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Rhagarweiniad
Rydym yn falch dros ben o gael cyflwyno ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2019-2024. 

Er gwaethaf y cyfyngiadau cyllidebol, rydym wedi parhau i gynnal lefel gwasanaeth sydd 
wedi sicrhau bod cymunedau canolbarth a gorllewin Cymru yn parhau i fod yn fannau 
diogel i fyw, gweithio ac ymweld â hwy. Dros y pum mlynedd diwethaf (01/04/2013 tan 
31/03/2018), rydym wedi ymateb i 3,017 o danau mewn tai, sy’n ostyngiad o 3.53% o 
gymharu â’r pum mlynedd blaenorol. Yn ystod yr un cyfnod, mae nifer y gwrthdrawiadau 
traffig ffyrdd yr ymatebwyd iddynt wedi gostwng gan 11.85%, gan leihau o 5,901 i 5,202.  
Ar yr un pryd, mae nifer y digwyddiadau cysylltiedig â llifogydd yr ymatebwyd iddynt 
wedi gostwng gan 37.21%, o 2,362 i 1,748. 

Er ein bod yn ymateb i lai o ddigwyddiadau traddodiadol a gysylltir â’r Gwasanaeth 
Tân o ganlyniad i’n gwaith ataliol yn y gymuned; rydym wedi cynnal 102,000 o wiriadau 
diogelwch tân yn y cartref ac wedi ymgysylltu â 163,861 o bobl ifanc trwy ein rhaglenni 
addysg yn ystod y pum mlynedd diwethaf; rydym wedi parhau i ehangu ein gallu i 
ymateb yn weithredol. Mae ein diffoddwyr tân wedi ymateb i 12,763 o ddigwyddiadau 
lle’r oedd angen ymateb meddygol yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Mae hwn yn 
gynnydd o 103.74% o gymharu â’r pum mlynedd blaenorol. 

Cyflawnwyd hyn oll ac arbedwyd £9 miliwn ar yr un pryd, sy’n rhyw 20% o’n cyllideb 
gyffredinol (er 2006), heb effeithio ar y gwasanaeth a ddarparwyd. Fodd bynnag, ni 
ellir osgoi’r ffaith y bydd yr hinsawdd ariannol rydym yn gweithio ynddo yn parhau 
i roi pwysau ychwanegol ar lefel y gwasanaeth a ddarparwn, wrth i ni ymestyn ein 
hadnoddau ymhellach eto. Felly, byddwn yn parhau i chwarae ein rhan mewn toriadau 
cyllidebol yn y dyfodol, trwy gynnal trafodaeth barhaus ac agored â’n staff a chyda’r 
cyhoedd, ynghylch y modd y gallwn barhau i wneud gwelliannau ac arbedion yn y 
dyfodol. 

Rydym wedi ymrwymo i addasu i’r heriau hyn mewn dull cadarnhaol ac mae ein Cynllun 
Corfforaethol 2019-24 yn pennu ein nodau a’n hamcanion strategol am y pum mlynedd 
nesaf. Credwn y bydd cydweithio’n allwedd i ddyfodol y gwasanaethau brys, gan ein 
galluogi i wella ein ffordd o weithio; rhannu ein pobl a’n hadnoddau ariannol; ac arbed 
mwy o fywydau yn y pen draw. Rydym wedi ymrwymo hefyd i gael hyd i atebion arloesol 
i wella ein ffordd o weithio, gwella diogelwch diffoddwyr tân, lleihau ein heffaith ar yr 
amgylchedd a chyfrannu, yn y pen draw, at lesiant ein cymunedau.

Sylweddolwn fod gwrando ar eich sylwadau yn hollbwysig os ydym am barhau i 
ddarparu gwasanaethau effeithiol, effeithlon a gwell i’ch cadw chi a’ch teuluoedd yn 
ddiogel. Byddem yn eich annog chi i gyd i gysylltu â ni i roi eich barn ar ein nodau 
strategol a’r amcanion gwella a llesiant rydym wedi ymrwymo iddynt ar gyfer 2019-2020.

.
Councillor Rowland Rees-Evans 
Cadeirydd, Awdurdod Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru

Chris Davies QFSM MBA
Prif Swyddog Tân

Bod yn Arweinydd Byd ym 

maes Ymateb i Argyfwng a 

Diogelwch Cymunedol
Ein gweledigaeth yw:-
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Gwasanaeth Tân ac
Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru
Crëwyd y Gwasanaeth yn 1996 trwy Ddeddf   
Llywodraeth Leol (Cymru) 1994, yn sgil uno Brigadau 
Tân Dyfed, Powys a Gorllewin Morgannwg.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cwmpasu’r canlynol:

Mae’r Gwasanaeth yn cynnwys bron i ddau draean o Gymru, gan gwmpasu ardal wledig 
yn bennaf, sy’n ymestyn dros 4,500 milltir sgwâr (11,700 km²), ac mae’n cynnwys 58 o 
orsafoedd ac yn cyflogi 1,304 staff. Hwn yw’r gwasanaeth mwyaf ond dau yn y Deyrnas 
Unedig, ar ôl Gwasanaeth Tân yr Alban a Gwasanaeth Tân Gogledd Iwerddon. 

Ceir amrywiaeth o risgiau yn ardal y Gwasanaeth, sy’n amrywio o’r diwydiannau 
petrocemegol yn Aberdaugleddau i’r risgiau sy’n gysylltiedig ag ardaloedd â 
phoblogaeth fawr, megis Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Hefyd, mae cymuned 
ffermio fawr a llawer o ddiwydiannau ysgafn eraill ar draws yr ardal. 

Mae’r rhain, yn ogystal â’r arfordir helaeth a dyfrffyrdd mewndirol, yn creu rhai o’r risgiau 
arbenigol a geir yn ardal y Gwasanaeth.

Y Bwrdd Gweithredol

Y Bwrdd Gweithredol yw tîm uwch-reolwyr y Gwasanaeth, dan arweiniad y Prif 
Swyddog Tân, a gynorthwyir gan y Dirprwy Brif Swyddog Tân a dau Brif Swyddog 
Cynorthwyol.

Chris Davies QFSM MBA
Prif Swyddog Tân
Pennaeth y Gwasanaeth
Cyflogedig

Roger Thomas
Dirprwy Prif Swyddog Tân
Cyfarwyddwr Datblygu

Kevin Jones
Prif Swyddog Cynorthwyol
Cyfarwyddwr Adnoddau

Iwan Cray
Prif Swyddog Tân
Cynorthwyol
Cyfarwyddwr Cymorth a
Gwelliant Gweithredol
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Awdurdod Tân
Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnwys 25 aelod 
etholedig, sy’n cynrychioli’r chwe Awdurdod Lleol yn ardal canolbarth a gorllewin Cymru 
(Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe). 

Mae’n atebol i’r cyhoedd ac mae ganddo gyfrifoldeb statudol i gynnal gwasanaeth tân 
ac achub ar gyfer ein cymunedau yn unol â’r ddeddfwriaeth a’r rheoliadau canlynol:

• Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994.

• Gorchymyn Canolbarth a Gorllewin Cymru (Cynllun Cyfuno) 1995.

• Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004.

• Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

• Gorchymyn Cynlluniau Cyfunol y Gwasanaethau Tân ac Achub (Amrywio)
(Cymru) 2009.

• Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) (2009).

• Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub Cymru (2016).

• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015).

