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Cyflwyniad 

 

Rydyn ni eisiau bod yn un o'r 

gwasanaethau tân ac achub gorau yn y 

byd. 

 

Rydyn ni eisiau gwneud Cymru yn lle 

gwell.  

 

Mae COVID-19 yn golygu yr oedd yn 

rhaid i ni weithio'n gyflym iawn i newid y 

ffordd rydyn ni'n gwneud pethau. Rydyn 

ni wedi dysgu llawer am ddefnyddio 

digidol yn lle teithio.  

 

Dywedwch wrthyn ni beth rydych chi'n 

meddwl am ein cynllun. 
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Pwy ydyn ni? 

 
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub 

Canolbarth a Gorllewin Cymru yn 

cynnwys ardal fawr: 

 

 

Mae gennym ni 58 o Orsafoedd Tân 

 

Mae gennym ni 1,366 o staff. 
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Mae gennym ni 4 rheolwr uwch. 

 

Mae gennym ni Fwrdd o 25 o bobl sydd 

wedi cael eu hethol. 

 

Mae'r Bwrdd a'r rheolwyr i gyd yn gweithio 

ar y cyd i sicrhau ein bod ni'n rhedeg 

gwasanaeth da.  
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Beth rydyn ni'n gwneud? 

 Rydyn ni'n: 

 
• delio gydag argyfyngau fel tân, 

damweiniau a llifogydd. 

 
• gweithio gyda phobl i atal 

argyfyngau. 

 
• gweithio mewn ysgolion i ddysgu 

diogelwch i blant. 

 

Rydyn ni wedi gweithio'n galed i dorri'r 

nifer o argyfyngau.  

 

Rydyn ni wedi gweithio'n galed fel bod llai 

o bobl yn cael eu hanafu neu eu lladd. 
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Dros y pum mlynedd ddiwethaf (o Ebrill 

2015 i Fawrth 2020), rydyn ni wedi: 

 

• mynd i 2,811 o danau mewn tai. 

 

• mynd i 4,863 o ddamweiniau ffordd. 

 

• mynd i 1,719 o lifogydd. 

 

• gwneud 85,682 o Wiriadau 

Diogelwch Tân mewn Cartrefi.  
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• siarad â 186,615 o blant a phobl ifanc

am ddiogelwch.

• mynd i 12,496 o achosion meddygol.

• cymryd 120,077 o alwadau brys.

• archwilio 10,000 o fusnesau.

Mae'n costio £4 y mis  i bob person yn 

ein cymunedau i ni wneud hyn i gyd. 
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Beth sydd yn y cynllun yma? 

 

Rydyn ni eisiau gwella 4 peth.  

Mae'r cynllun yma yn dweud wrthych chi 

amdanyn nhw. 

 
• Ein pobl  

 
• Ein cymunedau  

 
• Ein hamgylchedd 

 
• Ein dysgu 
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Mae'n rhaid i ni wneud beth mae Deddf 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei 

ddweud. Mae'n cynnwys: 

 
• 5 ffordd y mae'n rhaid i ni weithio 

 
• 7 nod llesiant y mae'n rhaid i ni weithio 

tuag atynt 

 
Rydyn ni'n dweud sut y byddwn ni'n gwneud 

y pethau hyn ar dudalennau 25 i 31. 

 
Mae'n rhaid i ni ysgrifennu cynlluniau eraill 

hefyd. Mae rhestr o'r rhain ar dudalennau 32 i 

33.  
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Targed 1: Ein Pobl 

 

Am y targed hwn  

 

Mae angen i ni: 

 

• gyflogi'r bobl iawn. 

 

• rhoi'r sgiliau iawn i bobl. 

 

 

• gwneud yn siŵr bod pobl o bob 

cefndir yn gweithio i ni. 

 

Bydd gwneud hyn yn iawn yn arbed arian 

ac yn rhoi gwasanaeth gwell i bobl. 
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Rydyn ni eisiau gweithio gyda staff i 

benderfynu sut i wneud hyn.  

 

Rydyn ni'n cefnogi staff i fod yn iach ac yn 

hapus.  Dyma ddwy enghraifft: 

 

• Gall staff gael cymorth gan brosiect 

Golau Glas MIND. 

 

• Rydyn ni'n gweithio i atal trais a 

chamdriniaeth yn erbyn menywod. 

