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“

“
Rydym yn falch iawn o’r gwaith rydym yn ei wneud. Dros y pum mlynedd 
diwethaf, rydym wedi mynychu 

Hefyd, mae ein diffoddwyr tân ar alwad wedi ymateb i 

Rydym wedi cyflawni hyn oll yn ogystal â gwneud arbedion o £9 miliwn, sef 
tua 20% o’n cyllideb gyffredinol (ers 2006), heb effeithio ar y gwasanaethau a 
ddarperir. 

Fodd bynnag, ni ellir osgoi’r ffaith y bydd yr hinsawdd ariannol rydym yn 
gweithredu ynddi yn parhau i roi pwysau ychwanegol ar lefel y gwasanaeth 
rydym yn ei ddarparu wrth inni ymestyn ein hadnoddau hyd yn oed ymhellach. 

Rhagarweiniad

Mae’n bleser cyflwyno ein 
Cynllun Corfforaethol, sy’n 
amlinellu ein gweledigaeth ar 
gyfer y dyfodol...

BOD  YN  
ARWEINYDD 
BYD YM MAES 
YMATEB I 
ARGYFWNG A 
DIOGELWCH 
CYMUNEDOL 
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Felly, byddwn yn parhau i chwarae ein rhan wrth i’r gyllideb leihau yn y dyfodol, drwy gynnal trafodaeth barhaus 
ac agored gyda’r staff a’r cyhoedd ynghylch y gwasanaethau rydym yn eu darparu a sut y gallwn barhau i wneud 
gwelliannau ac arbedion yn y dyfodol, drwy ddatblygu atebion blaengar i sicrhau y darperir gwasanaethau cost-
effeithiol o safon uchel.

Rydym wedi ymrwymo i addasu i’r heriau hyn mewn ffordd gadarnhaol ac mae ein Cynllun Corfforaethol yn 
amlinellu ein Blaenoriaethau Strategol ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Rydym yn credu mai cydweithio yw dyfodol y 
gwasanaethau brys, gan fod hynny’n ein galluogi i wella’r ffordd rydym yn gweithio, rhannu ein pobl a’n hadnoddau 
ariannol ac, yn y pen draw, achub mwy o fywydau. Rydym wedi ymrwymo i ganfod atebion blaengar i gynhyrchu 
incwm a sicrhau cynaliadwyedd er lles ein cymunedau.

Ni ellir darparu Gwasanaeth gwell a llwyddiannus ond drwy gyflogi’r bobl iawn. Rydym eisiau’r gweithwyr gorau sy’n 
cynrychioli ein cymunedau, wedi’u hyfforddi yn y ffordd orau i sicrhau eu diogelwch, ac sydd â’r cyfarpar gorau er 
mwyn iddynt weithredu i’r safonau uchaf. Felly, byddwn yn parhau i ganolbwyntio ein hymdrechion ar ddatblygu a 
darparu ymyrraeth o ran diogelwch yn y cartref i’r rheiny sydd yn y perygl mwyaf yn ein cymunedau. Rydym hefyd 
wedi ymrwymo i fuddsoddi yn ein pobl a gwneud y defnydd gorau o’n hasedau a’n hadnoddau, gan sicrhau bod gan 
ein staff gymaint o gyfarpar ag sy’n bosibl, er mwyn iddynt ymdrin ag argyfyngau a diogelu eu hunain a’r cymunedau 
y maent yn eu gwasanaethu yn well.

Yn ystod y cyfnod 2018/2019, rydym yn bwriadu cynnal cam 3 o’r Rhaglen Adolygu Gwasanaethau, sef cam 
gweithredu’r dewisiadau a ddatblygwyd yng nghamau 1 a 2. Bwriad y Rhaglen Adolygu yw sicrhau bod ein 
hadnoddau yn cyd-fynd yn effeithiol ac yn effeithlon â’r prif risgiau i’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Bydd 
hyn yn ein galluogi i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau o safon uchel i’r cyhoedd, yn ogystal â dangos 
gwerth gwych am arian. 
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Wrth inni barhau i wynebu’r heriau ariannol sydd o’n blaenau, byddwn hefyd 
yn ceisio datblygu atebion blaengar i sicrhau y darperir gwasanaethau cost-
effeithiol o safon uchel. 

Rwyf yn credu ein bod yn cynnig gwerth da iawn am arian, gan ein bod yn costio

i gymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru. Hefyd, byddwn yn parhau i 
chwarae ein rhan wrth i’r gyllideb leihau yn y dyfodol.

Fel rhan o’n Cynllun Corfforaethol 2018-2023, rydym wedi datblygu 12 
Amcan Gwella ar gyfer 2018/2019, sydd wedi’u llunio i’n helpu i gyflawni ein 
Blaenoriaethau Strategol a’r Nodau Llesiant. 

Mae’r Amcanion Gwella hyn wedi’u pennu yng nghyd-destun yr heriau sylweddol 
sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus, ond maent hefyd yn adlewyrchu awydd 
i groesawu syniadau blaengar a ffyrdd newydd o weithio. 
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Rydym wedi croesawu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a’n rôl gyda’r Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus, ac mae’r pum ffordd o weithio wedi’u hymwreiddio yn ein harferion busnes craidd.

Rydym yn hyderus bod yr Amcanion Gwella a gynhwysir yn y Cynllun Corfforaethol hwn yn amlinellu rhaglen 
gadarn o weithgarwch ar gyfer y flwyddyn nesaf, a fydd yn ein galluogi i gyflawni ein Blaenoriaethau Strategol ac 
sy’n cydnabod anghenion y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn y tymor byr, canolig a hir. Fodd bynnag, 
mae’r ansicrwydd ar hyn o bryd yn golygu bod cynllunio ar gyfer y tymor hir yn heriol dros ben, ac felly byddwn yn 
adolygu ein Cynllun Corfforaethol yn flynyddol i ganiatáu inni lunio Amcanion Gwella ystyrlon mewn perthynas â’n 
Blaenoriaethau Strategol o flwyddyn i flwyddyn.

Rydym yn cydnabod bod gwrando ar eich barn yn hanfodol os yw’r Gwasanaeth am barhau i ddarparu gwasanaeth 
effeithiol, effeithlon a gwell i’ch cadw chi a’ch teuluoedd yn ddiogel. Byddem yn eich annog chi i gyd i roi eich barn 
am ein Blaenoriaethau Strategol a’r Amcanion Gwella rydym wedi ymrwymo iddynt ar gyfer 2018/2019.

     Rowland Rees Evans      Chris Davies QFSM MBA

     Cadeirydd, Awdurdod Tân ac Achub    Prif Swyddog Tân

     Canolbarth a Gorllewin Cymru 
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Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru

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 1,400 o staff. Dyma’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.

Cafodd y Gwasanaeth ei 
greu yn 1996 drwy 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: 

Chris Davies
Prif Swyddog Tân 
Pennaeth y Gwasanaeth 
Cyflogedig

Rob Quin
Dirprwy Prif Swyddog Tân  
Dros Dro a
Cyfarwyddwr Datblygu     

Kevin Jones
Prif Swyddog Cynorthwyol  a
Cyfarwyddwr Adnoddau 

Roger Thomas
Prif Swyddog Tân 
Cynorthwyol Dros Dro a
Cyfarwyddwr Cymorth a 
Gwelliant Gweithredol
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Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
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).

Maent yn atebol i’r cyhoedd ac mae ganddynt 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 y Gwasanaethau Tân ac Achub 2016

• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae rhwymedigaeth statudol ar yr Awdurdod i gynnal Gwasanaeth Tân ac Achub sy’n gallu delio’n effeithiol â 
galwadau am gymorth yn achos tân ac argyfyngau eraill. 

Gallwch gael gwybod mwy am y Gwasanaeth, yr Awdurdod Tân a chyfrifoldebau ein Bwrdd Gweithredol drwy fynd 
i’n gwefan: www.tangcg.gov.uk
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Ein Gweledigaeth, Cenhadaeth, Gwerthoedd a Blaenoriaethau

Bod yn Arweinydd Byd ym maes 
Ymateb i Argyfwng a Diogelwch 

Cymunedol. 

Trin pobl â 
pharch.

Perfformio’n 
rhagorol.

Gwneud y 
peth iawn.

Ymgysylltu, cysylltu, datblygu ac 
ysbrydoli pobl i ddarparu

gwasanaeth rhagorol.

    GWELEDIGAETH 

CENHADAETH

 GWERTHOEDD 
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Ein Gweledigaeth, Cenhadaeth, Gwerthoedd a Blaenoriaethau

Cydweithio. Arloesedd.
Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu.

Gwella ein 
Hasedau a’n  
defnydd o
Adnoddau.

Cynaliadwyedd.
Grymuso ein 

Staff.

Gwella’r Modd 
y Darparwn ein 
Gwasanaethau.

Gweithio tuag at 12 Amcan
Gwella yn 2017/2018. 

...

BLAENORIAETHAU

Byddwn yn cyflawni hyn trwy
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Sut ydym yn perfformio?

Dros y degawd diwethaf, trwy 
Gynllunio ar gyfer Gwella a Lleihau 
Risg, gwelsom ostyngiad sylweddol 
yn nifer y digwyddiadau y cawsom 
ein galw i’w mynychu, a gwell 
canlyniadau i’r rheiny yr effeithiwyd 
arnynt a’r cymunedau lle maent yn 
digwydd.

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

Yn seiliedig ar yr esiamplau 
llwyddiannus yma, rydym yn parhau 
i osod targedau heriol ar gyfer 
dangosyddion perfformiad dros y 5 
mlynedd nesaf. 

Dangosydd 
Perfformiad  

Cyfartaledd 
2006/07 to 
2010/11

Cyfartaledd 
2011/12 to 
2015/16

Cyfartaledd 
2012/13 to 
2016/17

Canran 
gyfartalog

y gostyngiad 
2011/12 to 
2016/17

Targed 
Cyfartalog 
2021/2022

Gostyngiad 
Targed (1%)
2021/2022

Pob Tân 
FRS/RRC/S/001 (i)

5969 3713 3395 -8.6% 2716 -20%

Pob Ffug Alwad  
FRS/RRC/S/001 (ii)

5258 4500 4567 1.5% 4110 -10%

Pob Gwrthdrawiad Traffig 
Ffyrdd FRS/RRC/S/001 (iii)

1290 1065 1064 -0.2% 957 -10%

Pob Galwad Arall 
FRS/RRC/S/001 (iv)

3455.6 3796 4459 17.5%
Targed heb 

ei osod

Marwolaethau ac Anafiadau 
ym mhob Tân  
FRS/RRC/S/002 (i)

107 75 70 -6.7% 63 -10%

Marwolaethau ac Anafiadau 
ym mhob Tân Damweiniol  
FRS/RRC/S/002 (ii)

94 65 61 -5.9% 55 -10%

Y Ganran o Danau mewn 
Anheddau a gyfyngwyd i’r 
ystafell lle bu iddynt gychwyn  
FRS/EFR/S/003

87.4% 87.1% -0.3%

Cynnal 
targed o 

87% os yn 
bosibl
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Rydym wedi gosod targedau heriol ond realistig ar gyfer 2017/2018 ymlaen 
drwy wneud cyfrifiad sy’n caniatáu ar gyfer amrywiadau o ran gweithgareddau 
o un flwyddyn i’r llall. 