Gallwch gael gwybod mwy am y Gwasanaeth, yr Awdurdod Tân a chyfrifoldebau ein 
Bwrdd Gweithredol trwy fynd i’n gwefan: www.tancgc.gov.uk

Cadeirydd, Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin 
Cymru

Cyng. Rowland Rees-Evans - Democratiaid Rhyddfrydol
Ystrad Teilo, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AY

01974 202238
rowlandre@ceredigion.gov.uk

Is-gadeirydd, Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin 
Cymru

Cyng. Jan Curtice - Llafur
22 Dyffryn Road, Gorseinon, Swansea, SA4 6BB

01792 417563
cllr.jan.curtice@swansea.gov.uk
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Ein Cynlluniau  

Cynllun Corfforaethol
Mae ein Cynllun Corfforaethol yn disgrifio ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, a’r modd 
y byddwn yn ei gwireddu trwy ein nodau strategol a’n hamcanion gwella.  

Asesiadau Blynyddol o Berfformiad   
Erbyn diwedd Hydref bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi ein Hasesiad Blynyddol o 
Berfformiad. 

Mae ein Hasesiad Blynyddol o Berfformiad yn rhoi gwybod i’n staff, ein cymunedau a’n 
rhanddeiliaid pa ganlyniadau a buddion a gyflawnwyd mewn perthynas ag amcanion 
gwella’r flwyddyn flaenorol. 

Mae ein Hasesiad Blynyddol o Berfformiad hefyd yn nodi’r modd yr ydym wedi cyfrannu 
at y nodau llesiant, a bennwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Cynllun Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd  
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i arddel 
cynaliadwyedd wrth ddarparu gwasanaethau rhagorol. Ein nod yw cyflawni hynny trwy 
ddefnyddio llai o ynni, gweithio tuag at fod yn ddiwastraff o ran safleoedd tirlenwi a 
lleihau ôl troed carbon y Gwasanaeth cyfan, o’r naill flwyddyn i’r llall. 

Mae ein Strategaeth Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd yn disgrifio’r prif egwyddorion, y 
cynigion a’r camau gweithredu y mae gofyn eu cymryd, er mwyn lleihau effaith gwaith a 
gweithrediadau’r Gwasanaeth ar yr amgylchedd.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol  
Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cyfleu ymrwymiad parhaus yr Awdurdod a’r 
Prif Swyddog Tân i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal ar draws holl swyddogaethau, polisïau, 
arferion a gweithdrefnau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac 
yn disgrifio’r modd y bydd y Gwasanaeth yn ceisio cyflawni’r ymrwymiad hwn. 

Rydym yn gweithio i ddarparu amgylchedd lle y bydd cyfle cyfartal i bawb weithio, 
dysgu a byw, heb ddim gwahaniaethu na rhagfarn.

http://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Amdanom-Ni/Sut-Rydym-yn-ei-Wneud/Pages/
Cydraddoldeb-ac-Amrywiaeth.aspx
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Y Gymraeg 
Fel Gwasanaeth, rheolir ein gwaith gan ddeddfwriaeth ar ddefnyddio’r Gymraeg 
ac mae’n rhaid i ni gydymffurfio â chasgliad o Safonau’r Gymraeg a bennwyd yn 
genedlaethol. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg yn ymarferol a sicrhau na 
chaiff yr iaith ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg Hysbysiad Cydymffurfio sy’n disgrifio’r safonau 
sy’n berthnasol i Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ynghyd 
â’r eithriadau a bennwyd, a’u dyddiadau gweithredu. Mewn ymateb i’r Hysbysiad 
Cydymffurfio, cyhoeddodd yr Awdurdod ddogfen yn nodi’r modd y mae’n bwriadu 
cydymffurfio â’r safonau ar lefel gorfforaethol a’r prosesau mewnol sydd ganddo ar gyfer 
goruchwylio a monitro gweithrediad y safonau. Mae’r ddwy ddogfen hyn ar gael ar ein 
gwefan allanol.

http://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Amdanom-Ni/Sut-Rydym-yn-ei-Wneud/Pages/
Safonaur-Gymraeg.aspx
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Datganiad Llesiant
Rydym wedi ymrwymo i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, 
ac yn croesawu ein dyletswyddau a’n rôl fel partner statudol ar ein chwe Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae ein Cynllun Strategol ar gyfer 2019-2024 yn amlinellu 
ein Nodau Strategol ar gyfer y pum mlynedd nesaf, yn ogystal â’n Hamcanion o ran 
Gwella a Llesiant ar gyfer 2019-2020. Lluniwyd y cynllun yn unol â gofynion y Ddeddf, 
ac mae’n sicrhau ein bod yn ystyried yr effaith hirdymor y bydd ein penderfyniadau 
yn ei chael ar ein cymunedau. Rydym yn amlygu’r modd y bydd ein Hamcanion o ran 
Gwella a Llesiant yn cyfrannu at saith Nod Llesiant y Ddeddf yn yr adroddiad trwyddo 
draw. Wrth gyflawni ein Hamcanion, byddwn hefyd yn sicrhau ein bod yn ystyried ac 
yn cynnwys, lle bo hynny’n bosibl, yr egwyddor datblygu cynaliadwy, ynghyd â’i phum 
ffordd o weithio. 

A ninnau’n bartner statudol ar bob un o’n chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, 
rydym wedi chwarae rôl allweddol wrth lunio’r Cynlluniau Llesiant, sy’n cynrychioli 
cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae cynrychiolwyr o’r Gwasanaeth hefyd 
yn Cadeirio nifer o grwpiau cyflawni a gweithredu ledled pob un o’r chwe Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, gan sicrhau bod yr amcanion a nodwyd gan bob un 
ohonom yn feysydd blaenoriaeth y bartneriaeth, yn cael eu cyflawni’n llwyddiannus. 

Mae arwyddocâd yr amcanion sydd yng Nghynlluniau Llesiant pob un o’r chwe Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, yn cael ei adlewyrchu yn Amcanion Gwella a Llesiant ein 
Gwasanaeth, sy’n sicrhau bod gweithio gyda’n partneriaid i ddarparu gwell canlyniadau 
ar gyfer ein cymunedau yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Yn ogystal ag ystyried Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wrth lunio’r cynllun hwn, rydym hefyd 
wedi cynnwys nifer o ffyrdd newydd o weithio wrth redeg y sefydliad o ddydd i ddydd. 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn dylanwadu’n fawr ar 
‘edefyn aur’ y Gwasanaeth. O’n cynlluniau datblygu unigol a’n strategaethau adrannol, 
i’n Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2019-2024, mae ethos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 ym mlaen ein meddwl. Boed hynny wrth i ni ffurfio partneriaethau 
newydd; mabwysiadu dulliau sganio’r gorwel yn rhan o’n proses o gynllunio ar gyfer 
y dyfodol; neu gynnwys fframwaith prosiectau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) wrth gyflawni ein prosiectau corfforaethol ein hunain, gallwch fod yn sicr y 
bydd anghenion y presennol yn cael eu diwallu, a hynny heb beryglu cenedlaethau’r 
dyfodol.

. UN DAU TRI PEDWAR PUMP CHWECH

Cymru lewyrchus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cymru gydnerth ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cymru iachach ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cymru sy’n fwy cyfartal ✓ ✓ ✓ ✓
Cymru o gymunedau cydlynus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu ✓
Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang ✓ ✓ ✓ ✓

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ein Nodau Strategol
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Dangosydd Perfformiad
Dros y degawd diwethaf, trwy gynllunio ar gyfer gwella a lleihau risg, gwelsom 
ostyngiad sylweddol yn nifer y digwyddiaddau y cawsom ein galw iddynt, a gwell 
canlyniadau i’r rheiny yr effeithiwyd arnynt a’r cymunedau lle y maent yn digwydd.

Mae’r tabl yn dangos canran y gostyngiad yn nifer y digwyddiadau, anafiadau a 
marwolaethau dros y deng mlynedd diwethaf sy’n rhoi darlun clir o’n llwyddiant. 

