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Cipolwg ar Ein Gweledigaeth, Ein Hamcanion a’n Blaenoriaethau  

Ein Gweledigaeth 

‘I fod yn Arweinydd Byd o ran Ymateb i Argyfwng a Diogelwch yn y Gymuned’   

 
 

   Ein Hamcanion Strategol 

Mae Cynllun Strategol 2015-2020 yn traethu’r hyn rydym ni eisiau cyflawni.  Ein Hamcanion Strategol hir dymor yw: 

 Achub bywydau a diogelu cymunedau 

 Ennill ymddiriedaeth a pharch ein cymunedau 

 Cael ein gweld fel mwy na gwasanaeth brys 

 Cyfateb ein hadnoddau i’n blaenoriaethau 

 Rheoli o fewn ein cyllideb 

 Gwneud arbedion effeithlonrwydd o un 
flwyddyn i’r llall 

 Chwilio a defnyddio adnoddau amgen a chynaliadwy  

 Rheoli ein pobl yn effeithiol 

 Datblygu cynlluniau lleihau risg yn llawn 

 Datblygu gwaith partneriaeth fwy effeithiol 

 Datblygu ein gweithlu i fod yn bobl effeithiol wedi eu 

grymuso 

 

 

Blaenoriaethau Strategol 2015 a Thu Hwnt 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymdrechu i wneud canolbarth a gorllewin Cymru 
yn lle mwy diogel i fyw, i weithio ac i ymweld ag ef.  Rydym wedi datblygu saith blaenoriaeth strategol y byddwn yn 
canolbwyntio ein gweithgareddau arnynt, er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon 
ar gyfer ein cymunedau.  

 

 

Blaenoriaeth 1 – Cydweithio 

Bydd cydweithio’n ein galluogi i gyflawni gwell 

canlyniadau ar gyfer ein cymunedau ac yn ein helpu i 

ddarparu ein gwasanaethau mewn modd gwell, mwy 

effeithiol ac effeithlon o ran cost.  

Blaenoriaeth 2 – Arloesedd 

Byddwn yn datblygu ein Gwasanaeth trwy arloesedd, 

sy’n hanfodol er mwyn ein galluogi ni i gynnal a 

gwella’r ffordd mae ein Gwasanaeth yn cwrdd ag 

anghenion presennol a dyfodol ein cymunedau. 

Blaenoriaeth 3 – Gwella’r Modd y Darperir 
Gwasanaethau 

Byddwn yn gwella’r ffordd rydym yn cwrdd ag 

anghenion y bobl sy’n gweithio, yn byw ac yn 

ymweld â’n cymunedau, er mwyn eu gwneud 

nhw’n fwy diogel.   

Blaenoriaeth 4 – Grymuso ein Staff 

Byddwn yn sicrhau bod gennym weithlu iach a diogel, gyda’r 

wybodaeth, y sgiliau a’r ymddygiad cywir.   

Blaenoriaeth 5 –Gwneud Gwell Defnydd o’n Hasedau        
a’n Hadnoddau 

Byddwn yn gwella ac yn mwyhau defnydd o’n hasedau yn y 

modd mwyaf effeithiol, cynaliadwy ac ecogyfeillgar.  

 
Blaenoriaeth 6 – Gofalu am Ein Hamgylchedd 

Byddwn yn gweithio tuag at leihau’r effaith amgylcheddol mae 

ein gwasanaethau’n ei gael ar yr amgylchedd.   

Blaenoriaeth 7 – Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

Byddwn yn gwella’r ffordd rydym yn cyfathrebu ac yn 
ymgysylltu gyda’n staff, ein rhanddeiliaid a’n partneriaid. 
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Rhagair 
 

 
Fel Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae’n bleser mawr gennyf gyflwyno ein 

Cynllun Strategol ar gyfer 2015-20. 

Ein blaenoriaeth yw gweithio’n agos gyda’r uwch reolwyr a’r staff bob amser, er mwyn sicrhau bod yr amcanion 

gwella ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod yn cael eu cyflawni mewn modd effeithiol ac o fewn y gyllideb, tra’n sicrhau 

ein bod yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel ar gyfer cymunedau canolbarth a gorllewin Cymru.  

Mae gwella diogelwch ein cymunedau a’n staff wrth galon y Cynllun Gwella Blynyddol hwn eleni.  Dros y flwyddyn 

nesaf, byddwn yn canolbwyntio ein hymdrechion ar wella’r modd y darperir gwasanaethau, trwy ddefnyddio 

technoleg a thechnegau tân ac achub gwell.  Bydd hyn yn sicrhau bod ein staff wedi eu cyfarparu cystal ag sy’n 

bosib i ymdrin ag argyfyngau, er mwyn diogelu eu hunain a’r cymunedau maent yn eu gwasanaethu yn well.  Bydd 

cydweithio gyda’n partneriaid yn cael blaenoriaeth hefyd, gan ein galluogi ni i weithio ar y cyd i ddatblygu trefniadau 

darparu gwasanaethau cadarn sy’n addas at y diben, yn hyblyg ac yn addasadwy i ddarparu ar gyfer y risgiau a’r 

galwadau newidiol y mae pob un o’r gwasanaethau brys yng Nghymru yn eu hwynebu erbyn hyn. 

Wrth i ni barhau i gwrdd â’r sialensiau ariannol sydd o’n blaenau, byddwn yn ceisio datblygu atebion arloesol, er mwyn 

sicrhau bod gwasanaethau o ansawdd uchel a chost effeithiol yn cael eu darparu, mae manylion y rhain wedi’u 

hamlinellu yn y cynllun hwn.  Fel rhan o’r broses honno, rydym ni eisiau clywed eich barnau am ein blaenoriaethau ar 

gyfer y dyfodol.   

