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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 y staff yn 
gynrychioliadol 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. 

Ble’r ydym ni ‘nawr?  

Y llynedd, roeddem wedi canolbwyntio ar ysbrydoli cydgynhyrchu, 
cynnwys pawb, a oedd yn ceisio sicrhau bod yr holl staff yn teimlo 
eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u grymuso, a bod eu hadborth a’u 
barn yn cael eu cydnabod, a bod rhywrai yn gweithredu ar yr adborth 
hwnnw. Yn dilyn llwyddiant hyn, rydym wedi dewis parhau â’r thema 
hon trwy edrych ar gydgynhyrchu, datblygu pawb. Bydd y dull hwn 
nid yn unig yn nodi ac yn manteisio i’r eithaf ar botensial ein gweithlu, 
byddwn hefyd yn ceisio deall barn ein staff am rwystrau sefydliadol yn 
well, ac yn annog dealltwriaeth ar y cyd o’r sefydliad ehangach. 

Trwy waith yr adrannau Adnoddau Dynol, Datblygu Pobl a Chyflenwi 
Hyfforddiant, nod y Gwasanaeth yw recriwtio, datblygu a chadw 
gweithlu medrus iawn, llawn cymhelliant, sy’n cynrychioli ac yn 
hyrwyddo amrywiaeth y cymunedau a wasanaethwn. Mae darparu 
gweithle iach a diogel i’n staff yn hanfodol ar gyfer perfformiad 
effeithiol. 

Ein Pobl 
Nod Strategol Un  
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Rydym yn deall pwysigrwydd yr agenda iechyd a llesiant, ac yn 
cydnabod yr effaith y gall diwylliant iechyd, diogelwch a llesiant 
cadarnhaol ei chael ar y sefydliad. Gall hyrwyddo iechyd a llesiant atal 
straen a chreu amgylchedd gweithio cadarnhaol lle y gall unigolion 
a’r sefydliad ffynnu. Mae iechyd a llesiant da yn hybu ymgysylltiad y 
cyflogeion a pherfformiad y sefydliad. Felly, rydym am allu cefnogi ein 
staff i deimlo’n hapus ac yn iach yn y gwaith. 

Mae’r Gwasanaeth yn parhau i gefnogi ein holl staff gweithredol i 
gynnal eu ffitrwydd er mwyn bodloni gofynion ffisiolegol a seicolegol 
y rôl, gan gefnogi staff â’u hiechyd a’u llesiant cyffredinol trwy 
amrywiaeth o gyngor, arweiniad a mentrau ymwybyddiaeth. Rydym 
wedi mabwysiadu’r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer atal ‘Trais yn 
erbyn Menywod, Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol’, ac rydym 
yn rhan o’r Fframwaith hwn. 

Rydym hefyd wedi gweithredu’r rhaglen ‘Golau Glas’ MIND, sydd 
wedi’i chynllunio’n arbennig ar gyfer gweithwyr y Gwasanaethau Brys. 
Mae’r rhaglen wedi’i llunio i gefnogi iechyd meddwl a llesiant yn y 
gweithle, gan ddarparu ymyrraeth gynnar a chymorth i’r rhai hynny a 
allai fod yn profi heriau.

https://www.tancgc.gov.uk/cym/amdanom-ni/ein-cynlluniau-an-perfformiad/
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Ble’r ydym ni am fod?   

Rydym am ddefnyddio’r hyn yr ydym wedi’i ddysgu o’n pandemig 
COVID-19 i archwilio dulliau newydd o weithio, gan gydnabod y bydd 
pwysau ar gyllidebau yn y dyfodol yn gwneud newid sefydliadol 
yn ofynnol. Bydd darganfod ffyrdd newydd o feddwl a gweithio yn 
sicrhau bod gan ein staff bopeth y mae arnynt ei angen i gyflawni 
rolau eu swyddi, a’u bod yn parhau i amddiffyn a darparu gwasanaeth i 
ddiogelu aelodau o’r cyhoedd a’n cymunedau. 

