfarnwyd Statws Hawliadau Uniongyrchol i’r Adran Datblygu Pobl, a olygai fod yr Asesydd 
Allanol yn fodlon bod y prosesau a’r systemau a oedd gennym ar waith i fesur cymhwysedd 
o gymharu â’r cymwysterau hyn yn bodloni’r meini prawf perthnasol.  

Roedd adroddiad Sicrwydd Gweithredol Cymru Gyfan yn cadarnhau bod yr Adran Hyfforddi 
yn cyflawni ar lefelau “Sefydledig” ac “Uwch” ar gyfer y meysydd ffocws y craffwyd arnynt 
yn ystod y broses Sicrwydd ddiweddar, ac ymgorfforwyd meysydd datblygu’r adroddiad yng 
Nghynllun Busnes 2018-19. Aeth yr Adran ati hefyd i weithredu Strategaeth Sicrhau 
Ansawdd gadarn er mwyn sicrhau bod ansawdd a chysondeb y safonau yn cael eu cynnal 
ledled yr Adran.  

 

GWIRIO’R DAITH – Mae taith y Gwasanaeth tuag at fodloni’r 
Amcanion a bennwyd, gan hyrwyddo ein cyfraniad i’r saith nod llesiant 
a gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, yn dechrau 
trwy wneud ‘newidiadau syml’. 

Amcan 
Gwella 

Cychwyn 
Arni 

Gwneud 
Newidiadau 
Syml 

Bod yn fwy 
mentrus 

Perchnogi 
ein 
huchelgais 

Arwain y 
ffordd 

Amcan 9 
 
Buddsoddi yn 
ein pobl.  

     

 

Mae Amcan 9 wedi galluogi’r Gwasanaeth i fodloni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn y ffordd ganlynol: 

Cymru Lewyrchus: Mae’r Gwasanaeth wedi croesawu’r egwyddor o ddatblygu gweithwyr 
newydd a gweithwyr presennol trwy amrywiaeth o raglenni prentisiaeth, fel eu bod yn cael y 
cyfleoedd dysgu a datblygu gorau sydd ar gael iddynt. 

Cymru Gydnerth: Bydd cynnal bwlch isel o ran sgiliau risg-gritigol yn sicrhau bod staff 
gweithredol yn hyfforddi yn unol â’r Canllawiau Cenedlaethol a Deddfwriaeth Iechyd a 
Diogelwch. Bydd hyn, yn ei dro, yn galluogi staff gweithredol i ddarparu ymateb diogel ac 
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effeithiol i’r cyhoedd ar adeg o angen, ac yn rhoi cyfle i ddinasyddion a chymunedau adfer 
mewn modd mwy effeithiol. 

Cymru Iachach: Mae’r Gwasanaeth wedi ymrwymo i ddarparu’r gefnogaeth a’r cyngor 
angenrheidiol i weithwyr, er mwyn sicrhau eu bod nid yn unig yn cyrraedd y lefelau ffitrwydd 
angenrheidiol yn rhan o ofynion gweithredol y rôl, ond hefyd yn sicrhau ffordd well o fyw o 
ran eu hiechyd a’u lles yn gyffredinol.  

Cymru sy’n Fwy Cyfartal: Bydd gwell cyfathrebu mewnol a phroses barhaus o werthuso 
cyrsiau yn nodi cyfleoedd ar gyfer datblygu, a dylai hyn, ynghyd â rhagor o gyswllt ag 
adrannau eraill, wella ymgysylltiad â’r holl staff. 

Cymru o Gymunedau Cydlynus: Bydd darparu hyfforddiant i yrwyr ar gyfer Cerbydau Cell 
Tanwydd yn galluogi’r Gwasanaeth i leihau ôl troed carbon symudiadau cerbydau. Mae 
darparu hyfforddiant, lle bo hynny’n briodol, mewn cyfleusterau hyfforddi a gorsafoedd lleol 
yn lleihau risgiau ar y ffyrdd ac effaith amgylcheddol. 

 

 

 

 

 

 

Amcan 10 
Gwneud y defnydd gorau o’n hasedau a’n hadnoddau. 
 
 

Rheswm Mae’n ddyletswydd statudol ar Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru i ddarparu Gwasanaeth Tân ac Achub effeithiol ar 
gyfer dinasyddion y rhanbarth, sy’n cael ei ddefnyddio mewn modd 
effeithiol mewn argyfyngau, gan gadw pobl yn ddiogel rhag tanau a 
pheryglon eraill. Rydym wedi ymrwymo i wella diogelwch ac ansawdd 
bywyd ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr â’r rhanbarth, ac, wrth wneud 
hynny, rydym yn anelu at sicrhau bod ein hasedau a’n hadnoddau yn 
addas, yn ddigonol ac yn ganolog i’n proses o wneud penderfyniadau.  

Rydym yn bwriadu sicrhau bod ein hasedau o ran cerbydau, cyfarpar 
ac eiddo yn cael eu caffael, eu hadnewyddu a’u newid i ddiwallu ein 
hanghenion busnes ’nawr ac yn y dyfodol. Bydd ein hasedau a’n 
hadnoddau yn bodloni gofynion defnyddwyr ac yn diwallu anghenion y 
cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Byddwn yn gwneud hyn trwy 
sicrhau bod ein gallu a’n heffeithiolrwydd yn cyd-fynd â’n canfyddiadau 
yn ein Hadolygiad o Risgiau a’n Hasesiad Strategol. Byddwn hefyd yn 
sicrhau bod ein trefniadau cyllido wedi’u cysoni i gyflawni’r canlyniadau 
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gorau dros oes yr asedau.  

Bydd y gwaith hwn yn sicrhau dealltwriaeth lawn o’r gwasanaethau a 
ddarperir gennym, ynghyd â chost y gwasanaethau hynny, ac yn 
galluogi i benderfyniadau o ran adnoddau gefnogi Gwasanaeth Tân ac 
Achub cynaliadwy yn y dyfodol.  

Bydd gwerth am arian wrth wraidd y trefniadau a wneir i ddarparu ein 
cerbydau, ein cyfarpar, ein heiddo a’n hasedau.  