 

 

 
 

 

Y Cynghorydd Gillian Thomas 

Cadeirydd, Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gofynnwch am Archwiliad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref 

Medrwch ofyn am archwiliad diogelwch rhag tân yn y cartref ar eich cyfer eich hun, perthynas dibynnol neu gymydog, trwy gysylltu â’r 

Gwasanaeth ar 0800 169 1234 neu trwy ymweld â www.mawwfire.gov.uk 

Os hoffech yr wybodaeth yma mewn iaith neu fformat arall, megis print bras, Braille neu dâp sain yna cysylltwch â ni ar 0370 

6060699 neu e-bostiwch: mail@mawwfire.gov.uk., os gwelwch yn dda. 

http://www.mawwfire.gov.uk/english/Pages/Home.aspx
mailto:mail@mawwfire.gov.uk
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Cyflwyniad 

Mae’n bleser gennyf gyflwyno ein Cynllun Strategol ar gyfer 2015-2020, sy’n traethu ein hymrwymiad at gymunedau 

canolbarth a gorllewin Cymru dros y pum mlynedd nesaf.  Fy ngweledigaeth yw i’r Gwasanaeth i fod yn arweinydd 

byd o ran ymateb i argyfwng a diogelwch yn y gymuned. 

 
Rydym ni eisoes yn gwneud ein gwaith yn dda.  Dros y pum mlynedd ddiwethaf, rydym wedi mynychu 2,983 o danau 

mewn anheddau, 5,588 o wrthdrawiadau ar y ffordd ac rydym wedi cynnal 110,000 o Archwiliadau Diogelwch Rhag 

Tân yn y Cartref.  Yn ogystal, mae ein diffoddwyr tân ar alwad wedi ymateb i 6,583 o alwadau brys meddygol mewn 

cerbydau cyd-ymatebydd.   

 
Rydym wedi cyflawni’r holl hyn yn ogystal â chyflawni arbedion o £6.4 miliwn, heb effeithio ar y Gwasanaeth a 

ddarperir na cholli swyddi.  Fodd bynnag, does dim osgoi’r ffaith y bydd yr hinsawdd ariannol yn parhau i greu 

sialensiau pellach, o ran y modd rydym yn darparu ein gwasanaethau.  Bydd y rhain yn parhau i greu pwysau 

ychwanegol ar lefel y gwasanaeth a ddarparwn ar hyn o bryd ac yn ymestyn ein hadnoddau ymhellach eto.  

 
Fy ymrwymiad i felly bydd addasu i’r sialensiau yma mewn ffordd bositif, trwy gydweithio gyda gwasanaethau eraill.  

Credaf mai cydweithio yw’r dyfodol i’r gwasanaethau brys, a bydd hyn yn ein galluogi i wella’r ffordd rydym ni’n 

gweithio, i rannu ein pobl a’n hadnoddau ariannol ac i achub mwy o fywydau yn y pen draw.  Rydw i’n ymrwymedig 

hefyd i ddarganfod atebion arloesol i gynhyrchu incwm, a sicrhau cynaladwyedd er lles ein cymunedau.   

 
Er mwyn cyflawni fy ngweledigaeth, byddaf yn gweithio’n agos gyda’r Bwrdd Gweithredol a’r Awdurdod Tân ac 

Achub, i gyflawni’r canlyniadau yma.  Rwyf yn cydnabod hefyd fod gwrando ar eich barnau chi’n hollbwysig, os yw’r 

gwasanaeth am barhau i ddarparu gwasanaeth effeithiol, effeithlon a gwell, i’ch cadw chi a’ch teuluoedd yn 

ddiogel.  Deallaf fod anghenion a blaenoriaethau pob un o’n cymunedau ni’n wahanol, ond, er mwyn ein helpu i 

ennyn gwell dealltwriaeth o hyn, buaswn yn eich annog chi i roi gwybod i ni beth rydych chi’n meddwl o’r 

gwasanaeth a ddarparwn, trwy ymateb i’n hymgynghoriad.   

Mae ond yn bosib darparu gwasanaeth gwell a llwyddiannus trwy gyflogi’r bobl gywir.  Rydw i eisiau’r gweithwyr 

gorau sy’n cynrychioli ein cymunedau, wedi eu hyfforddi yn y ffordd orau i sicrhau eu diogelwch nhw ac wedi eu 

darparu gyda’r offer gorau, fel y gallant weithredu i’r safonau uchaf.  Mae llwyddiant yn ymwneud â gwella 

diogelwch ein cymunedau a’n staff, a byddaf yn sicrhau, dros y pum mlynedd nesaf, ein bod yn cyflawni’r amcanion 

strategol a draethwyd yn y cynllun hwn, er mwyn sicrhau llwyddiant. 

 
 

Chris Davies  

Prif Swyddog Tân 
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Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnwys Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd 
Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe.  Sefydlwyd y Gwasanaeth ym 1996, gan Ddeddf Llywodraeth Leol 
(Cymru) 1994, yn sgìl uno brigadau tân Dyfed, Powys a Gorllewin Morgannwg. 

Mae’r Gwasanaeth yn ymestyn ar draws bron i ddwy ran o dair 

o arwynebedd Cymru, ac mae’n cynnwys ardal wledig yn bennaf 

o 4,500 milltir sgwâr (11,700 km2), mae’n cynnwys 58 o 

orsafoedd tân ac mae’n cyflogi 1,200 o staff.   Y Gwasanaeth 

hwn yw’r trydydd o ran maint yn y Deyrnas Unedig, ar ôl 

Gwasanaethau Tân yr Alban a Gogledd Iwerddon.   