Credwn mai’r dull gorau o fesur perfformiad yw ystyried tueddiadau tymor hwy 
ac nid y perfformiad blynyddol yn unig. Gan hynny, roeddem wedi gosod targed 
lleihau wedi’i seilio ar gyfartaledd dros gyfnod o bum mlynedd sy’n caniatáu ar 
gyfer ‘cynnydd sydyn’ mewn gweithgarwch a allai gael ei achosi gan y canlynol:

• Gwanwyn a haf eithriadol o sych - sy’n arwain at gynnydd mewn tanau 
glaswellt a choetir; 

• Gwanwyn a haf eithriadol o wlyb - sy’n arwain at nifer anarferol o isel o 
danau glaswellt a choetir;

• Cyflwyno deddfwriaeth newydd neu weithgareddau diogelwch cymunedol 
sy’n effeithio ar nifer yr Anafiadau, Marwolaethau mewn Tanau a Ffug 
Alwadau. 

Pennir y targedau tymor hir drwy nodi’r nifer cyfartalog o ddigwyddiadau a 
fynychwyd dros gyfnod o bum mlynedd o 2010/2011 i 2015/2016, ac yna gosod 
targed lleihau ar sail y ffigwr cyfartalog i’w gyflawni erbyn 2021/2022. 

Byddwn yn monitro’r cynnydd yn erbyn y targedau hyn bob chwarter ac yn 
adolygu ac yn diwygio’r rhain yn ffurfiol yn ôl y gofyn ym Medi 2019 er mwyn 
sicrhau eu bod yn parhau i fod yn realistig ac yn heriol. 

Targedau Perfformiad 2018/2019

Dangosydd 
Perfformiad  

Cyfartaledd 
2006/07 to 
2010/11

Cyfartaledd 
2011/12 to 
2015/16

Cyfartaledd 
2012/13 to 
2016/17

Canran 
gyfartalog

y gostyngiad 
2011/12 to 
2016/17

Targed 
Cyfartalog 
2021/2022

Gostyngiad 
Targed (1%)
2021/2022

Pob Tân 
FRS/RRC/S/001 (i)

5969 3713 3395 -8.6% 2716 -20%

Pob Ffug Alwad  
FRS/RRC/S/001 (ii)

5258 4500 4567 1.5% 4110 -10%

Pob Gwrthdrawiad Traffig 
Ffyrdd FRS/RRC/S/001 (iii)

1290 1065 1064 -0.2% 957 -10%

Pob Galwad Arall 
FRS/RRC/S/001 (iv)

3455.6 3796 4459 17.5%
Targed heb 

ei osod

Marwolaethau ac Anafiadau 
ym mhob Tân  
FRS/RRC/S/002 (i)

107 75 70 -6.7% 63 -10%

Marwolaethau ac Anafiadau 
ym mhob Tân Damweiniol  
FRS/RRC/S/002 (ii)

94 65 61 -5.9% 55 -10%

Y Ganran o Danau mewn 
Anheddau a gyfyngwyd i’r 
ystafell lle bu iddynt gychwyn  
FRS/EFR/S/003

87.4% 87.1% -0.3%

Cynnal 
targed o 

87% os yn 
bosibl
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Cyni a Thwf 
Bydd angen inni wireddu ein gweledigaeth â chefndir o gryn bwysau ariannol a 
chynnydd yn y galw am wasanaethau cyhoeddus. 

Bydd llai o arian yn golygu y bydd yn fwy anodd darparu’r cymorth a’r 
gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl. Mae sefydliadau eraill yn y sector 
cyhoeddus a’r trydydd sector ar draws canolbarth a gorllewin Cymru yn wynebu’r 
pwysau hyn ac rydym yn ymwybodol iawn o beidio â gwthio costau a phwysau’n 
anfwriadol tuag at sefydliadau neu ddarparwyr eraill.  

Ein Cyllideb
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cwmpasu’r 
ardal ddaearyddol fwyaf yn Lloegr a Chymru - 12000 cilomedr sgwâr, sy’n 
cynnwys bron i hanner arfordir Cymru - tua 650 cilomedr o arfordir. 

Mae’r ardal wledig denau ei phoblogaeth yn cael effaith ar gostau gweithredu 
Gwasanaeth effeithlon ac effeithiol, ac mae hyn, yn ogystal â maint yr arfordir, yn 
golygu y bydd y gost fesul person yn fwy nag ydyw mewn Gwasanaethau eraill 
sy’n gywasgedig ac yn fewndirol.

Er gwaethaf yr ardal ddaearyddol heriol, mae gennym y ‘gost fesul gorsaf’ isaf 
ond tair a’r ‘gost fesul cilomedr sgwâr’ isaf ond un yn Lloegr a Chymru. Dros 
y 10 mlynedd diwethaf, rydym wedi arbed £9 miliwn, sy’n cyfateb i ostyngiad 
o 20% yn ein cyllideb gyffredinol. Gwnaed yr arbedion hyn drwy newidiadau o 
ran trefniadau criwio mewn rhai gorsafoedd, gwneud arbedion mewn adrannau 
canolog a mireinio rhai o’n prosesau busnes. 

Y Pwysau rydym yn eu hwynebu
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Ers 2006, mae cyfanswm o 102 o swyddi mewn gorsafoedd (27%) wedi’u dileu o’r sefydliad (heb ddiswyddiadau). 
Cyflawnwyd hyn drwy newidiadau o ran y systemau criwio mewn gorsafoedd tân amrywiol, ac mae’r arbedion 
effeithlonrwydd hyd yma yn dod i gyfanswm o £3,630,000. Cyflawnwyd arbedion effeithlonrwydd pellach drwy leihau 
nifer y staff canolog, gan arbed cyfanswm o £1,971,000, sydd wedi arwain at ostyngiad o 34% yn nifer y swyddi 
uwch-reolwyr a rheolwyr canol, a drwy newidiadau o ran prosesau a gweithdrefnau busnes sy’n cyfateb i £3,416,000.

Cyflawnwyd hyn drwy dri ymarferiad mawr - cynhaliwyd adolygiad cynhwysfawr o bob un o linellau’r gyllideb yn 2008, 
ac roedd Aelodau’r Awdurdod Tân wedi chwarae rhan lawn yn hyn, gan chwilio am arbedion effeithlonrwydd; wedi 
hynny, rhwng 2009 a 2011, cynhaliwyd adolygiad sylfaenol a chadarn o strwythurau a pholisïau’r holl adrannau, drwy 
Raglen Adolygu Gwasanaethau; ac ar hyn o bryd cynhelir adolygiad llawn o wasanaethau yn seiliedig ar dystiolaeth, 
sy’n ystyried meysydd a phatrymau risg, sut mae dylanwadau allanol yn effeithio ar y gwasanaeth, a darparu gwerth 
gorau ym mhob adran.

Ar hyn o bryd, mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub hwn yn costio £4 y mis fesul person, neu ddim ond 13c y diwrnod.

Rydym yn credu bod hyn yn cynnig gwerth gwych am arian ac, ar sail arolwg a gynhaliwyd yn ddiweddar, mae’n 
ymddangos bod y cyhoedd yn credu hynny hefyd. Fodd bynnag, ni ellir osgoi’r ffaith ein bod yn symud tuag at 
ddyfodol sydd hyd yn oed yn fwy heriol yn ariannol a gwyddom, fel gwasanaeth yn y sector cyhoeddus, y bydd yn 
rhaid inni chwarae ein rhan drwy wneud rhagor o arbedion effeithlonrwydd.
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Mae’r Cynllun hwn yn amlinellu ein Blaenoriaethau Strategol am bum mlynedd 
(2018-2023) a’n Hamcanion Gwella ar gyfer 2018/2019.

Wrth ddatblygu ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2018-2023, rydym wedi 
ystyried y canlynol:

• Y gwelliannau rydym wedi’u gwneud wrth gyflawni Cynlluniau Strategol a 
Chynlluniau Gwella Blynyddol blaenorol.

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

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

• Yr adnoddau sydd ar gael.

• Barn ein partneriaid a phwysigrwydd cydweithio.

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

Our legislative requirements, including:

• Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

• Fframwaith Cenedlaethol y Gwasanaethau Tân ac Achub 2016.

• Pwyllgor Materion Cenedlaethol.

• Cymru Gydnerth.

• Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ledled Cymru.

• Safonau’r Gymraeg.

Datblygu ein Cynllun Corfforaethol 
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Ar ôl cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, rydym wedi croesawu ein dyletswyddau 
a’n rôl fel partner statudol ar draws ein chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Rydym yn deall pwrpas a 
nod y Ddeddf ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn ystyried effaith hirdymor ein penderfyniadau ar y 
cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. 

Mae ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2018-2023 yn amlinellu ein Blaenoriaethau Strategol am bum mlynedd a’n 
Hamcanion Gwella ar gyfer 2018/19. Mae ein Hamcanion Gwella wedi’u datblygu drwy gyfres o weithdai gyda’n 
staff, aelodau etholedig a chyrff cynrychiadol, ac maent hefyd wedi’u hystyried gan Bwyllgorau Craffu’r Cynghorau 
fel rhan o gyfnod ymgynghori ehangach. O ganlyniad i’r broses ymgynghori hon, rydym yn hyderus bod ein 
Hamcanion Gwella ar gyfer 2018/19 yn cyfrannu at ofynion y Ddeddf Llesiant. 

Drwy gydol y Cynllun hwn, byddwn yn pwysleisio sut mae ein Hamcanion Gwella yn cyfrannu at y saith Nod Llesiant, 
gan ddangos sut mae pob un yn ein helpu i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
Cymru. Fel Gwasanaeth Tân ac Achub, rydym wedi sicrhau bod ein Hamcanion Gwella wedi’u datblygu yn unol ag 
egwyddor datblygu cynaliadwy a’u bod yn cynnwys y pum ffordd o weithio. 

Fel y nodwyd yn y Ddeddf, mae’n rhaid i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ddefnyddio egwyddor datblygu 
cynaliadwy i sicrhau ei fod yn cyfrannu gymaint ag y bo modd at gyflawni’r saith nod llesiant cenedlaethol, drwy fynd 
i’r afael ag anghenion llesiant penodol yr ardal. Rydym wedi croesawu’r egwyddor hon ac rydym wedi ymrwymo’n 
llawn i gyfrannu gymaint â phosibl, fel partner statudol, at gyflawni’r nodau llesiant, ac felly rydym wedi gweithredu’r 
ethos o sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol yn ein 
harferion busnes, ar ôl cynnal Adolygiad mewnol trylwyr o Risg, lle mae’r prif ffocws ar gynllunio at y dyfodol ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol. 

Ymchwilir i dechnolegau newydd ac arferion gwaith blaengar i sicrhau gwerth am arian a safon uchel o ran Cyflenwi 
Gwasanaethau yn barhaus. Bydd yr Adolygiad o Wasanaethau yn sicrhau bod yr adnoddau cywir yn cael eu dyrannu 
i’r prif risgiau yng nghymunedau Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, tra’n ystyried yr heriau a’r 
effeithiau hirdymor. 

