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EIN
POBL
Nod Strategol 1:    
Byddwn yn sicrhau bod gan ein sta� yr 
wybodaeth a’r sgiliau y mae arnynt eu 
hangen i ddarparu a datblygu ein 
gwasanaethau mewn modd diogel. 
Byddwn yn sicrhau bod ein sta� yn 
gynrychiadol o'r cymunedau y maent yn 
eu gwasanaethu, a'u bod yn cael eu 
cefnogi gan y Gwasanaeth o ran eu 
hiechyd a'u llesiant.

EIN
CYMUNEDAU
Nod Strategol 2:   
Byddwn yn parhau i ymgysylltu â, 
addysgu a chefnogi ein cymunedau
er mwyn helpu i sicrhau eu
bod yn cadw'n ddiogel,
yn iach ac yn �yniannus.

EIN
HAMGYLCHEDD
Nod Strategol 3:   
Byddwn yn gwella ein per�ormiad 
amgylcheddol yn barhaus, yn ogystal â'r 
e�aith y mae'r Gwasanaeth yn ei chael 
ar yr amgylchedd, a hynny trwy
ein gweithgareddau gweithredol
a'n dyletswyddau o ddydd
i ddydd, fel ei gilydd. 

EIN
DYSGU
Nod Strategol 4:   
Byddwn yn archwilio �yrdd newydd o 
weithio er mwyn gwella'r Gwasanaeth 
Tân trwy ddysgu gan ein hunain a chan 
bobl eraill.

Yn ystod 2021/22 
byddwn yn:
   

Ysbrydoli cydgynhyrchu – 
datblygiad pawb;
   
Cefnogi iechyd a llesiant 
ein pobl i'w helpu i deimlo'n 
hapus yn y gwaith ac i 
feithrin cydnerthedd 
personol. 

Yn ystod 2021/22 
byddwn yn:
   

Canolbwyntio ar ein 
partneriaethau â 
rhanddeiliaid;   
Gwella ein negeseuon 
allweddol a'n dulliau o 
gyfathrebu â'n cymunedau.

Yn ystod 2021/22  
byddwn yn:
   

Lleihau allyriadau carbon y 
Gwasanaeth;  
Lleihau faint o ddŵr sy'n cael 
ei ddefnyddio ledled 
Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin 
Cymru, gan ymchwilio i 
gyfleoedd ar gyfer arbed dŵr. 

Yn ystod 2021/22 
byddwn yn:
   

Datblygu ac ymgor�ori 
seilwaith TG sy'n cefnogi 
�yrdd newydd o weithio ac 
sy'n defnyddio technoleg i 
leihau'r perygl i ddi�oddwyr 
tân trwy'r �ordd yr ydym yn 
cyflwyno gwybodaeth 
iddynt;    
Parhau i ymgor�ori �orwm 
syniadau sy'n archwilio 
syniadau ac awgrymiadau 
gan y sta�; gan roi iddynt 
lais i siapio'r Gwasanaeth. 