Ffigurau 
Gwirioneddol 

2017/2018

Cyfartaledd 
2008/09

i
2012/13

Cyfartaledd 
2013/14 

i
2017/18

Canran 
gyfartalog y 
gostyngiad 
2008/09 to 

2017/18

POB TÂN 
FRS/RRC/S/001 (i)

3190 4473 3384 -24.3%

POB FFUG ALWAD  
FRS/RRC/S/001 (ii)

4919 4967 4647 -6.4%

POB GWRTHDRAWIAD 
TRAFFIG FFYRDD 
FRS/RRC/S/001 (iii)

983 1180 1040 -11.8%

POB GALWAD ARALL 
FRS/RRC/S/001 (iv)

4879 3244 4729 45.8%

MARWOLAETHAU AC 
ANAFIADAU YN YR YSBYTY 
YM MHOB TÂN  
FRS/RRC/S/002 (i)

57 69 69 0.7%

MARWOLAETHAU AC 
ANAFIADAU YN YR YSBYTY 
YM MHOB TÂN DAMWEINIOL  
FRS/RRC/S/002 (ii)

54 62 61 -2.3%

Y GANRAN O DANAU MEWN 
ANHEDDAU A GYFYNGWYD
I’R YSTAFELL LLE Y BU 
IDDYNT GYNNAU  
FRS/EFR/S/003

85.3% 87.0% 87.0% 0.0%

UN DAU TRI PEDWAR PUMP CHWECH

Cymru lewyrchus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cymru gydnerth ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cymru iachach ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cymru sy’n fwy cyfartal ✓ ✓ ✓ ✓
Cymru o gymunedau cydlynus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu ✓
Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang ✓ ✓ ✓ ✓
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Datblygu ein Cynllun 
Corfforaethol
Mae’r cynllun hwn yn amlinellu ein nodau strategol am bum mlynedd (2019-2024) a’n 
hamcanion gwella a llesiant ar gyfer 2019/2020.

Wrth ddatblygu ein cynllun corfforaethol ar gyfer 2019-2024, rydym wedi ystyried y 
canlynol:

• Y gwelliannau rydym wedi’u gwneud wrth gyflawni cynlluniau corfforaethol 
blaenorol. 

• Yr hyn y mae ein cymunedau yn ei ddweud wrthym.

• Yr hyn y mae ein staff yn ei ddweud wrthym.

• Yr adnoddau sydd gennym. 

• Barn ein partneriaid a phwysigrwydd cydweithio. 

• Gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

• Y gofynion deddfwriaethol sy’n effeithio arnom, gan gynnwys y canlynol:
1. Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.
2. Fframwaith Cenedlaethol y Gwasanaethau Tân ac Achub 2016.
3. Y Pwyllgor Materion Cenedlaethol.
4. Cymru Gydnerth.
5. Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ledled Cymru.
6. Safonau’r Gymraeg.

Ein Nodau Strategol
Mae ein nodau strategol (2019-2024) yn pennu cyfeiriad ein taith am y pum mlynedd 
nesaf. Mae ein Gwasanaeth yn chwarae rôl allweddol bwysig yn y gymuned a 
datblygwyd ein nodau trwy ymgynghori â’n staff, cynrychiolwyr yr undebau llafur, uwch-
swyddogion a’r aelodau o’n Hawdurdod, gan roi ystyriaeth i ofynion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Bydd ein nodau strategol ar gyfer 2019-2024 yn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu’r 
gwasanaethau gorau posibl i’n cymunedau. 

Mae’r chwe nod strategol a ddisgrifir yma yn manylu ar ein hymrwymiad i gyflawni 
targedau heriol mewn amgylchedd cymdeithasol, gwleidyddol ac ariannol sy’n newid yn 
gyson. 
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Y canlynol yw ein nodau strategol:

Ein Hamgylchedd
Byddwn yn gwella ein harferion gwaith ac yn lleihau effaith ein gweithgareddau ar yr 
amgylchedd. Byddwn yn parhau i gyflawni ein cyfrifoldebau trwy wneud pob ymdrech 
i leihau ein hôl troed carbon wrth i ni archwilio cyfleoedd eraill i ddiogelu a gwella’r 
amgylchedd o’n cwmpas. 

Ein Partneriaethau
Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau ac unigolion sydd â’r ystod amrywiol o sgiliau 
ac arbenigeddau sy’n ofynnol er mwyn cyflawni gwelliant parhaus. Byddwn yn 
hyrwyddo partneriaethau agored, cydweithredol a hyblyg sy’n rhoi pwyslais ar ddarparu 
gwasanaethau mewn dull tryloyw a chynhwysol.  

Ein Dyfodol
Byddwn yn clustnodi ffyrdd arloesol o gryfhau a gwella ein prosesau busnes a’n dulliau 
cyflenwi gwasanaethau i’n cymunedau. 

Ein Cymunedau
Byddwn yn gwella diogelwch a llesiant ein cymunedau trwy ymyrraeth gyfannol a thrwy 
ymgysylltu â’n partneriaid.

Ein Pobl
Byddwn yn sicrhau bod gan ein staff yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i 
ddarparu a datblygu ein gwasanaethau yn ddiogel. Byddwn yn sicrhau bod y galluoedd 
cywir ganddynt ar gyfer y dyfodol a’u bod yn gynrychiadol o’r cymunedau y maent yn eu 
gwasanaethu. 

Ein Hadnoddau
Byddwn yn rheoli ein hasedau a’n hadnoddau yn gyfrifol. Byddwn yn archwilio cyfleoedd 
i wella effeithlonrwydd trwy weithio gyda sefydliadau eraill i rannu swyddogaethau a 
lleihau dyblygu gwaith hyd yr eithaf.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Un 
Ein Hamgylchedd 
Byddwn yn gwella ein harferion gwaith ac yn lleihau effaith ein gweithgareddau ar yr amgylchedd. 
Byddwn yn parhau i gyflawni ein cyfrifoldebau trwy wneud pob ymdrech i leihau ein hôl troed 
carbon wrth i ni archwilio cyfleoedd eraill i ddiogelu a gwella’r amgylchedd o’n cwmpas. 

Ble’r ydym ni nawr? 
Rydym wedi ymrwymo, ers nifer o flynyddoedd, i hyrwyddo cynaliadwyedd wrth gyflenwi 
gwasanaethau rhagorol. Rydym yn sylweddoli bod cynaliadwyedd yn ymwneud â gwella ein 
perfformiad amgylcheddol; defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon; a lleihau ein heffaith ar yr 
amgylchedd. 

Mae ein Polisi Amgylcheddol yn disgrifio ymrwymiad y Gwasanaeth o ran yr amgylchedd ac mae 
ein Strategaeth Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd 2015-2020 yn disgrifio’r prif egwyddorion, cynigion 
a chamau gweithredu y mae gofyn eu cymryd i leihau effaith gweithgareddau a gweithrediadau’r 
Gwasanaeth ar yr amgylchedd. 

Oddi ar 2014, mae’r Gwasanaeth wedi llwyddo i gadw Safon Rheolaeth Amgylcheddol y Ddraig 
Werdd, a gaiff ei hasesu’n annibynnol, a hynny ar lefel 5, sef y lefel uchaf posibl. Mae’r safon yn 
cydnabod ymrwymiad y Gwasanaeth i faterion amgylcheddol a deddfwriaeth amgylcheddol, a bu’n 
gymorth gwerthfawr o ran helpu’r Gwasanaeth i gyflawni’i amcanion amgylcheddol. 