Camau 
Gweithredu 
Arfaethedig 

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 

• Archwilio ein trefniadau gwariant ac ariannu ar gyfer ein hasedau yn 
barhaus, trwy ein Grŵp Rheoli Asedau Strategol a Chyfalaf, a 
sefydlu model blaengynllunio ar gyfer asedau ac adnoddau, fel ei 
gilydd.  

• Cynnal prosesau costeffeithiol ac amserol ar gyfer atgyweirio a 
chynnal a chadw, comisiynu, datgomisiynu a gwaredu asedau 
presennol. Byddwn yn ehangu cyfleoedd i gydweithio â’n 
partneriaid, ac yn adolygu cyfleoedd a datblygiadau ym maes 
technoleg a fydd yn cefnogi ein rhaglen ar gyfer rheoli asedau ac 
adnoddau.  

Canlyniadau 
Disgwyliedig 

Er mwyn ein galluogi i fesur cyflawniad yn unol â’r amcan hwn, rydym 
wedi ymrwymo i wneud y canlynol: 

• Monitro cynnydd gyda chyfraniad llawn y gweithwyr a’r Awdurdod 
Tân, ac adrodd ar welliannau o ran costau cymharol gwerth am 
arian. 

• Cysoni ein Cynllun Ariannol Tymor Canolig â’n Cynllun Rheoli 
Asedau Cynaliadwy adolygedig.  

 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 

Aeth y gwaith yn ei flaen ar gyflawni’r Rhaglen Gyfalaf Pum mlynedd, a gymeradwywyd gan 
yr Awdurdod Tân ym mis Chwefror 2018. Cafodd cynnydd y Rhaglen hon ei fonitro trwy’r 
Grŵp Rheoli Asedau Strategol a Chyfalaf. Diben y grŵp yw sicrhau bod arferion rheoli 
asedau a buddsoddiad mewn seilwaith ffisegol yn cefnogi’r amcanion cynllunio strategol a 
sicrhau eu bod yn gyson ag arfer gorau. 



 

 

56 
 

Cynhaliodd y Tîm Cyllid ymarfer gyda’r holl Benaethiaid Adran perthnasol i adolygu’r 
gofrestr asedau ar gyfer cerbydau, peiriannau a chyfarpar. Yna, diweddarwyd Datganiad o 
Gyfrifon 2016-17 i adlewyrchu Gwerth Gros ar Bapur a Gwerth Net ar Bapur yr asedau hyn.  

Sefydlwyd Bwrdd Prosiect ar gyfer Prosiect Datblygu Ardal y Gogledd, a chytunodd y Tîm 
Arweinyddiaeth Weithredol i’r gwaith o ddatblygu Parc Noyadd i gartrefu cyfleuster 
gweithdai Trafnidiaeth, gydag estyniad ar gyfer bae sengl, ac i leoli’r cyfleuster hyfforddi 
yng Ngorsaf Dân y Drenewydd. Byddai’r datblygiad arfaethedig yn darparu Hwb 
Trafnidiaeth canolog ym Mhowys, gyda rhagor o ddarpariaeth Iechyd a Diogelwch o ran 
cyfleusterau archwilio cerbydau, ynghyd â chyfleusterau Risg-gritigol mwy lleol ar gyfer 
Diffoddwyr Tân yn y Drenewydd. Bydd y datblygiad arfaethedig hefyd yn darparu cyfleuster 
hyfforddi modern ar gyfer cyd-weithwyr Ar Alwad yn ardaloedd Powys a Gogledd 
Ceredigion. Roedd y rhaglen mân-waith ar eiddo ac adnewyddu cerbydau hefyd wedi 
gwneud cynnydd da.  

Yn dilyn argymhelliad gan Grŵp y Gweithlu Strategol, cwblhawyd ymarfer cynhwysfawr gan 
yr Adrannau Adnoddau Dynol a Chyllid i gysoni’r hyn a gymeradwywyd a’r hyn a 
gyllidebwyd. Roedd canlyniad yr ymarfer hwn wedi ailgysoni cyllideb fanwl, gan ddarparu 
sylfaen gadarn ar gyfer monitro’r gyllideb. Roedd Grŵp y Gweithlu Strategol hefyd wedi 
cwrdd yn rheolaidd i fonitro swyddi gwag, o gymharu â swyddi sefydledig, ynghyd â 
chysylltiadau dros dro. Arweiniodd gwell cyfathrebu at well rheolaeth ar weithlu’r sefydliad. 

Cwblhawyd gwaith ar ddau brosiect cydweithredol, a olygodd bod Ymddiriedolaeth 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi symud i mewn i Orsaf Dân Hendy-gwyn ar Daf a 
Gorsaf Dân Llanidloes. Bu i Heddlu Dyfed Powys hefyd symud i Orsaf Dân Cydweli, gan 
ddarparu canolfan hanfodol i’r tîm plismona cymunedol weithio ohoni.  

Cafodd y Gofrestr Asedau Sefydlog, a oedd gynt yn cael ei chynnal ar daenlen, ei symud i 
System Rheoli Asedau CIPFA. Mae’r System Rheoli Asedau yn becyn rheoli cyllid ac 
asedau cwbl integredig ar gyfer cyfrifyddu cyfalaf a rheoli asedau, fel ei gilydd, gan sicrhau 
bod y gofrestr asedau a’r gronfa ddata eiddo yn gydnaws bob amser. 

Cymeradwywyd Rhaglen Gyfalaf 2019-2023 gan yr Awdurdod Tân ym mis Chwefror 2019, 
a bydd yn pennu fforddiadwyedd y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 
a gymeradwywyd gan yr Awdurdod Tân ym mis Mawrth 2019. 

Cafodd y Fframwaith Rheoli Asedau (Cyflawni’r gwaith o Wella a Rheoli Asedau) ei 
gwblhau a’i gymeradwyo gan y Tîm Arweinyddiaeth Weithredol. Mae mabwysiadu’r 
egwyddorion sydd yn y cynllun ar gyfer rheoli asedau yn galluogi’r Gwasanaeth i ddangos 
ein bod yn darparu gwasanaethau sydd wedi’u hoptimeiddio o ran costau oes gyfan. Mae’r 
Fframwaith hwn yn cadarnhau bod y gwaith cynllunio a rhaglennu yn effeithlon, a bod 
opsiynau amgen o ran cost, buddion a safonau gwasanaethau ar gael, gan alluogi 
Swyddogion Gweithredol a’r Awdurdod Tân i wneud penderfyniadau gwybodus.  
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Ym mis Mawrth 2019, cymeradwyodd yr Awdurdod Tân y Strategaeth Gyfalaf, a oedd yn 
nodi’r cyd-destun hirdymor o ran gwneud penderfyniadau yn y Gwasanaeth ynghylch 
gwariant cyfalaf a buddsoddi. Diben y Strategaeth Gyfalaf oedd adrodd stori sy’n rhoi 
darlun clir a chryno o’r modd y mae’r Awdurdod yn pennu ei flaenoriaethau ar gyfer 
buddsoddi cyfalaf, ac yn penderfynu faint y gall fforddio ei fenthyg a faint yw ei awch at 
risgiau.  
 

