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Cyflwyniad
Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2019-2020.
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r modd yr ydym wedi perfformio o gymharu â’r
Amcanion Gwella a Llesiant a bennwyd gennym yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer
2019-2024.
Nid oes amheuaeth ein bod yn Wasanaeth sy’n perfformio ar lefel uchel, ac rydym yn
hynod o falch o’r hyn a gyflawnwyd gennym yn ystod 2019-2020. Ein gweledigaeth
yw “bod yn arweinydd byd o ran Ymateb i Argyfyngau a Diogelwch Cymunedol”, ac,
yn ystod y 12 mis diwethaf, rydym wedi rhoi cynnig ar ffyrdd newydd ac arloesol o
ddarparu ein gwasanaethau. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod angen gwneud
rhagor, ac rydym yn parhau’n ymrwymedig i ymgysylltu â’n cymunedau, gan archwilio
ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau a gweithio gyda’n partneriaid i ddiogelu ein
cymunedau. Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod ein Hamcanion Gwella a Llesiant yn
cael eu cyflawni mewn modd effeithiol ac o fewn y gyllideb, a hynny wrth i ni barhau i
ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i gymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru ar
yr un pryd.
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r meysydd hynny lle y defnyddiwyd arloesedd i wella ein
gwasanaethau, a hefyd yn amlygu meysydd lle y mae angen i ni barhau i ganolbwyntio
ein hymdrechion.
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Chris Davies QFSM MBA

Y Cynghorydd Jan Curtice
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Ynglŷn â’n Hasesiad
Perfformiad Blynyddol

Erbyn 31 Hydref bob blwyddyn, mae’n ofynnol i ni gyhoeddi ein Hasesiad Perfformiad
Blynyddol, sy’n adrodd am gynnydd o gymharu â’n Hamcanion Gwella a Llesiant ar
gyfer y flwyddyn flaenorol. Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru er mwyn
gofalu bod ein cymunedau, ein staff a’n rhanddeiliaid yn deall y ffordd y byddwn yn
asesu ein cyflawniadau ac yn adrodd arnynt. Yn ein Hasesiad Perfformiad drwyddo
draw, byddwn yn dweud wrthych sut y bu i ni gyflawni o gymharu â’r hyn yr oeddem
wedi cynllunio i’w wneud yn 2019-2020.
Mae’r Asesiad Perfformiad Blynyddol hefyd yn gyfle i ni nodi pa wersi yr ydym wedi’u
dysgu, a’r modd y byddwn yn eu cynnwys yn ein prosesau cynllunio a gwella yn y
dyfodol.
Gallwch ddod o hyd i’n Cynlluniau Corfforaethol, ein Cynlluniau Gwella Blynyddol a’n
Hasesiadau Perfformiad Blynyddol ar ein gwefan yn www.tancgc.gov.uk.
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Ein Hymrwymiad i Wella
A ninnau’n sefydliad sector cyhoeddus, gwyddom fod gennym ddyletswydd i barhau i wella’r
ffordd yr ydym yn gweithio ac yn cyflawni ein gwasanaethau. Bu 2019-2020 yn flwyddyn
heriol iawn ar gyfer y Gwasanaeth o ganlyniad i reoliadau cynyddol a chyllidebau (ariannol)
llai. Mae ein Nodau Strategol pum mlynedd, sef Ein Pobl, Ein Hamgylchedd, Ein Cymunedau,
Ein Dyfodol, Ein Partneriaethau ac Ein Hadnoddau, yn atgyfnerthu ein hymrwymiad i wella’r
gwasanaethau yr ydym yn eu darparu ar gyfer ein cymunedau yn barhaus.

Dangosyddion
Mae’n ofynnol i ni adrodd yn flynyddol ar ein dangosyddion perfformiad statudol a sector.
Mae’r tabl a’r graff canlynol yn rhoi trosolwg o’n perfformiad o gymharu â’r dangosyddion
statudol a sector hynny ar gyfer 2019-2020.
Gwasanaeth
Tân ac Achub
Canolbarth a
Gorllewin Cymru

Nifer y Tanau yr
ymatebwyd iddynt
Nifer y Galwadau
Diangen yr
ymatebwyd iddynt
Gwrthdrawiadau
Traffig Ffyrdd yr
ymatebwyd iddynt
Galwadau
Gwasanaeth Arbennig
yr ymatebwyd iddynt
Marwolaethau ac
Anafiadau o ganlyniad
i Danau
Marwolaethau ac
Anafiadau o ganlyniad
i Danau Damweiniol
Canran y tanau mewn
cartrefi a gyfyngwyd
i’r ystafell lle cynnodd
y tân
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Gwasanaeth Tân
ac Achub Gogledd
Cymru

Gwasanaeth Tân
ac Achub De
Cymru

2018/
2019

2019/
2020 (p)

2018/
2019

2019/
2020 (p)

2018/
2019

2019/
2020

3734

3152

2283

1950

6897

5474

4899

4627

2269

2274

7847

7827

870

948

220

179

1112

950

3966

4484

535

469

2062

2596

59

47

48

50

69

66

42

44

28

46

54

47

88.25%

85.37%

86.94%

88.51%

82.50%

83.07%
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2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Tanau

3152

3734

3190

2933

3392

3491

3916

3245

4522

Gwrthdrawiadau
Traffig Ffyrdd
(RTCs)

948

870

983

997

1079

1008

1133

1101

1004

Galwadau Tân
Diangen

4627

4899

4939

4489

4599

4464

4520

4521

4553

Galwadau
Cyd-ymateb

1969

1684

2546

3765

2532

2303

1914

1677

718

Galwadau
Gwasanaeth
Arbennig ac
eithrio Galwadau 2515
Cyd-ymateb a
Gwrthdrawiadau
Traffig Ffyrdd

2282

2122

1926

1957

1650

2346

2182

1700

14110 13559 12916 13829 12726

12497

Digwyddiadau

Cyfanswm
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Dangosyddion Perfformiad Cymru
ar gyfer 2019/2020
Mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru yn adrodd yn flynyddol ar eu
perfformiad o ran y meysydd penodol Lleihau Risgiau, Diogelwch Cymunedol, Iechyd y
Gweithlu ac Iechyd Ariannol.
Isod, gwelir manylion Dangosyddion Perfformiad ein Sector ar gyfer 2019-2020.

Dangosydd Perfformiad

Cyfanswm nifer yr
holl danau bwriadol yr
ymatebwyd iddynt, fesul
10,000 o anheddau
Cyfanswm nifer yr holl
danau damweiniol yr
ymatebwyd iddynt, fesul
10,000 o anheddau
Cyfanswm nifer yr holl
danau mewn anheddau yr
ymatebwyd iddynt, fesul
10,000 o anheddau
Cyfanswm nifer yr holl
danau damweiniol mewn
anheddau yr ymatebwyd
iddynt, fesul 10,000 o
anheddau
Nifer y tanau bwriadol
mewn anheddau, fesul
Cyfanswm nifer y
tanau mewn adeiladau
annomestig, fesul 1,000 o
adeiladau annomestig
Cyfanswm nifer y
marwolaethau oherwydd
tân, fesul 100,000 o’r
boblogaeth
www.tancgc.gov.uk

2019/
2020
Cyfredol

Cyfartaledd
2010/11 i
2014/15

Cyfartaledd
2015/16 i
2019/20

Gwahaniaeth
Canrannol
Cyfartalog
2010/11 to
2019/20

1580

2109

1550

-26.5%

1572

2040

1731

-15.1%

497

616

565

-8.2%

460

567

532

-6.2%

37

49

36

-27.6%

200

260

209

-19.7%

3

7

6

-5.9%
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Marwolaethau oherwydd
tanau a gyneuodd yn
ddamweiniol mewn
anheddau, fesul 100,000
o’r boblogaeth
Marwolaethau oherwydd
tanau a gyneuwyd yn
fwriadol mewn anheddau,
fesul 100,000 o’r
boblogaeth
Cyfanswm nifer yr
anafiadau (ac eithrio
archwiliadau rhagofalus)
a ddeilliodd o danau, fesul
100,000 o’r boblogaeth
Anafiadau (ac eithrio
archwiliadau rhagofalus)
a ddeilliodd o danau a
gyneuodd yn ddamweiniol
mewn anheddau, fesul
100,000 o’r boblogaeth
Anafiadau (ac eithrio
archwiliadau rhagofalus)
a ddeilliodd o danau a
gyneuwyd yn fwriadol
mewn anheddau, fesul
100,000 o'r boblogaeth
Cyfanswm y galwadau
diangen a achoswyd gan
systemau synhwyro tân
awtomatig, fesul
1,000 o adeiladau
annomestig
Tanau mewn anheddau
yr ymatebwyd iddynt lle
nad oedd larwm mwg
wedi’i osod, fel % o’r holl
danau mewn anheddau yr
ymatebwyd iddynt
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2

4

5

-13.6%

0

1

0

-100.0%

45

63

54

-14.3%

31

42

38

-10.4%

3

5

4

-13.0%

1418

1456

1534

5.4%

41.05%

36.0%

40.00%

11.1%
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Ein Perfformiad o gymharu â’r
Siarter Ymateb i Danau mewn
Anheddau ar gyfer Cymru Gyfan
Mae lleihau nifer y tanau mewn anheddau, yn ogystal â lleihau difrifoldeb y tanau hynny,
yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer pob un o’r tri Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru.
Adlewyrchir ein llwyddiant o ran cyflawni hyn yn eglur yn y gostyngiad cyson yn nifer y
tanau mewn anheddau sy’n digwydd bob blwyddyn yng Nghymru.
Mae gan y tri Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru nod cyffredin o gynnal tuedd
hirdymor ar i lawr o ran y canlynol:
•

nifer yr achosion o danau mewn anheddau

•

nifer yr unigolion a anafir o ganlyniad i danau mewn anheddau

•

nifer yr anafiadau difrifol i bersonél y gwasanaeth tân sy’n ymladd tanau
mewn anheddau

Mae’r Siarter yn cynnwys saith ymrwymiad unigol a wnaed gan y tri Awdurdod Tân ac
Achub yng Nghymru i aelodau’r cyhoedd, fel a ganlyn:
1.

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

2. Ymateb yn gyflym ac mewn modd effeithlon bob tro y cawn alwad 999 i fynd i
dân mewn annedd.
3. Mynd i danau mewn anheddau yn gyflym, a sicrhau bod y cyfarpar cywir ar
gael i ni ddelio â’r tanau hynny.
4. Delio â thanau mewn modd effeithiol, effeithlon a phroffesiynol.
5. Helpu i adfer normalrwydd i gymunedau yn sgil tanau mewn anheddau.
6. Ymchwilio i achosion tanau mewn anheddau, a dal y bobl berthnasol i gyfrif,
pan fo hynny’n briodol.
7.

Cynnal safonau uchel, a gwella agweddau ar yr hyn a wnawn.

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

www.tancgc.gov.uk

11

Rydym wedi adolygu ein perfformiad mewn
perthynas ag ymrwymiadau’r Siarter Ymateb i Danau
mewn Anheddau, a dyma’r canlyniadau:
Ymrwymiad 1
Byddwn yn arwain o ran lleihau nifer y tanau sy’n digwydd mewn
anheddau ac o ran lleihau eu heffaith ar bobl.
Rydym wedi ymrwymo i arwain o ran cynnal tuedd ar i lawr yn achos nifer y tanau
mewn anheddau yng Nghymru, yn ogystal â’r anafusion cysylltiedig.
Yn 2019-2020, aethom ati i roi cyngor ac anogaeth i bobl o ran sut y gallant atal tanau
rhag dechrau yn eu cartref, a sut i gadw’n ddiogel rhag tân. Roedd ein gweithgarwch
atal yn cynnwys cynnig Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref i ddeiliaid tai, yn
ogystal â darparu cyflwyniadau diogelwch rhag tân i blant a phobl ifanc.
Yn ystod 2019-2020 roeddem wedi ymateb i 460 o danau damweiniol mewn anheddau,
a arweiniodd at farwolaeth dau berson, yn ogystal â 31 yn rhagor o bobl yn cael eu
hanafu (ac eithrio cymorth cyntaf ac archwiliadau rhagofalus).
At hynny, yn ystod 2019-2020 roeddem wedi ymateb i 37 o danau mewn anheddau
a gyneuwyd yn fwriadol, a arweiniodd at 0 marwolaethau a thri unigolyn yn cael eu
hanafu (ac eithrio cymorth cyntaf yn y lleoliad ac archwiliadau rhagofalus).
Mae’r duedd o ran nifer y tanau mewn anheddau yn ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub
yn ystod y pump i ddeng mlynedd ddiwethaf yn amlygu gostyngiad graddol (ac eithrio
2010-2011, 2013-2014 a 2016-2017).
Mae’r duedd o ran nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu oherwydd tanau mewn
anheddau yn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ystod y
pum mlynedd ddiwethaf hefyd yn amlygu gostyngiad graddol.
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Ymrwymiad 2:
Byddwn yn ymateb yn gyflym ac mewn modd effeithlon bob tro y
cawn alwad 999 i fynd i dân mewn annedd.
Rydym wedi ymrwymo i ymateb yn gyflym ac mewn modd effeithlon pan fydd galwadau
999 brys yn cael eu trosglwyddo i ni gan y gweithredydd.
Mae ein cyfleuster rheoli tanau brys ar gael bob awr o’r dydd, bob diwrnod o’r flwyddyn,
ac mae trefniadau arbennig ar waith er mwyn trosglwyddo galwadau yn ddidrafferth
o un cyfleuster rheoli i’r llall yn achos amhariad difrifol neu gynnydd sydyn yn nifer y
galwadau sy’n cyrraedd ar yr un pryd.
Mae systemau mapio ac electronig soffistigedig yn ein helpu i: a) nodi lleoliad y
digwyddiad dan sylw a b) anfon yr adnoddau mwyaf addas sydd ar gael i’r digwyddiad.

Yn 2019-2020, roeddem wedi delio â 32,514 o alwadau 999 brys.
Mae gwybod lle y mae angen ein hadnoddau yn gofyn am sgiliau arbenigol er mwyn
cael gwybodaeth gan unigolion a allai fod, er enghraifft, yn anghyfarwydd â’r ardal, yn
ofnus neu’n ofidus, neu’n ifanc iawn, neu a allai fod ag anawsterau cyfathrebu neu o ran
iaith.
Sgìl pwysig arall yw gwybod pryd y mae galwr yn cam-drin y system 999 trwy honni
ar gam fod argyfwng yn rhywle pan nad oes yna argyfwng mewn gwirionedd. Mae’n
drosedd mynd ati’n bwrpasol i wneud galwadau ffug i’r gwasanaethau brys. Yn anffodus,
nid yw hynny fel petai’n atal nifer bach o bobl, sy’n tagu’r llinellau 999 ac yn dargyfeirio
gwasanaethau i ffwrdd oddi wrth bobl a all fod mewn sefyllfa lle mae eu bywyd mewn
perygl. Bob tro y byddwn yn ymateb i un o’r galwadau diangen maleisus hyn, bydd
amser ac arian yn cael eu gwastraffu, a bydd gweddill y gymuned yn cael ei roi mewn
mwy o berygl.
Mewn 20% o achosion, roeddem wedi gallu darganfod nad oedd y galwadau hyn yn rhai
dilys, ac felly wedi osgoi paratoi adnoddau yn ddiangen i fod yn bresennol.

www.tancgc.gov.uk
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Ymrwymiad 3:
Byddwn yn cyrraedd tanau mewn anheddau yn gyflym, a bydd y
cyfarpar cywir ar gael i ni ddelio â’r tanau hynny
Pan fyddwn wedi ateb y galwad 999 brys a dyrannu’r adnoddau mwyaf priodol ar gyfer
ein presenoldeb cychwynnol yn y digwyddiad, ein blaenoriaeth nesaf yw cyrraedd y
digwyddiad yn gyflym ac yn ddiogel, a sicrhau bod gennym y cyfarpar cywir i ddelio â’r
sefyllfa.
Mae cyflymder yr ymateb i danau mewn anheddau yn bwysig dros ben, ond ni allwn
orbwysleisio pwysigrwydd atal y tanau hynny rhag cynnau yn y lle cyntaf, a chael o leiaf
un larwm mwg sy’n gweithio, yn ogystal â llwybr dianc wedi’i gynllunio ymlaen llaw,
rhag ofn y bydd tân yn cynnau. Fodd bynnag, os bydd tân yn cynnau mewn annedd,
byddwn yn sicrhau bod gan ein criwiau tân y cyfarpar cywir i ddelio â’r tân.
Rydym yn gofalu bod gan ein diffoddwyr tân gyfarpar diogelu personol a chyfarpar
diffodd tân o ansawdd uchel. Mae’n ofynnol gennym eu bod yn ffit ac yn iach i
weithredu, a sicrhawn fod eu sgiliau yn cael eu hailasesu a’u hymarfer yn rheolaidd.
Rydym hefyd yn gwirio’n rheolaidd fod y modd y bu i’r criwiau ddelio â digwyddiadau yn
unol â’r gweithdrefnau diffodd tân safonol.
Rydym yn cymryd diogelwch ein diffoddwyr tân o ddifrif, o ystyried natur y gwaith y
maent yn ei gyflawni. Yn 2019-2020, roedd ein criwiau wedi ymateb i 3,152 o danau, a
hynny mewn amrywiaeth o adeiladau a lleoliadau awyr agored gwahanol. Wrth ddiffodd
y tanau hynny, cafodd 30 o staff gweithredol eu hanafu. Yn anaml y bydd diffoddwyr tân
yn cael eu hanafu’n ddifrifol – ymhlith y cyfanswm uchod, cafodd un ei ddosbarthu’n
anaf ‘difrifol’ yn ôl y Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau
Peryglus (RIDDOR).