Dros y blynyddoedd, rydym wedi cymryd camau breision ymlaen o ran ein nod i leihau ein hôl troed 
carbon. Mae hyn wedi cynnwys prynu dau gerbyd sy’n rhedeg ar hydrogen, a beiciau a gynorthwyir 
yn drydanol. Rhoesom nifer o gynlluniau cynaliadwyedd ar waith wrth ddylunio adeiladau, fel gosod 
paneli ffotofoltaïg a defnyddio deuodau allyrru golau (LED) mewn goleuadau y tu mewn i orsafoedd 
a’r tu allan iddynt (a defnyddio synwyryddion is-goch goddefol (PIR) y tu allan i adeiladau), ac rydym 
yn parhau i ystyried yr effaith ar yr amgylchedd wrth adolygu technolegau newydd ar gyfer ein 
hamgylchedd gweithredol.  

 

Ble’r ydym am fod? 
Ein bwriad yw bod yn wasanaeth tân ac achub sydd wedi gwreiddio datblygu cynaliadwy a materion 
amgylcheddol yn ein holl brosesau penderfynu; gan gryfhau llesiant economaidd, cymdeithasol ac 
amgylcheddol ein cymunedau. 

Fel Gwasanaeth Tân ac Achub, ceisiwn sicrhau bod ein holl waith a gweithgareddau yn helpu i 
leihau effaith tanau ar yr amgylchedd, yn ogystal â’u heffaith ar y gymdeithas a’r economi leol.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 Sut y mae cyrraedd yno?
Byddwn yn cyflawni hyn trwy’r amcanion gwella a llesiant canlynol:- 

 
• Byddwn yn parhau i addysgu ein staff am faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd, ac yn 

annog a hyrwyddo cydgyfrifoldeb tuag at genedlaethau’r dyfodol;
• Byddwn yn parhau i foderneiddio ein hystâd trwy ddefnyddio technolegau adnewyddadwy 

sy’n gydnaws â’r amgylchedd ac yn creu carbon isel;  
• Byddwn yn ystyried yr amgylchedd ym mhob proses benderfynu a byddwn yn rhoi 

gwelliannau amgylcheddol ar waith lle y bydd hynny’n briodol;   
• Byddwn yn lleihau gwastraff a pheryglon llygredd trwy ddatblygu a defnyddio arferion a 

gweithdrefnau cadarn i reoli gwastraff, gan ganolbwyntio ar egwyddorion yr hierarchaeth 
gwaredu gwastraff;  

• Byddwn yn creu seilwaith gwyrdd a fydd yn ein galluogi i hyrwyddo’r agenda o ran 
cerbydau isel iawn eu hallyriadau (ULEV) yn y Gwasanaeth;

• Byddwn yn parhau i ymgynghori â rhanddeiliaid allanol ac yn dysgu gwersi gan arweinwyr 
y sector, gan ymgorffori datrysiadau arfer gorau ar draws y Gwasanaeth, fel y bydd hynny’n 
briodol.

 

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd ein hymdrechion i drawsnewid ein gwaith er mwyn lleihau’r effaith negyddol ar yr amgylchedd 
byd-eang yn cyfrannu at wella ansawdd aer. Trwy ddefnyddio llai o adnoddau i ddarparu ein 
gwasanaethau, byddwn yn lleihau’r straen ar adnoddau byd-eang cyfyngedig, gan eu diogelu ar 
gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Trwy gynhyrchu llai o wastraff ac ailddefnyddio ac ailgylchu mwy o ddeunyddiau, byddwn yn 
lleihau’r galw am adnoddau newydd ac yn ysgafnhau rhywfaint ar y pwysau a achosir gan brosesau 
gwastraff fel llosgi a thirlenwi. 
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Dau
Ein Partneriaethau 
Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau ac unigolion sydd â’r ystod amrywiol o sgiliau ac 
arbenigeddau sy’n ofynnol er mwyn cyflawni gwelliant parhaus. Byddwn yn hyrwyddo 
partneriaethau agored, cydweithredol a hyblyg sy’n rhoi pwyslais ar ddarparu gwasanaethau mewn 
dull tryloyw a chynhwysol.  

Ble’r ydym ni nawr?  
Rydym yn parhau i ddatblygu ein heffeithiolrwydd gweithredol gyda sefydliadau sy’n bartneriaid i 
ni, gan weithio gyda’r Fforwm Lleol Cymru Gydnerth yn ardal Dyfed-Powys ac yn ardal De Cymru, a 
chynnal ymarferion mewnol ac amlasiantaeth. 

Fel un o bartneriaid statudol y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, rydym wedi ymrwymo’n llwyr 
i sicrhau llwyddiant y cynlluniau llesiant ac rydym wrthi’n datblygu’r sylfeini yn nyddiau cynnar y 
byrddau hyn sydd newydd eu ffurfio.

Hefyd, rydym yn parhau i weithio’n agos gydag asiantaethau eraill i ddarparu gwasanaethau 
effeithlon ac effeithiol mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys darparu ymateb meddygol trwy 
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, gan wella canlyniadau i gleifion ledled ardal y 
Gwasanaeth.

Ble’r ydym am fod? 
Ein dyhead yw cael ein cydnabod fel sefydliad arweiniol ym maes arloesi gweithredol, gan weithio 
mewn partneriaeth i ddatblygu systemau ac offer gweithredol a hyrwyddo rhoi system ddigidol fire 
ground ar waith i gefnogi diogelwch diffoddwyr tân ar draws ein holl weithgareddau gweithredol. 

Parhau i ddatblygu ymateb meddygol y Gwasanaeth Tân, gan nodi cyfleoedd i ffurfio partneriaethau 
a fydd yn helpu’r asiantaethau sy’n cymryd rhan i gyflawni eu hamcanion corfforaethol; gan weithio, 
nid yn unig yn eu meysydd cyfrifoldeb penodol, ond hefyd i sicrhau llesiant gwirioneddol yn y 
gymuned trwy ymyrraeth gynnar. 

Rhoi trefniadau partneriaeth trylwyr a strwythuredig ar waith, gyda threfniadau llywodraethu 
ac amcanion clir ac effeithiol, gan adolygu eu heffeithiolrwydd yn rheolaidd er mwyn cefnogi’r 
ddarpariaeth i’r gymuned yn y dull mwyaf effeithiol posibl. Ein dyhead yw datblygu prosesau 
symlach, lle y bydd hynny’n bosibl, gan leihau dyblygu gwaith ar draws asiantaethau a gwella 
effeithiolrwydd ein darpariaeth ni a darpariaeth ein partneriaid.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Sut y mae cyrraedd yno?  
Byddwn yn cyflawni hyn trwy’r amcanion gwella a llesiant canlynol:- 

• Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i sefydlu targedau cyflawni a graddfeydd amser 
clir ac uchel eu hansawdd ar gyfer y bartneriaeth, gydag adduned y bydd y partneriaid yn 
cyfrannu’n gydradd trwy broses sengl a chytunedig;

• Byddwn yn adolygu ac yn gwerthuso llwyddiant ein partneriaethau yn barhaus er 
mwyn lleihau dyblygu gwaith a sicrhau bod ein trefniadau partneriaeth yn werthfawr i’n 
cymunedau;

• Byddwn yn parhau i gyflawni ein hymrwymiadau o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol ac o ran ein rôl yn y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus;

• Byddwn yn parhau i feithrin partneriaethau gydag asiantaethau eraill er mwyn 
gwella arloesedd a datblygiadau technolegol ar draws swyddogaethau gweithredol a 
swyddogaethau eraill y Gwasanaeth. 

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?  
Ymateb yn flaengar i argyfyngau trwy ddatblygu technoleg yn barhaus i gynnal ein heffeithiolrwydd 
gweithredol.

Darparu gwasanaeth meddygol ehangach i gefnogi ymyrraeth gynnar a llesiant yn y gymuned.