GWIRIO’R DAITH – Mae taith y Gwasanaeth tuag at fodloni’r Amcanion a bennwyd, gan 
hyrwyddo ein cyfraniad i’r saith nod llesiant a gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, yn dechrau trwy wneud ‘newidiadau syml’. 

Amcan Gwella Cychwyn 
Arni 

Gwneud 
Newidiadau 
Syml 

Bod yn fwy 
mentrus 

Perchnogi 
ein 
huchelgais 

Arwain y 
ffordd 

Amcan 10 
 
Gwneud y 
defnydd gorau 
o’n hasedau a’n 
hadnoddau.  
 

     

 

 

Mae Amcan 10 wedi galluogi’r Gwasanaeth i fodloni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn y ffordd ganlynol: 

Cymru Lewyrchus: Trwy reoli ein hasedau mewn ffordd well, fwy costeffeithiol a mwy 
effeithlon wrth i ni adeiladu ar berthnasoedd presennol a chwilio am gyfleoedd newydd a 
fydd yn sicrhau’r budd mwyaf posibl i’r gymuned, byddwn yn gwella ein cyfraniad i’r 
economi leol ac yn lleihau costau i gymdeithas. 

Cymru Gydnerth: Trwy fanteisio i’r eithaf ar ein polisi, ein strategaeth a’n cynllun rheoli 
asedau, a chynnwys partneriaid mewn opsiynau yn y dyfodol, byddwn yn cryfhau ein holl 
bartneriaid. 

 

 

Amcan 11 
Defnyddio technoleg i arloesi, cydweithio a grymuso. 
 



 

 

58 
 

Rheswm Mae llywio amgylchedd y sector cyhoeddus, sy’n newid yn barhaus, 
yn dasg hynod o gymhleth ac, ar ryw bwynt, mae bron pob llwybr yn 
arwain yn uniongyrchol at dechnoleg gwybodaeth (TG). Felly, gall 
sicrhau bod TG yn gweithio yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl ledled 
sefydliad fynd i’r afael ag anghenion busnes newidiol a chefnogi 
cyfleoedd gwych i drawsnewid.  
Gan nad yw’r offer, y technegau, na’r strwythurau o ran cost sy’n 
draddodiadol wedi amgylchynu’r amgylchedd gwybodaeth a 
thechnoleg bellach yn sicrhau’r canlyniadau a ddymunir yn y byd 
digidol modern, mae yna symudiad amlwg tuag at fodelau a 
thechnolegau cyflenwi newydd, er enghraifft Meddalwedd fel 
Gwasanaeth a chyfrifiadura yn y cwmwl. 
Mae’r Gwasanaeth eisoes wedi mabwysiadu rhai systemau TG yn y 
cwmwl, ac mae modelau cyflenwi newydd eraill ar gyfer TG yn cael 
eu harchwilio. Fodd bynnag, mae’n hanfodol gwneud rhagor o 
gynnydd a darparu’r atebion TG cywir er mwyn darparu cyfleoedd 
newydd i lwyddo.  
Yn y pen draw, bydd cwblhau’r themâu a nodwyd yn llwyddiannus yn 
arwain at well diogelwch a chadernid ar gyfer y Gwasanaeth, yn 
ogystal â gwelliant yn y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau i’r 
cyhoedd. Bydd buddion y broses fusnes a ddarperir hefyd yn creu 
gwell amgylchedd gwaith ar gyfer yr holl staff ac adrannau.  

Camau 
Gweithredu 
Arfaethedig 

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 

• Mynd ar drywydd cyfleoedd i arloesi, cydweithredu, grymuso, 
cynyddu graddfa a gwella effeithlonrwydd prosesau, a hynny’n 
seiliedig ar nifer o themâu allweddol, gan gynnwys: 

• Sefydliad Digidol; 

• Gweithlu Digidol;  

• Cyhoedd Digidol; 

• Llywodraethu Digidol; 

• Diogelwch Gwybodaeth.  

Canlyniadau 
Disgwyliedig 

Er mwyn ein galluogi i fesur cyflawniad yn unol â’r amcan hwn, rydym 
wedi ymrwymo i wneud y canlynol: 

• Mesur llwyddiannau yn seiliedig ar hygyrchedd cynyddol i 
systemau TG, gwell dibynadwyedd o ran systemau TG, gwell 
diogelwch data, a thrwy gynyddu effeithlonrwydd busnes.   
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Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 

Cyflwynwyd Skype for Business i Benaethiaid a Dirprwy Benaethiaid Adrannau i annog 
cyfleoedd i gwtogi ar deithio a chynyddu hyblygrwydd. Roedd y defnydd cynyddol o Skype 
for Business yn hanfodol gysylltiedig â datblygu proses weithio ystwyth. Roedd ychwanegu 
Skype for Business hefyd yn gysylltiedig ag adnewyddu’r drwydded Microsoft Office 365 
gyfredol.  

Cytunwyd ar fwy o allu o ran Band Eang y Gwasanaeth â BT Openreach. Trwy uwchraddio, 
sicrhawyd cynnydd yng nghyflymder y rhwydwaith ledled ardal y Gwasanaeth trwy 
Rwydwaith Band Eang y Gwasanaethau Cyhoeddus. Prynwyd Terfynellau Data Symudol 
newydd, a chynhaliwyd ymarfer caffael ledled Cymru i brynu’r feddalwedd i’w rhedeg.  
Gweithiodd yr Adran TGCh tuag at gyflwyno cydymffurfiaeth ar lefel lawer uwch o ran 
diogelwch y rhwydwaith yn achos darpariaeth ddi-wifr y Gwasanaeth. Galluogodd y 
diweddariad hwn i ni gymryd rhan yn natrysiad Trawsrwydweithio Diogel Prosiect 
Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA). Bydd y datrysiad Trawsrwydweithio 
Diogel yn darparu’r gallu i weithio yn unrhyw le yn adeiladau sector cyhoeddus Cymru, ac i 
ddefnyddio systemau sydd ar y safle yn rhwydd a chael mynediad i’r Rhyngrwyd er mwyn 
dod o hyd i unrhyw atebion yn y cwmwl.  