14
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Ymrwymiad 4:
Byddwn yn delio â thanau mewn modd effeithiol, effeithlon a
phroffesiynol
Rydym wedi ymrwymo i ddelio â thanau mewn modd effeithiol, effeithlon a
phroffesiynol. I’r perwyl hwn, rydym yn arfogi ein criwiau tân tra hyfforddedig â’r sgiliau,
yr wybodaeth a’r cyfarpar diffodd tân cywir, yn ogystal â’r cymorth cywir o ran yr ardal
reoli, a hynny er mwyn sicrhau y byddant wedi’u paratoi’n iawn i ddelio ag amgylchiadau
tanau mewn annedd, ni waeth beth fo’r amgylchiadau hynny.
Yn 2018-2019, ymhlith y 460 o danau damweiniol mewn anheddau yr oeddem wedi
ymateb iddynt, cafodd 395 eu cadw yn yr ystafell lle y cyneuasant, heb ledaenu
ymhellach. Mae hyn yn gyfwerth ag 84%. Er y gallai nifer o ffactorau effeithio ar yr
ystadegyn hwn, a fyddai y tu hwnt i reolaeth y criwiau sy’n bresennol (er enghraifft, yr
amser a aeth heibio cyn i rywun ddarganfod y tân yn y lle cyntaf, p’un a oedd y drysau
mewnol wedi’u cau ai peidio, er mwyn helpu i atal y tân rhag lledaenu, a pha mor bell
o’r orsaf dân yr oedd yr annedd), ystyriwn fod hyn o hyd yn ddangosydd rhesymol o’n
llwyddiant wrth ddiffodd tanau.
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd ymchwil a gwelliannau i gyfarpar, ac yn gofalu ein
bod yn buddsoddi amser ac ymdrech o ran cadw mewn cysylltiad â’r datblygiadau
diweddaraf. Yn ystod 2019-2020, roeddem wedi parhau i archwilio nifer o dechnegau
newydd ar gyfer diffodd tanau.

www.tancgc.gov.uk
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Ymrwymiad 5:
Byddwn yn helpu i adfer normalrwydd i gymunedau yn sgil tanau
mewn anheddau
Rydym wedi ymrwymo i helpu i adfer normalrwydd i gymunedau
yn sgil tanau mewn anheddau.
Gall tân yn y cartref beri i bobl deimlo’n hynod o agored i niwed. Pan fydd pobl wedi
colli eu heiddo, bydd arnynt angen cymorth ymarferol yn ogystal â chymorth emosiynol.
Pan fydd pobl wedi cael eu hanafu neu eu lladd mewn tân, gall y profiad effeithio ar
gymunedau cyfan, yn ogystal â’r unigolyn a’i deulu a’i ffrindiau agos.
Oherwydd hyn, nid yw rôl y Gwasanaeth Tân ac Achub o ran cefnogi cymunedau yn dod
i ben pan fydd y tân wedi cael ei ddiffodd a phan fydd cyfrif wedi’i rhoi am bawb.
Ym mhob achos, archwilir i achos y tân, a gwneir cofnod gofalus ohono. Bydd pob
manylyn o ran y modd y cyneuodd y tân a lle, pa mor bell y bu iddo ledaenu, unrhyw
amgylchiadau arbennig, ac unrhyw ffactorau a gyfrannodd at y tân, yn cael eu cofnodi
fel ffynhonnell ar gyfer dysgu, ymchwilio a monitro yn y dyfodol.
Os bydd unrhyw reswm i gredu bod y tân wedi cael ei gynnau’n fwriadol mewn annedd,
naill ai gan rywun sy’n byw yno neu gan rywun arall, yna eir ar drywydd hyn gan yr
Heddlu ac asiantaethau perthnasol eraill.
Mewn rhai adeiladau, er enghraifft blociau o fflatiau neu dai lle mae nifer o denantiaid
gwahanol yn byw, gallai’r ymchwiliad ar ôl y digwyddiad ddynodi bod y landlord wedi
methu sicrhau’r lefel angenrheidiol o ddiogelwch rhag tân. Yna, gallai ein hymchwilwyr
tanau arbenigol fod yn rhan o ymchwiliad troseddol ac achos llys.
Os canfyddir bod tân wedi cynnau’n ddamweiniol, byddwn yn cynnal rhyw fath o
weithgarwch neu ymgyrch Diogelwch yn y Gymuned yn y cyffiniau, gan gynnig cyngor a
thawelwch meddwl ar ffurf Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref am ddim.
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Ymrwymiad 6:
Byddwn yn ymchwilio i achosion tanau mewn anheddau ac yn dal
y bobl berthnasol i gyfrif, pan fo hynny’n briodol
Rydym bob tro yn ymchwilio i achos tanau mewn anheddau. Mewn nifer o achosion,
bydd achos a tharddiad y tân yn amlwg ac yn syml iawn, ond mewn achosion eraill bydd
angen cynnal ymchwiliad fforensig manylach er mwyn canfod achos mwyaf tebygol
y tân. Dim ond mewn lleiafrif bach o achosion y bydd yr achos yn ‘anhysbys’. Yn 20192020, cofnodwyd bod achosion 16 o danau mewn anheddau yn anhysbys.
Os amheuir bod trosedd wedi cael ei chyflawni, bydd yr ymchwiliad i’r tân yn cael ei
gynnal ar y cyd â’r Heddlu. Mae pobl yr amheuir iddynt gynnau tân mewn annedd yn
fwriadol yn debygol o gael eu herlyn, er nad dyma’r unig gam gweithredu mewn rhai
achosion – er enghraifft, os cafodd y tân ei gynnau gan blentyn ifanc neu rywun a oedd
yn ceisio ei ladd ei hun.

Yn 2019-2020, roeddem wedi ymateb i 497 o danau mewn
anheddau, a darganfuwyd bod 37 ohonynt wedi cael eu cynnau’n
fwriadol.
Mewn rhai adeiladau preswyl, er enghraifft fflatiau a thai amlfeddiannaeth, mae
rheoliadau mewn grym yn yr ardaloedd cyffredinol neu’r ardaloedd a rennir, sy’n ei
gwneud yn ofynnol i’r sawl sy’n gyfrifol am yr adeiladau hynny (er enghraifft y landlord
neu reolwr yr adeilad) sicrhau bod trefniadau diogelwch rhag tân da ar waith. Gall
methu sicrhau hyn arwain at gau’r adeilad, a gallai’r unigolyn sy’n gyfrifol gael ei erlyn a
gorfod wynebu carchar a/neu ddirwyon anghyfyngedig.
A ninnau’n awdurdod gorfodi, rydym yn sicrhau bod unigolion cyfrifol yn cyflawni eu
rhwymedigaethau o dan y ddeddfwriaeth hon, a gallwn ddethol o blith amrywiaeth o
opsiynau gorfodi sydd ar gael i ni, yn dibynnu ar ddifrifoldeb y tor cyfraith a’r risg sy’n
deillio ohono. Yn 2019-2020, roeddem wedi cyflwyno 19 o Hysbysiadau Gorfodi, 22 o
Hysbysiadau Gwahardd, a 0 Rhybudd Ffurfiol mewn perthynas ag eiddo annomestig
nad oedd yn cydymffurfio â’r gofynion a nodir yn y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio
(Diogelwch Tân) 2005.

www.tancgc.gov.uk
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Ymrwymiad 7:
Byddwn yn anelu at gynnal safonau uchel a gwella agweddau ar yr
hyn a wnawn
Rydym bob amser yn anelu at gynnal safonau uchel a gwella agweddau ar yr hyn a
wnawn. O dan y ddeddfwriaeth, dosberthir Awdurdodau Tân ac Achub yn ‘Awdurdodau
Gwella Cymru’, a disgwylir iddynt adolygu eu perfformiad yn rheolaidd, yn ogystal â’i
wella’n barhaus, a hynny trwy broses ffurfiol.

Ein Hamcanion Gwella a Llesiant
Bob blwyddyn, yn rhan o’r proses gynllunio, rydym yn datblygu
Nodau Strategol ac Amcanion Gwella a Llesiant. Dywed ein Nodau
Strategol a’n Hamcanion Gwella a Llesiant wrth ein staff, ein
cymunedau a’n rhanddeiliaid pa fuddion y byddwn yn eu darparu
ar eu cyfer yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.
Yn ystod 2019-2020, roeddem wedi nodi a datblygu chwe Nod Strategol, a fyddai, yn ein
barn ni, yn lleihau risgiau ac yn gwella diogelwch ein cymunedau.
Roedd y nodau hynny fel a ganlyn:

Nod Strategol Un – Ein Hamgylchedd
Byddwn yn gwella ein harferion gwaith ac yn lleihau effaith ein
gweithgarwch ar yr amgylchedd. Byddwn yn parhau i goleddu ein
cyfrifoldebau, a hynny trwy ymdrechu i leihau ein hôl troed carbon
ac, ar yr un pryd, archwilio cyfleoedd eraill i ddiogelu a gwella’r
amgylchedd o’n cwmpas.

18
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Nod Strategol Dau – Ein Partneriaethau
Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau ac unigolion sydd â’r
ystod amrywiol o sgiliau ac arbenigedd sy’n hanfodol i sicrhau
gwelliant parhaus. Byddwn yn datblygu â phartneriaethau agored,
cydweithredol a hyblyg, sy’n rhoi tryloywder a chynwysoldeb wrth
wraidd y gwaith o ddarparu’r Gwasanaeth.

Nod Strategol Tri – Ein Dyfodol
Byddwn yn nodi ffyrdd arloesol o wella ein prosesau busnes a’r gwaith
o ddarparu ein gwasanaethau i’n cymunedau.

Nod Strategol Pedwar – Ein Cymunedau
Byddwn yn gwella diogelwch a llesiant ein cymunedau trwy
ymyraethau cyfannol ac ymgysylltu â phartneriaid.

Nod Strategol Pump – Ein Pobl
Byddwn yn sicrhau bod gan ein staff yr wybodaeth a’r sgiliau y mae
arnynt eu hangen i ddarparu a datblygu ein gwasanaethau mewn
modd diogel. Byddwn yn sicrhau bod ganddynt y galluoedd cywir ar
gyfer y dyfodol, a’u bod yn gynrychioliadol o’r cymunedau y maent yn
eu gwasanaethu.

Nod Strategol Chwech – Ein Hadnoddau
Byddwn yn rheoli ein hasedau a’n hadnoddau mewn modd cyfrifol.
Byddwn yn archwilio cyfleoedd i wella effeithlonrwydd trwy weithio
gyda sefydliadau eraill i rannu swyddogaethau a lleihau dyblygu.

www.tancgc.gov.uk

19

Nod Strategol Un

Ein Hamgylchedd

Well Being of Future Generations (Wales) Act 2015

✓✓✓✓✓✓✓

Byddwn yn gwella ein harferion gwaith ac yn lleihau effaith ein gweithgarwch ar yr
amgylchedd. Byddwn yn parhau i goleddu ein cyfrifoldebau, a hynny trwy ymdrechu
i leihau ein hôl troed carbon ac, ar yr un pryd, archwilio cyfleoedd eraill i ddiogelu a
gwella’r amgylchedd o’n cwmpas.

Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn:
Ers nifer o flynyddoedd, rydym wedi ymrwymo i goleddu cynaliadwyedd wrth ddarparu
Gwasanaeth rhagorol. Rydym yn cydnabod bod cynaliadwyedd yn golygu gwella ein
perfformiad amgylcheddol; gwella’r effeithlonrwydd o ran y defnydd o’n hadnoddau; a
lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd.
Ar hyd y blynyddoedd, rydym wedi cymryd camau breision o ran ein nod o leihau
ein hôl troed carbon. Ein bwriad yw bod yn Wasanaeth Tân ac Achub lle mae
datblygu cynaliadwy a materion amgylcheddol yn greiddiol i’n holl brosesau gwneud
penderfyniadau; gan wella llesiant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ein
cymunedau.
Bydd ein hymdrechion i drawsnewid ein gweithgareddau i leihau’r effaith negyddol ar yr
amgylchedd byd-eang yn cyfrannu at well ansawdd aer. Bydd defnyddio llai o adnoddau
i gyflawni ein gwasanaethau yn lleihau’r straen ar adnoddau byd-eang cyfyngedig, gan
eu diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y
canlynol:

20

•

Parhau i addysgu ein staff am faterion amgylcheddol a chynaliadwy, gan annod a
hyrwyddo cyfrifoldeb ar y cyd dros genedlaethau’r dyfodol ar yr un pryd.

•

Parhau i foderneiddio ein hystad trwy ddefnyddio technolegau amgylcheddol
gyfrifol sy’n cynhyrchu allyriadau carbon isel.

•

Ystyried yr amgylchedd yn rhan o’n holl brosesau gwneud penderfyniadau, a
gweithredu gwelliannau amgylcheddol lle bo hynny’n briodol.

•

Lleihau’r perygl o wastraff a llygredd trwy ddatblygu arferion a gweithdrefnau
rheoli gwastraff cadarn, a’u rhoi ar waith; gan ganolbwyntio ar egwyddorion yr
hierarchaeth gwastraff.

•

Creu seilwaith gwyrdd a fydd yn ein galluogi i fwrw ymlaen â’r agenda ar gyfer
Cerbydau Isel Iawn eu Hallyriadau (ULEV) yn y Gwasanaeth.
www.tancgc.gov.uk
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•

Parhau i ymgynghori â rhanddeiliaid allanol a dysgu gan arweinwyr y sector; gan
ymgorffori atebion arfer gorau ledled y Gwasanaeth, fel y bo’n briodol.