Darparu gwasanaethau effeithiol trwy bartneriaeth i ddiwallu anghenion penodol eich cymuned.
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Tri  
Ein Dyfodol 
Byddwn yn clustnodi ffyrdd arloesol o gryfhau a gwella ein prosesau busnes a’n dulliau cyflenwi 
gwasanaethau i’n cymunedau. 

Ble’r ydym ni nawr? 
Ar hyn o bryd, rydym yn defnyddio amryw o systemau meddalwedd technoleg gwybodaeth i 
gefnogi ein prosesau busnes. Fodd bynnag, mae’r rhain, at ei gilydd, yn systemau ‘arunig’ gyda gallu 
cyfyngedig i ryngweithredu ar draws y llwyfan technoleg gwybodaeth, ac o ran ein swyddogaethau 
gweinyddu, rydym yn orddibynnol ar y systemau papur, biwrocrataidd a ddatblygwyd yn y 
gorffennol. 

O safbwynt gweithredol, mae ein prosesau busnes wedi datblygu fesul tipyn yn ystod y 10-15 
mlynedd diwethaf. Defnyddiwn dechnoleg gwybodaeth i gefnogi ein prosesau rheoli digwyddiadau, 
e.e. terfynellau data symudol, a cherbydau awyr di-griw, ond mae lle sylweddol i ddatblygu’r 
prosesau hyn ymhellach. 

Ble’r ydym am fod?
• Datblygu llwyfannau technoleg gwybodaeth i wella rhyngweithredu, cyflwyno systemau 

darbodus a lleihau ein baich gweinyddu;
• Cynyddu’r defnydd o dechnoleg, e.e. Skype, er mwyn lleihau ein hôl troed carbon, lleihau 

costau a gwella effeithiolrwydd sefydliadol;
• Cyflawni rhagor o ymchwil a datblygu er mwyn lleihau’r peryglon y bydd ein diffoddwyr tân 

a’n cymunedau yn eu hwynebu;
• Creu diwylliant arloesi yn y Gwasanaeth, sy’n cefnogi ymchwil a datblygu, yn nodi 

cyfleoedd buddsoddi i arbed, ac yn caniatáu i unigolion a thimau fod ‘yn ddiogel i fethu’. 
 

Sut y mae cyrraedd yno? 

 Byddwn yn cyflawni hyn trwy’r amcanion gwella a llesiant canlynol:- 
• Byddwn yn defnyddio technoleg i wella ein prosesau busnes;
• Byddwn yn lleihau risg weithredol trwy fuddsoddi mewn systemau cyfathrebu gwell a 

thrwy gryfhau’r ffordd y byddwn yn rheoli ein data gweithredol;
• Byddwn yn datblygu seilwaith technoleg gwybodaeth sy’n cynnal dulliau amgen o weithio;

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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• Byddwn yn gwella ein cyfathrebu mewnol a’r penderfyniadau a wnawn er mwyn sbarduno 
newid.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Byddwn yn newid ein ffordd o weithio yn y dyfodol a bydd angen i staff groesawu’r newidiadau hyn 
er mwyn sicrhau bod y Gwasanaeth yn manteisio hyd yr eithaf ar bob cyfle i weithio’n fwy effeithiol. 
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Pedwar
Ein Cymunedau 
Byddwn yn gwella diogelwch a llesiant ein cymunedau trwy ymyrraeth gyfannol a thrwy ymgysylltu 
â’n partneriaid.

Ble’r ydym ni nawr?  
Partneriaethau
Mae partneriaethau effeithiol yn rhan hanfodol o’r dull gweithredu cyfannol i ddiogelu ein 
cymunedau ac mae’r Gwasanaeth yn ymgysylltu â nifer helaeth o bartneriaethau ar draws yr 
ardal. Fodd bynnag, gall trefniadau partneriaeth sy’n helpu i gyflawni diogelwch cymunedol fod yn 
gymhleth ac yn agored i newid wrth i sefydliadau sy’n bartneriaid newid ac ailstrwythuro. Mae hyn 
wedi achosi heriau o ran gweithio mewn partneriaeth, cyflawni’n gydlynol a darparu’r lefel gywir 
o ymyrraeth yn ein cymunedau. Gan na fydd cyrff cyhoeddus bob amser yn rhannu’r un ffiniau 
daearyddol, gall trefniadau partneriaeth fod yn gymhleth gyda rhai sefydliadau’n gorfod dyblygu 
gwaith trwy wasanaethu amryw o fforymau o dan wahanol drefniadau llywodraethu a phenderfynu. 

Mae’r gwahaniaethau daearyddol hyn yn cymhlethu darlun sydd eisoes yn gymhleth a gallant 
roi straen ar adnoddau sydd eisoes o dan bwysau, gyda staff yn gorfod mynd i gyfarfodydd a 
phwyllgorau niferus. Lle y bydd partneriaethau’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â phroblemau 
cyffredin a lle y byddant wedi’u halinio’n effeithiol, gallant wneud gwahaniaeth cadarnhaol. Mae 
enghreifftiau o’r partneriaethau hyn yn cynnwys y berthynas rhwng y Gwasanaeth a Heddlu 
Dyfed-Powys yn ei brosiect treialu Byw’n Ddiogel, yn Iach ac yn Annibynnol (SWAIL) yn Llanelli. 
Mae’r cysylltiadau a ddatblygwyd rhwng y Gwasanaeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Safonau 
Masnach yn eu gwaith diogelwch cartref, Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif, hefyd yn enghraifft dda o 
bartneriaethau effeithiol. Mae’r rhain yn sampl fach o’r partneriaethau cadarnhaol sy’n ffynnu o 
ganlyniad i nod a dealltwriaeth gyffredin ar fater penodol sef, yn yr achos hwn, ystyried yr aelodau 
agored i niwed yn ein cymdeithas.

Ieuenctid
Mae helpu plant a phobl ifanc i ddysgu mwy am ddiogelwch tân yn sylfaenol er mwyn gwneud ein 
cymunedau’n fwy diogel yn y dyfodol. Gweithiwn gydag amryw o asiantaethau a phartneriaid ar 
lawer o gynlluniau ymarferol ac addysgol i ymgysylltu â phobl ifanc a thrafod cadw’n ddiogel rhag 
tân, a pheryglon a chanlyniadau gosod tanau’n fwriadol a ffug alwadau. 

Mae ein Tîm Ieuenctid ymroddedig yn rhedeg amrywiaeth o weithgareddau i alluogi pobl 
ifanc i integreiddio â’r Gwasanaeth Tân ac Achub, a hynny trwy raglenni tebyg i Droseddau a 
Chanlyniadau, Diffoddwr Tân am y Diwrnod, Phoenix, ynghyd â gwaith ychwanegol wedi’i dargedu, 
er enghraifft, yr Hillympics yng Nghanolfan Ddiogel Hillside yng Nghastell-nedd.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Addysg yn yr Ysgolion
Mae gan y Gwasanaeth ddarpariaeth addysg eang a chynhwysfawr ar waith mewn ysgolion, sy’n 
golygu bod mwy na 40,000 o blant a phobl ifanc yn derbyn neges ddiogelwch gan Wasanaeth 
Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bob blwyddyn. Ychwanegir at hynny gan negeseuon 
penodol yn ystod cyfnodau prysur trwy ymgyrchoedd wedi’u targedu, fel ymgyrch BANG (Be a Nice 
Guy) a Dawns Glaw mewn ardaloedd lle y mae’r risg yn uwch. 