Aethom ati i uwchraddio seilwaith rhwydwaith y Gwasanaeth, ac arweiniodd hyn at wella’r 
holl ddarpariaeth o ran newid rhwydwaith yr ardal leol a mynediad di-wifr ledled ein holl 
safleoedd, gan hefyd ategu at y cynnydd yng nghyflymder y rhwydwaith.  

Crëwyd y Tîm Cynghori Strategol TGCh, a oedd yn trafod materion megis trafodaethau 
traws-sefydliadol ynghylch archebu ystafelloedd cyfarfod, arddangos manylion defnyddwyr, 
strategaeth Office 365, ffurflenni digidol a thechnoleg newydd mewn ystafelloedd cyfarfod. 
Roedd y Tîm hwn yn allweddol wrth dreialu system fideogynadledda newydd sy’n caniatáu i 
alwadau gan Dimau Microsoft a Skype ymuno â chyfarfodydd, ac wrth dreialu arddangosfa 
ddi-wifr newydd yn un o ystafelloedd cyfarfod y Gwasanaeth.  

 

GWIRIO’R DAITH – Mae taith y Gwasanaeth tuag at fodloni’r Amcanion a bennwyd, gan 
hyrwyddo ein cyfraniad i’r saith nod llesiant a gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, yn dechrau trwy wneud ‘newidiadau syml’. 

Amcan Gwella Cychwyn 
Arni 

Gwneud 
Newidiadau 
Syml 

Bod yn 
fwy 
mentrus 

Perchnogi 
ein 
huchelgais 

Arwain 
y ffordd 

Amcan 11 
 
Defnyddio 
technoleg i 
arloesi, 
cydweithio a 
grymuso. 
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Mae Amcan 11 wedi galluogi’r Gwasanaeth i fodloni nodau 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn y 
ffordd ganlynol: 

Cymru Lewyrchus: Mae ein rhaglen ddigideiddio yn caniatáu i ni 
wella’r ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau, gan ddarparu 
gwell gwybodaeth wrth i’n staff gefnogi ein cymunedau. Mae hyn 
yn helpu i leihau nifer y digwyddiadau ac yn gwella llesiant 
unigolion, sydd, yn ei dro, yn lleihau’r costau i gymdeithas. 

Cymru Iachach: Mae cynnydd o ran cysylltedd a digideiddio yn ein cynorthwyo i ddarparu 
ein gwasanaeth brys a’n gwasanaeth diogelwch cymunedol, fel ei gilydd, i ddinasyddion, 
gan sicrhau y gallwn ddarparu cyngor a chyflenwi ein rhaglenni ymyrraeth i gynorthwyo 
unigolion i wella eu ffordd o fyw. 

Cymru o Gymunedau Cydlynus: Trwy wella ein datrysiadau digidol a hyrwyddo 
technolegau gwybodaeth a chyfathrebu, byddwn yn cyfrannu at ddatblygu cysylltedd a’r 
gwaith o ddarparu ein gwasanaethau i’r cyhoedd. 
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Amcan 12 
Datblygu ein technoleg weithredol, a gwella’r ffordd yr ydym yn datrys digwyddiadau 
gweithredol trwy arloesedd a’r defnydd o dechnoleg newydd. 
 
Rheswm Rydym ni, y Gwasanaeth Tân ac Achub, bob amser wedi ymateb 

mewn modd cadarnhaol i’r amgylchedd newidiol yr ydym yn 
gweithredu ynddo, ac wedi ymaddasu er mwyn mynd i’r afael â heriau 
newydd wrth iddynt godi. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae 
datblygiadau arloesol newydd a datblygiadau technolegol wedi 
sicrhau bod gennym y potensial i ehangu a gwella’r ffordd y byddwn 
yn darparu ein gwasanaethau yn y dyfodol, a hynny’n sylweddol.  

Rydym eisoes wedi croesawu’r athroniaeth hon, a hynny trwy 
gyflwyno cyfarpar torri e-drolig, sydd wedi gwella diogelwch a gallu 
gweithredwyr wrth iddynt ymateb i achosion lle mae unigolion yn 
gaeth; y defnydd o gerbydau awyr di-griw i gefnogi gweithrediadau; 
ynghyd â’r system gorchymyn a rheoli a system ddiffodd Cold Cut.  

Rydym am archwilio rhagor o opsiynau er mwyn parhau i wella’r 
modd yr ydym yn darparu gwasanaethau yn yr amgylchedd 
gweithredol trwy’r defnydd o dechnoleg ac arloesedd newydd.  

Bydd ymgysylltu â thechnoleg newydd a datblygiadau arloesol yn ein 
galluogi i gyflwyno newidiadau a gwelliannau i helpu i wella diogelwch 
ein diffoddwyr tân; gwella effeithlonrwydd a chanlyniadau 
digwyddiadau gweithredol; lleihau effaith ein busnes a’n 
gweithrediadau brys ar yr amgylchedd; ac ehangu a gwella’r 
amgylchedd dysgu ar gyfer ein staff.  

Camau 
Gweithredu 
Arfaethedig 

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 

• Archwilio pob cyfle i ddysgu gan ein partneriaid, a chydweithio â 
nhw.  

• Cymryd rhan mewn gwaith ymchwil a datblygu, sy’n chwilio ledled 
sector Tân y Deyrnas Unedig a thu hwnt am syniadau ac atebion. 

• Monitro ac adolygu effeithiolrwydd ein technegau, ein prosesau 
a’n cyfarpar. 

• Ymchwilio i ddatblygiadau newydd o ran technoleg a phrosesau, a 



 

 

62 
 

chynnal asesiadau a threialon yn unol â hynny.  