Ceir amrywiaeth o risgiau yn ardal y Gwasanaeth, sy’n amrywio 

o’r diwydiannau petrogemegol yn Aberdaugleddau i’r risgiau 

sy’n gysylltiedig ag ardaloedd poblog fel Abertawe a Chastell-

nedd Port Talbot.  Mae gennym gymuned amaethu sylweddol a 

llawer o ddiwydiannau ysgafn eraill ar hyd a lled yr ardal.  Y 

rhain, ynghyd ag arfordir hir a dyfrffyrdd mewndirol, yw rhai o’r 

risgiau penodol a wynebir gan y Gwasanaeth.  
 

 
 
 

Y Bwrdd Gweithredol 

Y Bwrdd Gweithredol yw tîm uwch reolwyr y Gwasanaeth, a arweinir gan y Prif Swyddog Tân, gyda chymorth y 

Dirprwy Brif Swyddog Tân a thri Phrif Swyddog Cynorthwyol.   
 
 

 

 
 

Chris Davies Paul Bates Elizabeth Aitken Rob Quin Derek Masson 

Prif 
Swyddog 

Tân 

Dirprwy Brif 
Swyddog 

Tân 

Prif Swyddog 
Cynorthwyol 

Prif Swyddog 
Tân 

Cynorthwyol 

Prif Swyddog 
Tân 

Cynorthwyol 
 
 

 

Medrwch ddarganfod mwy am y Gwasanaeth a chyfrifoldebau’r Bwrdd Gweithredol trwy ymweld â’r adran 
‘Amdanom Ni’ ar ein gwefan ar www.mawwfire.gov.uk 

http://www.mawwfire.gov.uk/
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Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
 
 

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnwys 25 o Aelodau etholedig, sy’n cynrychioli’r 

chwe Awdurdod Lleol yn ardal canolbarth a gorllewin Cymru.  Maent yn atebol yn gyhoeddus 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 (Cynllun Cyfuno) 

Canolbarth a Gorllewin Cymru 

1995 

 Deddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 

 Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 

(Diogelwch Tân) 2005 

 Gorchymyn Cynlluniau Cyfunol i 

Wasanaethau Tân ac Achub (amrywio) 

(Cymru) 2009 

 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 

diwygiwyd 2011 

 Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub 
 

 

Mae gan yr Awdurdod rwymedigaeth statudol i gynnal Gwasanaeth Tân ac Achub sy’n medru ymdrin yn effeithiol â 

galwadau am gymorth, os oes tân neu argyfwng arall yn codi.   

 

 

Ein gofynion deddfwriaethol 

Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub o 2012 Ymlaen 
 

Mae’r ddogfen  Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub o 2012 Ymlaen yn traethu gweledigaeth a blaenoriaethau’r tri 

Awdurdod Tân ac Achub (ATA) yng Nghymru.  Mae'n amlinellu disgwyliadau Llywodraeth Cymru o’i ATA ac mae’n 

traethu eu rolau yng nghyd-destun ehangach y sector cyhoeddus.  Mae’r fframwaith hwn yn rhoi sail i adeiladu arno a 

hybu atebion arloesol, cydnabod arbenigedd, rhannu adnoddau a gwella galluoedd ar draws yr ATA ac oddi fewn i gyd-

destun y sector cyhoeddus ehangach. 

 
Gellir dod o hyd i fanylion pellach am Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub Cymru o 2012 Ymlaen trwy’r Fframwaith 

Cenedlaethol 
 

 

Pwyllgor Materion Cenedlaethol 
 

Sefydlwyd y Pwyllgor Materion Cenedlaethol (NIC) yn 2012, gyda’r nod o wella cydweithio, y modd y darperir 

gwasanaethau a gwelliannau i wasanaethau ar draws y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru.  Mae’n cynnwys 

Aelodau etholedig o Awdurdodau Tân Gogledd, De a Chanolbarth a Gorllewin Cymru a Swyddogion o Wasanaethau 

Tân ac Achub Gogledd, De a Chanolbarth a Gorllewin Cymru, gan weithio oddi fewn i drefniant gwirfoddol.  

Ffocws pennaf y Pwyllgor (NIC) yw optimeiddio cydweithio er mwyn darganfod arbedion, arbedion effeithlonrwydd a 

buddion economaidd, tra’n parhau i gadw ein cymunedau’n ddiogel.  Mae hefyd yn cynorthwyo’r Awdurdodau Tân ac 

Achub i ddyrannu adnoddau, er mwyn cwrdd â’r sialensiau ariannol maent yn eu hwynebu.  

 
Os am wybodaeth bellach, ymwelwch â gwefan NIC www.nicwalesfire.org  

http://www.nicwalesfire.org/
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Y Rhaglen Lywodraethu 

Y Rhaglen Lywodraethu yw cynllun gweithredu a map ffordd Llywodraeth Cymru ar gyfer tymor presennol y 

Cynulliad.  Mae pob un o’r awdurdodau’n gweithio tuag at ganlyniadau’r rhaglen, fel y rhestrwyd isod: 

 Pobl iach sy’n byw bywydau cynhyrchiol mewn economi mwy llewyrchus ac arloesol.   

 Cymunedau mwy diogel a chydlynol, gyda lefelau is o dlodi a mwy o gydraddoldeb. 

 Amgylchedd cydnerth gyda defnydd mwy cynaliadwy’n cael ei wneud o’n hadnoddau naturiol. 

 Cymdeithas gydag ymdeimlad hollbwysig o’i diwylliant a’i threftadaeth ei hun.  

Y rhaglen hon yw ymrwymiad Llywodraeth Cymru at fesur yr union effaith mae’n ei gael ar fywydau pobl, yn 

hytrach na phwysleisio faint o arian sy’n cael ei wario.   

Os am fanylion pellach am Y Rhaglen Lywodraethu ymwelwch â gwefan Llywodraeth Cymru, os gwelwch yn dda. 
 