Diogelwch yn y Cartref
Ar gyfartaledd, mae’r Gwasanaeth yn cyflawni 18,000 o archwiliadau diogelwch yn y cartref bob 
blwyddyn, gan ddefnyddio cyfuniad o staff yr Adran Diogelwch Cymunedol, criwiau gweithredol 
a phartneriaid i wneud hynny. Bellach, mae’r neges ‘Diogelwch Tân’ draddodiadol yn ehangu i 
gynnwys negeseuon iechyd a diogelwch sy’n hyrwyddo negeseuon diogelwch partneriaid fel yr 
Heddlu, Iechyd y Cyhoedd a Safonau Masnach. Mae’r gwaith hwn yn arwain at roi delwedd newydd 
i’r ymyriadau hyn, sef ymweliadau ‘Diogel ac Iach’ sydd hefyd yn darparu negeseuon ynghylch rhoi’r 
gorau i smygu, sgamiau, atal codymau ac mae hynny’n gofyn darparu’r gwiriadau hyn trwy ddull 
gweithredu newydd. 

Mae ein statws yn ein cymunedau fel darparwr gwasanaethau gwerthfawr y mae pobl yn ymddiried 
ynddo yn fodd i ni gyrraedd sectorau o’n cymunedau na fydd partneriaid eraill yn eu gweld. 

Mae’r dull gweithredu ‘Gwneud i Bob Cyswllt Gyfri’, lle y gwelir bod pob ymgysylltiad gan y 
Gwasanaeth Tân ac Achub yn gyfle i drosglwyddo neges gyfannol sy’n datblygu iechyd a diogelwch 
ein dinasyddion hyd yr eithaf, yn cael ei gyflwyno o dipyn i beth, ond mae’r adnoddau sydd eu 
hangen i ddyfnhau ymwybyddiaeth pob tîm a gweithiwr sy’n cyflawni gwaith diogelwch yn y cartref 
yn heriol.   

Diogelwch Ffyrdd
Mae nifer y gwrthdrawiadau traffig ffyrdd y gelwir y Gwasanaeth iddynt yn dal i gynyddu. Mae’r 
Gwasanaeth yn chwarae rôl allweddol mewn addysg diogelwch ffyrdd, ar ei ben ei hun, a chyda 
phartneriaid, fel yr awdurdodau lleol. 

Mae’r Gwasanaeth mewn sefyllfa dda i gynyddu’i ymgysylltu ar faterion diogelwch ffyrdd trwy 
ddatblygu a defnyddio pecynnau gwybodaeth ac addysg y gall criwiau gweithredol a thimau 
diogelwch cymunedol lleol eu defnyddio, fodd bynnag bydd gofyn llwybro’n bwyllog, gan gydbwyso 
hynny â’r gwaith y disgwylir i’r timau diogelwch cymunedol a’r criwiau gweithredol eu cyflawni. 

Diogelwch yn y Dŵr
Mae’r Gwasanaeth wedi ymrwymo i wella’i ymateb i ddigwyddiadau sy’n ymwneud â dŵr ac mae 
hyn yn cynnwys darparu addysg yn y gymuned. Mae’r gymuned yn disgwyl mwy a mwy bod y 
Gwasanaeth, ynghyd â phartneriaid eraill, yn cyfrannu at godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch yn y 
dŵr.

Diogelwch Tân Busnesau
Bob blwyddyn, rydym yn archwilio rhyw 2,000 allan o’r 42,000 o safleoedd busnes sydd ar gofrestr y 
Gwasanaeth, yn unol â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 2005.  
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Ble’r ydym am fod? 
Partneriaethau 

Mae gweithio gyda phartneriaid i gyflawni canlyniadau diogelwch cymunedol wedi hen ennill ei 
blwyf ac mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi hyrwyddo hynny dros yr 20 mlynedd diwethaf. 
Mae polisïau’r naill lywodraeth ganolog ar ôl y llall wedi rhoi mwy o bwyslais ar gydweithio rhwng 
asiantaethau er mwyn mynd i’r afael â diogelwch cymunedol. Mae meithrin ymddiriedaeth rhwng 
partneriaid yn rhan annatod o’r llwyddiant hwn. 

Mae’r Gwasanaeth yn un o’r partneriaid statudol ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a bydd 
hynny, ynghyd â’i hanes o ffurfio partneriaethau effeithiol ac ystyrlon gyda nifer o wasanaethau 
golau glas, awdurdodau lleol, grwpiau sector cyhoeddus a’r trydydd sector yn golygu ein bod ni 
mewn sefyllfa dda i ddatblygu partneriaethau ymhellach. Ein dyhead yw pennu nod cyffredin, a 
gefnogir gan adnoddau digonol a phriodol, i wella diogelwch a llesiant ein cymunedau gydag ystod 
o bartneriaid. Bydd hyn yn cwmpasu rhannu gwybodaeth ar lwyfan cyffredin.

Lleihau Tanau Bwriadol
Mae gennym drefniadau hir sefydledig i leihau tanau bwriadol ac mae’r rhwydwaith o bartneriaid y 
mae’r Gwasanaeth yn gweithio gyda nhw yn eang ac yn effeithiol. Rydym wedi manteisio’n effeithiol 
ar y cydweithio hwn i ddarparu addysg a gwybodaeth i’n cymunedau a chawsom lwyddiant 
sylweddol hyd yn hyn o ran lleihau nifer y tanau gwair bwriadol yn ardal y Gwasanaeth. Byddwn yn 
parhau i hoelio’n sylw ar y maes hwn am gryn amser eto, ond mae’n glir y byddai dull gweithredu 
cydweithredol ac amlasiantaeth yn ddefnyddiol o ran lleihau tanau bwriadol eraill, e.e. llosgi 
gwastraff a thanau mewn adeiladau gwag.

Addysg yn yr Ysgolion
Bydd ein rhaglen addysg yn yr ysgolion yn parhau a byddwn yn sicrhau bod yr hyn a ddarperir yn 
cyfuno negeseuon gan bartneriaid eraill er mwyn helpu i leihau’r baich ar yr ysgol ac i fanteisio hyd 
yr eithaf ar gyfarfodydd gwahanol bartneriaid diogelwch cymunedol. 

Diogelwch yn y Cartref
Byddwn yn ailfrandio ein Harchwiliad Diogelwch Rhag yn y Cartref yn Archwiliad Diogel ac Iach 
er mwyn darparu negeseuon mwy cyfannol gan ein partneriaid sy’n cyd-fynd â’r archwiliad ac yn 
ei wneud yn fwy effeithiol. Byddwn felly yn gwneud i bob cyswllt â phobl gyfrif, yn unol â’r ethos 
ymledol sydd ar waith yn y sector cyhoeddus. Bydd yr ailfrandio’n gyfle hefyd i ni fanteisio ar 
gyfleoedd i gael grantiau gwahanol i gefnogi’r negeseuon Diogel ac Iach. 

Diogelwch Ffyrdd
Byddwn yn parhau i roi gwybodaeth a thystiolaeth i Lywodraeth Cymru fod yr addysg a’r ymyrraeth 
gyfyngedig ar faterion diogelwch ffyrdd a ddarperir gan y Gwasanaeth yn effeithiol dros ben ac 
yn achosi newidiadau hirdymor yn ymddygiad gyrwyr ifanc. Ein nod yw parhau i ddefnyddio’r 
wybodaeth hon i lywio trafodaeth ynghylch cyllid er mwyn i’r Gwasanaeth fuddsoddi yn ei 
adnoddau addysg diogelwch ffyrdd. 
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Diogelwch yn y Dŵr
Llunio neges addysg ac ymwybyddiaeth safonol y gall yr holl bartneriaid diogelwch yn y dŵr ei 
darparu. 