Datganiad Llesiant
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Ein Blaenoriaethau Strategol 
Mae ein Blaenoriaethau Strategol (2018-2023) yn gosod ein cyfeiriad am y pum 
mlynedd nesaf. Mae gan ein Gwasanaeth rôl hanfodol yn y gymuned ac mae 
ein blaenoriaethau wedi’u datblygu drwy ymgynghori â’r staff, cynrychiolwyr 
undebau llafur, uwch-swyddogion ac aelodau ein Hawdurdod, ac maent yn rhoi 
ystyriaeth i ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Ein Hamcanion Gwella   
Bob blwyddyn, fel rhan o’n proses gynllunio, rydym yn datblygu Amcanion 
Gwella, sydd wedi’u llunio i’n helpu i gyflawni ein Blaenoriaethau Strategol.  
Mae ein Hamcanion Gwella yn rhoi gwybod i’n staff, cymunedau a’n 
rhanddeiliaid pa fuddion a gânt dros y flwyddyn nesaf.

Asesiadau o Berfformiad Blynyddol   
Erbyn diwedd mis Hydref bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi ein Hasesiad 
Blynyddol o Berfformiad. Mae ein Hasesiad Blynyddol o Berfformiad yn rhoi 
gwybod i’n staff, cymunedau a’n rhanddeiliaid pa ganlyniadau a buddion a 
gyflawnwyd mewn perthynas ag Amcanion Gwella y flwyddyn flaenorol. 
Mae ein Hasesiad Blynyddol o Berfformiad hefyd yn nodi sut rydym wedi 
cyfrannu at y nodau Llesiant a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. 

Datblygu ein Cynllun 
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Perfformiad a Monitro Ariannol (Swyddfa Archwilio Cymru). 
Perfformiad a Monitro Gwasanaethau (Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad)

Data ynghylch Darpariaeth y Gwasanaeth - 
yn cynnwys Risgiau Gweithredol, Dangosyddion Perfformiad Lleol a’r Sector, Bylchau o ran Sgiliau. 

Adolygiadau Datblygiad Unigol. 
Asesiad gan Gymheiriaid. Adroddiadau Craffu. 

Fframwaith Gwella Gwasanaeth  
Tân ac Achub Canolbarth a 

Gorllewin Cymru.

Cynllun Corfforaethol
(Gweledigaeth, Cenhadaeth a 

Gwerthoedd). 

Strategaeth Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd.
Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Cynllun Rheoli Asedau.

Blaenoriaethau Strategol. Amcanion Gwella. Prosiectau Corfforaethol.

Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015.

Mesur Llywodraeth Leol 
(Cymru) 2009.

Dangosyddion 
Perfformiad Statudol 
Llywodraeth Cymru.

Fframwaith 
Cenedlaethol y 

Gwasanaethau Tân ac 
Achub 2016.

Siarter Cymru ynghylch 
Ymateb i Danau mewn 

Anheddau. 
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Cydweithio
Mae ein llwyddiant yn y dyfodol 
yn uniongyrchol gysylltiedig â sut 
rydym yn cydweithio ag eraill. 
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd 
cydweithio ystyrlon ac effeithiol 
a’r angen i ddatblygu a chynnal 
mentrau cydweithredol gyda 
phartneriaid allweddol. 

Bydd cydweithio hefyd yn cefnogi 
cyflawni canlyniadau gwell i’n 
cymunedau ac yn cynorthwyo o 
ran darparu ein gwasanaethau 
mewn ffordd well, effeithlon a 
mwy effeithiol o ran cost.

Dros y pum mlynedd nesaf, ein 
huchelgais yw cael ein cydnabod 
yn bartner allweddol o ran galluogi 
yn y sector cyhoeddus ehangach 
a’r sector preifat.

Mae ein Blaenoriaethau Strategol 
ar gyfer 2018-2023 yn sicrhau y 
byddwn yn parhau i ddarparu’r 
gwasanaethau gorau posibl i’n 
cymunedau. 

Mae ein saith Blaenoriaeth 
Strategol, fel yr amlinellwyd, 
yn manylu ar ein hymrwymiad i 
gyflawni targedau heriol mewn 
amgylchedd cymdeithasol, 
gwleidyddol ac ariannol sy’n 
newid yn gyson.   

Ein Blaenoriaethau Strategol
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Arloesedd
Mae arloesi yn hanfodol i’n 
galluogi i ddatblygu a chynnal 
Gwasanaeth sy’n diwallu 
anghenion ein cymunedau nawr 
ac yn y dyfodol.

Bydd atebion blaengar yn ganolog 
i ddarparu seilwaith a fydd yn ein 
cynorthwyo i ddatblygu a gwella 
ein Gwasanaeth.

Bydd yr heriau ariannol digynsail 
rydym yn eu hwynebu yn gofyn 
inni fod yn flaengar a mabwysiadu 
ffyrdd newydd o feddwl, er mwyn 
inni fod ar flaen y gad o ran 
ymateb i argyfyngau.

Rydym wedi ymrwymo i nodi 
ffyrdd blaengar o weithio i sicrhau 
bod ein cymunedau, partneriaid 
a’n rhanddeiliaid yn cael y 
gwasanaeth gorau posibl gan eu 
Gwasanaeth Tân ac Achub.

Gwella Cyflenwi 
Gwasanaethau 
Byddwn yn parhau i addasu ein 
gwasanaethau i ymateb i’r heriau 
ariannol parhaus rydym yn eu 
hwynebu.

Byddwn yn gweithio i nodi a 
bodloni gofynion newydd i sicrhau 
ein bod yn parhau i ddarparu 
Gwasanaeth sydd ar flaen y gad 
o hyd o ran datblygu dulliau o 
gyflenwi gwasanaethau.

Byddwn yn parhau i amrywio 
ystod y gweithgareddau a’r 
mentrau rydym yn ymgymryd 
â nhw i adlewyrchu’r risgiau i’n 
cymunedau, tirweddau gwledig a 
threfol a’n hadnoddau naturiol.

Gwneud gwell defnydd 
o’n Hasedau a’n 
Hadnoddau

Rydym yn cydnabod mai ein staff 
yw ein hased mwyaf gwerthfawr, 
fodd bynnag, er mwyn i’n staff 
fod yn effeithiol, mae angen i’r 
cyfleusterau a’r adnoddau gorau 
fod ar gael iddynt.

Rydym yn credu bod angen i’n 
hasedau ffisegol fod yn effeithlon 
ac yn effeithiol i gefnogi ac 
ymateb i’r gwaith o gyflenwi 
ein gwasanaethau ar draws 
canolbarth a gorllewin Cymru.

Byddwn yn defnyddio ein hasedau 
ffisegol i gydweithio â phartneriaid 
lle bynnag y bo’n ymarferol, er 
mwyn sicrhau eu bod yn cael 
eu defnyddio yn y ffordd fwyaf 
effeithiol, cynaliadwy a chydnaws 
â’r amgylchedd.
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Cynaliadwyedd
Rydym yn gwybod bod ein 
gweithrediadau yn cael effaith ar 
yr amgylchedd byd-eang a lleol 
ac rydym wedi ymrwymo i leihau’r 
effeithiau andwyol lle bynnag y 
bydd cyllid, gweithrediadau ac 
adnoddau yn caniatáu hynny.

Rydym yn ymrwymo i groesawu 
ynni adnewyddadwy i gefnogi’r 
agenda o ran cynaliadwyedd a 
materion amgylcheddol.

Mae ein Strategaeth 
Amgylcheddol a Chynaliadwyedd 
yn amlinellu’r prif egwyddorion, 
cynigion a’r camau 
gweithredu angenrheidiol 
er mwyn lleihau effeithiau 
amgylcheddol gweithgareddau a 
gweithrediadau’r Gwasanaeth. 

Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Byddwn yn gwella’r ffordd rydym 
yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu â’n 
staff, rhanddeiliaid a’n partneriaid 
drwy fabwysiadu dull gweithredu 
cadarnhaol o ran cyfathrebu, a 
drwy fod yn agored, yn onest, yn 
atebol, a sicrhau ei bod yn hawdd 
dod atom, mewn perthynas â 
phob cynulleidfa, ac arddangos y 
lefel uchaf o uniondeb proffesiynol 
bob amser.

Byddwn yn datblygu gweithlu 
mwy effeithiol sy’n teimlo ei fod yn 
cael ei werthfawrogi, ei gynnwys, 
ei ysgogi, a’i fod yn cael yr holl 
wybodaeth, drwy ddatblygu 
sianelau cyfathrebu mewnol 
sy’n trosglwyddo ein Cynllun 
Corfforaethol yn effeithiol.

Ein Blaenoriaethau Strategol
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Grymuso ein Staff
Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth galon diwylliant 
ein Gwasanaeth. Byddwn yn sicrhau bod ein staff yn cael 
eu hyfforddi i’r safonau uchaf a’u bod yn gallu cynnal eu 
cymhwysedd drwy ddysgu proffesiynol parhaus.

Byddwn yn darparu llwybrau clir ar gyfer dilyniant gyrfa a’r 
amgylchedd gwaith gorau posibl ar gyfer eu lles proffesiynol. 
Byddwn yn parhau i sicrhau bod strwythur y sefydliad yn 
adlewyrchu anghenion ein Gwasanaeth a’n cymunedau, drwy 
weithredu arferion gwaith hyblyg sy’n cefnogi ffordd iach o 
fyw a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Mae cyfathrebu yn brif flaenoriaeth o ran sicrhau bod ein 
staff, rhanddeiliaid, cymunedau a’n partneriaid yn gwybod am 
y gwaith rydym yn ei wneud, yr heriau rydym yn eu hwynebu 
a’r llwyddiant rydym yn ei gael.

Rydym yn credu ein bod yn gallu cyflwyno ein prif negeseuon 
yn effeithiol drwy sicrhau ein bod yn canolbwyntio’n barhaus 
ar addysgu, ymgysylltu a chyfathrebu.

160,000
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Ein Hamcanion Gwella

Yn ystod 2018/2019, byddwn 
yn cyflawni’r 12 Amcan Gwella 
allweddol a ganlyn. Rydym yn credu 
y byddant yn lleihau risg ac yn 
gwella diogelwch ein cymunedau, 
tra’n darparu gwasanaethau 
ardderchog sy’n ymateb i risgiau ac 
anghenion ein cymunedau. 

Darparu ymyrraeth 
gyfannol o ran 
diogelwch yn y 
cartref i’r rheiny sydd 
yn y perygl mwyaf 
yng nghymunedau 
canolbarth a gorllewin 
Cymru.

Lleihau nifer yr 
achosion o danau 
bwriadol ledled 
canolbarth a 
gorllewin Cymru. 

Defnyddio technoleg 
i arloesi, cydweithio a 
grymuso. 

Datblygu ein 
technoleg weithredol, 
a gwella’r ffordd 
rydym yn datrys 
digwyddiadau 
gweithredol drwy 
arloesi a defnyddio 
technoleg newydd. 

Un

Deuddeg

Dau

Un Ar Ddeg
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Ymateb Meddygol. 

Ein hymateb i 
ddigwyddiadau sy’n 
ymwneud â dŵr a 
datblygu ein rôl o ran 
addysgu a chynghori 
cymunedau.

Cyflawni ein rhan 
o Fframwaith 
Diogelwch ar y Ffyrdd 
Llywodraeth Cymru.

Buddsoddi yn ein 
pobl.

Ein rôl ar Fyrddau 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus a 
gweithredu eu 
Cynlluniau Llesiant.