 

Rydyn ni eisiau i staff deimlo'n rhydd i fwrw 

ymlaen gyda'u swyddi.    
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Gweithredoedd 

 

Byddwn ni'n: 

 

• ysgrifennu i lawr beth rydyn ni wedi 

dysgu yn ystod y pandemig COVID-

19. 

 

• Sicrhau bod yr holl staff yn cael eu 

gwerthfawrogi ac y gallant leisio eu 

barn. 

 

• sicrhau bod yr holl staff yn cael y 

cyfle i ddatblygu eu sgiliau. 

 

• gweithio allan sut i gefnogi staff i fod 

yn iach ac yn hapus.  
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• cefnogi staff gydag iechyd corfforol 

ac iechyd meddwl. 

 

• cael eiriolwyr iechyd.  

 

• hyfforddi rheolwyr i gefnogi llesiant eu 

staff. 

 

• gwirio a yw'r hyn rydyn ni'n ei wneud 

yn helpu staff i fod yn fwy iach a 

hapus. 
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Targed 2: Ein Cymunedau  

 Am y targed hwn 

 

Y peth mwyaf pwysig i ni yw bod 

cymunedau'n ddiogel ac yn iach. 

 

Os byddwn ni'n gwneud ein gwaith 

diogelwch yn iawn, bydd llai o 

argyfyngau. 

 

Rydyn ni'n gweithio gyda'r cyngor a'r 

heddlu ar waith diogelwch.  

 

Mae Sbarc yn gymeriad cartŵn sy'n 

dysgu plant am ddiogelwch tân. 
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Gweithredoedd 

 

Byddwn ni'n: 

 

• gweithio gyda'n partneriaid yn well. 

 

• rhannu gwybodaeth yn well gyda'n 

partneriaid. 

 

• gofyn i Fusnes Cymru helpu ni i wella 

wrth brynu gan gwmnïau bach lleol. 

 

• sicrhau bod ein negeseuon 

diogelwch yn ddiweddar. 

 

• cyfathrebu'n well gyda 

chymunedau lleol. 
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• gwirio ein bod yn cyflwyno'r 

gwasanaethau y mae eu hangen ar 

ein cymunedau. 

 

• cael mwy o wirfoddolwyr i helpu 

gyda hyn. 
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Targed 3: Ein Hamgylchedd 

 Am y targed hwn  

 

Rydyn ni wedi ysgrifennu cynllun am hwn.  

Ei enw yw'r Cynllun Cynaladwyedd a'r 

Amgylchedd. Mae'r cynllun ar ein gwefan 

ni.  

 

Mae'n bwysig i ni i ofalu am y planed. Rydyn 

ni'n gweithio'n galed ar hyn yn barod.  

 
Mae angen i ni wneud defnydd da o'r haul 

a'r glaw.  

 

Rydyn ni wedi prynu cerbydau sy ddim yn 

dibynnu ar betrol a disel. 

 

Rydyn ni wedi ennill lefel uchaf Safon 

Rheolaeth Amgylcheddol y Ddraig Werdd.  

Ond rydyn ni eisiau gwneud yn well byth. 
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Gweithredoedd 

 
Cyn i ni wneud unrhyw beth, byddwn ni'n 

meddwl am ba effaith y bydd yn ei chael ar 

y planed. 

 Byddwn ni'n: 

 

• gwirio faint o ddŵr ac ynni rydyn ni'n 

defnyddio. 

 

• gwirio a yw'r cwmnïau rydyn ni'n prynu 

pethau ganddynt yn edrych ar ôl yr 

amgylchedd. 

 

• gweithio'n galed i ddefnyddio llai o 

ynni 
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• defnyddio llai o betrol a disel. Cael 

mwy o feiciau a cherbydau trydan.  

 

• defnyddio mwy o ynni 

adnewyddadwy. Er enghraifft, byddwn 

ni'n cael paneli solar. 

 

• gosod mesuryddion dŵr i'n hannog i 

ddefnyddio llai o ddŵr. 

 

• ceisio defnyddio mwy o ddŵr glaw, ac 

ailddefnyddio dŵr. 
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Targed 4: Ein Dysgu 

 Am y targed hwn 

 

Mae angen i newid sut rydyn ni'n gwneud 

ein gwaith swyddfa a'n gwaith cyfrifiadur. 

 

Weithiau, dydy systemau cyfrifiadur ddim 

yn gweithio'n dda gyda'i gilydd. 