Diogelwch Tân Busnesau
Wrth i ni gyflawni ein hymrwymiadau rheoleiddiol, ein huchelgais yw ehangu ein hymgysylltiad 
â pherchenogion busnesau trwy gyfrwng ystod o negeseuon sy’n ymwneud â diogelwch o dan 
faner Ymgysylltu â Busnesau. Mae gwybodaeth am faterion parhad busnes eisoes yn ffactor yn 
yr ymgysylltu, fodd bynnag, mae lle i ehangu’r wybodaeth hon a gwneud ein cysylltiadau’n fwy 
gwerthfawr. 

  

Sut y mae cyrraedd yno?  

Byddwn yn cyflawni hyn trwy’r amcanion gwella a llesiant canlynol:- 

• Byddwn yn gweithio gyda’n Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i sicrhau bod ein 
gweithgareddau atal a diogelu yn ymgysylltu â’r bobl sy’n wynebu’r risgiau mwyaf yn ein 
cymunedau;

• Byddwn yn ehangu ein trefniadau rhannu data â phartneriaid allweddol er mwyn 
dylanwadu ar ein proffiliau risg gymunedol a llywio ein hymgysylltiad â chymunedau a 
busnesau yn y dyfodol; 

• Byddwn yn parhau i sicrhau bod ein staff yn cael yr holl sgiliau a chymorth sydd eu hangen 
arnynt i ymgysylltu’n ddiogel, yn gyson ac yn gynaliadwy;

• Byddwn yn gwerthuso ein hymyrraeth diogelwch cymunedol a’n gweithgareddau 
ymgysylltu er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu’r gwasanaethau sydd eu hangen 
ar ein cymunedau.

 

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?  

• Cael dealltwriaeth glir o nodau strategol y Gwasanaeth o ran cynorthwyo ein cymunedau;
• Deall pa bartneriaethau sy’n darparu gwahanol ganolbwyntiau a phwy yw’r dolenni cyswllt 

yn ein hadrannau a’n hardaloedd rheoli;
• Gwybod pa fforymau fydd yn cynnal ein hamcanion diogelwch cymunedol lleol a strategol;
• Derbyn gwybodaeth am y gwerth y mae’r gymuned yn ei gael o’n hymgysylltu lleol;
• Bod pobl yn fwy ymwybodol o’n gwaith atal a diogelu a’r buddion dilynol yn ein 

cymunedau.
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Pump  
Ein Pobl 
Byddwn yn sicrhau bod gan ein staff yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddarparu a 
datblygu ein gwasanaethau yn ddiogel. Byddwn yn sicrhau bod y galluoedd cywir ganddynt ar gyfer 
y dyfodol a’u bod yn gynrychiadol o’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Ble’r ydym ni nawr?  
Mae ein cred mewn perfformiad trwy bobl yn sail i bopeth a wnawn. Trwy waith y tîm adnoddau 
dynol, y tîm datblygu pobl a’r tîm darparu hyfforddiant, nod y Gwasanaeth yw recriwtio, datblygu a 
chadw gweithlu dwyieithog tra medrus a chryf ei gymhelliad sy’n cynrychioli ac yn hyrwyddo natur 
amrywiol y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. 

Mae darparu gweithle iach a diogel ar gyfer ein gweithwyr yn hanfodol bwysig er mwyn sicrhau 
perfformiad effeithiol. Mae’r Gwasanaeth yn helpu gweithwyr gweithredol i gynnal eu ffitrwydd er 
mwyn cyflawni gofynion corfforol y rôl ac mae’n cynnig cymorth i’r holl weithwyr â’u hiechyd a’u lles 
cyffredinol trwy’r cynlluniau cyngor, arweiniad ac ymwybyddiaeth sydd ar waith ganddo. Rydym 
wedi mabwysiadu’r Fframwaith Cenedlaethol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol. Hefyd, rydym wedi rhoi Rhaglen Golau Glas MIND ar waith i gefnogi iechyd meddwl a lles 
meddwl yn y gweithle, a darparu cymorth ac ymyrraeth gynnar i weithwyr a all deimlo bod eu lles 
meddwl yn isel.

Mae’r datrysiadau technolegol a ddefnyddiwn i helpu gweithwyr i ddatblygu wedi galluogi 
gweithwyr i gael mynediad at y deunyddiau dysgu diweddaraf. Hefyd, mae proses trawsnewid pobl 
wedi dechrau gennym, sy’n canolbwyntio ar hunanwasanaeth gweithwyr a rheolwyr a fydd yn codi 
lefelau ymddiriedaeth ac yn grymuso ein gweithlu.  

Ble’r ydym am fod? 
Rydym yn sylweddoli bod ein rôl yn datblygu, yn wyneb y pwysau ariannol parhaus sy’n effeithio ar 
bob awdurdod yn y sector cyhoeddus, ac y bydd meddwl yn arloesol a defnyddio ffyrdd newydd o 
weithio yn sicrhau bod gan ein gweithlu’r arfau a’r sgiliau angenrheidiol y bydd eu hangen arnynt i 
barhau i ddarparu gwasanaethau sy’n diogelu unigolion a’r cymunedau a wasanaethwn. 

Yr unig ffordd y gallwn ddarparu gwasanaethau gwell a llwyddiannus yw trwy gyflogi’r bobl iawn. 
Rydym am gael y gweithwyr gorau sy’n gynrychiadol o’n cymunedau ac sydd wedi cael hyfforddiant 
i gyrraedd y safon uchaf ym mhob agwedd ar y rôl y bydd gofyn iddynt ei chyflawni. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
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Bydd ein Strategaeth Pobl a Datblygu Trefniadaeth yn fframwaith a fydd yn galluogi’r Gwasanaeth i 
gyflawni’r disgwyliadau datblygol o ran rôl ein gweithlu, yn awr ac yn y dyfodol, ac yn sicrhau bod y 
fframweithiau recriwtio, datblygu a chynorthwyo priodol ar waith gennym er mwyn cyflawni ein nod 
o gyflogi’r bobl iawn, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn.

 

Sut y mae cyrraedd yno? 

Byddwn yn cyflawni hyn trwy’r amcanion gwella a llesiant canlynol:- 

 
• Byddwn yn parhau i ddarparu cymorth â thrawsnewid prosesau busnes trwy wella sgiliau 

a chyflwyno gwybodaeth o dipyn i beth am weithdrefnau a rheolaeth adnoddau dynol i’r 
ardaloedd rheoli ac i’r adrannau; 

• Byddwn yn adolygu gweithdrefn y Gwasanaeth ar gyfer rheoli doniau er mwyn darparu 
cyfleoedd amgen a chyfleoedd llwybr cyflym i unigolion y nodir y gallant gyflawni llawer; 

• Byddwn yn parhau i ddarparu sgiliau, gwybodaeth a chyfleoedd priodol i’n staff er mwyn 
sicrhau y gallant ymgymryd â’r rolau y cawsant eu cyflogi i’w cyflawni;  

• Byddwn yn defnyddio technoleg arloesol i wella profiadau defnyddwyr ym maes recriwtio, 
datblygu staff, cadw staff a chyfathrebu.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Byddwn yn gwella effeithlonrwydd trwy gynllunio’r gweithlu yn effeithiol, defnyddio arferion gwaith 
mwy clyfar, a pharhau i symleiddio prosesau gweinyddu a’u newid yn e-systemau lle bynnag y bydd 
modd.

Bydd ein dull gweithredu’n nodi potensial ein gweithlu ac yn ei ddatblygu hyd yr eithaf trwy reoli 
a datblygu pobl yn effeithiol, gan gynnal diwylliant uchel ei berfformiad wrth ddefnyddio arian 
cyhoeddus yn y ffordd fwyaf effeithiol.
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Chwech  
Ein Hadnoddau 
Byddwn yn rheoli ein hasedau a’n hadnoddau yn gyfrifol. Byddwn yn archwilio cyfleoedd i wella 
effeithlonrwydd trwy weithio gyda sefydliadau eraill i rannu swyddogaethau a lleihau dyblygu 
gwaith hyd yr eithaf.  