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein Nod Strategol:
Roeddem wedi cynnal achrediad Lefel 5 System Rheoli Amgylcheddol y Ddraig
Werdd. Mae’r Safon yn mesur perfformiad amgylcheddol ac yn cefnogi’r Gwasanaeth
i leihau’r effaith yr ydym yn ei chael ar yr amgylchedd trwy ein gweithgareddau a’n
gweithdrefnau.
Cyhoeddwyd cylchlythyron ar ymwybyddiaeth amgylcheddol ledled y Gwasanaeth,
a hynny er mwyn addysgu’r staff ynghylch Cadwraeth Gwres yn y Gaeaf, ac i feithrin
ymwybyddiaeth ac annog cyfrifoldeb ar y cyd dros Fasnach Deg a chynhyrchion UTZ yn
lleoliadau’r Gwasanaeth.
Datblygwyd system telemateg i wella gallu’r Gwasanaeth i fesur y defnydd o’r fflyd. Mae’r
system yn rhoi cefnogaeth uniongyrchol i’r amcan o leihau maint fflyd y Gwasanaeth
mewn modd strategol, a hynny heb unrhyw effaith andwyol.
Parhaodd ein hadran Ystadau i archwilio opsiynau cynaliadwy ar gyfer adnewyddu ein
Gorsafoedd Tân, gan gynnwys Gorsafoedd Tân Treforys a Chastell-nedd, lle y cafodd
paneli ynni solar a phwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan eu gosod. At hynny,
cafodd Celloedd Ffotofoltäig a phwyntiau gwefru cerbydau trydan eu gosod yn nifer o
leoliadau’r Gwasanaeth.
Roedd y prosiect ULEV wedi parhau i wneud cynnydd da wrth i gerbydau cyfredol
“diwedd oes” y Gwasanaeth, sy’n defnyddio tanwydd ffosil, gael eu cyfnewid am
gerbydau amgen sy’n amgylcheddol gynaliadwy. Cafodd pwyntiau gwefru ar gyfer
cerbydau trydan eu gosod mewn lleoliadau strategol ledled ardal y Gwasanaeth. Yn
dilyn treial o ddau gerbyd trydan gwahanol, ynghyd ag arolwg staff mewnol i nodi’r
gofynion perthnasol, ychwanegodd y Gwasanaeth at ei Fflyd o Gerbydau trydan trwy
brynu 22 o gerbydau, a oedd yn cynnwys cyfuniad o gerbydau VW e-Golf, Nissan Leaf a
faniau trydan.
Parhawyd i archwilio cyfleoedd i gydweithredu â sefydliadau partner er mwyn adeiladu
ar well seilwaith gwefru trydanol ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru, a hynny trwy
nifer o sianeli a fforymau gwahanol, er enghraifft Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.
Cafodd treial i ddefnyddio poteli dŵr amlddefnydd personol ei gynnal, gyda’r bwriad
o leihau swm y poteli plastig untro sy’n cael eu prynu gan y Gwasanaeth. Cynhaliwyd
y treial mewn nifer o Orsafoedd Tân er mwyn gwerthuso dichonolrwydd gweithredu’r
newid ledled y Gwasanaeth.
Lluniodd y Gwasanaeth adroddiad, yn unol â Dyletswydd Adran 6 (A6) o Ddeddf
www.tancgc.gov.uk
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Amgylchedd (Cymru) 2016, a oedd yn amlygu’r hyn yr oedd y gwasanaeth yn ei wneud i
wella ac amddiffyn bioamrywiaeth; ac i arddangos y modd y mae’r amgylchedd yn cael
ei ystyried wrth i benderfyniadau gael eu gwneud.
Cafodd Contract Gwastraff ac Ailgylchu newydd ei gaffael i safoni a symleiddio
casgliadau gwastraff y Gwasanaeth ac i alluogi monitro ledled y Gwasanaeth.
Cynhaliwyd Archwiliadau Gwastraff Mewnol mewn Gorsafoedd Tân, y nodwyd eu bod
yn defnyddio symiau enfawr o fagiau gwastraff, a rhoddwyd mesurau priodol ar waith i
gynyddu eu lefelau ailgylchu, ac i leihau swm y gwastraff a gâi ei gynhyrchu wedi hynny.
Aeth y Rheolwr Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd ati i ymgynghori’n rheolaidd â
sefydliadau allanol, Grwpiau Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, a Gwasanaethau Tân
ac Achub eraill, a hynny er mwyn tynnu sylw at y gwaith cadarnhaol sy’n cael ei wneud
yn y Gwasanaeth ac i gysoni â safbwyntiau allanol, lle bo hynny’n bosibl.

Cyfraniadau ein Gorsafoedd at Nod Strategol Un: Ein
Hamgylchedd
Anogwyd y defnydd o dechnoleg, er enghraifft Microsoft Teams, a oedd nid yn unig wedi
arbed ynni a thanwydd, ond hefyd wedi lleihau ôl troed carbon y Gwasanaeth. At hynny,
trefnodd y Gorsafoedd i rannu ceir â chyd-weithwyr wrth fynd ar gyrsiau er mwyn
sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei ystyried bob amser. Llwyddodd nifer o Orsafoedd
hefyd i leihau eu hôl troed carbon trwy drefnu asesiadau hyfforddi lleol.
Cadwyd yr holl ddefnydd diangen o oleuadau a gwres mor isel â phosibl pan oedd y
Gorsafoedd yn wag. Mabwysiadwyd dull seiliedig ar system feddalwedd hefyd wrth
gyflwyno hawliadau cyllid, gan felly gyfyngu ar y defnydd o bapur.
Mae pwyntiau gwefru trydan wedi’u cynnwys yng Ngorsafoedd Tân Llandrindod,
Caerfyrddin a Llanelli er mwyn cefnogi fflyd newydd y Gwasanaeth o gerbydau trydan.
Mae Gorsafoedd wedi sefydlu contractau ailgylchu gydag Adran Ystadau’r Gwasanaeth,
ac wedi parhau i ailgylchu cymaint â phosibl. Maent hefyd wedi gwneud defnydd o
dechnoleg OWL a sgrin amlgyfrwng fawr, a hynny er mwyn lleihau ymhellach y teithio
sy’n ofynnol i fynd i gyfarfodydd.
Roedd Gwylfa Werdd Gorsaf Castell-nedd wedi datblygu llain lysiau fach ac wedi
dechrau tyfu eu llysiau eu hunain.

22

www.tancgc.gov.uk

Asesiad Perfformiad Blynyddol | 2019/2020

A wyddoch chi ein bod wedi gwneud y canlynol yn ystod 20192020?
Roeddem wedi cyflwyno cynnyrch Masnach Deg i’n tri phrif gyfleuster arlwyo ym
Mhencadlys y Gwasanaeth, y cyfleuster hyfforddi canolog yng Nghoed-yr-iarll, a’r
Caffi Tân yng Ngorsaf Aberystwyth, sy’n agored i aelodau’r cyhoedd, yn ogystal â
gwasanaethu gofynion y staff sydd ar y safle. Rydym yn falch bod pob cynnyrch
Masnach Deg a brynir gennym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau’r cynhyrchwyr, eu
teuluoedd ac, yn wir, eu cymunedau.
Roeddem wedi dyfarnu contract i BBaCh (Busnes Bach a Chanolig) a leolir yng
Ngheredigion i ddarparu gwasanaethau casglu gwastraff ac ailgylchu ar gyfer y
Gwasanaeth. Roeddem yn gallu strwythuro’r broses dendro yn y fath fodd fel bod
BBaChau lleol yn cael yr un cyfle i dendro â sefydliadau mwy eraill. Ein gweledigaeth
oedd dod o hyd i bartner hirdymor i ddarparu’r gwasanaethau. Roedd yr agweddau
allweddol yn cynnwys sicrhau contractwr a fyddai’n barod i gynorthwyo’r Gwasanaeth o
ran addysgu ein staff am wastraff a phwysigrwydd ailgylchu, ac a fyddai’n ein cynghori o
ran sut y gallem gyflawni ein nod o sicrhau sero gwastraff i safleoedd tirlenwi yn y tymor
hwy.

Nod Strategol Un – Ein Hamgylchedd – Cyfrannu at Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015:
Cymru Lewyrchus:
Defnyddio technoleg werdd newydd arloesol i wella a chreu
adeiladau mwy cynaliadwy, ac ymchwilio i fflyd o Gerbydau Isel
Iawn eu Hallyriadau, nad ydynt yn Gerbydau Ymateb, a datblygu’r
fflyd honno, er mwyn gwella ansawdd yr aer yn lleol a lleihau ôl
troed carbon y Gwasanaeth Tân. Gweithredu seilwaith ledled
Gorsafoedd Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru i alluogi Cerbydau
Trydan i gael eu gwefru mewn lleoliadau strategol. Helpu i
gysylltu cymunedau o Gerbydau Isel Iawn eu Hallyriadau ac
annog y defnydd o gerbydau Trydan a Hybrid yn lle cerbydau sy’n
defnyddio tanwydd ffosil.

Cymru Gydnerth:
Annog a gwella’r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth ein safleoedd, lle bo
www.tancgc.gov.uk
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hynny’n bosibl, er mwyn caniatáu ecosystem iach ar dir y Gwasanaeth Tân a thir
cyfagos. Gweithio gyda Phartneriaethau Lleol i ddatblygu proses fapio a meithrin
ymwybyddiaeth, i’w defnyddio yn achos gweithgarwch Gweithredol mewn ardaloedd
sydd â gwerth uchel o ran bioamrywiaeth, gan alluogi’r dull rheoli gorau sydd ar gael.

Cymru Iachach:
Gweithio tuag at annog bioamrywiaeth ar leoliadau’r Gwasanaeth er mwyn gwella
llesiant meddyliol a gwella ansawdd yr aer yn lleol, a hynny trwy leihau allyriadau carbon
y Gwasanaeth trwy gyfrwng technoleg arloesol a chynaliadwy.

Cymru o Gymunedau Cydlynus:
Cydweithredu â Phartneriaethau Lleol a sefydliadau Byrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus i ganiatáu ar gyfer trefniant gweithio mwy cydlynus. Annog cydweithio â
sefydliadau eraill i gydweithredu ar brosiectau amgylcheddol gynaliadwy posibl, er
enghraifft lleoliadau strategol pwyntiau gwefru er mwyn gwella ansawdd yr aer yn lleol.

Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang:
Gweithio gyda chymunedau lleol i ddeall eu hanghenion amgylcheddol ac i gael
effaith gadarnhaol ar lesiant. Ystyried yr effaith amgylcheddol ym mhob agwedd ar
ein gweithgareddau, a sicrhau cyfraniad cadarnhaol ar gyfer y Gwasanaeth Tân a’r
cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, fel ei gilydd.

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

Nod Strategol

Nod Strategol Un –
Ein Hamgylchedd.
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Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau ac unigolion sydd â’r ystod amrywiol o sgiliau ac
arbenigedd sy’n ofynnol i sicrhau gwelliant parhaus. Byddwn yn datblygu partneriaethau
agored, cydweithredol a hyblyg, sy’n rhoi tryloywder a chynwysoldeb wrth wraidd y
gwaith o ddarparu’r Gwasanaeth.

Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn:
Rydym yn parhau i adeiladu ar ein heffeithiolrwydd gweithredol gyda sefydliadau
partner, ac i weithio’n agos gydag asiantaethau eraill i ddarparu gwasanaethau effeithlon
ac effeithiol ledled ystod eang o ardaloedd.
Ein nod yw cael ein cydnabod yn sefydliad arweiniol o ran arloesedd gweithredol,
datblygu trwy bartneriaethau, systemau gweithredu a chyfarpar; gan symud ymlaen â’r
gwaith o weithredu lleoliadau tanau digidol i gefnogi diogelwch diffoddwyr tân ledled yr
amrywiaeth o weithgarwch gweithredol.
Rydym yn awyddus i symleiddio prosesau, lle bo hynny’n bosibl, a lleihau dyblygu ar
draws asiantaethau, gan wella effeithiolrwydd ein darpariaeth, yn ogystal â darpariaeth
partneriaethau, a chefnogi’r gwaith o ddarparu gwell gwasanaethau a gwasanaethau
effeithiol i ddiwallu anghenion penodol ein cymunedau.
Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y
canlynol:
•

Gweithio gyda’n partneriaid i sicrhau bod yr hyn sy’n cael ei gyflawni gyda’n
partneriaid, ynghyd â’r amserlenni, yn glir ac o ansawdd da, ac yn addo
cyfranogiad cyfartal i bartneriaid trwy un broses gytunedig.

•

Adolygu a gwerthuso llwyddiant ein partneriaethau’n barhaus er mwyn lleihau
dyblygu a sicrhau bod ein trefniadau partneriaeth o werth i’n cymunedau.

•

Parhau i gyflawni ein hymrwymiadau i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
a’n rôl yn y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