Dim ond trwy gyflogi’r bobl iawn y mae modd gwella’n barhaus. 
Rydym am gyflogi gweithwyr sy’n gynrychioliadol o’r cymunedau y 
maent yn eu gwasanaethu, ac sydd wedi’u hyfforddi i’r safonau uchaf 
ym mhob agwedd ar y rôl y mae’n ofynnol iddynt ei chyflawni heddiw 
ac yn y dyfodol. 

Rydym am wneud gwahaniaeth cadarnhaol o ran yr hyn yr ydym yn 
ei wneud a sut yr ydym yn ei wneud er mwyn sicrhau ein bod yn cael 
yr effaith fwyaf posibl, a hynny trwy sicrhau bod y ffordd yr ydym yn 
gweithredu yn rhoi rhyddid i’n gweithwyr wneud cyfraniad gwerthfawr 
at ddarparu’r Gwasanaeth yn llwyddiannus. 

http://www.tancgc.gov.uk
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Sut y byddwn yn cyflawni ein Nod Strategol?  

Byddwn yn: Ysbrydoli Cydgynhyrchu – 
datblygu pawb.

Byddwn yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

• Cipio’r gwersi a ddysgwyd gan staff a rhanddeiliaid yn ystod y 
pandemig COVID-19 er mwyn llywio datblygiad sefydliadol; 

• Sicrhau bod yr holl staff yn cael eu gwerthfawrogi a’u grymuso, a 
chydnabod bod gan bawb rywbeth i’w gyfrannu; 

• Sicrhau bod yr holl weithwyr yn cyfrannu at ddarparu’r 
Gwasanaeth mewn modd llwyddiannus, gan ofalu eu bod wedi’u 
hyfforddi i’r safonau uchaf ac yn gallu cynnal eu cymhwysedd trwy 
ddatblygiad proffesiynol parhaus; 

• Cydnabod bod gan staff gyfraniadau gwerthfawr i’w gwneud, 
a’u hannog i gymryd rhan yn y gwaith o gynllunio a darparu’r 
gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig.                                   

Y modd y byddwn yn mesur y llwyddiant: 

• Monitro nifer y staff sy’n ymgymryd â chyfleoedd hyfforddiant a 
datblygu ledled y Gwasanaeth er mwyn cynorthwyo â gwaith y 
Gwasanaeth o Gynllunio ar gyfer Olyniaeth; 

https://www.tancgc.gov.uk/cym/amdanom-ni/ein-cynlluniau-an-perfformiad/
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• Monitro nifer y staff sy’n ceisio am gyfleoedd datblygu; 

• Gwerthuso lefel yr ymgysylltu gan staff ledled y Gwasanaeth. 

Pryd:

Bydd hyn yn cael ei gyflawni erbyn diwedd blwyddyn ariannol 
2021/22.

Byddwn yn: Cefnogi iechyd a llesiant 
ein pobl i’w helpu i deimlo’n hapus 
yn y gwaith ac i feithrin cydnerthedd 
personol.

Byddwn yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

• Meithrin ein dealltwriaeth o sut beth yw “llesiant cadarnhaol” yn 
y sefydliad; gellid cyflawni hyn trwy archwilio’r trefniadau sydd ar 
waith ar hyn o bryd, a lle yr hoffai’r Gwasanaeth fod, ynghyd â nodi 
pa arfer gorau sy’n bodoli mewn sefydliadau tebyg; 

• Datblygu rhaglen sy’n hyrwyddo iechyd a ffitrwydd ac sy’n helpu i 
feithrin cydnerthedd personol; 

• Gweithredu rhaglen iechyd meddwl ragweithiol ledled y 
Gwasanaeth ar gyfer yr holl staff; 

• Sefydlu Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant ac ymarferwyr TRIM sy’n 
gallu cynnig cymorth i gyd-weithwyr; 

http://www.tancgc.gov.uk
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• Cynnig hyfforddiant ar iechyd a llesiant fel y gall rheolwyr nid yn 
unig adnabod yr arwyddion, ond i’w helpu i reoli eu timau â’r lefel 
gywir o gyswllt a chymorth ar gyfer pob unigolyn; 

• Darparu’r sgiliau i Reolwyr reoli eu timau gan ystyried yr 
ymagwedd newydd at weithio hyblyg; 

• Creu mynediad rhwydd at gynnwys trwy ein mewnrwyd fewnol a’n 
gwefan allanol. 