 

Rydyn ni eisiau defnyddio cyfrifiaduron yn 

well. 

 

Rydyn ni'n meddwl y bydd gwneud hyn 

yn helpu ni i: 

 

• gasglu data'n well fel y gallwn ni 

gynllunio'n well. 
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• defnyddio cyfrifiaduron yn well pan 

fyddwn yn mynd i argyfyngau. Bydd 

hynny'n cadw'r diffoddwyr tân a'r 

cyhoedd yn fwy diogel. 

 
• gweithio'n fwy effeithlon. 
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Gweithredoedd 

 Byddwn ni'n: 

 

• gwella ein systemau cyfrifiadur fel ein 

bod ni'n cyfathrebu'n well. 

 

• gwella ein systemau cyfrifiadur fel 

bod gennym ni wybodaeth well i'n 

helpu i gynllunio gwasanaethau. 

 

• parhau i gael fforwm staff lle gall staff 

roi eu syniadau i ni. 
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Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol 

 

Mae'n rhaid i bopeth yn y cynllun hwn ein 

helpu ni i wneud beth mae Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei ddweud. 

 

Mae hynny'n golygu bod yn rhaid i ni 

feddwl am: 

 

• sut rydyn ni'n gweithio. Yr enw ar hyn 

yw y 5 ffordd o weithio. 

 

• gwella llesiant. Mae 7 nod llesiant. 
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Y 5 ffordd o weithio. 

 

Tymor Hir  

• Rydym ni'n gwneud cynlluniau tymor 

hir ar gyfer ein gwasanaethau. 

• Rydyn ni'n meddwl am risgiau tymor hir. 

• Byddwn ni'n torri ein defnydd o ddŵr 

ac ynni. 

• Rydyn ni'n gwneud pethau nawr i 

sicrhau bod gennym ni staff sydd â'r 

sgiliau iawn yn y dyfodol. 

 

 

Atal  

• Rydyn ni'n defnyddio cyfrifiaduron i 

weithio allan beth yw'r pethau 

pwysicaf i'w gwneud. 

• Rydyn ni'n gwirio a ydyn ni'n defnyddio 

mwy o ddŵr neu ynni nag y mae eu 

hangen. 

• Rydyn ni'n dysgu pobl i fod yn fwy 

diogel.  
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Integreiddio 

• Rydyn ni'n gwella ein systemau

cyfrifiadur.

• Rydyn ni'n gweithio i ddeall ein

cymunedau a beth mae ei angen arnyn

nhw.

• Mae ein holl gynlluniau'n ffitio gyda'i

gilydd.

• Mae ein cynlluniau'n ffitio gyda

chynlluniau gwasanaethau a sefydliadau

eraill.

• Mae staff yn deall beth mae'n golygu i

weithio er budd y cyhoedd, yn hytrach

nag er elw.

Cydweithio 

• Rydyn ni'n cydweithio gyda'r

gwasanaethau tân ac achub eraill yng

Nghymru.

• Rydyn ni'n gweithio gyda gwasanaethau

lleol i sicrhau bod negeseuon diogelwch

yn cyrraedd cymunedau.

• Rydyn ni'n rhannu beth rydyn ni'n

gwybod.
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Cymryd rhan 

• Rydyn ni'n gofyn i bobl beth yw eu barn

nhw.

• Rydyn ni'n gwrando ar beth mae pobl yn

dweud.

• Rydyn ni'n sicrhau bod y bobl iawn yn

gwneud y gwaith yma i ni.
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Y 7 nod llesiant 

Cymru Lewyrchus 

Byddwn ni'n: 

• hyfforddi staff ac yn cynnig 

prentisiaethau.

• defnyddio cyfrifiaduron fel y gallwn ni 

redeg gwasanaethau gwell am lai o 

arian.

• helpu gwneud cartrefi'n fwy diogel.

• gwneud busnesau a chartrefi'n fwy 

diogel.

• gwario ein harian mewn cymunedau 

lleol.

• defnyddio llai o danwydd.
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Cymru Gref 

Byddwn ni'n: 

• defnyddio technoleg newydd sy'n 

well i'r amgylchedd. 

• rhannu ein hadeiladau pan allwn ni. 

• gofalu am fannau gwyrdd ar ein tir ni. 

• sicrhau bod staff yn gwneud eu 

swyddi'n dda, fel bod cymunedau'n 

ailsefydlu'n fwy cyflym ar ôl 

argyfyngau. 