•

Parhau i feithrin partneriaethau ag asiantaethau eraill i wella arloesedd a
datblygiadau technolegol ledled swyddogaethau gweithredol ac anweithredol y
Gwasanaeth.
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Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein Nod Strategol:
Parhaodd y Gwasanaeth i ddarparu ymagwedd gyfannol at ddiogelwch cymunedol,
gan weithio’n agos gyda gwasanaethau brys eraill, partneriaid amlasiantaethol a
sefydliadau trydydd sector. Roedd ein gwaith gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
a Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol yn canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar, a hynny
trwy nodi a darparu cymorth cynnar effeithiol i blant a phobl ifanc sy’n wynebu perygl
o ganlyniadau gwael, Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACEs), yn ogystal â
gweithgareddau’n ymwneud ag atal cwympiadau a Heneiddio’n Dda.
Roedd gweithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Phartneriaethau Diogelwch
Cymunedol wedi ein galluogi i greu rhwydweithiau cryf, meithrin rhagor o wybodaeth
am strwythurau partner a gwella’r gallu i gefnogi ein gilydd. Daeth llwyddiant y
partneriaethau cryf hyn i’r amlwg trwy ddigwyddiadau proffil uchel megis Sioe Frenhinol
Cymru a Cruz Cymru, lle cafodd dull cydgysylltiedig ei ddefnyddio i gyfleu negeseuon
diogelwch ar y cyd i’n cymunedau.
Roedd gwaith partneriaeth proffil uchel pellach yn cynnwys Ymgyrch Be a Nice Guy (Op
BANG), sef partneriaeth amlasiantaethol rhwng yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub
ac Awdurdodau Lleol, sydd â’r nod o leihau’r risgiau sy’n gysylltiedig ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol a chynnau tanau bwriadol yn ystod yr wythnosau cyn Noson Calan
Gaeaf a noson Tân Gwyllt. Cyflwynwyd prif negeseuon Op BANG i ysgolion a grwpiau
ieuenctid gan Swyddogion Cyswllt Ysgolion y Gwasanaeth a Chriwiau Tân. Arweiniodd
y gwaith partneriaeth hwn at ostyngiad cyffredinol yn nifer y tanau yr ymatebwyd iddynt
yn ystod 2019, o gymharu â’r ddwy flynedd flaenorol.
Parhaodd y gwaith amlasiantaethol ar gyfer Ymgyrch Dawns Glaw i wneud cynnydd da
o ran lleihau effaith gweithgarwch tanau glaswellt ledled Cymru.
Roedd yna hefyd ffocws ar nodi a mynd i’r afael â risgiau a oedd yn dod i’r amlwg ledled
ardal ein Gwasanaeth, gan gynnwys “Llinellau Cyffuriau”, sef term a ddefnyddir pan
fydd gangiau cyffuriau o ardaloedd dinesig mwy yn ehangu eu gweithgareddau i drefi
llai, gan yn aml ddefnyddio trais i yrru delwyr lleol ymaith ac ecsbloetio plant a phobl
agored i niwed i werthu cyffuriau, yn ogystal â Chaethwasiaeth Fodern. Roeddem wedi
cynorthwyo i gyfeirio at asiantaethau perthnasol pan ddeuai staff ar draws unigolion
agored i niwed a oedd yn wynebu’r risg o gael eu hecsbloetio.
Rydym yn ymgysylltu â phartneriaid i nodi cyfleoedd ar gyfer rhannu safleoedd
mewn nifer o leoliadau. Mae’r trefniadau hyn i rannu safleoedd ar waith gydag
amrywiaeth eang o sefydliadau, gan gynnwys Heddlu Dyfed Powys, Heddlu De Cymru,
Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Achub
Mynydd Aberhonddu ac amryw o Awdurdodau Lleol.
Cynhaliwyd trafodaethau ar bartneriaethau caffael trwy grŵp caffael rhanbarthol De-
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orllewin a Chanolbarth Cymru, a oedd yn canolbwyntio ar y flaenraglen waith ar gyfer
Grŵp Caffael Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a’r Grwpiau Caffael Rhanbarthol.
Yn ystod y flwyddyn, bu’r Adran Datblygu Pobl a’r Sefydliad yn y Gwasanaeth yn
gweithio gyda Phrifysgol De Cymru, yn rhan o ymgyrch Cymru gyfan, ar ddatblygu a
chyflwyno Prentisiaeth Diploma Lefel 5 ar Arweinyddiaeth a Rheoli. Yn anffodus, roedd
yn rhaid gohirio lansiad ffurfiol y cwrs cychwynnol oherwydd y pandemig COVID-19;
fodd bynnag, bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu.
Yn rhan o Raglen T20 y Gwasanaeth, crëwyd nifer o bartneriaethau â sefydliadau allanol
wrth ddatblygu technolegau arloesol i wella prosesau busnes a diogelwch diffoddwyr
tân. Mae’r gwaith o ddatblygu datrysiad olrhain hyfyw ar gyfer personél gweithredol yn
enghraifft o’r bartneriaeth lwyddiannus hon.
Sefydlwyd rhagor o berthnasoedd cynhyrchiol â gwneuthurwyr a Gwasanaethau Tân ac
Achub eraill, gan gefnogi’r gwaith o ddosbarthu cyfarpar a chyfarpar diogelu personol
(PPE) o’r radd flaenaf i ddibenion gweithredol. Mae’r gwaith o gaffael PPE strwythurol
yn cynnwys cyfleuster gofal a reolir, sy’n sicrhau stoc sydd ar gael yn rhwydd mewn
symiau llai, gan felly ofalu bod y Gwasanaeth yn defnyddio ei asedau mewn modd mwy
effeithlon.
Gwnaed cynnydd da o ran rhaglen Archwiliadau Meddygol Ataliol Cyfnodol (PPME) y
Gwasanaeth, lle cafodd Gorsafoedd eu nodi ar gyfer gosod cyfarpar Adnabod Amledd
Radio (RFID) a datrysiadau storio. Bydd y dull gweithredu arloesol hwn yn galluogi’r
Gwasanaeth i olrhain a chylchdroi ei asedau PPE er mwyn sicrhau gwell defnydd
ohonynt a lleihau’r gofyn am wariant yn y dyfodol.
Rydym yn parhau i gefnogi’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Yn dilyn cwblhau’r
Cynlluniau Llesiant ledled y chwe Bwrdd Gwasanaethu Cyhoeddus yn ardal y
Gwasanaeth, datblygwyd is-grwpiau, a gwnaed cynnydd da o ran cyflawni’r Amcanion
a nodir ym mhob un o’r Cynlluniau Llesiant. Mae enghreifftiau o feysydd yr oedd
y Gwasanaeth yn ymwneud yn helaeth â nhw yn cynnwys Heneiddio’n Dda yng
Nghastell-nedd Port Talbot, cydleoli ac Integreiddio Gwasanaethau Rheng Flaen yng
Ngheredigion, Cymunedau cryf yn Abertawe, a Seilwaith trafnidiaeth ym Mhowys. Mae’r
Gwasanaeth yn dal i fod wedi ymrwymo’n llawn i gefnogi pob Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
Roedd y Gwasanaeth hefyd yn ymwneud yn helaeth ag is-grŵp bwyd Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr, y dyfarnwyd £100,000 iddo gan Lywodraeth Cymru
o Gronfa Her yr Economi Sylfaenol. Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i wella’r broses
o brynu bwyd lleol o’r ardal. Bydd y prosiect yn darparu cyfleoedd busnes ar gyfer
cwmnïau lleol neu ranbarthol, ac yn sicrhau buddion amgylcheddol trwy ostwng
milltiredd bwyd a’r costau carbon cysylltiedig.
www.tancgc.gov.uk
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Cyfraniadau ein Gorsafoedd at Nod Strategol Dau, Ein
Partneriaethau:
Bu gorsafoedd yn cynorthwyo Timau Plismona Cymdogaethau i ddarparu ymyraethau
“Stryd yr Wythnos” rheolaidd pan oeddent yn cael eu nodi. Roeddent hefyd yn
ymgysylltu’n llawn â Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (DDAS) trwy Archwiliadau
Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref o ran adnabod unigolion agored i niwed a allai fod yn
ymwneud â cham-drin sylweddau. At hynny, cychwynnodd sgwrs mewn perthynas â
chynorthwyo’r Heddlu gyda’r broblem “Llinellau Cyffuriau” a nodwyd yn ddiweddar, lle
gall “Cogio” cartrefi unigolion bregus arwain at ledaenu cyffuriau anghyfreithlon a/neu
fasnachu pobl a phuteindra.
Parhaodd Gorsaf Dân Dyffryn Aman i feithrin perthnasoedd cryf â’r tîm plismona
cymunedol lleol, gyda Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) yn gweithio
yn yr orsaf yn rheolaidd. Roedd hyn wedi helpu i ddatblygu gwell perthynas waith
rhwng y Gwasanaeth a thîm yr Heddlu yn Rhan Uchaf Dyffryn Aman a’r cyffiniau. At
hynny, archwiliwyd trefniadau gweithio mewn partneriaeth â Tai Tarian er mwyn galluogi
cynrychiolwyr o Tai Tarian i weithio’n achlysurol o Orsaf Dân Dyffryn Aman. Bydd y
trefniant gwaith hwn yn gwella cyswllt a rhyngweithio posibl â’r preswylwyr mwyaf
anodd eu cyrraedd a mwyaf agored i niwed yn Rhan Uchaf Dyffryn Aman.
Mae cyfleusterau’r lleoliadau a rennir ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans
Cymru mewn nifer o Orsafoedd Tân ledled ardal y gwasanaeth, hefyd yn parhau i
feithrin perthnasoedd gwaith da rhwng y naill griw a’r llall.
Cafodd digwyddiadau diogelwch ar y ffyrdd eu hwyluso ar gyfer Clybiau Ffermwyr Ifanc
er mwyn cynnig cyngor ar ddiogelwch ar y ffyrdd. Parhaodd criwiau hefyd i ymgysylltu
â ffermwyr lleol ynghylch profi teisi gwair, gan ddefnyddio’r Swyddogion Cyswllt
Fferm i ddarparu cyngor a chanllawiau i gymunedau ffermio lleol. Aethant ati hefyd i
gymryd rhan yn yr holl ddigwyddiadau cymunedol a chynnal diwrnodau agored mewn
Gorsafoedd, ymweliadau ag ysgolion, ymweliadau sgowtiaid, boreau coffi, Archwiliadau
Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref a digwyddiadau golchi ceir. Codwyd symiau sylweddol
o arian ar gyfer elusennau lleol ac Elusen y Diffoddwyr Tân.
Cymerodd aelodau o’r personél Ar Alwad o Orsaf Dân Aberystwyth ran yn y rhaglen
deledu Sam and Shauna’s Big Cook-Out ar gyfer BBC1 Cymru. Cynhaliwyd aduniadau
chwarterol o bersonél sydd wedi ymddeol o’r Gwasanaeth yn y Caffi Tân yng Ngorsaf
Dân Aberystwyth.
Cynhaliwyd nifer o ymarferion amlasiantaethol llwyddiannus, gan gynnwys un ym mis
Mehefin 2019 gyda Gorsafoedd o Ardal Reoli Sir Benfro. Roedd yr ymarfer yn cynnwys
yr RNLI a Gwylwyr y Glannau yn Ynys Bŷr, Sir Benfro, ac roedd yn arddangos y modd
y mae cydweithredu â’r RNLI a Gwyliwr y Glannau yn helpu i wella perfformiad ein
hymateb mewn digwyddiadau o’r fath. Cynhaliwyd ymarferion hyfforddi ar y cyd mewn
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partneriaeth â Gwasanaethau Tân ac Achub Henffordd a Chaerwrangon a’r Heddlu.
Roedd yr ymarfer yn cynnwys nifer o senarios i brofi sgiliau’r staff.
Cyn y pandemig COVID-19, bu Tîm Ardal Reoli Castell-nedd Port Talbot, Gorsaf
Dân Dyffryn Aman a Gorsaf Dân Castell-nedd yn rhyngweithio â ffrwd waith Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus CNPT ar gyfer Adeiladu Cymunedau Diogel a Chydnerth,
a oedd yn canolbwyntio ar ddwy ardal yng Nghastell-nedd Port Talbot, sef rhan uchaf
Dyffryn Aman ac ardal Melin Castell-nedd. Roedd hyn yn golygu mynd i weithdai yn y
ddwy ardal, gan amlygu a datblygu asedau’r cymunedau a oedd ar gael yn y ddwy ardal
i’r dinasyddion eu cyrchu er mwyn gwella eu bywydau bob dydd.

A wyddoch chi ein bod wedi gwneud y canlynol yn ystod 20192020?
Mewn partneriaeth â’r cyflenwr deunydd ysgrifennu, Lyreco, ni oedd y sefydliad sector
cyhoeddus cyntaf yng Nghymru i ymrwymo’n llwyr i’r Cynllun Copïwr Cymru. Roedd y
Gwasanaeth Tân wedi ymrwymo i ddefnyddio’r papur Steinbeis, sydd wedi’i ardystio
gan Blue Angel ac EU Ecolabel, ynghyd â gwasanaeth rhwygo diogel oddi ar y safle gan
Elite Paper Solutions Ltd, sef menter gymdeithasol o Gymru sy’n cyflogi pobl anabl a
phobl dan anfantais economaidd ledled Cymoedd De Cymru. Ar sail y gwaith yr ydym
wedi’i roi i Elite Paper Solutions Ltd, mae wedi is-gontractio peth o’r gwaith i fenter
gymdeithasol wedi’i lleoli yng Ngheredigion hefyd.
Roedd ein Tîm Diogelwch Cymunedol yn Sir Benfro wedi cynorthwyo pâr oedrannus yn
dilyn digwyddiad yn ymwneud â bwyd wedi llosgi. Nodwyd eu bod wedi cael eu targedu
gan nifer sylweddol o alwadau ffôn digroeso a sgamiau. Mae gan y tîm diogelwch
cymunedol bartneriaeth agos iawn â’r tîm safonau masnach, ac aeth ati i gysylltu â’r tîm
safonau masnach yn uniongyrchol o’r eiddo. Siaradodd y preswylwyr â’r adran safonau
masnach, a rhoddwyd trefniadau ar waith i osod teclyn rhwystro galwadau cyn i’r tîm
diogelwch cymunedol adael yr eiddo. A ninnau’n sefydliad sy’n ystyriol o ddementia,
roedd gan y staff yr wybodaeth i roi cyngor ehangach hefyd, ac aethant ati i gynghori’r
pâr i ofyn am asesiad gyrru, yn ogystal â’u cyfeirio at y gwasanaethau cymorth
perthnasol. Buont hefyd yn trafod y manteision o gael system larwm gysylltiedig wedi’i
gosod.
Mae hon yn enghraifft dda o un sefydliad yn nodi nifer o faterion mewn eiddo, ac yn
meddu ar y trefniadau partneriaeth priodol i allu helpu’r preswylwyr i ddatrys problemau
mor gyflym â phosibl. Mae hyn hefyd yn helpu i osgoi gorfod gofyn i nifer o asiantaethau
alw heibio eiddo, a allai ddrysu neu beri gofid i unigolyn â dementia.
Roedd ein partneriaeth waith agos â Heddlu Dyfed Powys wedi galluogi Rhingyll yr
Heddlu i gael ei secondio i’r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol i weithio ar y cyd â’r Rheolwr
www.tancgc.gov.uk
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Lleihau Tanau Bwriadol a’r Staff Diogelwch Cymunedol. Mae’r trefniant ffurfiol hwn wedi
cynorthwyo o ran rhannu gwybodaeth ac atal troseddau, a defnyddio dull partneriaeth i
leihau nifer y tanau bwriadol.
Enghraifft arall o weithio’n effeithiol mewn partneriaeth oedd dull amlasiantaethol
gan y Gwasanaeth Tân ac Achub, Heddlu De Cymru, Dinas a Sir Abertawe a Cyfoeth
Naturiol Cymru o weithio gyda chymunedau sy’n byw o amgylch ardal Mynydd Cilfái
yn Abertawe, sef tirnod amlwg sy’n darged rheolaidd ar gyfer cynnau tanau glaswellt
yn fwriadol. Arweiniodd y cydweithredu hwn at symud gwastraff a oedd wedi’i dipio’n
anghyfreithlon, torri rhwystrau tân ac ailblannu coed gyda chymorth Prifysgol Abertawe
a grwpiau cymunedol. Cynhaliwyd rhagor o batrolau yn yr ardal hon gan ddefnyddio
grwpiau cymunedol lleol, er enghraifft ‘Paws on Patrol’, yn ogystal â chymorth
ychwanegol gan y Gwasanaeth Tân ac Achub a Heddlu De Cymru, lle bo angen.
Yn ystod 2019-2020, aethom ati i gychwyn 17 o drefniadau rhannu safle ag
Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu De
Cymru. Lluniwyd cytundebau pellach ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans
Cymru i letya eu Gwasanaeth Cludo Teithwyr ar ein safle yn Llandrindod, yn ogystal ag
amrywiad i’r cytundeb presennol yng Ngorsaf Dân Llanfair-ym-Muallt mewn perthynas
â defnyddio ystafelloedd mewnol.

Nod Strategol Dau – Ein Partneriaethau –
Cyfrannu at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015:
Cymru Lewyrchus:
Mae ein cryfder fel sefydliad arloesol yn cefnogi ein
hymrwymiad i weithredu ein busnes mewn modd mwy
effeithlon, gan weithio’n agos gyda busnesau a phartneriaid
lleol.

Cymru Gydnerth:
Mae’r amgylchedd wrth wraidd ein holl weithgarwch a, thrwy wneud penderfyniadau
gweithredol, ein seilwaith, ein defnydd o ynni ac ailgylchu, rydym yn parhau i wella trwy
broses addysg a newid.
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Cymru Iachach:
Rydym yn cefnogi ymyrraeth gynnar trwy ein rhaglenni addysg cymunedol ar gyfer
oedran cynnar a thrwy addysg diogelwch i oedolion, yn ogystal â thrwy ymrwymiad i
lesiant corfforol a meddyliol y staff.

Cymru sy’n Fwy Cyfartal:
Rydym yn darparu cymorth i’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau, gan helpu
sefydliadau partner i hyrwyddo cynhwysiant cymunedol i’r eithaf.

Cymru o Gymunedau Cydlynus:
Rydym yn ysbrydoli partneriaethau cynhyrchiol trwy’r sector cyhoeddus a busnesau,
gan chwilio am gyfleoedd i rannu gwybodaeth ac adnoddau er budd anghenion
cymunedol.

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

Nod Strategol
Nod Strategol Dau –
Ein Partneriaethau
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Nod Strategol Tri

Ein Dyfodol

Well Being of Future Generations (Wales) Act 2015

✓✓✓✓✓✓✓

Byddwn yn nodi ffyrdd arloesol o wella ein prosesau busnes a’r gwaith o ddarparu ein
gwasanaethau i’n cymunedau.

Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn:
Ar hyn o bryd, rydym yn defnyddio amrywiaeth o systemau meddalwedd Technoleg
Gwybodaeth (TG) i gefnogi ein prosesau busnes. Fodd bynnag, systemau annibynnol
yw’r rhain yn bennaf, ac maent yn gyfyngedig o ran y gallu i’w gweithredu ar draws
llwyfannau TG. Rydym yn dibynnu’n ormodol ar systemau papur, biwrocrataidd
“etifeddol” yn ein swyddogaethau gweinyddol.
O safbwynt gweithredol, mae ein prosesau busnes wedi esblygu fesul tipyn dros y 10-15
mlynedd ddiwethaf. Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio TG i gynnal ein prosesau rheoli
digwyddiadau. Fodd bynnag, mae yna gryn le i ddatblygu’r rhain ymhellach er mwyn
sicrhau bod y Gwasanaeth yn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i weithio mewn ffordd
fwy effeithiol.
Rydym am ddatblygu ymchwil a datblygiad pellach er mwyn lleihau’r risg i ddiffoddwyr
tân a’n cymunedau, yn ogystal ag ymchwilio i wneud rhagor o ddefnydd o dechnoleg i
leihau ein hôl troed carbon, lleihau costau a gwella effeithiolrwydd y sefydliad.
Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y
canlynol:
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•

Defnyddio technoleg i wella prosesau busnes.

•

Lleihau risg weithredol trwy fuddsoddi mewn gwell systemau cyfathrebu a
gwella’r ffordd yr ydym yn rheoli ein data gweithredol.

•

Datblygu seilwaith TG sy’n cefnogi ffyrdd amgen o weithio.