Y modd y byddwn yn mesur y llwyddiant:  

• Monitro lefelau absenoldeb ledled y Gwasanaeth; 

• Gwerthuso’r presenoldeb mewn digwyddiadau llesiant, ynghyd ag 
effeithiolrwydd y digwyddiadau hynny; 

• Gwerthuso’r adborth gan staff er mwyn gwella cydnerthedd y 
sefydliad a’r staff yn barhaus.  

Pryd:

Bydd hyn yn cael ei gyflawni erbyn diwedd blwyddyn ariannol 
2021/22.

https://www.tancgc.gov.uk/cym/amdanom-ni/ein-cynlluniau-an-perfformiad/
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Yr hyn y bydd yr uchod yn ei olygu, a pham 
y mae’n bwysig i chi:   
Rydym am i’r staff feddu ar yr hyder a’r gofod i dyfu a datblygu, gan eu 
galluogi i gyflawni eu potensial a chyrraedd nodau eu gyrfaoedd. 

Bydd ein dull gweithredu yn adnabod ac yn cynyddu potensial ein 
gweithlu trwy reoli a datblygu pobl yn effeithiol, gan gynnal diwylliant 
o berfformiad uchel, a pharhau i ddarparu Gwasanaeth proffesiynol a 
phriodol, gan wneud y defnydd mwyaf effeithiol o arian cyhoeddus. 

Rydym am i’n staff fod yn iach ac yn hapus yn y gwaith; mae ein 
cofnodion yn nodi bod 40% o’n pobl wedi cael cyfnodau o salwch, 
yn dioddef o straen a gorbryder. Yn hanesyddol, rydym wedi darparu 
cymorth adweithiol i helpu ein staff i ddelio â straen, trawma neu 
salwch neu ddod drosto, a hynny trwy gynnig gwasanaeth cwnsela, 
Rhaglen Golau Glas MIND, TRIM, a chymorth gan Elusen y Diffoddwyr 
Tân. Fodd bynnag, rydym am allu adnabod arwyddion iechyd meddwl 
gwael ac atal problemau iechyd rhag codi, a hynny trwy ddarparu 
cymorth ac ymyrraeth gynnar. 

Ein nod yw gwneud yr hyn sy’n bosibl i helpu ein staff i fyw bywydau 
hirach, iachach a chyflawn a lleihau ein lefelau salwch ar yr un pryd

http://www.tancgc.gov.uk
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Byddwn yn parhau i ymgysylltu â’n cymunedau, ac i’w haddysgu 
a’u cefnogi, er mwyn helpu i sicrhau eu bod yn parhau’n ddiogel, 
yn hapus ac yn ffyniannus.   

Ble’r ydym ni ‘nawr?  
Rydym yn parhau i gynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân, addysg ac 
ymyraethau i’n cymunedau mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol er 
mwyn helpu i leihau nifer a difrifoldeb y digwyddiadau brys yr ydym 
yn ymateb iddynt. Rydym wedi datblygu cymeriad sy’n canolbwyntio 
ar blant, sef “Sbarc”, sy’n cefnogi’r gwaith o farchnata ein neges 
Diogelwch Cymunedol, yn ogystal â negeseuon ehangach. 