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

Cyfrannu at y 
Rhwydwaith 
Gwasanaethau Brys 
newydd a’i roi ar 
waith.

Gweithredu’r 
dewisiadau a 
ddatblygwyd yn sgil 
y Rhaglen Adolygu 
Gwasanaethau.

Tri Pump

Deg Wyth

Pedwar Chwech

Naw Saith
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Ble ydym ni nawr? 
Am nifer o flynyddoedd, rydym wedi datblygu ein gweithgareddau yn benodol i wella 
diogelwch rhag tân yn y cartref. Cyflawnwyd hyn yn bennaf drwy gynnal Gwiriadau 
Diogelwch Tân yn y Cartref yn rhad ac am ddim, gan roi pwyslais arbennig ar bobl 
agored i niwed a phobl sydd mewn perygl mawr.
Rydym yn cydweithio ag amrywiaeth eang o asiantaethau partner sydd â 
chysylltiadau â phobl agored i niwed. Mae hyn yn caniatáu inni gyrraedd aelwydydd 
na fyddai gennym fynediad iddynt neu wybodaeth amdanynt fel arall. Mae hyn yn 
elfen bwysig iawn o’n hagenda ar y cyd o ran cymunedau mwy diogel ac rydym 
eisiau ehangu’r elfen hon hyd yn oed ymhellach. 
Y llynedd, dechreuom ehangu ein rôl o ran hybu negeseuon ynghylch iechyd a 
diogelwch ar ran ein partneriaid, fel rhan o’n hymweliadau diogelwch yn y cartref. 
Mae hyn wedi’i dreialu mewn rhai ardaloedd yn ein Gwasanaeth a chafodd groeso 
gan bartneriaid, staff a’r gymuned.

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham?
Mae ein data yn dangos bod lleihad o ran Tanau Damweiniol mewn Cartrefi o 
ganlyniad i hyn yn y tymor hir, sy’n dangos bod darparu cyngor, addysg ac offer yn 
gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r bobl rydym yn ymgysylltu â nhw. 
Mae’n fraint bod yn Wasanaeth y mae pobl yn ei werthfawrogi ac yn ymddiried 
ynddo, sydd â thraddodiad hir o ddarparu cyngor a chymorth proffesiynol. 
Rydym yn bwriadu defnyddio’r enw da hwn a’n cysylltiadau ag aelwydydd agored 
i niwed i gael cymaint o effaith ag sy’n bosibl. Byddwn yn adeiladu ar y cydweithio 
a wnaed eisoes i ehangu’r gwaith o ddarparu cyngor ac ymyriadau y mae ein 
partneriaid eisiau eu hybu, er mwyn gwella diogelwch ac iechyd ein cymunedau. 
Rydym eisiau i’r cyngor a’r ymyriadau rydym yn eu darparu i bobl agored i niwed 
adlewyrchu dull gweithredu cyfannol o ran diogelwch cymunedol. 

Darparu ymyrraeth 
gyfannol o ran diogelwch 
yn y cartref i’r rheiny sydd 
yn y perygl mwyaf yng 
nghymunedau canolbarth a 
gorllewin Cymru. 

Amcan Un

 Pa
 Nodau Llesiant

y bydd yr 
amcan hwn 
yn cyfrannu

iddynt? 

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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Byddwn yn sicrhau bod yr adnoddau gwerthfawr yn canolbwyntio ar y bobl hynny sydd yn yr angen mwyaf ac yn darparu 
ymyriadau sy’n hybu iechyd a lles ac yn gwella diogelwch pawb rydym yn ymgysylltu â nhw. Nod y cysyniad o ‘Wneud 
i Bob Cyswllt Gyfrif’ a ‘Byw’n Ddiogel, yn Iach ac yn Annibynnol’ yw gwella ffyrdd o fyw a lleihau anghydraddoldebau 
iechyd, gan alluogi ein Cymunedau i fyw bywydau mwy diogel, iachach ac annibynnol. 

Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn?
Mae’r datblygiad hwn eisoes ar waith ond bydd yn ddynamig ac yn esblygu i adlewyrchu ein blaenoriaethau ni a 
blaenoriaethau ein partneriaid. Yn y dyfodol, byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y canlynol:
• Byddwn yn parhau i gyflwyno ymyrraeth flaengar a mwy cyfannol o ran diogelwch yn y cartref, sy’n cwmpasu 

diogelwch, lles a byw’n annibynnol, ar draws y Gwasanaeth, yn lle’r Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref 
traddodiadol.

• Byddwn yn adolygu ac yn gwerthuso’r gwelliant o ran ein hymyrraeth gymunedol gyda’n staff, ein partneriaid allanol 
a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

• Byddwn yn ehangu rôl y Gwirfoddolwyr Diogelwch Cymunedol i ddarparu cymorth parhaus yn lleol i’r bobl hynny sydd 
wedi cael budd o’n hymyriadau.

• Byddwn yn ehangu’r hyfforddiant a ddarperir i’n hasiantaethau partner i gefnogi ein hymyriadau diogelwch cymunedol. 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant?
• Gwerthuso ansawdd yr ymyriadau rydym yn eu darparu i’r aelodau o’n cymuned sydd fwyaf agored i niwed. 
• Monitro’r adborth rydym yn ei gael gan bartneriaid, staff a’r gymuned ynghylch budd ein hymyriadau a sut maent yn 

lleihau risg.
• Defnyddio ein data ein hunain ynghylch Tanau Damweiniol mewn Cartrefi, ond hefyd data partneriaid a data 

cenedlaethol, i fesur effaith hirdymor ein dull gweithredu newydd.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd cymunedau yn fwy diogel, yn iachach ac yn byw bywydau mwy annibynnol o ganlyniad i’n cyngor a’n hymyrraeth.
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Ble ydym ni nawr?  
Mae’r Tîm Atal Tanau Bwriadol yn cydgysylltu’r amrywiaeth eang o ymyriadau sydd 
gan y Gwasanaeth i leihau’r risg o danau sy’n cael eu cynnau’n fwriadol. Mae’r 
gwaith hwn yn cael ei lywio gan y Bwrdd Strategol Lleihau Tanau Bwriadol (SARB), 
sy’n cynnwys cynrychiolwyr y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru, yr 
Heddlu, Awdurdodau Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru, y Swyddfa 
Dywydd a phartneriaid eraill.
Dros y blynyddoedd diwethaf, cawsom gryn lwyddiant wrth leihau nifer y 
tanau bwriadol a, lle cafwyd heriau penodol, gwelsom fuddion dull gweithredu 
cydgysylltiedig. I adeiladu ymhellach ar y llwyddiant hwn, mae Strategaeth Lleihau 
Tanau Bwriadol Cymru III, a luniwyd gan y Bwrdd Strategol Lleihau Tanau Bwriadol, 
yn cydgysylltu cynllun cyflawni i leihau’r risg o danau bwriadol ymhellach ar draws 
nifer o feysydd ffocws. Mae Cyd-grŵp Tanau Bwriadol Cymru (JAG) wedi cael y 
dasg o gyflwyno dull gweithredu cydgysylltiedig o ran lleihau tanau bwriadol ledled 
Cymru ac mae’n adrodd i SARB ynghylch cynnydd.
Y fenter ‘Ymgyrch Dawns Glaw’ yw un o’r elfennau allweddol sydd i’w cyflawni yn 
y Cynllun Cyflawni, drwy gyflwyno ymateb amlasiantaeth wedi’i dargedu sy’n ceisio 
lleihau nifer y tanau bwriadol ar laswelltir rhwng mis Chwefror a mis Ebrill. Cafodd 
hyn gryn lwyddiant yn 2016, yn enwedig o ran lleihau nifer y tanau mwy sy’n dinistrio 
ardaloedd sylweddol o laswelltir a choedwigoedd. Mae’r llwyddiant hwn yn golygu 
bod Ymgyrch Dawns Glaw wedi’i ymwreiddio yn y Cyd-grŵp Tanau Bwriadol a bydd 
yn parhau i gyflawni ei nodau yn 2018.
Mae Ymgyrch BANG (Be A Nice Guy) wedi’i dargedu at faterion yn ymwneud â 
choelcerthau cyhoeddus answyddogol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol dros 
gyfnod Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Mae’r ymgyrch hwn wedi mabwysiadu dull 
gweithredu amlasiantaeth a gafodd gryn lwyddiant o ran lleihau nifer y galwadau 
ynghylch coelcerthau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol i’r Gwasanaeth Tân a’r 
Heddlu, yn ogystal ag annog delwedd gadarnhaol o’r ddau Wasanaeth Brys mewn 
cymunedau sy’n amharod i’w derbyn yn draddodiadol.
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Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Mae llwyddiant y fenter Dawns Glaw yn 2016/2017, a’i gwerthusiad, wedi llywio’r strategaeth yn y dyfodol ynghylch ymyrraeth o ran 
tanau bwriadol ar laswelltir.   
• Byddwn yn parhau i gynnal y gwaith partneriaeth ardderchog, yr addysg a’r rhaglenni ymyrraeth sydd wedi’u rhoi ar waith i 

leihau’r risg, gan fod tanau bwriadol yn dal i effeithio ar gymdeithas, ein treftadaeth a’n hamgylchedd.
• Bydd ymyrraeth ymhlith pobl ifanc mewn ardaloedd lle mae risg uchel yn parhau, oherwydd cafwyd bod addysg a 

gweithgareddau gwrthdyniadol yn fuddiol gyda grwpiau targed.
• Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar gefnogi trefniadau Rheoli Tir yn 2018/2019 wrth inni adeiladu ar y cysylltiadau a grëwyd 

drwy Dawns Glaw a dylanwadu ar strategaethau Rheoli Tir, er mwyn lleihau’r risg o losgi afreolus. Byddwn yn dod â’r 
partneriaid allweddol at ei gilydd i adolygu trefniadau rheoli tir yng nghefn gwlad ac yn canolbwyntio’n benodol ar leihau 
tanau glaswellt bwriadol yng nghefn gwlad ledled Cymru.

• Byddwn hefyd yn ymgysylltu â phartneriaid a grwpiau o wirfoddolwyr mewn cymunedau i hybu ymwybyddiaeth o danau 
bwriadol.

Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn?
Drwy gydol 2018/2019, byddwn yn gwneud y canlynol:
• Parhau i gyflawni amcanion Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol Cymru III.
• Gwella’r wybodaeth sydd gennym ynghylch maint a chwmpas y broblem o ran tanau bwriadol ar draws canolbarth a 

gorllewin Cymru.
• Lleihau’r risg o danau bwriadol mewn adeiladau drwy Gynllun Cyflawni’r Cyd-grŵp Tanau Bwriadol.
• Rheoli a lleihau’r risg o gynnau tanau yn fwriadol, sy’n gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.
• Lleihau’r risg o danau bwriadol a throseddau casineb yn erbyn pobl ac eiddo.
• Ehangu ein rhwydwaith o grwpiau cymunedol sy’n cael gwybodaeth ac yn weithredol o ran lleihau tanau bwriadol.
Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Mae’r targedau o ran lleihau tanau bwriadol yn gysylltiedig â Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol Cymru III, a chyflwynir 
adroddiad arnynt i’r Bwrdd Strategol Lleihau Tanau Bwriadol bob chwarter.
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd ein cymunedau yn fwy diogel rhag risg tanau bwriadol a bydd effaith gymdeithasol ac economaidd y gweithgaredd   
hwn yn cael ei lleihau Bydd mwy o gyfraniad cymunedol hefyd drwy gydweithio â’n partneriaid.
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Ble ydym ni nawr? 
Rydym yn ymdrin â chanlyniadau Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd a’r effaith y maent 
yn ei chael ar fywydau pobl a’n cymunedau yn ddyddiol, gan ein bod yn achub 
cryn dipyn yn fwy o bobl sydd wedi’u hanafu o wrthdrawiadau traffig ffyrdd nag 
ydym yn ei wneud o danau. Mae addysg ac ymyrraeth yn allweddol i leihau nifer y 
gwrthdrawiadau traffig ffyrdd ac mae gan y Gwasanaeth rôl ar y cyd wrth gyflawni 
hyn, ynghyd â phartneriaid eraill sy’n ymwneud â diogelwch ar y ffyrdd.
Er bod diogelwch ar y ffyrdd wedi gwella’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, 
yn 2014, rhoddwyd gwybod am gyfanswm o 8,208 o anafusion o ganlyniad i 
wrthdrawiadau traffig ffyrdd - cafodd 103 o bobl eu lladd a chafodd 1,160 o bobl eu 
hanafu’n ddifrifol yng Nghymru.
Mae ffigurau diweddar a ryddhawyd am y flwyddyn Ebrill 2016 yn dangos nad yw’r 
targedau a bennwyd yn Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru o ran lleihau nifer 
yr anafusion mewn Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd yng Nghymru yn cael eu cyflawni. 
Yn y Dangosyddion Strategol Allweddol ar ffyrdd yng Nghymru a bennwyd gan 
Lywodraeth Cymru, y targed yw 40%, a’r ffigur ar hyn o bryd yw 21%.   

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Mae Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru yn nodi targedau o ran 
diogelwch ar y ffyrdd hyd at 2020. Fel Gwasanaeth, rydym yn bartner allweddol o 
ran galluogi Llywodraeth Cymru i gyflawni ei tharged, drwy ddarparu ymyriadau 
effeithiol o ran diogelwch ar y ffyrdd a thargedu’r ardaloedd iawn, yn y ffordd iawn, 
er mwyn lleihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol.
Mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru wedi datblygu Strategaeth 
Diogelwch ar y Ffyrdd ar gyfer 2015 - 2020 i gefnogi nodau Fframwaith Diogelwch ar 
y Ffyrdd Llywodraeth Cymru. Rydym wedi nodi’r hyn y gallwn ei wneud i gefnogi ein 
partneriaid a bydd ein hymyriadau yn canolbwyntio ar Bobl Ifanc, Beicwyr Modur a 
Gyrwyr Hŷn.

Amcan Tri
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Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
Drwy gydol 2018-2019, byddwn yn gwneud y canlynol:
• Cefnogi adolygiad Llywodraeth Cymru o Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru, drwy gyfrannu at bob un o ffrydiau 

gwaith yr adolygiad. Bydd GTACGC yn gyfrifol am gyflawni’r elfen o’r Adolygiad Strategaeth sy’n ymwneud â Newid 
Ymddygiad a bydd yn cyflwyno ei ganfyddiadau i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd y flwyddyn.

• Cynnal digwyddiad Diogelwch ar y Ffyrdd a fydd yn dod â’n partneriaid Diogelwch ar y Ffyrdd yng Nghymru at ei gilydd i 
fod yn rhan o amrywiaeth o sbardunau o ran negeseuon allweddol ynghylch diogelwch, megis y Pump Peryglus.

• Darparu gweithgareddau i wella diogelwch beicwyr modur ar ein ffyrdd drwy annog pobl i gymryd rhan mewn Cyrsiau 
Diogelwch Beiciau Modur.

• Datblygu Cwrs Ymyrraeth Amlasiantaeth ynghylch Diogelwch ar y Ffyrdd i Bobl Ifanc a fydd yn targedu’r bobl ifanc hynny y 
nodwyd eu bod mewn perygl mawr oherwydd eu hymddygiad ar y ffyrdd.

• Targedu gweithgareddau addysgol ac ymyrraeth ynghylch diogelwch ar y ffyrdd at yrwyr hŷn.
• Defnyddio Profiadau Trochi drwy dechnoleg i gyflwyno’n well y peryglon yn sgil gyrru mewn modd anghyfrifol. 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant?  
Drwy gydol 2018-2019, byddwn yn gwneud y canlynol:
• Defnyddio data cenedlaethol ynghylch Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd ac Anafiadau i fonitro canlyniadau’r holl ymyriadau 

diogelwch ar y ffyrdd.
• Datblygu ein hymyriadau drwy werthusiad ar ôl ymyrraeth. 
• Defnyddio’r targedau a gynhwysir yn Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru.
• Gostyngiad o 40% yng nghyfanswm nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru erbyn 

2020.
• Gostyngiad o 25% yn nifer y beicwyr modur sy’n cael eu lladd neu’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru erbyn 2020.
• Gostyngiad o 40% yn nifer y bobl ifanc (16-24 oed) sy’n cael eu lladd neu’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru erbyn 

2020.
• Rhoi adroddiadau rheolaidd ynghylch cynnydd drwy Grŵp Diogelwch ar y Ffyrdd Cymdeithas Prif Swyddogion Tân Cymru. 

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Ffyrdd mwy diogel yng nghanolbarth a gorllewin Cymru a’r tu hwnt.
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Ble ydym ni nawr? 
Ar ôl cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, rydym 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 
ym mhob un o ardaloedd y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cyfrannu 
at y blaenoriaethau Llesiant yng Nghynllun Llesiant pob Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus, a fydd yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Mai 2018. 
Mae pob Cynllun Llesiant yn amlinellu sut y bydd y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn defnyddio’r pum ffordd o weithio ar y cyd i wella llesiant ym mhob 
ardal leol a chyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol.
 
Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham?
Fel partner statudol, byddwn yn cynorthwyo o ran cyflawni Amcanion Llesiant pob 
un o’n Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, gan gydweithio â’n partneriaid i gefnogi 
nodau a blaenoriaethau’r Cynlluniau. 
Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau a chyngor i’n partneriaid, rhannu 
profiadau dysgu ac arferion gorau lle bo angen, yn ogystal â defnyddio ein 
hadnoddau mewn ffordd gydweithredol gyda’n partneriaid yn y Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, er mwyn canfod ffyrdd newydd o ymdrin â phroblemau 
hen a hanesyddol a lleihau dyblygu, er mwyn diwallu anghenion ein cymunedau yn 
well. 

Amcan Pedwar
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Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
Bydd Cynlluniau Llesiant y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Mai 2018. Fel partner 
statudol, byddwn yn gwneud y canlynol: 
• Sicrhau bod amcanion perthnasol pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael eu cynnwys yn ein prosesau busnes. 
• Gweithio gyda’n partneriaid i nodi meysydd o ddiddordeb cyffredin a fydd yn helpu i gyflawni amcanion pob un o’r 

Cynlluniau Llesiant.
• Cydgysylltu a chysoni ein dull gweithredu gyda’n partneriaid ar y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn sicrhau 

ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n cymunedau.
• Parhau i ymwreiddio ethos Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ar draws y Gwasanaeth.

Sut byddwn yn mesur llwyddiant?  
Bydd ffactorau a dangosyddion llwyddiant yn cael eu mesur o ran perfformiad drwy’r trefniadau craffu sydd ar waith yn yr 
Awdurdodau Lleol, yn ein Hawdurdod Tân, gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. 
Bydd hyn yn sicrhau bod yr amcanion Llesiant a nodwyd yn ein chwe Chynllun Llesiant wedi’u cyflawni er budd y 
cyhoedd, gan ddefnyddio’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy a meddwl am yr effeithiau hirdymor ar genedlaethau’r dyfodol. 

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Gwelliant o ran Cyflenwi Gwasanaethau i’n cymunedau, drwy gydweithio â’n partneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus.
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Ble ydym ni nawr?  
Mae’r gwasanaeth cyfathrebu presennol, Airwave, wedi gwasanaethu’r 
gwasanaethau brys yn effeithiol, ac roedd ar gael 99.9% o’r amser ar gyfartaledd ers 
mis Ebrill 2010. Fodd bynnag, mae’n system ddrud, ac mae’r costau fesul blwyddyn 
am bob dyfais law neu ddyfais sydd wedi’i gosod mewn cerbyd yn uchel, ac mae ei 
gallu o ran data yn gyfyngedig. 
Mae’r system bresennol ond yn addas ar gyfer cyfathrebu â llais a throsglwyddo 
ychydig o ddata. Mae’r dechnoleg a’r safonau yn mynnu bod angen darparu system 
gwbl weithredol yn ei lle, sy’n gallu bodloni’r gofynion o ran trosglwyddo data nawr 
ac yn y dyfodol, ac nid yw hynny’n bodoli eto. Felly, mae Swyddfa Gartref y Deyrnas 
Unedig, yn unol ag agenda’r Llywodraeth o ran digideiddio, wedi cychwyn ar Raglen 
Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys (RhCSGB) i ddarparu Rhwydwaith 
Gwasanaethau Brys (RhGB) newydd. 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Bydd y Rhwydwaith Gwasanaethau Brys (RhGB) newydd yn trawsnewid diogelwch 
cyhoeddus yn y DU pan gaiff ei lansio. Bydd yn cynnig gwasanaethau llais a data 
band eang 4G integredig, ac felly bydd mwy na 200,000 o ddefnyddwyr ar draws 
yr heddlu, gwasanaethau tân a gwasanaethau meddygol brys yn elwa ar ddata sy’n 
hollbwysig i’w gwaith, yn ddibynadwy ac yn ddiogel. 
Bydd y RhCSGB yn darparu system gyfathrebu’r genhedlaeth nesaf, gan gynnwys 
gwasanaethau llais a data band eang integredig hollbwysig. Bydd y RhGB yn 
rhwydwaith cyfathrebu symudol cadarn iawn a fydd yn cwmpasu ardal helaeth, ac 
yn cynnig diogelwch priodol ac ymarferoldeb o ran diogelwch cyhoeddus. 
Bydd hyn yn caniatáu i’r tri gwasanaeth brys (Tân, Heddlu ac Ambiwlans) 
gyfathrebu’n effeithiol hyd yn oed o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol. 