•

Gwella ein dulliau cyfathrebu mewnol a’r prosesau gwneud penderfyniadau er
mwyn sicrhau newid.
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Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein Nod Strategol:
Parhaodd y Gwasanaeth i archwilio ffyrdd arloesol o weithio ar draws cyfarwyddiaethau a
swyddogaethau. Roedd ein Prosiect T20 wedi archwilio sawl achos busnes arloesol, yn ogystal
â’r broses o weithredu arferion gweithio newydd yn ymwneud â chyfathrebu mewnol.
Cafodd cyfarpar fideogynadledda hawdd ei ddefnyddio a mwy hygyrch ei osod ledled
lleoliadau ein Gwasanaeth, gan gynyddu cynhyrchiant y gweithle trwy leihau teithio
diangen. Gan fod y Gwasanaeth yn cwmpasu dau draean o dir Cymru, mae hyn yn
cyfrannu’n sylweddol at leihau ein hôl troed carbon, yn ogystal â lliniaru risgiau i’r
Gwasanaeth o ddefnyddio’r ffyrdd. Mae hyn hefyd yn annog staff i fanteisio mwy ar eu
trwyddedau Microsoft, sy’n cynnig mwy o werth am arian.
Prynwyd radios newydd sydd â’r dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer safleoedd tân, sy’n
cefnogi gwell dulliau cyfathrebu yn ystod digwyddiadau gweithredol ac yn cynyddu
diogelwch y diffoddwyr tân ar yr un pryd. Gwaned cynnydd da i adnewyddu ein
Terfynellau Data Symudol, sef y cyfrifiaduron sydd wedi’u lleoli ym mlaen pob peiriant,
gan ei gwneud yn bosibl i wybodaeth am risgiau a data eraill fod ar gael i helpu i ddatrys
digwyddiadau yn llwyddiannus a chadw diffoddwyr tân yn ddiogel ar yr un pryd.
Datblygwyd System Dysgu Gweithredol (OLS) newydd. Bydd y system yn gwella gallu’r
Gwasanaeth i nodi dysgu o bob ffynhonnell, yn fewnol ac yn allanol, ac i weithredu ar
hynny maes o law trwy ddiwygio neu newid gweithdrefnau gweithredol. Mae’r system
newydd yn galluogi personél y rheng flaen i gofnodi digwyddiadau o ddiddordeb, gyda
phwyslais penodol ar le y gallai gweithdrefnau newydd neu amgen fod wedi cael eu
defnyddio a chyfrannu at ddatrys y digwyddiad mewn modd llwyddiannus. Bydd OLS
yn darparu sail dystiolaeth er mwyn sicrhau bod gwelliant parhaus yn cael ei gyflawni
ledled sector Ymateb y sefydliad, gan sicrhau, ar yr un pryd, fod ein staff yn cael eu
diogelu rhag y risgiau cynyddol a newidiol y gallant eu hwynebu.
Roedd Tîm y Prosiect T20 wedi gwneud cynnydd da gyda’r her “GovTech”, sy’n darparu
ateb olrhain deallus, amser real ar gyfer personél gweithredol yn yr amgylchedd
adeiledig. Dyfarnwyd grant o £1 miliwn i ddau gwmni a oedd wedi cystadlu; mae’r
prosiect wedi’i amserlennu i ddod i ben ddiwedd y flwyddyn ariannol nesaf (2020-2021),
a dyma’r cyntaf o’i fath yn sector Tân ac Achub y Deyrnas Unedig.
Roedd y Tîm T20 hefyd wedi archwilio a chyflwyno’r broses o olrhain a rheoli cyfarpar
diogelu personol (PPE) y diffoddwyr tân gyda dodrefn storio, dyfeisiau sganio a
rhyngwynebau defnyddwyr.
Roedd adran TGCh y Gwasanaeth hefyd yn allweddol o ran cefnogi’r holl waith o fewn
Nod Strategol ‘Ein Dyfodol’. Aeth aelodau o’r adran TGCh i’r sioe BAPCO i weld sut y
gallai technoleg newydd gael ei defnyddio yn GTACGC i sicrhau bod technoleg yn cael
ei defnyddio mewn modd effeithiol i hybu gwaith mwy effeithlon.
www.tancgc.gov.uk
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Cyfraniadau ein Gorsafoedd at Nod Strategol Tr, Ein Dyfodol:
Parhaodd gorsafoedd i ddefnyddio technolegau newydd ac annog criwiau i ddeall bod y
newidiadau a wneid yn cael eu gwneud er gwell, er enghraifft y defnydd o dechnolegau
newydd megis Microsoft Teams a CITRIX, a oedd yn galluogi Gorsafoedd i wirio
argaeledd y system RAPPEL o’u cartref.
At hynny, defnyddiodd y Gorsafoedd Microsoft Teams i gyflwyno darlithiau ar
nosweithiau ymarfer wythnosol i alluogi criwiau i’w cyrchu o bell. Bu personél y
gorsafoedd yn ymwneud â’r broses o dreialu cyfarpar a PPE newydd, er enghraifft yr
esgidiau tân newydd, a threialon HVP, lle y bu iddynt ymateb i’r holiaduron perthnasol a
chynnig adborth. Roeddent hefyd yn ymwneud yn helaeth â chefnogi’r rhaglen T20.
Trwy gydol 2019-2020, parhaodd personél â’u gwaith a’u mewnbwn i’r System Dysgu
Gweithredol (OLS), a gynorthwyodd â’r gwaith o ymgorffori dysgu gweithredol ledled
pob Ardal Reoli.
Cafodd y Peiriant Tân Cryno ei dreialu mewn nifer o Orsafoedd ledled ardal y
Gwasanaeth. Cynhaliwyd un treial yng Ngorsaf Dân Gorllewin Abertawe dros gyfnod o
bedwar mis, ac roedd yn cynnwys ymgysylltu â’r criwiau a chael gwerthusiad ganddynt
o’i berfformiad er mwyn sefydlu ei addasrwydd.

A wyddoch chi ein bod wedi gwneud y canlynol yn ystod 20192020?
Defnyddiwyd System Dysgu Gweithredol (OLS) y Gwasanaeth yn llwyddiannus i nodi
tuedd o ran peidio â gwisgo PPE yn gywir mewn digwyddiadau dŵr. O ganlyniad i hyn,
cafodd gwybodaeth ei rhoi yn y cylchlythyr chwarterol i atgoffa criwiau o’r ffordd gywir o
wisgo PPE yn y digwyddiadau hyn.
Cawsom nodyn Dysgu Gweithredol Cenedlaethol (NOL) a oedd yn ein hysbysu bod
llawer yn rhagor o gwmnïau cludiant yn gweithredu fflydoedd o gerbydau wedi’u pweru
gan LNG (nwy naturiol hylifol). Mae hyn yn cyflwyno set wahanol o beryglon i griwiau
wrth iddynt ymateb i ddigwyddiadau sy’n ymwneud â’r cerbydau hyn. O ganlyniad,
aethom ati i gyhoeddi gwybodaeth a oedd yn rhoi gwybod i’r criwiau am y ffurf newydd,
gynyddol gyffredin hon o bweru cerbydau nwyddau mawr, ac am y peryglon y gallant eu
peri i griwiau.
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Nod Strategol Tri – Ein Dyfodol – Cyfrannu at Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015:
Cymru Lewyrchus:
Bydd ein rhaglen digideiddio yn ein galluogi i wella’r ffordd yr ydym yn darparu ein
gwasanaethau, gan roi gwell gwybodaeth a data deallus i’n staff wrth iddynt hwy, yn eu
tro, gefnogi ein cymunedau o ran materion atal, amddiffyn ac ymateb. Byddwn hefyd
yn mynd ati i chwilio am gyfarpar, arferion a phrosesau newydd er mwyn sicrhau’r
lefelau diogelwch ac amddiffyniad gorau posibl ar gyfer ein personél gweithredol a’r
cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Cymru Gydnerth:
Byddwn yn parhau i ystyried y defnydd o dechnoleg newydd ac arloesedd yn ein
Gwasanaeth, lle bydd ein heffaith ar yr amgylchedd yn cael ei deall yn well a lle gellir
gostwng ein hôl troed carbon. Trwy fanteisio i’r eithaf ar ein polisïau, ein strategaeth a’n
cynllun rheoli asedau, a chynnwys partneriaid mewn opsiynau yn y dyfodol, byddwn yn
cryfhau ein holl bartneriaid.

Cymru sy’n Fwy Cyfartal:
Bydd gweithredu amryw o argymhellion sy’n deillio o’r Rhaglen Adolygu Gwasanaethau
yn cynorthwyo o ran Cymru sy’n fwy cyfartal trwy archwilio cyfleoedd ar gyfer datblygu
ein pobl mewn modd mwy cyfannol i’w helpu i wireddu eu llawn botensial, ni waeth
beth fo’u cefndir na’u hamgylchiadau. Mae cynnydd o ran cysylltedd a digideiddio yn
ein cynorthwyo i ddarparu ein gwasanaeth brys a’n gwasanaeth diogelwch cymunedol
i ddinasyddion, gan sicrhau y gallwn ddarparu cyngor a chyflenwi ein rhaglenni
ymyrraeth i gynorthwyo unigolion i wella eu ffordd o fyw.

Cymru o Gymunedau Cydlynus:
Cyfrannir at Gymru o Gymunedau Cydlynus trwy ystyried a defnyddio cyfleusterau yn
y gymuned a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau a sectorau newydd, yn ogystal
â rhai cyfredol. Bydd hyn oll yn helpu i feithrin ymdeimlad o berthyn ac undod ymhlith
y cymunedau sydd â chysylltiadau da. Wrth ddatblygu prosiectau a phrosesau newydd,
byddwn yn ymgysylltu ac yn ymgynghori â rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol
yn y Gwasanaethau Brys eraill ac mewn sectorau eraill, a bydd hyn yn cyfrannu at
gymunedau mwy diogel a chysylltiedig.
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Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang:
Trwy ymchwil a datblygiad effeithiol, byddwn yn cyfrannu at sefydliad arloesol,
cynhyrchiol, sy’n cydnabod cyfyngiadau’r amgylchedd byd-eang ac yn defnyddio
adnoddau mewn modd effeithiol a chymesur.

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

Nod Strategol
Nod Strategol Tri –
Ein Dyfodol
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Nod Strategol Pedwar

Ein Cymunedau

Well Being of Future Generations (Wales) Act 2015

✓✓✓✓✓✓✓

Byddwn yn gwella diogelwch a llesiant ein cymunedau trwy ymyraethau cyfannol ac
ymgysylltu â phartneriaid.

Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn:
Gwyddom fod partneriaethau effeithiol yn hanfodol ar gyfer ymagwedd gyfannol
at ddiogelu ein Cymunedau, ac mae’r Gwasanaeth yn rhan o amrywiaeth eang o
bartneriaethau ledled ardal y Gwasanaeth. Gall trefniadau partneriaeth i gefnogi’r gwaith
o ddarparu diogelwch cymunedol fod yn gymhleth, a gallant newid wrth i sefydliadau
partner newid ac ailstrwythuro. Pan fo partneriaethau yn canolbwyntio ar fynd i’r
afael â phroblemau cyffredin, a phan eu bod wedi’u halinio’n effeithiol, gallant wneud
gwahaniaeth cadarnhaol.
Mae helpu plant a phobl ifanc i ddysgu rhagor am ddiogelwch rhag tân yn sylfaenol o
ran sicrhau bod ein cymunedau yn fwy diogel yn y dyfodol. Rydym yn gweithio gydag
amrywiaeth o asiantaethau a phartneriaid ar nifer o fentrau ymarferol ac addysgol,
a hynny er mwyn ymgysylltu â phobl ifanc ynghylch cadw’n ddiogel rhag tân, ac am
beryglon a chanlyniadau cynnau tanau bwriadol a gwneud galwadau diangen.
Mae’r Gwasanaeth yn cynnal nifer mawr o Archwiliadau Diogelwch yn y Cartref yn
flynyddol. Mae’r neges “Diogelwch Rhag Tân” draddodiadol ‘nawr yn cael ei hehangu
i gynnwys negeseuon iechyd a diogelwch sy’n hyrwyddo negeseuon diogelwch
partneriaid megis yr Heddlu, Iechyd y Cyhoedd a Safonau Masnach. Byddwn yn mynd
ati i ailfrandio ein Harchwiliad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref yn Archwiliad Diogel ac
Iach, er mwyn gallu trosglwyddo negeseuon ehangach, mwy cyfannol ein partneriaid.
Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y
canlynol:
•

Gweithio gyda’n Byrddau Gwasanaethu Cyhoeddus i sicrhau bod ein
gweithgareddau atal ac amddiffyn yn ymgysylltu â’r rheiny sy’n wynebu’r perygl
mwyaf yn ein cymunedau.

•

Ehangu ein trefniadau ar gyfer rhannu data â phartneriaid allweddol er mwyn
llywio ein proffiliau risg cymunedol ymhellach a llunio ein gweithgareddau yn y
dyfodol o ran ymgysylltu â chymunedau a busnesau.

•

Parhau i sicrhau bod gan ein staff yr holl sgiliau a chymorth sy’n ofynnol
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i gyflawni eu gweithgareddau ymgysylltu mewn modd diogel, cyson a
chynaliadwy.
•

Gwerthuso ein hymyraethau diogelwch cymunedol a’n gweithgareddau
ymgysylltu er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni’r gwasanaethau y mae
ar ein cymunedau eu hangen.

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein Nod Strategol:
Parhaodd y Gwasanaeth i wella diogelwch a llesiant ein cymunedau trwy ymyraethau
cyfannol ac ymgysylltu â phartneriaid, a hynny gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid.
Cydnabyddir bod ein dull sefydledig yn ffordd werthfawr o gael mynediad at gymunedau
agored i niwed, ac ar gyfer dylanwadu ar newid ymddygiadol. Parhaodd y gwaith yn ein
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i sicrhau bod ein gweithgareddau atal ac amddiffyn
yn ymgysylltu â’r rheiny sy’n wynebu’r perygl mwyaf yn ein cymunedau. Hyrwyddwyd y
rôl yr oedd y Gwasanaeth yn ei chwarae o ran gwella canlyniadau ar gyfer cymunedau
risg uwch trwy’r rhan a chwaraewyd gennym a thrwy waith Grŵp Cyflawni Ymyrraeth
Gynnar ac Atal Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin. Trwy’r fforymau
hyn, roedd y Gwasanaeth yn gallu darparu opsiynau i bartneriaid eu hystyried wrth
ymgysylltu ag amrywiaeth eang o grwpiau agored i niwed, gan ddylanwadu ar y broses
o newid ymddygiad er mwyn sicrhau canlyniadau mwy diogel ac iach.
Roeddem wedi eistedd ar is-grwpiau i nodi’r modd y gall ymyrraeth gynnar ddarparu
gwell canlyniadau ar gyfer grwpiau sy’n wynebu perygl. Enghraifft o hyn yw’r Profiadau
Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACEs) a agenda Heneiddio’n Dda. A ninnau’n bartner
diogelwch cymunedol y gellir ymddiried ynddo, mae hyn wedi galluogi’r Gwasanaeth i
gyfeirio grwpiau agored i niwed at ein gweithgareddau ymyrraeth a chymorth ac, ar ben
hynny, sicrhau bod ein staff yn ymwybodol o risgiau newydd i’r gymuned.
Rydym wedi parhau i ehangu ein trefniadau ar gyfer rhannu data â phartneriaid
allweddol er mwyn llywio ein proffiliau risg cymunedol ymhellach a llunio ein
gweithgareddau yn y dyfodol o ran ymgysylltu â chymunedau a busnesau. Roedd y
cyngor a gafwyd gan Swyddog Diogelu Data y Gwasanaeth yn cefnogi’r broses o rannu
data â phartneriaid mewn modd diogel a phriodol, ac yn rhoi tawelwch meddwl o ran
bod y data a rannwyd gennym wedi cael eu diogelu trwy’r sianeli priodol. Lluniwyd
cytundeb rhannu gwybodaeth rhwng y Gwasanaeth a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel
Dda (BIPHDd) i ganiatáu i ddata am gleifion sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty gyda
chyfarpar ocsigen gael eu rhannu.
Mae cydweithredu yn dal i fod yn flaenoriaeth, a bu i’r Gwasanaeth letya Swyddogion
Cymorth Cymunedol yr Heddlu am secondiad wythnos yn Nhîm Diogelwch Cymunedol
Sir Gaerfyrddin. Yn ystod y secondiad hwn, roeddent wedi dysgu am y modd y mae’r
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tîm yn ymwneud â lleihau tanau bwriadol, diogelu, diogelwch yn y cartref, addysg,
ymyrraeth ar gyfer cyneuwyr tanau, a diogelwch tân busnesau. Roedd yr wybodaeth
hon wedi helpu’r Swyddogion Cymorth Cymunedol i ddeall gwaith y gwasanaeth Tân
ac Achub, a’r modd y gall y ddau sefydliad, trwy gydweithredu, leihau risgiau a gwella
diogelwch a llesiant ein cymunedau.
Rydym yn parhau i sicrhau bod gan ein staff yr holl sgiliau a chymorth sy’n ofynnol
i gyflawni eu gweithgareddau ymgysylltu mewn modd diogel, cyson a chynaliadwy.
Yn rhan o fenter Cymru gyfan, ac yn dilyn cael cyllid gan gwmni yswiriant byd-eang,
cyflwynwyd hyfforddiant diweddaru ar ymyraethau’n ymwneud â chynnau tanau i’n staff.
Cafodd hyfforddiant gan yr Uned Troseddu Cyfundrefnol Rhanbarthol ar weithgarwch
troseddol Llinellau Cyffuriau a “Chogio” hefyd ei ddarparu i’r staff.
Gwnaed cynnydd da o ran darparu rhaglen ymwybyddiaeth Llywodraeth Cymru,
sef Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV), ar
gyfer y staff. Cafwyd hyfforddiant hefyd gan yr Uned Llosgiadau yn Ysbyty Treforys,
lle rhannwyd gwybodaeth am yr achosion o anafiadau llosg sy’n cael eu trin yn yr
uned llosgiadau. Yn dilyn yr hyfforddiant hwn, roeddem yn gallu cynnwys negeseuon
diogelwch ynghylch llosgiadau yn rhai o’r ymyraethau sy’n cael eu darparu.
Yn y cyfnod cyn Noson Tân Gwyllt, aeth Tîm Ieuenctid y Gwasanaeth i glwb ieuenctid yn
Llansamlet, Abertawe, i ddarparu ymwybyddiaeth a chyngor ar losgiadau, a hynny trwy
sgwrs anffurfiol a chwis. Cafodd hyn dderbyniad cadarnhaol, a chafodd y tîm adborth
rhagorol gan dîm y clwb ieuenctid a’r plant a oedd yn bresennol ar gyfer yr hyfforddiant.
Parhaodd y Gwasanaeth i weithio tuag at ddod yn sefydliad achrededig sy’n Ystyriol
o Ddementia, a hynny trwy wella gwybodaeth y staff am sut i ddeall dementia ac
ymgysylltu ag unigolion a theuluoedd yr oedd dementia wedi effeithio ar eu bywydau.
Cafodd yr wybodaeth hon ei rhannu hefyd â chadetiaid tân, a thrwy recriwtio
Hyrwyddwyr Dementia fe’n galluogwyd i gyflwyno sesiynau cyfeillion dementia ledled y
Gwasanaeth.
Cynhaliwyd cyfres o ymweliadau gan Swyddfa Archwilio Cymru i adolygu’r modd
y mae’r Gwasanaeth yn ymgysylltu â phartneriaid ym meysydd Lleihau Tanau
Bwriadol a Diogelwch ar y Ffyrdd. Rhoddwyd trosolwg cynhwysfawr o’n trefniadau i’r
archwilwyr, gan gynnwys cyfle i gwrdd ag asiantaethau partner, fel y gallent archwilio’r
perthnasoedd hirhoedlog a chynhwysfawr â phartneriaid. Roedd yr adborth cychwynnol
a gafwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru yn eithriadol o gadarnhaol.
Roeddem hefyd wedi parhau â’r gwaith o werthuso pob ymyrraeth yn rheolaidd er
mwyn sicrhau eu bod yn parhau’n effeithiol ac yn berthnasol i’n cymunedau.
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Cyfraniadau ein Gorsafoedd at Nod Strategol Pedwar, Ein Cymunedau:
Aeth Gorsafoedd ati i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i roi gwybod i gymunedau
lleol am eu gwaith, hyrwyddo diogelwch, a meithrin ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau
gweithredol yn yr ardal leol. Dosbarthwyd taflenni diogelwch cymunedol sawl gwaith
mewn cymunedau lleol, ac arweiniodd hyn at nifer sylweddol o atgyfeiriadau ac
ymyraethau cymunedol. Cynhaliwyd nifer mawr o Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân
yn y Cartref ledled ardal y Gwasanaeth hefyd, a hynny er mwyn darparu cyngor ar
ddiogelwch rhag tân yn y cartref a gwirio bod larymau mwg yn gweithio.
Cynhaliwyd nifer o ddiwrnodau agored mewn Gorsafoedd, gan gynnig cyfleoedd
rhagorol i ymgysylltu â chymunedau lleol. Rhoddwyd arddangosiadau diogelwch ac
anerchiadau ar beryglon defnyddio sosbenni sglodion a’r hyn y dylid ei wneud os bydd
tân. Cynhaliwyd mentrau a digwyddiadau codi arian llwyddiannus gan Orsafoedd ledled
ardal y Gwasanaeth, gan gynnwys y canlynol:
•