 
 

Y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus (Comisiwn Williams) 

Sefydlwyd Comisiwn Williams ym mis Ebrill 2013 gan y Prif Weinidog, i archwilio sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn 

cael eu llywodraethu ledled Cymru.  Mae’n edrych yn galed, yn onest ac yn wrthrychol ar y rhai hynny sy’n atebol yn 

wleidyddol am ddarparu a chyflawni gwasanaethau cyhoeddus, gyda golwg ar eu gwella nhw.  Adroddodd y Comisiwn 

ei ganfyddiadau ar yr 20fed o Ionawr 2014, gyda chyfanswm o 62 o argymhellion ar draws amryw o feysydd.  

Gwnaethpwyd pedwar argymhelliad a oedd yn ymwneud yn benodol â’r Awdurdod Tân ac Achub.  Mae’r rhain yn 

cynnwys: 

Adolygu ffiniau’r Awdurdodau rhwng Awdurdodau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a De Cymru, i 

adlewyrchu ffin bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. 

Mwy o gydweithio rhwng y Gwasanaethau Tân ac Achub ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 

(WAST).  

Gwella hyfforddiant ar gyfer Aelodau Etholedig.   
Mae’n rhaid ad-drefnu’r Awdurdodau Tân ac Achub, er mwyn craffu gwasanaethau tân a’u prif swyddogion yn effeithiol.   
Ymwelwch â gwefan Llywodraeth Cymru er mwyn gweld dogfen y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 

Cydnerthedd Cenedlaethol 

Yn unol â Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, mae dyletswydd statudol gan yr Awdurdod Tân ac Achub i fod yn bartner 

allweddol mewn dau Fforwm Lleol Cymru Gydnerth (LRF) yn ardal y Gwasanaeth, sef Fforwm Lleol Cymru Gydnerth y 

De a Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed Powys.  Mae’r fforymau yma’n bartneriaethau amlasiantaethol, sy’n 

cynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o’r sector cyhoeddus, yn cynnwys y gwasanaethau brys, awdurdodau lleol, y GIG, 

Asiantaeth yr Amgylchedd ac eraill. 

Nod y Fforymau( LRF) yw cynllunio a pharatoi ar gyfer digwyddiadau lleol ac argyfyngau catastroffig.  Maent yn 

gweithio i ddarganfod risgiau posib ac i baratoi cynlluniau at argyfwng, er mwyn atal a lliniaru effaith unrhyw 

ddigwyddiad o fewn eu cymunedau lleol.   
 

Os am wybodaeth bellach, ymwelwch â gwefan Cymru Gydnerth . 

http://walesresilience.gov.uk/?lang=en


Cynllun Strategol 2015-2020 

10   
 

 

 
 

 

 

Pam rydym ni’n cynllunio 

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn traethu canllawiau cynllunio ar gyfer gwella ar gyfer pob un o’r 

Awdurdodau Lleol, yr Awdurdodau Tân ac Achub a’r Parciau Cenedlaethol.   

Yn unol â’r canllawiau a draethwyd gan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, byddwn yn cyflawni gwelliannau yn 

seiliedig ar y canlynol: 

 Gwneud cynnydd yn unol â’r amcanion 

 Gwella ansawdd gwasanaethau 
 Gwella argaeledd ein gwasanaethau 
 Lleihau anghydraddoldeb o ran mynediad at 

neu elwa ar wasanaethau  

 Sicrhau datblygu cynaliadwy 

 Gwella effeithlonrwydd 
 Arloesedd 

 

 
 

Cynllun Strategol 

Mae ein Cynllun Strategol pum mlynedd (2015-250) yn traethu ein cyfeiriad a’n blaenoriaethau ar gyfer y pum 

mlynedd nesaf.  Mae ein Gwasanaeth yn chwarae rôl hanfodol yn y gymuned, a datblygwyd ein blaenoriaethau mewn 

ymgynghoriad gyda’n staff, cynrychiolwyr yr undebau llafur, uwch swyddogion ac aelodau o’n Hawdurdod.  Tra bod y 

ddogfen hon yn rhychwantu cyfnod o bum mlynedd, bydd yn cael ei hadolygu’n gyson er mwyn sicrhau bod ein 

hamcanion a’n blaenoriaethau’n parhau i fod yn addas at y diben.   

Cynlluniau Gwella Blynyddol 
 

Pob blwyddyn, fel rhan o’n proses gynllunio, rydym yn datblygu 

Cynlluniau Gwella Blynyddol, sy’n traethu ein hamcanion gwella 

blynyddol ar gyfer pob blwyddyn o’n cynllun strategol pum 

mlynedd.  Mae ein hamcanion gwella blynyddol yn dweud wrth 

ein staff, ein cymunedau a’n rhanddeiliaid pa fuddion fydd yn cael 

eu darparu ar eu cyfer nhw dros y flwyddyn sydd i ddod.   

Asesiadau o Berfformiad Blynyddol 

Erbyn diwedd mis Hydref bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi ein 

Hasesiad o Berfformiad Blynyddol, sy’n reportio yn unol â’n 

hamcanion gwella ar gyfer y flwyddyn flaenorol.  Rydym yn dilyn 

canllawiau Llywodraeth Cymru, er mwyn sicrhau bod y ffordd 

rydym ni’n asesu ac yn adrodd am ein cyflawniadau’n ddealladwy 

i’n cymunedau, ein staff a’n rhanddeiliaid, ac i adrodd pa 

ganlyniadau a buddion a ddarparwyd yn unol ag amcanion 

Cynllun Gwella Blynyddol y flwyddyn flaenorol.   
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Cynlluniau   
Gweithredu        
Unigol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Monitro a  
  Reportio 
Perfformiad

Yn ogystal, mae ein Hasesiadau o Berfformiad Blynyddol yn nodi pa wersi a ddysgwyd a sut fydd y rhain yn cael eu cynnwys 

yn ein prosesau cynllunio a gwella yn y dyfodol.   