Amcan Pump
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Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
Mae’r amserlen ar gyfer symud i’r RhGB yn seiliedig ar ddyddiadau gorffen contract Airwave a chyflwyno’r rhwydwaith 4G. 
Mae rhwymedigaeth ar y Swyddfa Gartref i gynnal proses ailgystadlu am wasanaethau cyfathrebu ymatebwyr cyntaf pan 
fydd contractau Airwave yn dod i ben - yr un cyntaf yn 2016 a’r un olaf yn 2020. 
Felly, rhagwelir y bydd y RhGB yn weithredol erbyn 2020. 
Rhagwelir y bydd y cyfnod cynllunio, adeiladu, profi a sicrwydd mewn perthynas â’r RhGB yn para tua 21 mis (cyfeirir 
at hwn fel y cyfnod paratoi). Wedyn, bydd cyfnod pontio, pan fydd defnyddwyr yn newid i’r rhwydwaith newydd. 
Amcangyfrifir y bydd hyn yn cymryd tua 30 mis. 
Dechreuom y gwaith paratoi i ganiatáu inni gael mynediad i’r RhGB ym mis Chwefror 2016. Roedd hyn yn cynnwys y 
prosesau caffael ar gyfer caledwedd a meddalwedd, paratoi’r rhwydweithiau perthnasol, yn ogystal â hyfforddiant a 
sesiynau ymwybyddiaeth i’r staff. 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant?  
Bydd gennym gysylltiad cwbl weithredol â’r RhGB ar ôl cwblhau’r prosiect. Disgwylir iddo arbed arian drwy ddefnyddio 
rhannau o rwydwaith 4G masnachol sy’n bodoli eisoes, sef rhwydwaith EE. Daeth gwaith cymharu rhyngwladol, a 
gomisiynwyd gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, i’r casgliad mai’r datrysiad a gynigir o ran y RhGB yw’r un mwyaf 
datblygedig yn y byd, ac mai dim ond un wlad arall – De Korea – oedd yn ceisio defnyddio datrysiad tebyg.  

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Ynghyd â’r gwasanaethau brys eraill, bydd gennym rwydwaith a system a fydd yn galluogi ymateb integredig i 
ddigwyddiadau. Bydd cydweithio â’n partneriaid yn sicrhau gwasanaeth mwy effeithlon a chost-effeithiol a bydd yn 
gwella’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i’n cymunedau. 
Bydd gwell ymwybyddiaeth o sefyllfaoedd yn caniatáu i ddefnyddwyr wneud penderfyniadau mwy effeithlon a chyfathrebu 
o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol. 
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Ble ydym ni nawr?  
Mae’r Rhaglen Adolygu Gwasanaethau yn ddull gweithredu sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth ac sy’n cael ei arwain gan risg, ac sydd wedi’i gynllunio i sicrhau bod ein 
hadnoddau yn cyd-fynd yn effeithiol ac yn effeithlon â’r prif risgiau i’r cymunedau 
rydym yn eu gwasanaethu.

Yn y Cynllun Gwella Blynyddol y llynedd (2017/18), roeddem wedi cwblhau sawl 
darn sylweddol o waith i greu sail gadarn ar gyfer gwelliant parhaus ar draws y 
Gwasanaeth, sef:  

• Creu cyfres o ddewisiadau yn seiliedig ar dystiolaeth mewn perthynas â’r 11 
adran yn y Gwasanaeth.

• Datblygu dewisiadau penodol mewn perthynas â’r sector Ar Alwad.

• Caffael platfform meddalwedd integredig.     

Roedd Cam 1 y Rhaglen Adolygu Gwasanaethau yn cynnwys casglu a dadansoddi 
data a oedd yn ein galluogi, ar ôl cyfuno hynny â barn broffesiynol a sganio’r gorwel, 
i droi gwybodaeth yn ddeallusrwydd. 

Yn ystod Cam 2, defnyddiwyd y deallusrwydd hwn, ar y cyd â barn broffesiynol 
ein pobl, i ddatblygu dewisiadau cadarn a chynaliadwy. Datblygwyd dewisiadau ar 
draws pum llinyn o ran Gwelliant Sefydliadol, sef: 

• Gwella Busnes 

• Gwella Prosesau

• Osgoi Costau

• Arbed arian i’w wario yn rhywle arall

• Buddsoddi i Arbed

Amcan Chwech
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Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Bellach, rydym yn bwriadu cynnal Cam 3 o’r Rhaglen Adolygu Gwasanaethau, lle byddwn yn gweithredu’r dewisiadau a 
ystyriwyd ar draws yr holl adrannau, swyddogaethau a gweithgareddau ymateb.

Bydd ein gwaith yn cynnwys gwneud gwelliannau ar draws y Gwasanaeth wrth inni ymdrechu i sicrhau ein bod mor 
effeithlon â phosibl a bod ein hadnoddau yn cyd-fynd yn effeithiol â’r prif risgiau i’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, 
gan barhau i gynnig gwerth gwych am arian. 

Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn? 
Byddwn yn dechrau gweithredu’r dewisiadau yn ystod 2018/19 a bydd ystyriaethau pellach yn cyfrannu at benderfyniadau 
a wneir o 2019 ymlaen. 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant?  
Byddwn yn mesur y llwyddiant drwy werthusiad ffurfiannol a chyfunol o’r dewisiadau a weithredwyd, gan fesur y 
gwahaniaeth rhwng y canlyniadau disgwyliedig a’r canlyniadau gwirioneddol. 

Byddwn yn ymgysylltu â thîm gwelliant parhaus Academi Wales Llywodraeth Cymru i feincnodi ein methodoleg o ran dull 
gweithredu a gweithgareddau gwelliant pahaus. 
 

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? 
Bydd y gwaith hwn yn sicrhau, fel corff yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, ein bod mor effeithiol ac effeithlon â phosibl 
wrth ddarparu gwasanaethau o safon uchel i’r cyhoedd yn y dyfodol, sy’n cynnig gwerth gwych am arian. 
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Amcan Saith

Ymateb Meddygol
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Ble ydym ni nawr?  
Crëwyd y cynllun cyd-ymatebwyr mewn cydweithrediad â’r Ymddiriedolaeth 
Ambiwlans, ac mae’n golygu bod personél y Gwasanaeth Tân ac Achub (GTA) yn 
darparu ymateb cyntaf i’r categori mwyaf difrifol o argyfyngau meddygol (galwadau 
coch). 

Dechreuodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) 
ymateb ar y cyd yn 1998. Yr orsaf gyntaf i ddarparu’r gwasanaeth hwn oedd 
Reynoldston ar Benrhyn Gŵyr. Ers hynny, mae nifer y gorsafoedd sy’n cymryd rhan 
wedi cynyddu i 21. 

Yn ogystal, fel sefydliad sy’n achub bywydau, gellir galw ar ddiffoddwyr tân i ymateb 
i amrywiaeth eang o sefyllfaoedd yng nghwrs arferol eu dyletswyddau, ac yn ystod 
y digwyddiadau hyn gallant ddod i gysylltiad â rhywun sy’n dioddef, neu a allai 
ddioddef, ataliad y galon. Nid yw hyn wedi’i gyfyngu i alwadau yr ymatebir iddynt ar 
y cyd, ond gall hefyd gynnwys y math o ddigwyddiad a gysylltir fel arfer â rôl y GTA, 
megis tanau, gwrthdrawiadau traffig ffyrdd ac amrywiaeth eang o ddamweiniau ac 
argyfyngau eraill. Hefyd, mae natur anghysbell ac ynysig cymunedau GTACGC yn 
golygu bod adnoddau’r GTA yn aml yn gallu cyrraedd digwyddiad cyn ambiwlans. 

Felly, yn ystod 2016, gosodwyd Diffibrilwyr Allanol Awtomatig ar yr holl beiriannau 
pwmpio rheng flaen ar draws ardal y Gwasanaeth. Sicrhawyd bod yr asedau hyn ar 
gael i Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (YGAC) i ddarparu’r ymateb 
cyntaf i achosion o ataliad y galon, sydd wedi golygu bod anafusion wedi cael 
triniaeth yn gynt na phe byddai’n rhaid iddynt aros am ambiwlans. 
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Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Byddwn yn gwneud y canlynol: 

• Cydweithio ymhellach gydag YGAC i gyflwyno unedau cyd-ymateb ychwanegol mewn lleoliadau lle bydd y 
ddarpariaeth hon yn gwella’r canlyniad i anafusion o bosibl, drwy ymyrraeth feddygol gyflymach.

• Sicrhau bod gan ein staff y lefel briodol o sgiliau a gwybodaeth i’w galluogi i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i 
anafusion.

• Darparu’r offer, hyfforddiant a’r diogelwch personol gorau ar gyfer ein staff, er mwyn sicrhau eu diogelwch a’u lles 
mewn digwyddiadau.

• Datblygu a chryfhau ymhellach y trefniadau o ran lles meddyliol, er mwyn cynorthwyo a diogelu staff sy’n ymateb i 
argyfyngau meddygol.

• Datblygu safonau cyffredin o ran data a gwella rhannu data rhwng YGAC a GTACGC, er mwyn gwella rheoli 
perfformiad a safonau a chynorthwyo o ran mesur canlyniadau.

• Integreiddio’r rôl ymateb meddygol ymhellach i fusnes arferol GTACGC, er mwyn gwella’r gwaith o reoli a gweinyddu’r 
rôl o ddydd i ddydd.  
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Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn?
Drwy gydol 2018/19, byddwn yn gwneud y canlynol:

• Ymgysylltu ag YGAC i nodi ble y gall darparu rhagor o dimau cyd-ymateb y GTA 
helpu i leihau’r amser a gymerir i ddarparu triniaeth feddygol frys i anafusion/
cleifion, a chyflwyno cynlluniau newydd yn unol â hynny.

• Cydweithio’n agos ag YGAC i nodi a darparu’r lefel ofynnol o hyfforddiant i 
sicrhau bod criwiau cyd-ymateb/ymateb meddygol yn gallu manteisio i’r eithaf ar 
eu potensial i achub a chynnal bywydau mewn argyfyngau meddygol.

• Monitro ac adolygu gweithgareddau ymateb meddygol ac ymateb i wersi a 
ddysgwyd er mwyn sicrhau bod criwiau wedi’u paratoi a’u diogelu’n briodol, a 
bod ganddynt offer priodol, tra eu bod yn cyflawni eu rôl.

• Ymgysylltu â’r staff i fonitro effaith bosibl galwadau meddygol ar les ac 
effeithiolrwydd trefniadau’r Gwasanaeth o ran lles meddyliol; a nodi a gweithredu 
gwelliannau a mesurau ychwanegol yn ôl yr angen.

• Cydweithio ag YGAC i ddatblygu protocol ynghylch rhannu data a gwybodaeth.

• Ymgysylltu â rheolwyr ymatebion yn y ganolfan reoli i bwysleisio eu rôl o 
ran rheoli gweithgareddau timau cyd-ymateb o ddydd i ddydd a datganoli 
cyfrifoldeb am berfformiad effeithiol cyd-ymatebwyr i’r canolfannau rheoli 
gweithredol. 
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Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 

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

• Casglu data rheoli perfformiad.

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

• Cyfarfodydd rheolaidd ynghylch perfformiad gydag YGAC.

• Gwelliant o ran canlyniadau perfformiad i YGAC. 

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi? ?
Bydd iechyd a lles pobl sy’n byw yn ein cymunedau yn gwella oherwydd eu bod yn gallu cael ymyrraeth feddygol yn gynt. 

Bydd criwiau gweithredol wedi’u hyfforddi’n well a bydd ganddynt offer gwell i ymdrin ag argyfyngau meddygol. 

Bydd gan y Gwasanaeth Tân ac Achub rôl ehangach o ran diogelu pobl a chymunedau. 
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Ble ydym ni nawr?  
Yn bennaf oherwydd y newid yn yr hinsawdd, mae diffoddwyr tân yng nghanolbarth 
a gorllewin Cymru yn cael eu galw fwyfwy i ymateb i achosion o lifogydd, er mwyn 
achub pobl a diogelu eiddo rhag effeithiau niweidiol dŵr a llygredd. 