Cododd Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod £11,000 ar hyd y flwyddyn, a godwyd trwy
Garnifal a Diwrnod Agored Blynyddol Dinbych-y-pysgod, digwyddiad Golchi Ceir, a
gwerthu te, coffi a rholiau bacwn yn ystod digwyddiad Triathlon Ironman blynyddol
Dinbych-y-pysgod. Cyflwynwyd yr arian i Elusen y Diffoddwyr Tân.

•

Roedd y diwrnod agored a gynhaliwyd yng Ngorsaf Dân Aberystwyth wedi codi
£1,552,35 ar gyfer elusennau lleol ac Elusen y Diffoddwyr Tân. Roedd staff yr Orsaf
hefyd yn bresennol mewn diwrnod hwyl i’r teulu ar gae Rygbi Aberystwyth.

•

Cynhaliodd Gorsafoedd Rhaeadr Gwy a Machynlleth ddigwyddiadau cymunedol, ac
aethant ati hefyd i gynnal Parti Calan Gaeaf yn yr Orsaf, gyda llawer iawn o aelodau’r
gymuned yn bresennol. Dyfarnwyd gwobr golchi ceir Elusen y Diffoddwyr Tân i Orsaf
Dân Machynlleth am godi’r swm mwyaf o arian yng Ngorllewin Cymru, sef £1,201.00.

•

Cynhaliodd Gorsaf Dân Llanelli ei diwrnod agored Nadoligaidd ar 30 Tachwedd
2019. Croesawyd y gymuned leol i’r Orsaf â gemau, gweithgareddau ac ymweliad
gan Siôn Corn. Roedd Côr Curiad, Côr Meibion Llanelli a chôr Ysgol Ffwrnes hefyd
yn bresennol, a bu iddynt ddiddanu’r dorf trwy ganu Carolau. Cafodd cyfanswm
o £4,428.00 ei godi yn ystod y diwrnod agored, a rhannwyd hwn rhwng Elusen y
Diffoddwyr Tôn, Tŷ Bryngwyn a Links Mental Health.

Mae cyflawniadau nodedig eraill gan Orsafoedd yn cynnwys: Gorsaf Dân Aberaeron
yn ymgysylltu â’r gymuned i godi arian ar gyfer cyflenwi uned i gadw ei cherbyd Cydymatebydd. Daeth nifer o roddion i law gan fusnesau lleol, ac roedd yr Orsaf wedi gallu
sicrhau digon o arian i wneud y gwaith gofynnol, yn ogystal â cherbyd â gallu 4x4 i’w
helpu wrth i’r criw ymateb i ddigwyddiadau meddygol.

40

www.tancgc.gov.uk

Asesiad Perfformiad Blynyddol | 2019/2020

Cynhaliodd Gorsaf Dân Llandrindod y ras hwyl “Santa Mwdlyd” gyntaf i godi arian ar
gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân, Teenage Cancer Trust a Chymdeithas Alzheimer’s. Roedd
ros 250 o Santas wedi rhedeg, loncian, cerdded a llithro o amgylch cwrs naill ai 2 km, 5
km neu 10 km o hyd yn Llandrindod ar 01 Rhagfyr.
Roedd yr Orsaf hefyd wedi ymateb i dân bwriadol mewn cyfadeilad segur, mawr ac, yn
dilyn hynny, bu’n cydweithredu â Thîm Lleihau Tanau Bwriadol y Gwasanaeth i lunio
rhybudd tân bwriadol a rhybudd gwybodaeth weithredol i roi gwybod i griwiau os bydd
yna ragor o ddigwyddiadau.
Nododd Gwylfa Goch Gorsaf Dân Castell-nedd bryder cymunedol penodol ynghylch
aelodau o’r gymuned sy’n cael anhawster clywed, ac aeth ati i geisio meithrin mwy
o ymwybyddiaeth o’r broblem ledled y Gwasanaeth. Aeth ati hefyd i geisio gwella ei
gwybodaeth am iaith arwyddion, gan ofyn am hyfforddiant/adnoddau dysgu priodol
trwy’r adran Adnoddau Dynol. Bu Gorsaf Dân Crymych hefyd yn gweithio gyda’r
gymuned leol yn ystod pandemig COVID-19 i gynhyrchu mygydau wyneb ar gyfer y GIG.

A wyddoch chi ein bod wedi gwneud y canlynol yn ystod 2019-2020?
Cynhaliodd y Gwasanaeth 13,428 o Archwiliad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref ledled
Canolbarth a Gorllewin Cymru, a chynhaliwyd 1,286 o Archwiliadau Diogelwch Tân
Busnesau yn ein cymunedau lleol.
Cyflwynodd ein Swyddogion Addysg 23,851 o anerchiadau addysgol i flynyddoedd 2-5
mewn ysgolion cynradd, ac i flynyddoedd 7-10 mewn ysgolion uwchradd ledled ardal
Canolbarth a Gorllewin Cymru.
Roeddem wedi cyflwyno 158 o gyrsiau Phoenix a 1,261 o ymyraethau Troseddau a
Chanlyniadau gydag ysgolion uwchradd.
Cafodd 300 o ymyraethau Diogelwch Dŵr hefyd eu cyflwyno yn Sir Benfro. Yr enw ar yr
ymyraethau amlasiantaethol oedd WAVE a BreakWater, a oedd yn targedu disgyblion ym
mlwyddyn 7.
Parhaodd y Gwasanaeth hefyd i gefnogi ei Raglen Cadetiaid Tân ar draws nifer o
Orsafoedd Tân, ac mae 103 o Gadetiaid Tân wedi cofrestru ar hyn o bryd.
Roeddem wedi darparu hyfforddiant ar Sgiliau Cyneuwyr Tanau i’n staff i’w galluogi
i amddiffyn ein cymunedau. Mae gan y Gwasanaeth raglen o ymyraethau Cyneuwyr
Tanau sy’n cael ei defnyddio i addysgu plant, pobl ifanc ac oedolion sydd â diddordeb
obsesiynol mewn tân. Mae gan y Swyddog Diogelu gyfrifoldeb i sicrhau bod gan y
Gwasanaeth dîm o unigolion a all ddarparu’r rhaglen, a bod eu gwybodaeth a’u sgiliau yn
adlewyrchu’r risg sy’n esblygu yn y gymuned.
Mae tanau bwriadol yn golygu cost economaidd a chymunedol sylweddol, a llwyddodd y
www.tancgc.gov.uk
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Swyddog Diogelu i sicrhau cyllid gan Gwmni Yswiriant byd-eang i ddarparu hyfforddiant
ar gyfer y Tîm Cyneuwyr Tanau. Roedd yr hyfforddiant hwn yn cwmpasu amrywiaeth
o bynciau, gan gynnwys dulliau ymarferol o ddeall pobl ifanc ac, ar yr un pryd, yn
defnyddio’r ymchwil ddiweddaraf i bobl ifanc sy’n cynnau a’r cysylltiad rhwng eu
hymddygiad a dulliau rhianta, yn ogystal â natur gymhleth gweithio gyda theuluoedd
agored i niwed.
Mae’r dysgu wedi’i gymhwyso i’r cwrs cyneuwyr tanau, gan sicrhau bod gan ein staff y
sgiliau y mae arnynt eu hangen i ymgysylltu mewn modd priodol er mwyn atal achosion
o gynnau tanau bwriadol.
Yn rhan o raglen gweithgareddau’r Pasg, aeth Tîm Diogelwch Cymunedol Abertawe
a’r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol i Glwb Ieuenctid Evolve Juniors i gynnal rhaglen
gweithgareddau a diwrnod profiad addysgiadol.
Mae Evolve Juniors yn fenter sy’n canolbwyntio ar geisio torri’r cylch o ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn ardal Penderi, sy’n ardal broblemus o ran ymddygiad o’r fath,
oherwydd y nifer mawr o achosion o gynnau tanau, ynghyd ag ymddygiadau eraill sy’n
niweidiol i’r gymuned. Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn cefnogi’r Clwb Ieuenctid sy’n
gweithredu yn Ward Penderi ar gyfer disgyblion ysgolion iau ac ysgolion uwchradd.
Thema gweithgareddau’r Pasg oedd “Natur a’r amgylchedd yn y gymuned lle rydym yn
byw”, ac roedd yn canolbwyntio ar Evolve Juniors. Ymwelodd cwmni profiad anifeiliaid
â’r clwb ieuenctid fel y gallai’r bobl ifanc brofi bywyd gwyllt yn uniongyrchol; roedd hyn
yn llwyddiannus iawn, ac roedd 90% o aelodau’r clwb yn bresennol. Dysgasant pa mor
bwysig yw natur ar gyfer yr amgylchedd a bod ecoleg amrywiol yn fuddiol i bawb, ynghyd
â’r modd y gall tanau gael effaith niweidiol iawn ar fywyd gwyllt, yn enwedig yn ystod y
gwanwyn a’r haf. Dilynwyd hyn gan ymweliad â fferm gymunedol a thaith gerdded ar y
comin fel y gallai’r plant weld effeithiau tân bwriadol diweddar drostynt eu hunain.
Gofynnwyd i’r bobl ifanc beth yr oeddent wedi’i ddysgu o’r diwrnod, a’u hymateb oedd eu
bod wedi gwir fwynhau’r profiad a’u bod wedi dysgu am effaith negyddol tân a’r modd y
mae hyn yn ddrwg i’r amgylchedd.

Nod Strategol Pedwar – Ein Cymunedau –
Cyfrannu at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015:
Cymru Lewyrchus:
Gwella diogelwch preswylwyr a busnesau trwy ymwybyddiaeth,
addysg ac ymyrraeth, yn ogystal â nodi sut y gall cyfleoedd
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i leihau trosedd olygu buddion economaidd i boblogaeth y ward, ardaloedd preswyl,
cymunedau, busnesau a thu hwnt.

Cymru Gydnerth:
Bydd darparu amrywiaeth o drefniadau atal ac amddiffyn ochr yn ochr â’n partneriaid
yn llunio cysylltiadau cynaliadwy yn y gymuned, gan gael effaith gadarnhaol ar fywydau
pobl o ran cynyddu ymwybyddiaeth o’r risgiau o ganlyniad i danau yn y cartref, mewn
busnesau ac yn amgylchedd ehangach y gymuned; gan felly greu cymuned fwy
cydnerth sy’n llai dibynnol ar wasanaethau cyhoeddus

Cymru Iachach:
Bydd cyfathrebu negeseuon penodol a chyson ar gyfer pob grŵp oedran ar y cyd â’n
partneriaid yn cyfrannu at wella iechyd y boblogaeth yn ein cymunedau, yn ogystal â
galluogi ein busnesau i ffynnu.

Cymru o Gymunedau Cydlynus:
Bydd gweithio gyda’n Byrddau Gwasanaethu Cyhoeddus yn ein galluogi i gyrraedd a
chysylltu â holl ardaloedd ein cymunedau gan chwalu ffiniau i ardaloedd llai difreintiedig
ar yr un pryd, a dileu’r stigma o enw a hanes drwg mewn perthynas â statws
economaidd-gymdeithasol.

Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang:
Bydd deall ein cymunedau a chael effaith gadarnhaol ar eu diogelwch a’u llesiant, ar y
cyd â’n partneriaid, yn cyfrannu at amgylchedd cadarnhaol i bawb.

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

Nod Strategol
Nod Strategol Pedwar
– Ein Cymunedau
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Ein Pobl
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Byddwn yn sicrhau bod gan ein staff yr wybodaeth a’r sgiliau y mae arnynt eu hangen
i ddarparu a datblygu ein gwasanaethau mewn modd diogel. Byddwn yn sicrhau bod
ganddynt y galluoedd cywir ar gyfer y dyfodol, a’u bod yn gynrychioliadol o’r cymunedau
y maent yn eu gwasanaethu.

Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn:
Yn sail i bopeth a wnawn y mae’r gred mewn perfformiad trwy bobl. Anelwn at recriwtio,
datblygu a chadw gweithlu medrus iawn, brwdfrydig a dwyieithog, sy’n cynrychioli ac yn
hyrwyddo amrywiaeth y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethau.
Mae darparu gweithle iach a diogel i’n gweithwyr yn hanfodol ar gyfer perfformiad
effeithiol. Mae’r Gwasanaeth yn cefnogi cyflogeion gweithredol i gynnal eu ffitrwydd er
mwyn bodloni gofynion corfforol y rôl; ac yn cefnogi pob cyflogai â’i iechyd a’i lesiant
cyffredinol trwy gynnig cyngor, arweiniad a mentrau ymwybyddiaeth.
Dim ond trwy gyflogi’r unigolion cywir y gallwn ddarparu Gwasanaeth gwell a
llwyddiannus. Rydym am gael y gweithwyr gorau sy’n gynrychioliadol o’n cymunedau ac
sydd wedi’u hyfforddi i’r safonau uchaf ym mhob agwedd ar y rôl y mae’n ofynnol iddynt
ei chyflawni.
Bydd cynllunio gweithlu effeithiol, ynghyd ag arferion gwaith craffach a symleiddio
prosesau gweinyddol yn barhaus, yn gwella effeithlonrwydd. Bydd y dull hwn yn
adnabod ac yn cynyddu potensial ein gweithlu trwy reoli a datblygu pobl yn effeithiol,
gan gynnal diwylliant o berfformiad uchel, a gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o arian
cyhoeddus.
Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y
canlynol:
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•

Parhau i gefnogi’r gwaith o drawsnewid prosesau busnes trwy uwchsgilio a
chyflwyno rheolaeth adnoddau dynol a gwybodaeth weithdrefnol i ardaloedd
rheoli ac adrannau.