Medrwch ddod o hyd i’n Cynllun Strategol (2015-20), e in  Cynlluniau Gwella Blynyddol a’n Hasesiadau o Berfformiad 

Blynyddol ar ein gwefan ar www.mawwfire.gov.uk 

http://www.mawwfire.gov.uk/
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Adroddiad Gwella Blynyddol 

Pob blwyddyn, mae’n rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol i adrodd pa mor dda y mae cynghorau Cymru, awdurdodau 

tân ac achub a pharciau cenedlaethol yn cynllunio ar gyfer gwella wrth ddarparu eu gwasanaethau.  Mae’r 

adroddiad hwn yn tynnu ar y gwaith a wnaed gan staff Swyddfa Archwilio Cymru, ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, 

yn ogystal â gwaith yr arolygiaethau Cymreig perthnasol. 

Mae’r adroddiad yn edrych ar y modd mae’r Awdurdod yn darparu ac yn gwerthuso gwasanaethau yn y flwyddyn 

flaenorol a’i gynlluniau ar gyfer gwella ar gyfer y flwyddyn nesaf.  Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn penderfynu p’un ai 

bydd yr Awdurdod Tân ac Achub yn gwneud trefniadau ar gyfer gwelliant parhaus yn y flwyddyn nesaf oddi fewn i’r 

Adroddiad Gwella Blynyddol.   

Gellir dod o hyd i Adroddiad Gwella Blynyddol diweddaraf Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer Gwasanaeth Tân ac 

Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar ein gwefan. 

Ein Perfformiad 
Dros y ddegawd ddiwethaf, trwy Gynllunio ar gyfer Gwella a Lleihau Risg, mae’r Awdurdod wedi gweld gostyngiad 

sylweddol yn nifer y digwyddiadau y cawsom ein galw i’w mynychu, yn ogystal â gwelliannau yn y canlyniadau i’r rhai 

hynny a effeithiwyd a’r cymunedau lle maent yn digwydd.  Mae ein targedau ar gyfer 2015-20 yn heriol, ond maent 

yn gosod gostyngiad realistig i gael ei gyflawni dros y cyfnod nesaf o bum mlynedd. 

Gellir dod o hyd i wybodaeth fanylach ar sut y gosodwyd ein targedau yn atodiad 1. 
 

Dangosydd 
Perfformiad 

Statudol 

Cyfartaledd 
2006/07 i 

    2009/10 

Cyfartaledd 
2010/11 i 

2014/15 

% y 
Gostyngiad a 
Gyflawnwyd 

2014/15 

Gostyngiad 
Targed 2019/20 
(Gweithgarwch) 

Gostyngiad 
Targed 2019/20 
(Canran) 

Pob Tân 
FRS/RRC/S/001 (i1) 

6184 4323 -30.1% 
3458 -20% 

Tanau Sylfaenol 
FRS/RRC/S/001 (ii) 

2286 1590 -30.5% 
1192 -25% 

Tanau Damweiniol mewn 
Anheddau 
FRS/RRC/S/001 (iii) 

646 564 -12.7% 
479 -15% 

Marwolaethau mewn Tanau 
FRS/RRC/S/002 (i) 

6.8 6.5 -4.4% 
5 -25% 

Anafiadau mewn Tanau 
FRS/RRC/S/002 (iv) 
(ac eithrio archwiliadau rhagofalus a 
chymorth cyntaf yn y lleoliad) 

108 61 -43.4% 
 

46 -25% 

Ffug Alwadau a fynychwyd 
FRS/RRC/C/002 (iii) 

442 176 -60.1% 
132 -25% 

Larymau Tân Awtomatig 
FRS/RRC/C/003 

2301 1698 -26.2% 
1274 -25% 

Tanau Bwriadol 
FRS/RRC/S/001 (iv) 

3779 2249 -40.5% 
1574 -30% 

Salwch 
FRS/CHR/C/004 (i) 
Sifftiau a gollwyd fesul gweithiwr sy’n 
Cyfateb i Llawn Amser 

7.6 8.8 15.8% 
 

6.6 -25% 

 

Gellir dod o hyd i wybodaeth fanylach am ein perfformiad yn ein Hasesiad o Berfformiad Blynyddol ar ein gwefan. 

http://www.mawwfire.gov.uk/SiteCollectionDocuments/English_Documents/MAWWFRS%20Annual%20Improvement%20Report.pdf
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Ein Gweledigaeth a’n Blaenoriaethau 

Ein Gweledigaeth yw ‘I fod yn Arweinydd Byd o ran Ymateb i Argyfwng a Diogelwch yn y Gymuned’ 

Ein Hamcanion Strategol 

Mae Cynllun Strategol 2015-2020 yn traethu’r hyn rydym ni eisiau cyflawni.  Ein Hamcanion Strategol hir dymor 
yw: 

 Achub bywydau a diogelu cymunedau 

 Ennill ymddiriedaeth a pharch ein cymunedau 

 Cael ein gweld fel mwy na gwasanaeth brys 

 Cyfateb ein hadnoddau i’n blaenoriaethau 

 Rheoli o fewn ein cyllideb 

 Gwneud arbedion o un flwyddyn i’r llall 

 Chwilio a defnyddio adnoddau amgen a chynaliadwy 

 Rheoli ein pobl yn effeithiol 

 Datblygu cynlluniau lleihau risg yn llawn 

 Datblygu gwaith partneriaeth fwy effeithiol 

 Datblygu ein gweithlu i fod yn bobl effeithiol wedi eu 

grymuso 

Ein blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol 

Mae ein blaenoriaethau ar gyfer 2015-20 yn sicrhau y byddwn yn parhau i ddarparu’r gwasanaethau gorau posib ar gyfer 
ein cymunedau. 