Mae hyn wedi’i gydnabod gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar drwy osod 
Dyletswydd Statudol ar y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru i ymateb i 
achosion o lifogydd ac achub pobl o ddŵr. 

Er bod y gweithdrefnau gweithredol, y cyfarpar a’r gofynion o ran hyfforddiant wedi’u 
hymwreiddio’n gadarn, mae rhesymau cymhellol dros ddefnyddio ein gwybodaeth 
a’n profiad i helpu cymunedau i ddiogelu eu hunain rhag effeithiau digwyddiadau 
sy’n ymwneud â dŵr, drwy atal ac addysgu. 

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Byddwn yn gwneud y canlynol: 

• Addysgu a chynghori cymunedau i’w helpu i ddiogelu eu hunain rhag effeithiau 
llifogydd a lleihau nifer yr anafusion mewn digwyddiadau sy’n ymwneud â dŵr.

• Cynnal asesiadau i adnabod ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd a chynnig 
cyngor i breswylwyr a chymunedau. 

• Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill a gwirfoddolwyr i sicrhau dull 
gweithredu amlweddog o ran ymateb i ddigwyddiadau sy’n ymwneud â dŵr, a’u 
hatal.

Amcan Wyth
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Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn?
Byddwn yn gwneud y canlynol:

• Datblygu mentrau/rhaglenni addysgol ac ataliol i helpu’r bobl sy’n byw yn ein cymunedau i ddiogelu eu hunain rhag 
effeithiau digwyddiadau sy’n ymwneud â dŵr.

• Cydweithio â sefydliadau eraill a’n cymunedau i ddarparu rhaglenni addysgol ac ataliol, a chynnig cyngor ac arweiniad 
i’r rheiny sydd mewn perygl o ddigwyddiadau sy’n ymwneud â dŵr.

Sut byddwn yn mesur llwyddiant?  
Byddwn yn gwneud y canlynol:
• Monitro a lledaenu canlyniadau adolygiadau, ymchwiliadau ac ôl-drafodaethau.
• Casglu a dadansoddi data rheoli perfformiad i lywio penderfyniadau yn y dyfodol. 
• Casglu tystiolaeth o ganlyniadau gwell i’r gymuned a gofnodwyd drwy’r System Dysgu Gweithredol.
• Monitro ac adrodd ynghylch ein perfformiad yn unol â Rhaglen Cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru (Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015).

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Bydd y bobl sy’n byw yn ein cymunedau yn fwy ymwybodol o risgiau ac yn gallu diogelu eu hunain, eu heiddo a’u pethau 
yn well. 
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Ble ydym ni nawr?  
Ym mis Mawrth 2015, enillodd y Gwasanaeth achrediad Aur Buddsoddwyr mewn 
Pobl (BmP) a gafodd ei ailwerthuso a’i gymeradwyo gan BmP mewn Adolygiad 
Canol Tymor a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016.

Yn unol â’r amryw ddogfennau cyfarwyddyd sy’n amlinellu sut y mae’n rhaid 
cyflawni a chynnal cymhwysedd, mae ein hachrediad BmP presennol yn cydnabod 
bod gan weithwyr sgiliau a chymwysterau sy’n cyd-fynd â’r Safonau Galwedigaethol 
Cenedlaethol ar draws fframweithiau proffesiynol Gwasanaethau Tân ac Achub.  
Drwy waith y timau Adnoddau Dynol, Datblygu Pobl a Darparu Hyfforddiant, mae’r 
Gwasanaeth yn ceisio cynnal y lefel hon o achrediad BmP, er mwyn sicrhau bod 
egwyddorion perfformiad ar lefel uchel yn cael eu rheoli a’u datblygu yn unol â rolau 
pobl. 

Bob blwyddyn, mae’r Gwasanaeth yn hybu Adolygiad Datblygu Unigol, sydd â’r 
nod o wirio bod gan weithwyr ar bob lefel y sgiliau, cymwyseddau a’r cymwysterau 
sydd eu hangen i gyflawni eu rôl yn effeithiol.  Mae’r Gwasanaeth yn ymdrechu 
i ddefnyddio’r datblygiadau technolegol gorau sy’n cefnogi anghenion dysgu a 
datblygu ei weithwyr a dylid nodi bod y datblygiadau hyn wedi’u croesawu gan 
weithwyr ar draws y Gwasanaeth.

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Byddwn yn gwneud y canlynol:
• Parhau i roi ystyriaeth i’r ddeddfwriaeth bresennol a’r ddeddfwriaeth sy’n dod i’r 

amlwg, sy’n effeithio ar y gwasanaethau rydym yn eu darparu, yn benodol Deddf 
Cydraddoldeb 2010 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

• Cefnogi’r egwyddorion a’r prosesau sy’n gysylltiedig â’r Ardoll Brentisiaethau 
2017 fel bod gweithwyr newydd a gweithwyr sydd newydd gael dyrchafiad yn 
cael y cyfleoedd dysgu a datblygu gorau sydd ar gael iddynt.

Amcan Naw
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• Ceisio gwella ein hachrediad BmP presennol drwy fabwysiadu Safonau newydd Chweched Genhedlaeth BmP, gan 
ddefnyddio’r rhain yn ein hymgais i ennill achrediad Platinwm BmP ym mis Ebrill 2018.

• Parhau i gefnogi ein rheolwyr i sicrhau bod eu timau yn perfformio ar lefel uchel a chroesawu cydweithio er mwyn 
sicrhau bod gan ein holl staff y sgiliau a’r wybodaeth gywir i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i’r cymunedau y maent 
yn eu gwasanaethu.

• Darparu’r cyfarpar a’r cyfleoedd datblygu gorau i’n staff, er mwyn sicrhau diogelwch ein gweithwyr a’r cymunedau y 
maent yn eu gwasanaethu.

• Parhau i weithio tuag at greu gweithlu sy’n adlewyrchu’r cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt a chyflawni ein 
hymrwymiad i amgylchedd gwaith cynhwysol. 

• Cynorthwyo gweithwyr gweithredol i gynnal eu lefelau ffitrwydd a’u hiechyd a’u lles cyffredinol, er mwyn ateb gofynion 
corfforol y rôl.

• Cynnal a gwella ein llwyddiant o ran BmP, er mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid mewnol ac allanol yn cydnabod yr 
ymrwymiad rydym yn ei wneud i ddatblygu pobl a’r sefydliad.

• Cynnal hyfforddiant sgiliau hanfodol ynghylch risg, yn unol â safonau a gydnabyddir yn genedlaethol, er mwyn lleihau 
risg i’n staff a sicrhau eu bod yn gallu perfformio’n effeithiol. 

Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Byddwn yn gwneud y canlynol:

• Ymwreiddio diwylliant dysgu sy’n diwallu anghenion ein Gwasanaeth nawr ac yn y dyfodol, drwy gynnal adolygiadau 
rheolaidd o’n Llwybrau Datblygu Strategol. Byddwn yn cyflawni hyn yn unol â gofynion ein proses o Adolygiadau 
Datblygu Unigol yn ystod 2018/2019.

• Ymwreiddio fframwaith Rheoli Talent a fydd yn adnabod yr unigolion mwyaf talentog yn ein sefydliad, oherwydd eu 
potensial sylweddol ar gyfer y dyfodol neu’u rolau sy’n hanfodol i’r busnes. Bydd y cysylltiad rhwng talent, rheoli 
talent, a chynllunio ar gyfer olyniaeth yn cefnogi’r ffordd y mae GTACGC yn adnabod, integreiddio, datblygu, ysgogi ac 
yn cadw’r unigolion mwyaf talentog.
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• Sicrhau bod 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 ac ymrwymo effeithiol, yn ogystal â 
datblygu gyrfa.

• Datblygu modelau hyfforddi a mentora a fydd yn sail i bob agwedd ar ddilyniant 
gyrfa. Bydd y modelau hyn yn cael eu hymwreiddio ar bob lefel yn y sefydliad i 
sicrhau bod rheolwyr newydd yn datblygu eu sgiliau yn fewnol a bod ganddynt y 
cymwyseddau angenrheidiol i gyflawni perfformiad ar lefel uchel yn eu rôl.

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

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

• Sicrhau bod ein swyddogaethau ymchwil a datblygu yn edrych y tu hwnt i 
Sector Tân y DU am ddatrysiadau blaengar ar gyfer y dyfodol. Bydd hon yn 
broses barhaus dros y 5 mlynedd nesaf.

• Sicrhau bod sgiliau a chymwyseddau hanfodol o ran risg yn adlewyrchu’n gywir 
broffiliau risg ein cymunedau, fel rhan o broffiliau risg Gorsafoedd ac Adrannau 
a’r Cynlluniau Hyfforddiant sy’n deillio o hynny.

• Ymgysylltu â Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru a De Cymru i gaffael 
a datblygu platfform dysgu electronig Learn Pro, fel bod y deunyddiau dysgu 
diweddaraf ar gael i staff ar draws y Gwasanaeth.
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Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Byddwn yn gwneud y canlynol:

• Archwilio PDR Pro a’r Matrics Sgiliau Hanfodol o ran Risg i sicrhau y cydymffurfir â’r gofynion, gan gynnwys 
cysylltiadau â llwybrau sefydliadol.

• Defnyddio’r Fframwaith BmP i werthuso’r effaith y mae hyfforddi a mentora wedi’i chael yn y Gwasanaeth.

• Defnyddio gwerthusiad i ddangos sut roeddem wedi defnyddio arloesedd i sicrhau gwell canlyniadau i’n cymunedau.

• Defnyddio deallusrwydd busnes i lywio gwelliannau o ran Ymateb i Argyfyngau a Diogelwch Cymunedol.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
• Gwell boddhad â swyddi a morâl.

• Gweithwyr sydd wedi’u hysgogi’n fwy a fydd, yn ei dro, yn cynyddu cynhyrchiant.

• Gweithwyr sy’n gwybod eu bod yn gymwys ac felly sy’n teimlo’n fwy hyderus, sicr a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi.

• Trosiant gweithwyr is yn gyffredinol a llai o absenoldeb.

• Gweithwyr sydd angen llai o oruchwyliaeth a chyfarwyddiadau llai manwl.

• Gweithwyr sydd â sgiliau gwell i addasu i newidiadau a heriau.

• Gwella delwedd y Gwasanaeth, gan y bydd gweithwyr yn teimlo bod hwn yn lle da i weithio.
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Ble ydym ni nawr? 
Dyletswydd statudol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yw 
darparu Gwasanaeth Tân ac Achub effeithiol ar gyfer dinasyddion yr ardal, sy’n 
cael ei baratoi’n effeithlon i fynd i argyfyngau, gan gadw pobl yn ddiogel rhag tanau 
a pheryglon eraill. Rydym wedi ymrwymo i wella diogelwch ac ansawdd bywyd 
trigolion ac ymwelwyr â’r ardal ac, wrth wneud hynny, rydym yn ceisio sicrhau bod 
ein hasedau a’n hadnoddau yn addas, yn ddigonol ac yn ganolog i’n prosesau 
gwneud penderfyniadau.

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Rydym yn bwriadu sicrhau bod ein cerbydau, cyfarpar a’n hasedau eiddo yn cael eu 
caffael, eu hadnewyddu a’u hailosod er mwyn diwallu ein hanghenion busnes nawr 
ac yn y dyfodol. Bydd ein hasedau a’n hadnoddau yn bodloni gofynion defnyddwyr 
ac anghenion y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.  