•

Adolygu gweithdrefn rheoli talent y Gwasanaeth er mwyn darparu cyfleoedd
amgen a llwybrau carlam ar gyfer unigolion a glustnodwyd yn rhai a allai, o
bosibl, gyflawni’n dda.

•

Parhau i ddarparu’r sgiliau, yr wybodaeth a’r cyfleoedd priodol i’n staff er mwyn
sicrhau eu bod yn gallu ymgymryd â’r rolau y cânt eu cyflogi i’w cyflawni.
www.tancgc.gov.uk
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•

Defnyddio technoleg arloesol i wella profiad y defnyddiwr ar gyfer recriwtio,
datblygu a chadw staff a chyfathrebu â nhw.

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein Nod Strategol:
Parhaodd y Gwasanaeth i sicrhau bod gan y staff yr wybodaeth a’r sgiliau y mae arnynt
eu hangen i ddarparu a datblygu ein gwasanaethau mewn modd diogel. Cynhaliwyd
Adolygiadau Datblygu Annibynnol gyda’r holl bersonél gan eu rheolwyr llinell. Mae’r
Adolygiad hwn yn ei gwneud yn bosibl i drafodaethau am berfformiad gael eu cynnal, ac
i gyrsiau neu gyfleoedd datblygu gael eu nodi o fewn llwybrau gyrfa unigol.
Buddsoddwyd y swm sylweddol o £280,000 yn y gwaith o ddatblygu ein pobl yn fewnol
ac yn allanol, a hynny er mwyn sicrhau bod ganddynt y sgiliau a’r wybodaeth briodol i
gyflawni eu rolau mewn modd effeithiol. Aeth yr Adran Datblygu Pobl a’r Sefydliadol ati
hefyd i adolygu Llwybrau Datblygu Sefydliadol, a sicrhaodd fod y cymwysterau gorfodol
a’r cymwysterau proffesiynol ehangach yn cael eu nodi ar gyfer pob rôl.
Cyflwynodd y Gwasanaeth fersiwn pump o’r PDR, Pro a Learn Pro. Cyflwynodd y system
newydd strategaeth e-ddysgu newydd yn y Gwasanaeth, a oedd yn cefnogi’r broses
o ddatblygu’r holl staff trwy well profiad dysgu cyfunol. Roedd y system yn darparu’r
fframwaith i alluogi’r Gwasanaeth i fodloni disgwyliadau esblygol cyfredol y rolau yn ein
gweithlu, yn ogystal â’r disgwyliadau yn y dyfodol.
Cyflwynwyd model partneriaid busnes a “blwch offer” Adnoddau Dynol yn rhan
o raglen wella. Nod y model hwn oedd uwchsgilio a grymuso ein harweinwyr a’n
rheolwyr i wneud penderfyniadau mwy amserol, gan felly sicrhau bod y Gwasanaeth
yn fwy effeithlon ac effeithiol o ran materion sy’n ymwneud â’n pobl. Cafodd gweithwyr
Adnoddau Dynol proffesiynol eu dynodi i ardaloedd rheoli ac adrannau i ddarparu
cymorth, cyngor ac arweiniad ar yr holl faterion sy’n ymwneud â phobl, a hynny er
mwyn meithrin datblygiad rheolwyr llinell lleol wrth iddynt gymhwyso materion yn
ymwneud â phobl. Nod y model hwn o ran darparu gwasanaeth oedd rhoi mwy o hyder
a chydnerthedd i reolwyr llinell wrth iddynt ddelio â materion yn ymwneud â rheoli pobl.
Yn dilyn y cyfnod ymgynghori â chyrff cynrychioliadol, cyflwynwyd Gweithdrefn Asesu
ddiwygiedig i asesu Ffitrwydd Diffoddwyr Tân. Parhaodd y weithdrefn ddiwygiedig i
gefnogi cyflogeion gweithredol yr oedd arnynt angen cymorth i gyflawni neu gynnal
eu ffitrwydd corfforol ar y safon gydnabyddedig. Roedd y weithdrefn, a gyflwynwyd yn
genedlaethol hefyd, yn cydnabod Asesiadau Iard Ymarfer ar gyfer y rheiny nad oeddent
yn gallu cyflawni’r safon ar eu cynnig cyntaf.
Roedd naw aelod o staff yn bresennol yn ystod y penwythnos Menywod yn y
Gwasanaeth Tân yng Ngholeg y Gwasanaeth Tân ym Moreton-in-March. Cymerodd y
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rhai a oedd yn bresennol ran mewn digwyddiadau efelychiadol ar raddfa fawr, yn ogystal
â gweithdai datblygiadol eraill, yn rhan o’u datblygiad personol a phroffesiynol.
Yn rhan o’n hymrwymiad i weithredu cadarnhaol, cynhaliwyd nifer o sesiynau blasu
ledled y Gwasanaeth, gyda’r nod o annog rhagor o fenywod i ystyried gwneud cais am
rolau diffoddwyr tân gweithredol. Cynhaliwyd sesiynau yn Hwlffordd, y Drenewydd,
Llandrindod, Coed-yr-iarll a Llanelli, gan ddenu dros 75 o gyfranogwyr. Cynhaliwyd
ymgyrch recriwtio amser cyflawn er mwyn cyflawni anghenion y Gwasanaeth o ran
cynllunio’r gweithlu. Ymhlith cyfanswm o 1,242 o ymgeiswyr, cafodd 39 o bersonél eu
penodi a’u dyrannu i orsafoedd ledled ardal y Gwasanaeth.
Cafodd darpariaeth gwybodaeth Llesiant Ariannol Neyber a benthyciadau llog isel
ar gyfer cyfuno dyledion eu hychwanegu at Hyb Buddion Cyflogeion iCom i wella
darpariaeth y buddion cyflogeion sydd ar gael i’r staff.

Cyfraniadau ein Gorsafoedd at Nod Strategol Pump, Ein Pobl:
Roedd personél wedi defnyddio’r cyfarpar ffitrwydd yn y Gorsafoedd i sicrhau eu bod yn
parhau’n ffit ar gyfer dyletswydd. Anogwyd y staff hefyd i gerdded neu feicio i’r gwaith,
lle bo hynny’n bosibl, er mwyn cynnal lefelau eu ffitrwydd a’u llesiant.
Anogwyd y defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle, ac aethpwyd ati i feithrin
ymwybyddiaeth i’r staff fynychu cyrsiau Cymraeg er mwyn dysgu neu ymarfer eu
sgiliau Cymraeg. Gweithiodd y Gorsafoedd hefyd gydag adran Adnoddau Dynol (AD)
y Gwasanaeth er mwyn helpu gyda’r broses o gyflwyno’r diweddariad Trawsnewid AD
newydd.
Parhaodd pob Gorsaf i gynnal ei “bwlch sgiliau” gan fynd ati i annog unigolion i gynnal
eu set sgiliau cyfredol trwy ddarparu cyfleoedd iddynt ddatblygu sgiliau newydd.
Sicrhaodd criwiau bod peiriannau ar gael trwy gydol y flwyddyn, gan fynychu nifer o
ddigwyddiadau hyfforddi. Roedd y sgiliau arbenigol sy’n ofynnol mewn Gorsafoedd
penodol ledled pob Ardal Reoli, er enghraifft sgiliau Cerdded mewn Dŵr, sgiliau Achub
Dŵr Cyflym, yn ogystal â’r ddarpariaeth o’r awyr, yn parhau i gydymffurfio’n llwyr gyda’r
holl hyfforddiant seiliedig ar gymhwysedd a oedd yn cael ei gynnal.
Roedd holl bersonél y gorsafoedd wedi cyflawni eu datblygiad personol trwy gwblhau
eu Hadolygiadau Datblygu Annibynnol, gan sicrhau bod pob unigolyn wedi cael y
cyfleoedd i wneud cynnydd yn eu rolau. Cafodd y dull mentora hefyd ei fabwysiadu yn
y Gorsafoedd, lle byddai unigolyn penodol, mwy profiadol yn cael ei ddynodi ar gyfer
recriwtiaid newydd i’w helpu gyda’u datblygiad.
Bu criwiau yn bresennol mewn nifer o ymarferion oddi ar dir yr Orsaf a sawl ymarfer
pwmp mawr (peiriannau tân) er mwyn gwella eu gwybodaeth weithredol yn barod ar

46

www.tancgc.gov.uk

Asesiad Perfformiad Blynyddol | 2019/2020

gyfer ymateb i ddigwyddiadau. Roedd parodrwydd gweithredol yn parhau wrth wraidd
eu holl hyfforddiant.
Cynhaliodd Gorsaf Dân Llandrindod diwrnodau ymwybyddiaeth o fenywod
llwyddiannus, lle cafodd tri ymgeisydd eu recriwtio o’r Orsaf ac o nifer o Orsafoedd eraill
ledled yr Ardal Reoli. Cynhaliwyd digwyddiadau recriwtio a nosweithiau agored mewn
nifer o Orsafoedd, gan ennyn tipyn o ddiddordeb ymhlith aelodau’r cyhoedd.

A wyddoch chi ein bod wedi gwneud y canlynol yn ystod 2019-2020?
Dechreuodd 23 o ymgeiswyr amser cyflawn eu prentisiaethau diffoddwyr tân gyda’r
Gwasanaeth.
Bu i ni ddarparu Hyfforddiant a Datblygiad i’r staff mewn nifer o feysydd, gan gynnwys:
Ymwybyddiaeth Ofalgar, Myers Briggs, Ymchwilio i Danau Lefel 1, Gwobr Sgiliau ar gyfer
Cyfiawnder mewn Addysg a Hyfforddiant, Sefydliad Arweinyddiaeth a rheoli Lefel 3 a
lefel 5, IOSH Rheoli’n Ddiogel, IOSH Gweithio’n Ddiogel. Roedd cyfanswm nifer y cyrsiau
a gyflwynwyd yn ystod y cyfnod yn 502.
Roeddem hefyd wedi asesu cyfanswm o 331 o bersonél gweithredol ar gyfer eu Sgiliau
Risg Gritigol er mwyn iddynt gynnal eu cymwyseddau gweithredol.

Nod Strategol Pump – Ein Pobl – Cyfrannu at Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015:
Cymru Lewyrchus:
Bydd y Gwasanaeth yn parhau i groesawu’r egwyddor o
ddatblygu cyflogeion newydd a chyflogeion presennol trwy
amrywiaeth o raglenni prentisiaeth a datblygu. Bydd hyn yn
sicrhau eu bod yn cael y cyfleoedd dysgu a datblygu gorau,
gyda llawer o hyn yn drosglwyddadwy i weithleoedd eraill
a’r cymunedau lle mae ein staff yn byw.

Cymru Gydnerth:
Bydd parhau i gynnal bwlch sgiliau critigol risg isel
yn sicrhau bod y staff gweithredol nid yn unig yn hyfforddi yn unol â Chanllawiau
Cenedlaethol a’r Ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, ond eu bod hefyd yn gymwys ac
yn effeithlon wrth gyflawni eu rolau ymateb. Bydd hyn, yn ei dro, yn galluogi personél
www.tancgc.gov.uk
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i ddarparu ymateb diogel ac effeithiol i’r cyhoedd ar adeg o angen, ac yn rhoi cyfle i
ddinasyddion a chymunedau adfer mewn modd mwy effeithiol.

Cymru Iachach:
Mae’r Gwasanaeth yn parhau i ymrwymo i ddarparu’r addysg, y cymorth a’r cyngor
angenrheidiol i’r holl weithwyr, er mwyn sicrhau eu bod nid yn unig yn cyrraedd y lefelau
ffitrwydd angenrheidiol yn rhan o ofynion gweithredol y rôl, ond hefyd yn sicrhau ffordd
fwy cytbwys o fyw o ran eu hiechyd a’u llesiant yn gyffredinol.

Cymru sy’n Fwy Cyfartal:
Bydd gwell cyfathrebu mewnol a pharhau i werthuso cyrsiau yn nodi cyfleoedd ar gyfer
datblygu ein pobl mewn modd mwy cyfannol i’w helpu i wireddu eu llawn botensial, ni
waeth beth fo’u cefndir na’u hamgylchiadau.

Cymru o Gymunedau Cydlynus:
Bydd sicrhau datblygiad cyfannol ar gyfer ein pobl trwy fentrau Llywodraeth Cymru sy’n
hyrwyddo dysgu ar draws sectorau, yn ogystal â datblygiad a chyrsiau sy’n ystyried ein
heffaith gyhoeddus fel Gwasanaeth, yn helpu i feithrin ymdeimlad o berthyn ac undod
ymhlith ein cymunedau.

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

Nod Strategol
Nod Strategol Pump
– Ein Pobl
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Nod Strategol Chwech

Ein Hadnoddau

Well Being of Future Generations (Wales) Act 2015
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Byddwn yn rheoli ein hasedau a’n hadnoddau mewn modd cyfrifol. Byddwn yn
archwilio cyfleoedd i wella effeithlonrwydd trwy weithio gyda sefydliadau eraill i rannu
swyddogaethau a lleihau dyblygu.

Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn?
Ein hasedau a’n hadnoddau yw’r seilwaith ffisegol sy’n eiddo i’r Awdurdod Tân ac,
yn gyffredinol, mae hynny’n cyfeirio at gerbydau, adeiladau a chyfarpar. Mae nifer y
Gorsafoedd Tân, ynghyd â’u lleoliadau, yn sicrhau ein bod yn gallu ymateb i argyfyngau
yn ein hardal yn gyflym ac mewn modd effeithlon. Mae angen i asedau’r Gwasanaeth
ymateb i risgiau newydd sy’n wynebu chwe sir Canolbarth a Gorllewin Cymru, er
enghraifft bygythiadau gan derfysgwyr, newid yn yr hinsawdd, risg gynyddol o lifogydd,
yn ogystal â gwasgariad a thwf y boblogaeth.
Mae’r ychydig flynyddoedd nesaf yn debygol o weld y sector cyhoeddus, gan gynnwys
y Gwasanaeth Tân ac Achub, yn wynebu rhagor o heriau i’r ffordd y mae’n gweinyddu
ac yn cyflenwi ei wasanaethau. Fforddiadwyedd fydd un o’r prif heriau ac, ochr yn
ochr â phob corff sector cyhoeddus arall, bydd asesiadau gwybodus o’r hyn y gall y
Gwasanaeth ei fforddio yn allweddol.
Ein nod yw cyflawni ein rhwymedigaethau mewn modd sy’n amlwg o safon fyd-eang,
gyda galluoedd sy’n cyd-fynd yn briodol ag anghenion ein Gwasanaeth, ein Cymunedau
a’n partneriaid. Mae angen dealltwriaeth gyfannol o’r sefydliad cyfan er mwyn darparu
gwasanaethau a chostau hirdymor cysylltiedig cyfalaf, gweithrediadau a gwaith cynnal
a chadw, ac mae hyn yn elfen hanfodol o’r broses rheoli asedau. Bydd yr ymagwedd
hon yn golygu y bydd yna lai o aflonyddwch o ran y gwasanaethau, canlyniadau mwy
rhagweladwy, a chyfanswm is o ran costau cylch oes, o gymharu ag ymateb adweithiol
i atgyweirio ac adnewyddu asedau; trwy hynny, darperir mwy o gysur a thryloywder ein
bod yn gwneud y defnydd gorau o’n hasedau a’n hadnoddau ar gyfer y cymunedau yr
ydym yn eu gwasanaethu.
Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y
canlynol:
•

Datblygu ein meysydd gwaith a’n seilwaith TGCh i gynnwys trefniadau gweithio
mwy hyblyg lle bo hynny’n bosibl.

•

Hyrwyddo’r defnydd o systemau meddalwedd cyfredol, gan gynnwys
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swyddogaethau Microsoft Office 365, Agresso (System Gwybodaeth Rheolaeth
Ariannol FMIS), System rheoli Asedau, Firewatch, ac ati.
•

Archwilio cyfleoedd i logi cerbydau am gyfnodau byr yn lle prynu cerbydau, er
mwyn asesu a allai hyn fod yn opsiwn mwy effeithlon ac effeithiol yn y dyfodol.