 

Mae ein saith blaenoriaeth, fel yr amlinellwyd isod, yn manylu ynghylch ein hymrwymiad at gyflawni yn unol â 

thargedau heriol mewn amgylchedd cymdeithasol, gwleidyddol ac ariannol sy’n newid yn barhaus. 

Blaenoriaeth 1 – Cydweithio 
 

Mae ein llwyddiant yn y dyfodol yn ymwneud yn uniongyrchol â sut rydym ni’n gweithio gydag eraill.  Rydym yn 

cydnabod pwysigrwydd cydweithio ystyrlon ac effeithiol a’r angen i ddatblygu a chynnal cynlluniau ar y cyd gyda 

phartneriaid allweddol. 

Bydd cydweithio yn ein cynorthwyo ni hefyd i gyflawni gwell canlyniadau i’n cymunedau ac yn ein cynorthwyo i 

ddarparu ein gwasanaethau mewn modd gwell, a mwy effeithiol ac effeithlon o ran cost.  Dros y pum mlynedd 

nesaf, byddwn yn ymgeisio i gael ein cydnabod fel partner galluogi allweddol oddi fewn i’r sectorau cyhoeddus a 

phreifat ehangach.    

Blaenoriaeth 2 – Arloesedd 

Mae arloesedd yn hanfodol i’n galluogi ni i ddatblygu a chynnal Gwasanaeth sy’n cwrdd ag anghenion presennol a 

dyfodol ein cymunedau.  Bydd atebion arloesol yn ganolog wrth ddarparu isadeiledd, a fydd yn ein cynorthwyo ni 

wrth ddatblygu a gwella ein sefydliad.  Bydd y sialensiau ariannol digynsail sy’n ein hwynebu ni’n gofyn i ni fod yn 

arloesol ac i fabwysiadu ffyrdd newydd o feddwl, fel y medrwn fod ar flaen y gad wrth ymateb i argyfwng.  Rydym yn 

ymrwymedig i ddarganfod ffyrdd o weithio arloesol, er mwyn sicrhau bod ein cymunedau, ein partneriaid a’n 

rhanddeiliaid yn derbyn y gwasanaeth gorau posib gan eu gwasanaeth tân ac achub.  

Blaenoriaeth 3 – Gwella’r Modd y Darperir Gwasanaethau 
 

Byddwn yn parhau i addasu ein gwasanaethau i gwrdd â’r sialensiau ariannol parhaus a wynebwn.  Byddwn yn 

gweithio i ddarganfod a chwrdd â gofynion newydd, er mwyn sicrhau ein bod yn darparu Gwasanaeth sy’n aros ar 

flaen cad datblygu’r gwasanaethau a ddarperir.  Byddwn yn parhau i amrywio’r amrywiaeth o weithgareddau a 

chynlluniau a gyflawnwn, i adlewyrchu risgiau ein cymunedau, ein tirweddau gwledig a threfol a’n hadnoddau 

naturiol.    
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  Blaenoriaeth 4 – Grymuso ein Staff 

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth galon diwylliant ein Gwasanaeth.  Byddwn yn sicrhau bod ein staff wedi eu 

hyfforddi i’r safonau uchaf a’u bod yn medru cynnal eu galluoedd, trwy gyfrwng dysgu proffesiynol parhaus.  Byddwn 

yn darparu llwybrau clir i ddatblygu gyrfa a’r amgylchedd gwaith gorau posib ar gyfer eu lles proffesiynol.  Byddwn yn 

parhau i sicrhau bod strwythur y sefydliad yn adlewyrchu anghenion ein gwasanaeth a’n cymunedau, trwy roi 

arferion gwaith hyblyg ar waith, sy’n cefnogi ffordd o fyw iach a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.  Mae 

cyfathrebu yn flaenoriaeth allweddol wrth sicrhau bod ein staff, ein rhanddeiliaid, ein cymunedau a’n partneriaid yn 

ymwybodol o’r gwaith a wnawn, y sialensiau a wynebwn a’n llwyddiannau.  Credwn y medrwn gyfleu ein negeseuon 

allweddol yn effeithiol, trwy sicrhau ffocws parhaus ar addysgu, ymgysylltu a chyfathrebu. 

 

 

Blaenoriaeth 5 – 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 i fod yn 

effeithiol mae angen bod y cyfleusterau a’r adnoddau gorau ar gael ar eu cyfer nhw.  Credwn fod angen i’n 

hasedau ffisegol i fod yn effeithlon ac yn effeithiol, er mwyn cynorthwyo ac ymateb i ddarparu ein gwasanaethau 

ledled canolbarth a gorllewin Cymru.  Byddwn yn defnyddio ein hasedau ffisegol i weithio gyda phartneriaid, lle bo 

hynny’n ymarferol, i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio yn y modd mwyaf effeithiol, cynaliadwy ac ecogyfeillgar.  

Rydym yn ymrwymo i herio’r modelau darparu gwasanaeth presennol ac i archwilio dulliau newydd ac arloesol o 

ddarparu ein gwasanaethau oddi fewn i gymunedau lleol, busnesau a diwydiant.  Byddwn yn gwneud gwell 

defnydd o’n hasedau, ein sgiliau a’n gwasanaethau, trwy gynhyrchu incwm, lle bydd ein gwasanaethau ar gael i 

eraill y tu hwnt i’r rhai y mae arnom orfodaeth statudol i’w darparu.  