• cefnogi pobl a busnesau i fod yn fwy 

diogel, fel na fydd angen cymaint o 

gymorth arnyn nhw gan 

wasanaethau cyhoeddus. 

 

Cymru Iachach 

Byddwn ni'n: 

• mynd yn ddigidol fel y gallwn ni 

gefnogi pobl yn well. 

• helpu i atal tanau a damweiniau. 

• gwella ansawdd aer trwy newid y 

ffordd rydyn ni'n gweithio. 

• cefnogi ein staff i fod yn iach ac yn 

heini. 
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Cymru o Gymdogion 

Byddwn ni'n: 

• mynd yn ddigidol. 

• gweithio gyda gwasanaethau eraill. 

• defnyddio mwy o adeiladau 

cymunedol. 

• ei gwneud hi'n fwy hawdd i 

ardaloedd sydd ag enw drwg weithio 

gyda ni. 

• dod ynghyd gyda phobl eraill i 

gynllunio sut i gadw cymunedau'n 

fwy diogel. Er enghraifft, byddwn ni'n 

chwilio am leoedd diogel i osod 

pwyntiau gwefru ceir trydan.  

 

Cymru sy'n Fwy Teg 

Byddwn ni'n: 

• sicrhau mai cefnogi pobl agored i 

niwed yw ein prif flaenoriaeth. 

• rhoi cyfle i'n holl staff gael dyrchafiad. 
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Cymru Gymraeg 

Byddwn ni'n: 

• annog pobl i ddefnyddio'r Gymraeg. 

• ceisio cynnig ein gwasanaethau yn 

Gymraeg. 

• cefnogi staff i ddysgu'r Gymraeg. 

 

 

 

Cymru Fyd-eang 

Byddwn ni'n: 

• gweld a allwn ni ofalu am yr 

amgylchedd yn well. 

• cefnogi cymunedau lleol i ofalu am 

yr amgylchedd yn well. 
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Ein cynlluniau eraill 

 

Rydych chi'n darllen ein prif gynllun. Ei 

enw yw'r cynllun corfforaethol.  

Dyma rywfaint o wybodaeth am ein 

cynlluniau eraill. 

 

 

Asesiad Perfformiad Blynyddol   

• Rydyn ni'n cyhoeddi hwn ym mis 

Hydref bob blwyddyn.  

• Mae'r cynllun yma yn dweud wrthym 

ni a'n cymunedau pa mor dda oedd 

ein perfformiad.  

 

 

Cynllun Cynaladwyedd a'r Amgylchedd   

• Mae'r cynllun yma yn dweud beth 

fyddwn ni’n gwneud i helpu'r 

amgylchedd. 

• Byddwn ni'n torri i lawr ar wastraff ac 

yn ceisio dod o hyd i ffyrdd newydd o 

wneud pethau. 
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Cynllun Cydraddoldeb Strategol   

• Mae'r cynllun yma yn ymwneud â 

thrin pobl yn gyfartal ac yn deg. 

Mae'n cynnwys ein staff a'r bobl 

rydyn ni'n eu helpu neu'n gweithio 

gyda nhw. 

 

Iaith Gymraeg  

• Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg 

wrthym ni i roi rhai pethau 

ychwanegol yn y cynllun hwn. Rydyn 

ni wedi gwneud hwn. 

 

I ddarllen y cynlluniau eraill hyn, ewch i'n 

gwefan; www.mawwfire.gov.uk  

 

  

http://www.mawwfire.gov.uk/
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Mwy o wybodaeth   

 

Mae llawer o wybodaeth ar ein gwefan. 
 

www.mawwfire.gov.uk 

 

Ffoniwch 

0370 6060699  

 

Ysgrifennwch 

Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub 

Gorllewin Cymru, Heol Llwyn Pisgwydd, 

Caerfyrddin  

SA31 1SP 

 

E-bost  

mail@mawwfire.gov.uk  

 

Gofynnwch i ni os ydych chi eisiau'r cynllun 

yma mewn iaith arall, neu mewn sain. 

http://www.mawwfire.gov.uk/
mailto:mail@mawwfire.gov.uk
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Cafodd y fersiwn darllen hawdd hwn ei 

greu gan  

Planet Easy Read. 

 

Rydyn ni'n defnyddio Ffotosymbolau 

 