•

Sicrhau ein bod yn buddsoddi’n ddoeth trwy fonitro ac adolygu ein hasedau trwy
ein Grŵp Rheoli Cyfalaf ac Asedau Strategol a’n Fframwaith Rheoli Asedau.

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein Nod Strategol:
Cynhaliodd yr adran TG dreial llwyddiannus o systemau fideogynadledda newydd trwy
weithredu system fideogynadledda “Owl”, sydd wedi galluogi mwy o bobl i weithio o bell
a dileu’r angen iddynt deithio i gyfarfodydd. Cafodd system newydd ar gyfer archebu
ystafell gyfarfod ei chreu hefyd, er mwyn caniatáu rhagor o gyfleoedd i weithio o bell.
Roedd hyn, yn ei dro, wedi helpu i wella cynhyrchiant ein pobl, lleihau ôl troed carbon
y Gwasanaeth, yn ogystal â’i gysylltiad â risgiau ar y ffordd, ac, at hynny, wedi cefnogi
ymagwedd y Gwasanaeth at gynaliadwyedd trwy ddarparu llai o angen i deithio, ynghyd
â phresenoldeb uwch gan unigolion na allai fod yn bresennol yn bersonol.
Cynhaliodd adran TGCh y Gwasanaeth hefyd brosiect i archwilio’r posibilrwydd o
drawsnewid y fewnrwyd o fod yn system “ar y safle” i’r “cwmwl”, a fydd yn gwneud
defnydd o’r dechnoleg y mae Office 365 yn ei darparu i’r Gwasanaeth. Sicrhaodd y
prosiect fod y system newydd yn gwneud defnydd llawn o’r nodweddion diweddaraf
sydd ar gael, yn ogystal â’r dechnoleg a oedd yn cysylltu rhannau gwahanol Office 365 â
system fewnrwyd SharePoint y Gwasanaeth.
Cynhaliwyd trafodaethau â Chyngor Sir Caerfyrddin i symud ymlaen â gwelliannau
i Agresso, sy’n cynnwys Swyddogaeth Cyfriflyfr Cyffredinol, a system Credydwyr a
Dyledwyr. Aed ati hefyd i boblogi System Rheoli Asedau CIPFA â gwybodaeth ar gyfer y
Gofrestr o Asedau Sefydlog, a gynhaliwyd cyn hynny ar daenlenni. Aeth y system yn fyw
ar gyfer diwedd cyfrifon 2019-2020.
Parhaodd y Grŵp Rheoli Cyfalaf ac Asedau Strategol i gwrdd yn rheolaidd i fonitro’r
rhaglen gyfalaf ac i sicrhau bod y rhaglen yn cyd-fynd â’r Fframwaith Rheoli Asedau
a’r Strategaeth Gyfalaf, fel ei gilydd. Rhoddwyd gwybodaeth i’r Grŵp o gyfarfodydd
rheolaidd i fonitro’r gyllideb ac o drafodaethau a gynhaliwyd â Rheolwyr Prosiectau i
drafod fforddiadwyedd cyffredinol. Anogodd hyn her gadarn o’r prosiectau, y ceisiadau,
yr amcangyfrifon o’r costau, a’r gwaith proffilio a chyllido, a defnyddiwyd y canlyniadau i
lywio’r Rhaglen Gyfalaf a’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig.
Gwnaed gwaith mewn perthynas â chyflwyno system Telemateg trafnidiaeth newydd
a fydd yn gwella gallu’r Gwasanaeth i fesur y defnydd a wneir o’r fflyd. Roedd y system
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yn cefnogi’n uniongyrchol yr amcan o allu lleihau maint y fflyd a symud tuag at logi
am gyfnod byr ar alwad, trwy alluogi’r Gwasanaeth i leihau maint y fflyd mewn modd
strategol hen unrhyw effeithiau andwyol.
Parhaodd Adran Ystadau y Gwasanaeth i resymoli gofynion y rhaglen mân-waith
sydd yn Rhaglen y Gyllideb Gyfalaf, a sicrhaodd gwerth am arian o ran adnewyddu ac
atgyweirio trwy gydbwyso anghenion heddiw â gofynion y dyfodol.

Cyfraniadau ein Gorsafoedd at Nod Strategol Chwech: Ein
Hadnoddau
Defnyddiwyd y system Rappel i sicrhau bod argaeledd Gorsafoedd yn cael ei gynnal,
er mwyn darparu’r gwasanaeth angenrheidiol i amddiffyn ein cymunedau lleol.
Defnyddiwyd RedKite i sicrhau bod yr holl gofnodion prawf yn cael eu cynnal ar gyfer
peiriannau tân, Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) a phobl maes arall o’r stoc y mae’r
system yn ei gwmpasu. Cafodd lefelau’r stoc mewn Gorsafoedd eu lleihau a’u monitro,
gan sicrhau bod prosesau archebu yn cael eu symleiddio ac nad oedd y gwaith o
archebu eitemau yn cael ei ddyblygu.
Aeth y Gorsafoedd ati i hyrwyddo galluedd ac argaeledd cyfarpar a cherbydau arbenigol
y Gorsafoedd, ynghyd â sgiliau cysylltiedig y staff, gan helpu i ddatrys digwyddiadau
mewn modd effeithiol ledled ardal y Gwasanaeth. Cafwyd cydymffurfedd 100% o ran
cynnal profion ar yr holl gyfarpar, a chynhaliwyd archwiliadau rheolaidd o’r cyfarpar, yn
ogystal â gwaith cynnal a chadw yn ôl y gofyn.
Roedd cynllunio parhad yn parhau i fod yn ffocws ar lefel y Gorsafoedd, lle cafodd
unigolion eu nodi a’u datblygu mewn rolau unigol. Roedd hyn yn galluogi pob Ardal
Reoli i ychwanegu at ei chydnerthedd gweithredol a sicrhau bod y Gorsafoedd ar gael
cymaint â phosibl a’u bod yn effeithiol.

A wyddoch chi ein bod wedi gwneud y canlynol yn ystod 2019-2020?
Roeddem wedi sefydlu sianeli cyfathrebu â Chyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer datblygu a
gwella system Agresso y Gwasanaeth.
Roeddem wedi cwblhau’r gwaith o weithredu System Rheoli Asedau CIPFA yn
llwyddiannus, ac mae’r system wedi cael ei defnyddio i baratoi’r datgeliadau Eiddo,
Peiriannau a Chyfarpar yn y Datganiad o Gyfrifon ar gyfer 2019-2020.
Bu i’r Grŵp Rheoli Cyfalaf ac Asedau Strategol gwrdd yn rheolaidd, a chafodd y rhaglen
gyfalaf ei hadolygu mewn modd beirniadol o ran cyflawni ac ariannu’r prosiect, fel ei
gilydd, gan arwain at raglen pum mlynedd sy’n realistig ac y mae modd ei chyflawni.
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Nod Strategol Chwech – Ein Hadnoddau – Cyfrannu at Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015:
Cymru Lewyrchus
Bydd y Gwasanaeth yn cyfrannu at Gymru Lewyrchus
trwy ystyried arferion gwaith mwy effeithiol er mwyn
cynyddu cynhyrchiant a gwneud y defnydd gorau
o adnoddau, a hynny wrth archwilio cyfleoedd i
ddatblygu ein pobl ymhellach i fod yn ddinasyddion
byd-eang. Trwy reoli ein hasedau mewn ffordd well,
fwy costeffeithiol a mwy effeithlon wrth i ni adeiladu
ar berthnasoedd presennol a chwilio am gyfleoedd
newydd a fydd yn sicrhau’r budd mwyaf posibl i’r
gymuned, byddwn yn gwella ein cyfraniad at yr
economi leol ac yn lleihau costau i gymdeithas.

Cymru Gydnerth:
Bydd gweithredu argymhellion y broses o Adolygu’r Gwasanaeth yn sicrhau bod yr holl
agweddau ar Ddarparu Gwasanaethau yn cael eu hoptimeiddio, a hynny trwy’r defnydd
effeithlon ac effeithiol o adnoddau ffisegol a dynol, gan ddarparu cydnerthedd i’r
cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Trwy fanteisio i’r eithaf ar ein fframwaith rheoli
asedau, a chynnwys partneriaid mewn opsiynau yn y dyfodol, byddwn yn ein cryfhau
ein gallu ein hunain a gallu ein holl bartneriaid i wasanaethu cymunedau Cymru mewn
ffordd well.

Cymru sy’n Fwy Cyfartal:
Bydd archwilio cyfleoedd ar gyfer datblygu ein pobl mewn modd mwy cyfannol i’w
helpu i wireddu eu llawn botensial, ni waeth beth fo’u cefndir na’u hamgylchiadau, yn
cyfrannu at Gymru sy’n fwy cyfartal.

Cymru o Gymunedau Cydlynus:
A Wales of Cohesive Communities will be contributed to through the use of existing
community-based facilities and partnership working, as well as by connecting with
new organisations and sectors where common purposes can be explored. This will help
foster a sense of belonging and unity amongst our well-connected communities.
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CYMRU O GYMUNEDAU CYDLYNUS
Cyfrannir at Gymru o Gymunedau Cydlynus trwy ddefnyddio cyfleusterau yn y gymuned
a gweithio mewn partneriaeth, yn ogystal â thrwy gysylltu â sefydliadau a sectorau
newydd lle gellir archwilio dibenion cyffredin. Bydd hyn yn helpu i feithrin ymdeimlad o
berthyn ac undod ymhlith ein cymunedau sydd â chysylltiadau da.

Nod Strategol
Nod Strategol
Chwech – Ein
Hadnoddau.
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Rhagor o wybodaeth.
Mae ein gwefan yn cynnwys gwybodaeth fanylach am y meysydd y sonnir amdanynt yn
y ddogfen hon.
Yn Adran Perfformiad ein gwefan, ceir gwybodaeth am y canlynol:
•

Cynlluniau Corfforaethol

•

Asesiadau Perfformiad Blynyddol

•

Adroddiadau Ymgynghori

•

Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru

•

Adroddiadau ar Ddangosyddion Perfformiad Cymru

•

Y Siarter Ymateb i Danau mewn Anheddau ar gyfer Cymru Gyfan

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

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

Gofyn am Archwiliad Diogelwch Rhag Tân yn y
Cartref
Gallwch wneud cais am archwiliad diogelwch rhag tân yn y cartref ar eich cyfer chi
eich hun, ar gyfer perthynas dibynnol neu ar gyfer cymydog, a hynny trwy gysylltu â’r
Gwasanaeth ar 0800 169 1234 neu trwy fynd i www.tancgc.gov.uk

Dilynwch ni ar:
Facebook: facebook.com/mawwfire
Instagram: mawwfire_rescue
Twitter: @mawwfire
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Atodiad 1
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – Datganiad
Cynnydd
Mae’r Gwasanaeth wedi parhau i goleddu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015 er iddi gael ei chyflwyno, ac rydym yn croesawu ein dyletswyddau o dan
y Ddeddf. Mae’r Ddeddf yn gyfle gwych i gynyddu a chryfhau ein gwaith cydweithredol
â sefydliadau partner ymhellach, a hynny er mwyn diwallu anghenion y cymunedau yr
ydym yn eu gwasanaethu yn well.
Trwy gyflwyno’r Ddeddf a’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, sefydlwyd dull
gweithredu cyson ledled y chwe Awdurdod unedol, gan leihau dyblygu a rhoi cyfle i
bartneriaid gyflawni diben cyffredin trwy wir gydweithrediad er budd ein cymunedau.
Mae gennym o hyd gynrychiolaeth ar lefel Cyfarwyddwyr ar bob un o’r chwe Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus yn ein hardal, ynghyd â Chadeirydd a Dirprwy Gadeirydd yr
Awdurdod, sy’n cynrychioli’r Gwasanaeth ar dri Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yr un.
Ar ben hynny, mae ein Penaethiaid Ymateb yn cynrychioli’r Gwasanaeth ar yr is-grwpiau
sy’n eistedd o dan Grwpiau Craidd y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.
At hynny, cafodd Amcanion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus eu cynnwys yn ethos y
gwasanaethau a ddarparwn er mwyn datblygu a gwella iechyd a llesiant y cymunedau
yr ydym yn eu gwasanaethu, a hynny er budd ehangach a chynhwysol ein cymunedau.
Er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth y staff o’r ddeddfwriaeth, trosglwyddwyd
gwybodaeth am y Ddeddf a gwaith y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ledled y
Gwasanaeth mewn amryw o fforymau, er enghraifft y Tîm Arweinyddiaeth Weithredol,
Tîm Arwain y Gwasanaeth, Cyfarfodydd y Gyfarwyddiaeth a Fforymau Ymateb.
Wrth bennu ein Hamcanion Gwella a Llesiant yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 20192024, roeddem wedi cynnal gweithdai ar gyfer Aelodau’r Awdurdod Tân, Undebau Llafur
a Phenaethiaid Adrannau, a hynny er mwyn annog ymwybyddiaeth o’r Ddeddf, a sicrhau
bod ein Hamcanion yn cyd-fynd â’r Ddeddf.
Aethom ati i sicrhau bod ein Hamcanion Gwella a Llesiant yn cyfrannu at ofynion y
Ddeddf Llesiant, gan ddangos yn ein hadroddiadau Perfformiad a Gwelliant chwarterol
y modd yr oedd pob un o Amcanion Gwella a Llesiant y Gwasanaeth yn bodloni’r saith
Nod Llesiant.
Mae ein Cynllun Corfforaethol yn cynnwys delweddau sy’n nodi pa Nodau Llesiant y
mae ein Hamcanion Gwella a Llesiant yn cyfrannu atynt. Mae hwn hefyd ar gael ar ffurf
poster. Mae ein Cynllun Corfforaethol hefyd yn amlygu’r cydberthynas rhwng y Nodau
Llesiant a’n Hamcanion Gwella a llesiant.
www.tancgc.gov.uk
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Mae gweithio mewn partneriaeth wedi parhau i esblygu yn y Byrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus a’u his-grwpiau. Mae hyn yn cynnwys y Grŵp Strategaeth Heneiddio’n Dda,
lle mae nifer o sefydliadau partner, er enghraifft yr Awdurdod Lleol, y Bwrdd Iechyd,
Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau a
Tai Tarian, yn cydweithio i fynd i’r afael â materion megis lleihau nifer y cwympiadau,
datblygu cymunedau sy’n ystyriol o oedran, lleihau nifer y troseddau sy’n targedu pobl
hŷn yn benodol, a lleihau nifer yr achosion o unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol
diangen.
Trwy weithio gyda sefydliadau partner, gallwn drafod materion tebyg i’r rhai uchod er
mwyn nodi mentrau amlasiantaethol sydd er budd ein cymunedau lleol.
Parhawyd i wneud cynnydd da tuag at gydweithredu ar draws ffiniau Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus ar faterion penodol, e.e. Profiadau Niweidiol yn ystod
Plentyndod (ACEau), a threfnwyd cyfarfodydd rhanbarthol o’r Byrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus, gyda chynrychiolaeth o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys, i
drafod sut y gallant gydweithio i fynd i’r afael â meysydd gwaith cyffredin.

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

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

•

Trwy Gynllun Copïwr Cymru, bydd y gwasanaeth yn elwa ar brisiau papur mwy
sefydlog gan, ar yr un pryd, helpu i sicrhau llesiant cenedlaethau’r dyfodol a
chefnogi Economi Cymru.

•

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

•

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

•

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

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

•

Trwy fanyleb ei dendrau, mae’r Gwasanaeth yn sicrhau bod pob datblygiad
adeiladu newydd a phob achos o ôl-ffitio cyfleusterau cyfredol yn ystyried
ffynonellau ynni adnewyddadwy a deunyddiau wedi’u hailgylchu.

•

Mae’r Gwasanaeth wedi penodi prentisiaethau yn ei Adran Technoleg
Gwybodaeth a Datblygu Pobl a’r Sefydliad.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Mae cynllun Cycle2Work yn gynllun di-dreth i ddarparu beiciau ar gyfer teithio
i’r gwaith sydd ar gael i holl weithwyr y Gwasanaeth, gan felly annog gweithwyr i
feicio i’r gwaith.
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•

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

•

Mae’r Gwasanaeth yn sefydliad sy’n ystyriol o ddementia, ac mae ganddo nifer o
Gyfeillion Dementia yn y Gwasanaeth.

•

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

•

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

•

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