 

 

Blaenoriaeth 6 – Gofalu am Ein Hamgylchedd 

Rydym yn gwybod fod ein gweithrediadau’n cael effaith ar yr amgylchedd byd-eang a lleol, ac rydym yn 

ymrwymedig i leihau unrhyw effeithiau andwyol lle bod ein sefyllfa ariannol, ein gweithrediadau a’n hadnoddau’n 

caniatáu.  Rydym yn ymrwymo i groesawu ynni adnewyddadwy, er mwyn cynorthwyo gyda’r agenda cynaladwyedd 

a’r amgylchedd.  Mae ein Strategaeth Cynaladwyedd a’r Amgylchedd yn traethu’r egwyddorion pennaf, y cynigion 

a’r camau gweithredu sy’n ofynnol i leihau effeithiau amgylcheddol gweithgareddau a gweithrediadau’r 

Gwasanaeth. 

 

 

Blaenoriaeth 7 – Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

Byddwn yn gwella’r ffordd rydym yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu gyda’n staff, ein rhanddeiliaid a’n partneriaid, gan 

ddilyn ymagwedd bositif at gyfathrebu trwy fod yn agored, yn onest, yn hygyrch ac yn atebol gyda’n 

cynulleidfaoedd i gyd, ac arddangos y lefelau uchaf o uniondeb proffesiynol bob amser.  Byddwn yn datblygu 

gweithlu mwy effeithiol sy’n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu cynnwys, eu hysbysu a’u hysgogi, trwy 

ddatblygu sianelau cyfathrebu mewnol, sy’n cyfleu’r Cynllun Strategol a’n Cynlluniau Gwella Blynyddol ac sy’n annog 

staff i gyfranogi yn ystod y broses ymgynghori. 
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Atodiad 1 – Targedau Perfformiad 
 

Mae’r graffiau isod yn rhoi manylion pellach am dueddiadau o ran gweithgareddau gweithredol yn y gorffennol, yn unol â’r naw 

dangosydd statudol y mae Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru’n cael eu mesur yn unol â nhw bob blwyddyn.  Maent yn dangos 

ein bod ni, dros y deng mlynedd ddiwethaf, wedi lleihau ein gweithgareddau o ran y naw dangosydd yn sylweddol, er na chafwyd 

tuedd ar i lawr cyson o un flwyddyn i’r llall. 

Er mwyn gosod targedau heriol, ond realistig, ar gyfer y pum mlynedd nesaf, gwnaethpwyd cyfrifiad sy’n caniatáu ar gyfer 

amrywiadau o ran gweithgareddau o un flwyddyn i’r llall.  Cyflawnwyd hyn trwy ddarganfod nifer cyfartalog y galwadau fesul 

blwyddyn a fynychwyd yn ystod y cyfnod rhwng 2009/10 a 2014/15, ac yna gosodwyd targed lleihau yn seiliedig ar y ffigwr 

cyfartalog hwn i gael ei gyflawni erbyn 2019/20. 

Defnyddir cyfartaledd dros gyfnod o bum mlynedd, er mwyn caniatáu ar gyfer unrhyw ‘gynnydd sydyn’ mewn gweithgarwch a 
achoswyd gan bethau megis; 

 Gwanwyn a haf eithriadol o sych – a allai arwain at gynnydd mewn tanau glaswellt a choetir.   

 Gwanwyn a haf eithriadol o wlyb – a allai arwain at nifer anarferol o isel o danau glaswellt neu goetir.   

 Cyflwyno deddfwriaeth neu weithgareddau diogelwch yn y gymuned newydd, sy’n effeithio ar nifer yr Anafiadau, y 

Marwolaethau mewn Tanau, Ffug Alwadau a Larymau Ffug Annomestig.   

Bydd y targedau yma’n cael eu hadolygu bob blwyddyn, wrth i fwy o ddata perfformiad ddod i’r amlwg, er mwyn sicrhau bod y 

targedau a osodwyd yn heriol ac yn gyraeddadwy.  Bydd data perfformiad rhagweledig, yn seiliedig ar 6 mis cyntaf 2014/15,  yn 

cael ei ychwanegu a bydd y targedau’n cael eu hail-gadarnhau ym mis Hydref 2014 ar gyfer pob un o’r dangosyddion statudol, a 

bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi yn fersiwn terfynol Cynllun Strategol 2015 a Thu Hwnt ac yn ein Hasesiad o Berfformiad 

Blynyddol hefyd. 

Bydd cynnydd yn unol â’r targedau yma’n cael ei fonitro’n chwarterol, gyda’r targedau’n cael eu hadolygu a’u diwygio’n ffurfiol, 

yn ôl yr angen, ym mis Medi 2017, er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn realistig ac yn heriol.   
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Pob Tân – cysylltiedig â WPI FRS/RRC/S/001(i) 

Targed: I ostwng y cyfartaledd pum mlynedd o ran nifer y tanau a fynychwyd gan 20% 
Cyfartaledd 2006/07 i 2009/10 = 6184 
Cyfartaledd 2009/10 i 2014/15 = 4323  - gostyngiad o 30.1%  
Targed: Cyfartaledd 2015/16 i 2020/21 = 3460, gostyngiad o 20% 
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Tanau Sylfaenol – cysylltiedig â WPI FRS/RRC/S/001(ii) 

Targed: I ostwng y cyfartaledd pum mlynedd o ran nifer y tanau sylfaenol a fynychwyd gan 25% 
Cyfartaledd 2006/07 i 2009/10 = 2286 
Cyfartaledd 2009/10 i 2014/15 = 1590  - gostyngiad o 30.5% 
Targed: Cyfartaledd 2015/16 i 2020/21 = 1192, gostyngiad o 25% 

 

 

 

Tanau Damweiniol mewn Anheddau – cysylltiedig â WPI FRS/RRC/S/001(iii) 

Targed: I ostwng y cyfartaledd pum mlynedd o ran nifer y tanau damweiniol mewn anheddau a fynychwyd gan 
25% 
Cyfartaledd 2006/07 i 2009/10 = 646 
Cyfartaledd 2009/10 i 2014/15 = 564  - gostyngiad o 12.6% 
Targed: Cyfartaledd 2015/16 i 2020/21 = 479, gostyngiad o 15% 
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   Marwolaethau mewn Tanau – cysylltiedig â WPI FRS/RRC/S/002(i) 