 

Canlyniadau 
Disgwyliedig 

Er mwyn ein galluogi i fesur cyflawniad yn unol â’r amcan hwn, rydym 
wedi ymrwymo i wneud y canlynol: 

• Monitro a lledaenu canlyniadau adolygiadau, ymchwiliadau ac ôl-
drafodaethau.  

• Cymryd rhan mewn gwaith ymchwil a datblygu sy’n chwilio ledled 
sector Tân y Deyrnas Unedig a thu hwnt am syniadau ac atebion.  

• Monitro ac adolygu effeithiolrwydd ein technegau, ein prosesau 
a’n cyfarpar.  

• Ymchwilio i ddatblygiadau newydd o ran technoleg a phrosesau, a 
chynnal asesiadau a threialon yn unol â hynny.  

 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 

Archwiliwyd sawl prosiect, gyda’r nod o gyflwyno’r cynhyrchion mwyaf arloesol i fodloni 
gofynion y Gwasanaeth. Roedd y rhain yn cynnwys: caffael Camerâu Delweddu Thermol; 
Radios ar gyfer Safleoedd Tân; ac Anadlyddion Personol. Buom hefyd yn cydweithio â 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i 
archwilio hyfywedd systemau diffodd tân Gwasgedd Uchel Iawn yn yr amgylchedd 
gweithredol.  

Cynhaliodd yr Adran Rheoli Risgiau Gweithredol ymarfer adnewyddu asedau llawn ar 
Oleuadau Gweithredol (tortshis, goleuadau lleoliadau a goleuadau Gwrthdrawiadau Traffig 
Ffyrdd). Roedd ethos y gwaith yn y maes hwn yn ymwneud â darparu’r cyfarpar uwch-
dechnoleg gorau sydd ar gael i sicrhau diogelwch y diffoddwyr tân, o fewn y gyllideb 
Gyfalaf.  

Prynwyd Cerbyd Rheoli Digwyddiadau newydd i gefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaeth 
gweithredol. Cafodd yr Uned ei dosbarthu ar 31 Mawrth 2019, a rhoddwyd hyfforddiant i 
aelodau staff allweddol ym mis Mawrth 2019 hefyd.  

Bu’r Gwasanaeth yn gweithio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a 
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru mewn perthynas â’r broses o gaffael Cyfarpar 
Diogelu Personol newydd ar gyfer Diffodd Tanau mewn Adeiladau. Gwnaed ymchwil 
helaeth i’r farchnad, ac ymgysylltwyd yn helaeth â’r cyflenwyr er mwyn llywio’r broses o 
ysgrifennu tendrau, a bu hynny’n ddefnyddiol ac yn werthfawr. Cyflwynwyd y ddogfen 
gwahoddiad i dendro gychwynnol i’r farchnad ym mis Tachwedd 2018 a daeth y cyfnod i 
ben ym mis Ionawr 2019. Yn dilyn llunio rhestr fer, roedd yna restr o bum dilledyn y 
cytunwyd y dylid cynnal profion ymarferol arnynt. Cynhelir y treialon ar 29 Ebrill 2019.  
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GWIRIO’R DAITH – Mae taith y Gwasanaeth tuag at fodloni’r Amcanion a bennwyd, gan 
hyrwyddo ein cyfraniad i’r saith nod llesiant a gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, yn dechrau trwy wneud ‘newidiadau syml’. 

Amcan Gwella Cychwyn 
Arni 

Gwneud 
Newidiadau 
Syml 

Bod yn 
fwy 
mentrus 

Perchnogi 
ein 
huchelgais 

Arwain 
y ffordd 

Amcan 12 
 
Datblygu ein 
technoleg 
weithredol, a 
gwella’r ffordd yr 
ydym yn datrys 
digwyddiadau 
gweithredol trwy 
arloesedd a’r 
defnydd o 
dechnoleg 
newydd. 

     

 

Yn gryno, mae’r Amcan Gwella yn galluogi’r Gwasanaeth i gyflawni’r Nodau Llesiant 
fel a ganlyn: 

Cymru Lewyrchus: Byddwn yn mynd ati mewn modd gweithredol i chwilio am offer, 
arferion a phrosesau newydd er mwyn sicrhau’r lefelau diogelwch gorau posibl ar gyfer ein 
personél gweithredol a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Lle bo 
modd, byddwn yn defnyddio cyflenwyr lleol, gan greu cyfoeth a darparu 
cyfleoedd cyflogaeth yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. 

Cymru Gydnerth: Trwy ymchwil a datblygiad effeithiol, byddwn yn 
cyfrannu at sefydliad arloesol, cynhyrchiol, sy’n cydnabod cyfyngiadau’r 
amgylchedd byd-eang ac yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithiol a 
chymesur. 

Cymru Iachach: Trwy adolygu ein gweithgareddau gweithredol yn 
barhaus, a thrwy ddatblygu gweithdrefnau gweithio “arfer gorau”, sy’n lleihau’r risg o danau 
yn ein cymunedau mewn modd effeithiol, byddwn yn cyfrannu at gymdeithas lle caiff lles 
corfforol a meddyliol pobl ei hyrwyddo i’r eithaf. 
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Cymru o Gymunedau Cydlynus: Wrth ddatblygu prosiectau a phrosesau newydd, 
byddwn yn ymgysylltu ac yn ymgynghori â rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol yn y 
Gwasanaethau Brys eraill ac mewn sectorau eraill, megis Awdurdodau Lleol, a bydd hyn yn 
cyfrannu at gymunedau mwy diogel a chysylltiedig. 

 

 

 

Rhagor o wybodaeth 

Mae ein gwefan yn cynnwys gwybodaeth fanylach am y meysydd y sonnir amdanynt yn y 
ddogfen hon.  
Yn Adran Perfformiad ein gwefan, ceir gwybodaeth am y canlynol:  

• Cynlluniau Corfforaethol  
• Asesiadau Perfformiad Blynyddol 
• Adroddiadau Ymgynghori  
• Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru  
• Adroddiadau ar Ddangosyddion Perfformiad Cymru 
• Y Siarter Ymateb i Danau mewn Anheddau ar gyfer Cymru Gyfan 

Rydym yn croesawu eich sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer gwelliannau cynllunio yn y 
dyfodol. I roi eich adborth, gallwch gysylltu â ni trwy ein gwefan, www.mawwfire.gov.uk, 
ein ffonio ar 0370 6060699 neu ysgrifennu atom ym Mhencadlys Gwasanaeth Tân ac 
Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, Sir Gâr SA31 
1SP. Fel arall, gallwch anfon neges e-bost atom i mail@mawwfire.gov.uk  

Fersiynau Amgen  

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael mewn fformatau hygyrch. Os hoffech gael yr wybodaeth 
hon mewn iaith neu fformat arall, neu mewn fformat sain, cysylltwch â ni trwy ffonio 0370 
6060699 neu drwy anfon neges e-bost i: mail@mawwfire.gov.uk. 