 

Ble’r ydym ni nawr?  
Ein hasedau a’n hadnoddau yw’r seilwaith ffisegol sy’n eiddo i Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth 
a Gorllewin Cymru sydd, fel rheol, yn cyfeirio at gerbydau, adeiladau ac offer.  

Mae nifer y gorsafoedd tân ac achub a’u lleoliad yn sicrhau y gallwn gyrraedd argyfyngau yn ein 
hardal yn gyflym ac yn effeithlon. Yn gyffredinol, lleolir gorsafoedd tân ac achub mewn mannau 
amlwg sydd nid yn unig yn darparu trefniadau gweithredol effeithiol, ond hefyd yn cyfleu delwedd 
gyhoeddus gadarnhaol a dibynadwy, a chysylltiad cryf â’r gymuned fel rhan o’n gwaith ehangach i 
ymgysylltu â chymunedau. Bydd y rhan fwyaf o aelodau’r gymuned yn gwybod ymhle mae eu gorsaf 
dân leol ac mae natur a lleoliad y gorsafoedd tân mewn pentrefi, trefi neu ddinasoedd lleol yn sicr 
yn hyrwyddo enw da a statws Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn llygaid y 
cyhoedd.

Mae angen i’n hasedau ymateb i’r peryglon newydd sy’n wynebu’r chwe sir yng nghanolbarth a 
gorllewin Cymru, fel bygythiadau gan derfysgwyr, y newid yn yr hinsawdd, y perygl cynyddol o 
lifogydd, yn ogystal â phoblogaeth denau a’r twf yn y boblogaeth. I ymateb i’r heriau hyn, mae nifer 
y cerbydau arbenigol sydd gennym wedi cynyddu yn yr ychydig o flynyddoedd diwethaf. Mae’r rhain 
yn cynnwys y cerbydau a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer argyfyngau cenedlaethol. 
Yn y blynyddoedd diwethaf hefyd, gwelsom fod sefydliadau sy’n bartneriaid i ni, fel y Gwasanaeth 
Ambiwlans a’r Heddlu yn defnyddio ein cyfleusterau’n fwy helaeth. Rydym wedi arwain y ffordd 
hefyd o ran offer arloesol a thechnolegol, megis darparu cerbydau awyr di-griw i’n helpu i gydlynu 
digwyddiadau tân ac achub. 

 

Ble’r ydym am fod? 
Gan edrych i’r dyfodol, mae’n debygol y bydd cyrff y sector cyhoeddus, gan gynnwys y Gwasanaeth 
Tân ac Achub, yn wynebu heriau pellach yn yr ychydig flynyddoedd nesaf o ran y ffordd y byddant 
yn gweinyddu ac yn darparu gwasanaethau. Bydd fforddiadwyedd yn un o’r prif heriau a bydd 
asesiadau ar sail gwybodaeth dda am yr hyn y gallwn fforddio’i ddarparu yn allweddol i ni ac i bob 
corff arall yn y sector cyhoeddus. 

Mae ein Fframwaith Rheoli Asedau yn sail ar gyfer pennu blaenoriaethau newydd ar gyfer 
buddsoddiadau cyfalaf. I reoli ein hasedau’n effeithiol, mae gofyn bod gennym ddealltwriaeth 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
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drylwyr o’r ffordd y maent yn gweithio a’r camau mwyaf priodol i leihau diraddiad a methiant asedau. 
Rhaid ategu’r ddealltwriaeth hon â gwybodaeth ddibynadwy a phrosesau effeithiol, wedi’u darparu 
gan bobl gymwys.

Ein nod yw cyflawni ein rhwymedigaethau mewn modd sy’n amlwg o safon fyd-eang, gyda 
galluoedd sy’n cyfateb yn briodol i anghenion ein Gwasanaeth, ein cymunedau a’n partneriaid. 
Rydym yn deall y bydd disgyblaeth rheoli asedau yn ein helpu i gyflawni’r nod hwn.

Sut y mae cyrraedd yno? 

Byddwn yn cyflawni hyn trwy’r amcanion gwella a llesiant canlynol:- 

• Byddwn yn datblygu ein meysydd gwaith a’n seilwaith technoleg gwybodaeth a 
chyfathrebu i ymgorffori trefniadau gweithio mwy hyblyg lle y bydd hynny’n bosibl;

• Byddwn yn defnyddio ein systemau meddalwedd presennol hyd yr eithaf. Bydd hyn yn 
cynnwys rhaglenni Microsoft Office 365, Agresso, y System Rheoli Adnoddau, Firewatch, 
ac ati;

• Byddwn yn archwilio cyfleoedd i logi cerbydau yn ôl y gofyn yn hytrach na phrynu 
cerbydau gan asesu a allai hwn fod yn ddewis mwy effeithlon ac effeithiol yn y dyfodol;

• Byddwn yn sicrhau ein bod yn buddsoddi’n ddoeth trwy fonitro ac adolygu ein hasedau 
trwy ein Grŵp Rheoli Asedau Strategol a Chyfalaf a’n Fframwaith Rheoli Asedau.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Mae gofyn cael dealltwriaeth gyfannol o’r sefydliad cyfan er mwyn cyflenwi gwasanaethau a’r 
costau cyfalaf, costau gweithredol a chostau cynnal a chadw hirdymor cysylltiedig, ac mae hon 
yn elfen allweddol bwysig o’n gwaith rheoli asedau. Bydd ein dull gweithredu yn tarfu llai ar 
wasanaethau, yn darparu canlyniadau mwy rhagweladwy ac yn lleihau costau dros y cylch bywyd o 
gymharu â dull atgyweirio a disodli adweithiol; gan gynnig mwy o dawelwch meddwl a thryloywder 
i’r cymunedau a wasanaethwn ein bod yn gwneud y defnydd gorau o’n hasedau a’n hadnoddau. 
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Rhagor o 
wybodaeth  
 

Mae ein gwefan yn cynnwys gwybodaeth fanylach am y meysydd yr 
adroddwyd amdanynt yn y ddogfen hon. 

Yn y rhan o’n gwefan sy’n ymwneud â pherfformiad, cewch wybodaeth am y canlynol:- 
• Cynlluniau Corfforaethol
• Cynlluniau Gwella Blynyddol
• Adroddiadau Ymgynghori
• Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru
• Adroddiadau ar Ddangosyddion Perfformiad Cymru 
• Siarter Ymateb i Danau mewn Anheddau ar gyfer Cymru Gyfan   

 

Rydym yn croesawu eich sylwadau neu’ch awgrymiadau ynghylch gwelliannau o ran 
cynllunio yn y dyfodol.  

I roi eich adborth, gallwch gysylltu â ni trwy ein gwefan www.tancgc.gov.uk, trwy 
ffonio 0370 6060699 neu trwy ysgrifennu atom: Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP. 

Fel arall, gallwch anfon neges e-bost atom: post@tancgc.gov.uk 

Fersiynau Eraill  
Mae’r ddogfen hon ar gael mewn fformatau hygyrch hefyd. Os hoffech gael yr 
wybodaeth hon mewn iaith neu fformat arall, gan gynnwys ffeil sain, cysylltwch â ni trwy 
ffonio: 0370 6060699 neu trwy anfon neges e-bost i: post@tancgc.gov.uk  

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg 
ac yn Saesneg – byddwn yn ymateb i’r ddwy 
iaith yn gyfartal a byddwn yn ateb yn eich 
dewis iaith heb oedi. 

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg  
ac yn Saesneg.