Targed: I ostwng y cyfartaledd pum mlynedd o ran nifer y marwolaethau mewn tanau gan 25% 
Cyfartaledd 2006/07 i 2009/10 = 6.8 
Cyfartaledd 2009/10 i 2014/15 = 6.5  - gostyngiad o 4.4%  
Targed: Cyfartaledd 2015/16 i 2020/21 = 4.9, gostyngiad o 25% 

 
 

 

Anafiadau mewn Tanau (ac eithrio archwiliadau rhagofalus a chymorth cyntaf yn 
y lleoliad) – cysylltiedig â WPI FRS/RRC/S/002(ii) 

Targed: I ostwng y cyfartaledd pum mlynedd o ran nifer yr anafiadau mewn tanau gan 25% 
Cyfartaledd 2006/07 i 2009/10 = 108 
Cyfartaledd 2009/10 i 2014/15 = 61  - gostyngiad o 4.4%  
Targed: Cyfartaledd 2015/16 i 2020/21 = 46, gostyngiad o 25% 
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Ffug Alwadau a Fynychwyd – cysylltiedig â WPI FRS/RRC/C/002(iii) 

Targed: I ostwng y cyfartaledd pum mlynedd o ran nifer y ffug alwadau a fynychwyd gan 25% 
Cyfartaledd 2006/07 i 2009/10 = 442 
Cyfartaledd 2009/10 i 2014/15 = 176  - gostyngiad o 60.1%  
Targed: Cyfartaledd 2015/16 i 2020/21 = 132, gostyngiad o 25% 

 
 

 

Signalau Tân Diangen o Adeiladau Annomestig – cysylltiedig â WPI FRS/RRC/C/003 

Targed: I ostwng y cyfartaledd pum mlynedd o ran nifer y signalau tân diangen o adeiladau annomestig gan 
25% 
Cyfartaledd 2006/07 i 2009/10 = 2301 
Cyfartaledd 2009/10 i 2014/15 = 1698  - gostyngiad o 26.2% 
Targed: Cyfartaledd 2015/16 i 2020/21 = 1274, gostyngiad o 25% 
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Absenoldeb oherwydd Salwch (sifftiau a gollwyd fesul GLlA) – cysylltiedig â WPI FRS/CHR/C/004 (i) 

Targed: I ostwng y cyfartaledd pum mlynedd o ran absenoldeb oherwydd salwch gan 25% 
Cyfartaledd 2006/07 i 2009/10 = 7.6 sifftiau fesul gweithiwr sy’n cyfateb i Llawn amser  
Cyfartaledd 2009/10 i 2014/15 = 8.8  - cynnydd o 15.8% 
Targed: Cyfartaledd 2015/16 i 2020/21 = 6.6, gostyngiad o 25% 
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Geirfa 

Mae’r rhestr ganlynol yn diffinio’r termau a ddefnyddir yn y ddogfen hon.   
 

Tanau Damweiniol Yn cynnwys tanau lle nad yw’r achos yn hysbys neu ei fod yn amhenodol.   

Archwiliad Diogelwch 
Rhag Tân i Fusnesau 

Mae staff Diogelwch Rhag Tân o’r Gwasanaeth yn ymweld â safleoedd masnachol i roi cyngor ar 
ddiogelwch rhag tân.  

Tanau Adrannol Tân yn unrhyw fannau caeedig neu ystafell mewn adeilad, e.e. ystafell wely neu gegin.  

Staff Cymwys Canran y staff sy’n gymwys i gyflawni eu dyletswyddau. 

Dyddiau a gollwyd 
oherwydd salwch 

Nifer y dyddiau gwaith mae gweithiwr wedi eu colli oherwydd salwch.   

Tanau Bwriadol Yn cynnwys tanau lle mae amheuaeth eu bod wedi cael eu cynnau’n fwriadol.  

Gwerthuso Mae gwerthuso’n golygu barnu gwerth rhywun neu rywbeth, a defnyddir y canlyniad hwn fel sail i 
gynllunio yn y dyfodol.  

Marwolaethau mewn 
Tanau 

Caiff person y mae ei farwolaeth yn cael ei briodoli i dân ei gyfrif fel marwolaeth mewn tân, hyd yn 
oed os yw’r person yn marw wythnosau neu fisoedd yn ddiweddarach.  

Anafiadau mewn Tanau Unrhyw anaf a ddioddefwyd o ganlyniad i dân.   

Ffug Alwad Galwad ffôn faleisus yn reportio digwyddiad nad sydd wedi digwydd mewn gwirionedd.  

Awdurdod Gwella Awdurdod Lleol sydd wedi cael ei ddynodi, yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, i sicrhau 
gwelliant parhaus. – angen bod mewn coch? 

Archwiliad Diogelwch 
Rhag Tân yn y Cartref 

Mae staff Diogelwch Rhag Tân o’r Gwasanaeth yn ymweld ag anheddau domestig i roi cyngor ar 
ddiogelwch rhag tân ac i gyflenwi dyfeisiau darganfod tân.  

Argaeledd Peiriannau Ar 
Alwad 

Canran yr amser y mae peiriant ar gael i gyflawni ei rôl.  

Ymarferion Gweithredol Ymarfer hyfforddi sy’n cynnwys y Gwasanaeth.  

Tanau Sylfaenol Mae’r rhain yn danau adroddadwy sy’n cynnwys adeiladau, carafannau, cerbydau, storfeydd awyr 
agored, peiriannau, adeiladau amaethyddol neu unrhyw strwythurau awyr agored e.e. twneli, pontydd, 
ayb. 

Signalau Tân Diangen Signal a achoswyd gan offer darganfod tân awtomatig.  

 