Gofyn am Archwiliad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref 

mailto:mail@mawwfire.gov.uk
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Gallwch wneud cais am archwiliad diogelwch rhag tân yn y cartref ar eich cyfer chi eich 
hun, ar gyfer perthynas dibynnol neu ar gyfer cymydog, a hynny trwy gysylltu â’r 
Gwasanaeth ar 0800 169 1234 neu trwy fynd i www.mawwfire.gov.uk.  

Dilynwch ni ar:  
Facebook: facebook.com/mawwfire 
Twitter: @mawwfire 

 

Atodiad 1 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – Datganiad Cynnydd 

Mae’r Gwasanaeth wedi croesawu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 er 
iddi gael ei chyflwyno, ac rydym yn croesawu ein dyletswyddau o dan y Ddeddf. Roeddem 
yn ei hystyried yn gyfle gwych i gynyddu a chryfhau ymhellach ein gwaith cydweithredol â 
sefydliadau partner, a hynny er mwyn diwallu anghenion y cymunedau yr ydym yn eu 
gwasanaethu yn well. 

Trwy gyflwyno’r Ddeddf a’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, sefydlwyd dull gweithredu 
cyson ledled y chwe Awdurdod unedol, gan leihau dyblygu a rhoi cyfle i bartneriaid gyflawni 
diben cyffredin trwy wir gydweithrediad er budd ein cymunedau.  

Roedd gennym gynrychiolaeth ar lefel Cyfarwyddwyr ar bob un o’n chwe Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn ein hardal, ynghyd â Chadeirydd a Dirprwy Gadeirydd yr 
Awdurdod, sy’n cynrychioli’r Gwasanaeth ar dri Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yr un. Ar 
ben hynny, mae ein Penaethiaid Ymateb yn cynrychioli’r Gwasanaeth ar yr is-grwpiau sy’n 
eistedd o dan Grwpiau Craidd y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.  

At hynny, cafodd Amcanion y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eu cynnwys yn ethos y 
gwasanaethau a ddarparwn er mwyn datblygu a gwella iechyd a lles y cymunedau yr ydym 
yn eu gwasanaethu, a hynny er budd ehangach a chynhwysol ein cymunedau.  

Er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth y staff o’r ddeddfwriaeth, trosglwyddwyd gwybodaeth am 
y Ddeddf a gwaith y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ledled y Gwasanaeth mewn 
amryw o fforymau, er enghraifft y Tîm Arweinyddiaeth Weithredol, Tîm Arwain y 
Gwasanaeth, Cyfarfodydd y Gyfarwyddiaeth a Fforymau Ymateb.  

Roedd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn 
Amcan Gwella a nodwyd yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2018-2023, lle yr adroddid yn 
chwarterol ar y cynnydd trwy gyfarfodydd ein Pwyllgor Perfformiad, Archwilio a Chraffu.  

Wrth bennu ein Hamcanion Gwella a Llesiant yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2019-
2024, roeddem wedi cynnal gweithdai ar gyfer Aelodau’r Awdurdod Tân, Undebau Llafur a 
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Phenaethiaid Adrannau, a hynny er mwyn annog ymwybyddiaeth o’r Ddeddf, a sicrhau bod 
ein Hamcanion yn cyd-fynd â’r Ddeddf. 

Aethom ati i sicrhau bod ein Hamcanion Gwella yn cyfrannu at ofynion y Ddeddf Llesiant, 
gan ddangos yn ein hadroddiadau Perfformiad a Gwelliant chwarterol y modd yr oedd pob 
un o Amcanion Gwella y Gwasanaeth yn bodloni’r saith Nod Llesiant.  

Mae ein Cynllun Corfforaethol yn cynnwys delweddau sy’n nodi pa Nodau Llesiant y mae 
ein Hamcanion Gwella yn cyfrannu atynt. Mae hyn hefyd ar gael ar ffurf poster. Mae yna 
hefyd dabl yn ein Cynllun Corfforaethol sy’n tynnu sylw at y gydberthynas rhwng y Nodau 
Llesiant a’n Hamcanion Gwella. 

Mae gweithio mewn partneriaeth wedi parhau i esblygu yn y Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus a’u his-grwpiau. Mae hyn yn cynnwys y Grŵp Strategaeth Heneiddio’n Dda, lle 
mae nifer o sefydliadau partner, er enghraifft yr Awdurdod Lleol, y Bwrdd Iechyd, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau a Tai Tarian, yn 
cydweithio i fynd i’r afael â materion megis lleihau nifer y cwympiadau, lleihau nifer yr 
achosion o unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, lleihau tlodi a marwolaethau sy’n 
gysylltiedig ag oerfel, a chynyddu ymwybyddiaeth o droseddau sy’n targedu pobl hŷn.  

Trwy weithio gyda sefydliadau partner, gallwn drafod materion tebyg i’r rhai uchod er mwyn 
nodi mentrau amlasiantaeth sydd er budd ein cymunedau lleol.  

Ar lefel grŵp strategol, mae’r chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ein hardal wedi 
llunio Adroddiadau Blynyddol ar eu Cynllun Llesiant Lleol i sylw’r Comisiynydd Llesiant. 
Mae’r adroddiadau hyn yn darparu arfarniad y flwyddyn gyntaf o’r cynnydd a wnaed tuag at 
fynd i’r afael â’r Amcanion a nodir yng Nghynlluniau Llesiant y chwe Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus. 