Byddwn yn gwneud hyn drwy sicrhau bod ein gallu a’n heffeithiolrwydd yn gyson 
â chanfyddiadau ein Hadolygiad Risg a’n Hasesiad Strategol. Hefyd, byddwn yn 
sicrhau bod ein trefniadau cyllido yn gyson â hynny, er mwyn cyflawni’r canlyniadau 
gorau dros oes yr asedau.
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Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn?
• Byddwn yn parhau i archwilio ein gwariant a’n trefniadau cyllido o ran ein hasedau, drwy ein Grŵp Rheoli Asedau a 

Chyfalaf Strategol, ac yn creu model blaengynllunio ar gyfer asedau ac adnoddau.

• Byddwn yn cynnal prosesau cost-effeithiol 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 o ran technoleg a fydd yn cefnogi ein rhaglen rheoli asedau ac adnoddau. 

Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
• Byddwn yn monitro cynnydd, gan gynnwys gweithwyr a’r Awdurdod Tân yn llawn, ac yn adrodd ynghylch gwelliannau 

o ran costau cymharol neu werth am arian.

• Bydd ein Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn gyson â’n Cynllun Rheoli Asedau Cynaliadwy a adolygwyd.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Bydd y gwaith yn sicrhau dealltwriaeth lawn o’r gwasanaethau rydym yn eu darparu a’r gost, ac yn caniatáu 
penderfyniadau ynghylch adnoddau i gefnogi Gwasanaeth Tân ac Achub cynaliadwy wrth symud ymlaen. 

Bydd gwerth am arian wrth galon y trefniadau a wneir o ran darparu ein cerbydau, cyfarpar ac asedau eiddo. 
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Ble ydym ni nawr? 
Mae dod o hyd i’ch ffordd drwy amgylchedd y sector cyhoeddus sy’n newid yn gyson 
yn dasg hynod gymhleth ac, yn rhywle, mae bron bob llwybr yn arwain yn uniongyrchol 
at dechnoleg gwybodaeth (TG). Felly, drwy roi TG ar waith yn y ffordd fwyaf effeithiol 
posibl ar draws sefydliad, gellir mynd i’r afael ag anghenion busnes sy’n newid a chefnogi 
cyfleoedd mawr i drawsnewid.
Gan nad yw’r offer, technegau na’r strwythurau o ran costau sydd wedi bod yn gysylltiedig 
â’r amgylchedd technoleg a gwybodaeth yn draddodiadol bellach yn cyflawni’r 
canlyniadau a ddymunir yn y byd digidol modern, mae symudiad amlwg tuag at fodelau a 
thechnolegau cyflenwi newydd, megis meddalwedd yn wasanaeth a chyfrifiadura cwmwl. 
Mae’r Gwasanaeth eisoes wedi mabwysiadu rhai systemau TG ar gwmwl ac mae modelau 
cyflenwi newydd eraill o ran TG yn cael eu harchwilio. Fodd bynnag, mae’n hanfodol 
gwneud cynnydd pellach a darparu’r datrysiadau TG cywir i greu cyfleoedd newydd am 
lwyddiant.

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham?
• Byddwn yn defnyddio datrysiadau TG sy’n well o ran cefnogi arloesedd technegol, 

cyfleoedd i gydweithio, ac sy’n grymuso rhanddeiliaid, sydd hefyd yn ddigon hyblyg i 
fynd i’r afael ag anghenion busnes newydd.

• Bydd defnydd helaeth o dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu uwch yn gwella ein 
prosesau busnes ac yn sicrhau arbedion effeithlonrwydd o ran gweithredu, a fydd o 
fudd i weithwyr a rhanddeiliaid.

• Pan mae gwahanol Adrannau yn berchen ar systemau a data ac mae swyddogaethau 
ar amrywiaeth o blatfformau sydd â gwahanol drefniadau a gofynion o ran mynediad, 
gall fod yn anodd buddsoddi ar raddfa fawr a chreu digon o arbedion. 

• Mae cysylltu prosesau mewnol i greu profiad di-dor i ddefnyddwyr, boed yn weithwyr, 
dinasyddion neu’n bartneriaid busnes, yn bwysig i greu amgylchedd blaengar o ran 
technoleg gwybodaeth. Felly, drwy ddarparu datrysiadau TG newydd, byddwn hefyd 
yn ceisio integreiddio cydrannau TG, prosesau a pherchenogaeth systemau cyn belled 
ag sy’n bosibl.

Amcan Un Ar Ddeg
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Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn?
Mae trawsnewid digidol yn mynnu newidiadau i brosesau busnes a systemau TG, a weithiau gall gweithredu hyn fod yn heriol. 
Er mwyn gwneud hyn, mae angen inni sicrhau bod trawsnewidiadau digidol yn treiddio’n ddyfnach, y tu hwnt i ddarparu 
gwasanaethau ar-lein yn unig, ac i fusnes ehangach y Gwasanaeth ei hun.
• Byddwn yn ymchwilio i gyfleoedd i arloesi, cydweithio, grymuso, cynyddu maint a gwella effeithlonrwydd prosesau yn 

seiliedig ar y themâu allweddol canlynol:
• Sefydliad Digidol - Ymchwilir i ddatrysiadau TG effeithlon sy’n symleiddio prosesau busnes presennol ar lefel gorfforaethol, 

pa un a ydynt yn systemau papur neu’n systemau TG eisoes.
• Gweithlu Digidol - Byddwn yn gwella argaeledd a mynediad at ddatrysiadau TG sy’n darparu gwybodaeth i’r gweithlu o 

swyddfeydd, sefyllfaoedd tanau a lleoliadau anghysbell.
• Cyhoedd Digidol - Gwneir gwelliannau o ran darparu gwybodaeth a gwasanaethau ar-lein i’r cyhoedd yn ddigidol.
• Llywodraethu Digidol - Byddwn yn mabwysiadu dull gweithredu digidol o ran rheoli gofynion llywodraethu’r Gwasanaeth 

Tân a’r Awdurdod Tân.
• Diogelu Gwybodaeth - Byddwn yn ceisio datrysiadau sy’n gwella diogelwch seilwaith TG y Gwasanaeth a chywirdeb ei 

ddata.

Sut byddwn yn mesur llwyddiant?  
Mae digideiddio yn broses sy’n cynnig heriau sylweddol o ran diogelwch a phreifatrwydd, argaeledd a dibynadwyedd, 
ond mae’r manteision a gafwyd eisoes yn sgil prosiectau digideiddio blaenorol yn dangos bod ganddo botensial i arwain 
datblygiadau i’r oes ddigidol newydd. Byddwn yn mesur ein llwyddiannau ar sail mynediad gwell i systemau TG, bod systemau 
TG yn fwy dibynadwy, bod data yn fwy diogel, a drwy enillion o ran effeithlonrwydd busnes.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Mae gwasanaethau wedi’u digideiddio o fudd i lawer o bobl yn y Gwasanaeth a’r tu allan iddo, yn enwedig poblogaethau 
yng nghefn gwlad neu’r rheiny sy’n fwy ynysig. Yn y pen draw, bydd sicrhau manteision llawn digideiddio yn arwain at 
well diogelwch a chadernid ar gyfer y Gwasanaeth a gwelliant o ran darparu gwasanaethau i’r cyhoedd. Bydd digideiddio 
gwasanaethau ymhlith yr heriau mwyaf i’r sector cyhoeddus dros yr 20 mlynedd nesaf a byddwn yn chwarae ein rhan. 
Bydd cwblhau hyn yn llwyddiannus yn creu buddion i’r holl ardal rydym yn ei gwasanaethu. 
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Ble ydym ni nawr? 
Er ein bod bob amser wedi ymateb yn gadarnhaol i’r amgylchedd newidiol rydym 
yn gweithredu ynddo ac addasu i ymateb i heriau newydd wrth iddynt godi, mae 
dyfeisiadau newydd a datblygiadau technolegol yn y blynyddoedd diwethaf wedi 
cynnig potensial inni ehangu a gwella’r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau 
yn y dyfodol. 

Rydym eisoes wedi croesawu’r athroniaeth hon, drwy gyflwyno cyfarpar torri 
e-draulic, sydd wedi gwella diogelwch gweithredwyr a’r gallu o ran ymateb i 
ddigwyddiadau lle mae pobl wedi’u dal; defnyddio cerbydau awyr di-griw i gefnogi 
gweithrediadau; a’r system gorchymyn a rheoli a system ddiffodd Cold Cut, sy’n 
cael ei threialu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym eisiau archwilio dewisiadau 
pellach, er mwyn gwella’r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau yn barhaus yn yr 
amgylchedd gweithredol, drwy ddefnyddio technoleg newydd ac arloesi.  

Beth ydym ni’n bwriadu ei wneud a pham? 
Yn ystod 2018/19, byddwn yn ymwneud â datblygiadau technegol ym maes 
peirianneg er mwyn gwneud y canlynol:

• Rydym eisiau nodi ymhellach sut y gall newidiadau o ran dylunio cyfarpar, 
technegau gweithredu ac arloesi ehangu a gwella effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd y gwasanaethau rydym yn eu darparu i’r cyhoedd.

• Rydym eisiau lleihau effaith ein gweithrediadau diffodd tanau ac achub ar yr 
amgylchedd, drwy ddefnyddio ein hadnoddau yn fwy effeithlon.

• Rydym eisiau sicrhau ein bod yn rhoi hyfforddiant, cyfarpar, technegau a 
phrosesau i’n diffoddwyr tân sy’n eu galluogi i weithredu’n ddiogel ac yn 
effeithiol. 

Amcan Deuddeg
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Sut a phryd ydym ni’n mynd i gyflawni hyn?
Drwy gydol 2018/2019, byddwn yn gwneud y canlynol:

• Archwilio’r holl gyfleoedd i ddysgu gan bartneriaid a chydweithio â nhw. 

• Cymryd rhan mewn ymchwil a datblygu sy’n edrych ar draws y sector Tân yn y DU a thu hwnt am syniadau a 
datrysiadau.

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

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

Sut byddwn yn mesur llwyddiant? 
Byddwn yn gwneud y canlynol:

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

• Casglu, dadansoddi ac asesu data rheoli perfformiad. 

• Casglu tystiolaeth o ganlyniadau gwell mewn digwyddiadau gweithredol ac ymarferion a gofnodwyd drwy’r system 
dysgu gweithredol.

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

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Drwy ymwneud â thechnoleg newydd ac arloesi, byddwn yn gallu cyflwyno newidiadau a gwelliannau er mwyn 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 i’n staff. 
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Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r 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 y Gymraeg a’r Saesneg.

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 drwy ein gwefan, www.tancgc.gov.uk, drwy 
ffonio 0370 6060699 neu drwy ysgrifennu atom: Pencadlys Gwasanaeth Tân ac 
Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP. 

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

Fersiynau Eraill 
Mae’r ddogfen hon ar gael mewn fformatau hygyrch hefyd. Os hoffech gael y 
wybodaeth hon mewn iaith neu fformat arall, gan gynnwys sain, cysylltwch â ni drwy 
ffonio: 0370 6060699 neu drwy e-bostio: post@tancgc.gov.uk

Rhagor o wybodaeth