Mae peth cynnydd yn cael ei wneud tuag at gydweithredu ar draws ffiniau Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar faterion penodol, e.e. Profiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod (ACEau), a threfnwyd cyfarfod rhanbarthol o’r Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus, gyda chynrychiolaeth arno o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys, 
i drafod sut y gallant gydweithio i fynd i’r afael â meysydd gwaith cyffredin. Cynhaliwyd y 
cyfarfod hwn ym mis Mehefin, ac ystyriwyd y meysydd canlynol; gwella dealltwriaeth a 
chyfleoedd i gydweithredu, cydweithredu o ran Asedau, Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Credyd Cynhwysol. 

Enghreifftiau o waith a mentrau yr ymgymerodd y Gwasanaeth â nhw ac sydd wedi 
cyfrannu at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru):  

• Ymunodd y Gwasanaeth â Chynllun Copïwr Cymru – y sefydliad sector cyhoeddus 
cyntaf yng Nghymru i ymrwymo’n llawn i Gynllun Copïwr Cymru.  
 

• Trwy Gynllun Copïwr Cymru, bydd GTACGC yn elwa ar brisiau papur mwy sefydlog 
gan, ar yr un pryd, helpu i sicrhau lles cenedlaethau’r dyfodol a chefnogi Economi 
Cymru.  
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• Mae’r gwasanaeth rhwygo diogel oddi ar y safle a ddefnyddir gan y Gwasanaeth, sef 
Elite Paper Solutions Ltd, yn fenter gymdeithasol o Gymru sy’n cyflogi pobl anabl a 
phobl dan anfantais economaidd ledled Cymoedd De Cymru. 
 

• Mae’r Pennaeth Caffael a Chontractio yn aelod o ddau o is-grwpiau Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin, sef Bwyd, a Phobl a Lleoedd 
Ffyniannus.  
 

• Mae’r Pennaeth Caffael a Chontractio yn cynrychioli sector Tân ac Achub Cymru ar 
grŵp Penaethiaid Caffael Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae gwaith ar y 
gweill ar hyn o bryd o i gytuno ar strategaeth gaffael ar gyfer sefydliadau sector 
cyhoeddus Cymru, gyda’r nod o sefydlu canolfannau caffael lleol/rhanbarthol i 
ymgymryd â’r fframweithiau y mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi rhoi’r 
gorau iddynt yn dilyn canlyniad ei adolygiad ddiwedd 2018. Dylai hyn roi mwy o gyfle 
i fentrau bach a chanolig (BBaChau) lleol gynnig am waith yn y sector cyhoeddus. 
 

• Mae’r Pennaeth Caffael a Chontractio yn aelod o Fforwm Caffael Ceredigion, sy’n 
bwydo i mewn i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion. Yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf, cafwyd llawer o gydweithio, gan gynnwys cystadleuaeth gydweithredol 
arall ar fframwaith dillad gwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, a ddyfarnwyd i 
gyflenwr lleol o Sir Benfro o’r enw Simon Safety.  
 

• Bu’r Pennaeth Caffael yn gweithio’n agos gyda llif gwaith Cyngor y Penaethiaid Tân 
Cenedlaethol (NFCC) i drawsnewid y broses gaffael, ac roedd yn aelod o fframwaith 
Hyfforddi yr NFCC a thimau prosiectau Dillad Gwaith Corfforaethol, gan sicrhau bod 
gofynion Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru yn cael eu cynrychioli. 
 

• Trwy gydweithio â Heddlu Dyfed Powys, roeddem yn gallu nodi ffyrdd y gallai 
gweithio’n agos gynorthwyo personél i gyflawni eu dyletswyddau mewn modd diogel 
wrth fynd i mewn i adeilad. 
 

• Yn ystod 2018-19, daeth yr archwiliad o Ddatganiad Cyfrifon 2015-16 i ben gyda 
Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi barn amodol.  
 

• Cwblhaodd y Tîm Cyllid ddwy set arall o Ddatganiadau Cyfrifon (2016-17 a 2017-18) 
yn ystod blwyddyn 2018-19. Rhoddwyd barn archwilio ddiamod i’r ddwy set, ac mae 
hyn yn sicrhau bod yna sail ariannol gadarn i’r Awdurdod ar gyfer y dyfodol.  
 

• Mae Caffi Tân wedi bod ar agor ers ychydig dros 12 mis, a chredir mai hwn yw’r 
cyntaf o’i fath mewn unrhyw Orsaf Dân yn y Deyrnas Unedig. Mae’r caffi wedi 
datblygu i fod yn ganolbwynt i breswylwyr lleol ac ymwelwyr, fel ei gilydd.  
 

• O’r cychwyn cyntaf, mae’r caffi wedi tyfu rhai o’i berlysiau ei hun ac wedi sicrhau bod 
sensitifrwydd amgylcheddol wrth wraidd ei flaenoriaethau trwy ei egwyddor o 
ddatblygu amgylchedd heb blastig.  
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• Trwy fanyleb ein Tendr, rydym yn sicrhau bod pob datblygiad newydd, yn ogystal â’r 
holl waith o ôl-ffitio cyfleusterau presennol, yn ystyried ffynonellau ynni 
adnewyddadwy a deunyddiau wedi’u hailgylchu, ac, ar ben hynny, cynhelir arolygon 
bioamrywiaeth er mwyn darparu lleoedd ar gyfer bywyd gwyllt.  
 

• Mae gennym nifer o brentisiaethau yn y Gwasanaeth: yn ein Hadran Technoleg 
Gwybodaeth, T2020 a Datblygu Pobl a’r Sefydliad.  
 

• Caiff nifer o weithwyr eu secondio i sefydliadau partner, er enghraifft Llywodraeth 
Cymru, Coleg y Gwasanaeth Tân, y Cynghorydd Tân ac Achub, yr Heddlu, Prosiect 
Cenedlaethol Rhwydwaith y Gwasanaethau Brys (ESN), a Swyddfa Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol.  
 

• Mae ffreuturau ein staff a Caffi Tân yn gweithredu polisi plastig untro, ac ni ddarperir 
cwpanau plastig ar gyfer cyfarfodydd. Crëwyd grŵp hefyd i leihau/ddileu’r defnydd o 
boteli dŵr plastig untro.  
 

• Hyrwyddwyd yr wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ledled y Gwasanaeth ym 
mis Mai, ac mae’r Gwasanaeth wedi rhoi Strategaeth Lles Gweithwyr ar waith.  
 

• Cafodd gweithwyr y gwasanaeth Hyfforddiant ar Iechyd Meddwl a Hyfforddiant ar 
Reoli Straen, a rhoddwyd cyfle iddynt fynychu cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar.  
 

• Mae’r Gwasanaeth wedi ennill y Wobr Iechyd Corfforaethol Aur. Mae’r Safon Iechyd 
Corfforaethol yn un o’r rhaglenni Cymru Iach ar Waith, a dyma’r marc ansawdd 
cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles yn y gweithle.  
 

• Mae cynllun cycle2Work ar gael i’r holl weithwyr, sy’n gynllun di-dreth i ddarparu 
beiciau ar gyfer teithio i’r gwaith, gan felly annog gweithwyr i feicio i’r gwaith. 
 

• Cynhaliwyd diwrnodau ymwybyddiaeth o ddiffoddwyr tân Benywaidd a Phobl Dduon 
a Lleiafrifoedd Ethnig yn rheolaidd, er mwyn annog pobl o grwpiau sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol yn y Gwasanaeth.  
 

• Rydym yn sefydliad sy’n ystyriol o ddementia, ac mae gennym Gyfeillion Dementia 
yn y Gwasanaeth.  
 

• Mae gan y Gwasanaeth Gydlynydd gwirfoddolwyr sy’n cyhoeddi cyfleoedd i 
wirfoddoli’n lleol, yn ogystal â chyfleoedd gwirfoddoli yn y Gwasanaeth.  
 

• Yn rhan o’n hymgynghoriad ynghylch y Cynllun Corfforaethol rydym yn cynnal 
sgyrsiau “dweud eich dweud” ag aelodau o’r cyhoedd a chymunedau, sy’n rhoi cyfle 
iddynt lunio eu Gwasanaeth Tân ac Achub.  
 

• Yn dilyn atgyfeiriad gan asiantaeth bartner, ymwelodd y Gwasanaeth ag aelod risg 
uchel, bregus o’r cyhoedd mewn eiddo aml-lawr. Roedd y preswylydd yn smygwr 
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trwm, yn gelciwr ac yn cymryd meddyginiaeth a oedd yn ei wneud yn gysglyd. 
Gosodwyd offer yn yr eiddo a gyneuodd ac a ddiffoddodd dân yn ei gamau cynnar. 
Bu’r Gwasanaeth yn cydweithio ag asiantaethau partner i ddarparu cefnogaeth 
gyfannol i unigolion agored i niwed a chyfarpar arbenigol i’w cadw’n ddiogel yn eu 
cartrefi.  
 

• Ymwelodd y tîm Byw’n Ddiogel â menyw a oedd wedi dioddef o sgam ar-lein ac a 
oedd wedi bod yn trosglwyddo symiau mawr o arian i gyfrif yn Nigeria. Rhoddodd y 
tîm Byw’n Ddiogel gyngor a alluogodd i alwadau niwsans gael eu blocio a hefyd 
gyngor ar y math o sgamiau a oedd ar waith, er mwyn rhoi hyder iddi wrth ddelio â’r 
mathau hyn o alwadau. Gosodwyd cadwyn ar y drws hefyd, er mwyn cadw’r 
preswylydd yn ddiogel yn ei chartref ei hun.  
 

• Mae Swyddogion Cyswllt Fferm y Gwasanaeth wedi parhau i ymgysylltu â’r 
cymunedau ffermio er mwyn codi ymwybyddiaeth o Losgi Diogel a’r Codau Llosgi. 
Yn dilyn y gwaith ymgysylltu hwn, bu newid amlwg yn agweddau’r gymuned ffermio, 
ac mae llawer ohonynt bellach yn cysylltu â’r Gwasanaeth i gael cyngor. Cafwyd 
adborth cadarnhaol mewn perthynas â’r cymorth amrywiol y gall y Gwasanaeth Tân 
ei ddarparu yn ychwanegol at gyngor ar losgi a rheoli tir, sy’n cynnwys rholio rhedyn, 
torri â robot, beicwyr modur anghyfreithlon oddi ar y ffordd, a chwtogi ar dipio 
anghyfreithlon.  
 

• Cynhaliwyd y Prosiect Ymyrraeth Graffiti mewn dwy ardal risg uchel i ymgysylltu â 
phobl ifanc sydd mewn perygl o gynnau tanau a mynd i mewn i adeiladau segur. 
Mae’r grŵp Cynnydd Heddychlon yn hyrwyddo ac yn addysgu ynghylch yr hyn y 
gellir ei wneud a’r hyn na ellir ei wneud yn gyfreithlon, yn foesegol ac yn 
amgylcheddol o ran celf graffiti, ac yn cynnig cyfle i ymgysylltu â phobl ifanc a 
hyrwyddo ein negeseuon pwysig ar yr un pryd. Cafodd y digwyddiadau dderbyniad 
da, a gwelwyd gostyngiad o 26% mewn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn yr ardal.  
 

• Trefnwyd cwrs ymgysylltu gan dîm Ieuenctid y Gwasanaeth, a hynny mewn 
partneriaeth â Heddlu De Cymru a Phrosiect Community Kicks Abertawe. 
Targedwyd yr ardal ar gyfer ymyrraeth oherwydd ei phroffil cymdeithasol-
ddemograffig a’r ymddygiad gwrthgymdeithasol hysbys sy’n bodoli ynddi. Cyn pen 
chwe wythnos i ddechrau ar y Prosiect, nodwyd gostyngiad yn yr Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol yn yr ardal.  
 

• Cymerodd grŵp o ddisgyblion o ysgol gyfun ran mewn cwrs ymyrraeth Phoenix a 
gynhaliwyd yng Ngorsaf Dân Pontarddulais. Tynnwyd sylw’r Gwasanaeth at y ffaith 
fod un o’r disgyblion yn ofalwr ifanc i berthynas, a’i fod wedi ei chael yn anodd 
ymgysylltu a chymryd rhan mewn gweithgareddau ysgol yn y gorffennol. Roedd yr 
unigolyn yn barod i gymryd rhan yn yr holl weithgareddau ar y cwrs ac wedi 
cwblhau’r wythnos lawn. Roedd hefyd wedi darparu adborth, gan nodi ei fod wedi 
elwa’n aruthrol ar fynychu’r cwrs.  
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