Mae ein Gwasanaeth yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i 
sicrhau ein bod yn cyflawni’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer ein 
cymunedau. Yn ogystal â chynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân 
yn y cartref, rydym hefyd yn helpu i gadw busnesau’n ddiogel trwy 
ddarparu cyngor ar amddiffyn rhag tân, sy’n cyfrannu at gadw’r 
economi leol yn gynaliadwy. 

Rydym yn cydnabod yr heriau y mae COVID-19 wedi’u cyflwyno i’n 
dull arferol o ymgysylltu; fodd bynnag, mae hyn wedi ein galluogi i 
gyflawni ein gwaith mewn modd gwahanol gan ddefnyddio technoleg 
a thrwy gynyddu ein gwaith partneriaeth.

Ein Cymunedau  
Nod Strategol Dau 

https://www.tancgc.gov.uk/cym/amdanom-ni/ein-cynlluniau-an-perfformiad/
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Ble’r ydym ni am fod?   

Rydym am wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n cymunedau amrywiol, 
a chydnabod y gall hyn gael ei gyflawni trwy ddarparu’r addysg a’r 
ymyrraeth orau posibl ar faterion yn ymwneud â diogelwch rhag tân. 
Byddwn yn diweddaru ein negeseuon diogelwch yn rheolaidd er 
mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol. Byddwn hefyd yn rhannu 
negeseuon gan ein partneriaid er mwyn helpu i hyrwyddo iechyd a 
llesiant yn y gymuned ehangach. 

Gwyddom fod y perygl o dân yn ein cymunedau yn wahanol o le i 
le. Mae’n bwysig ein bod yn gallu addasu i ymateb i’r newidiadau 
hynny, gan sicrhau bod yr hyn yr ydym yn ei ddarparu yn y gymuned 
yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol. Felly, byddwn yn adolygu 
canlyniadau ein gwaith gyda’r rheiny yr effeithir arnynt, ac yn gweithio 
gyda nhw i barhau i wella ein proses ymgysylltu.

12
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Sut y byddwn yn cyflawni ein Nod Strategol?   

Byddwn yn: Canolbwyntio ar ein 
partneriaethau â rhanddeiliaid.

Byddwn yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

• Gweithio gyda phartneriaid i nodi cyfleoedd ar gyfer darparu 
cymorth i’n gilydd i gyflawni amcanion llesiant cytunedig a 
sicrhau’r buddion mwyaf i’n cymunedau trwy gyfathrebu’n 
rheolaidd a rhannu negeseuon allweddol; 

• Cytuno ar ganlyniadau clir pan fyddwn yn gweithio gyda 
phartneriaid er mwyn sicrhau bod y canlyniadau gorau yn cael eu 
cyflawni; 

• Gwella ein trefniadau ar gyfer rhannu data â phartneriaid er mwyn 
gwella diogelwch a llesiant y bobl sy’n byw yn ein cymunedau; 

• Gweithio gyda Busnes Cymru i helpu i nodi a defnyddio cyfleoedd 
caffael lleol gan Fusnesau Bach a Chanolig (BBaChau), lle bo 
hynny’n bosibl; 

• Adolygu a gwerthuso canlyniadau ein partneriaethau gweithio ar 
y cyd er mwyn lleihau dyblygu a sicrhau ein bod yn cael effaith 
gadarnhaol a hirhoedlog ar ein cymunedau.                 

https://www.tancgc.gov.uk/cym/amdanom-ni/ein-cynlluniau-an-perfformiad/
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Y modd y byddwn yn mesur y llwyddiant: 

• Mynd ati i ofyn am adborth gan ein partneriaid er mwyn 
gwerthuso a yw ein negeseuon yn cyfrannu at welliannau o ran eu 
mentrau diogelwch cymunedol; 

• Gwerthuso’r lefelau ymgysylltu â’n partneriaid, y negeseuon a 
rennir a’r rhyngweithiadau cadarnhaol sy’n digwydd; 

• Cynnal gwerthusiadau o’n trefniadau ar gyfer rhannu data â 
phartneriaid er mwyn sicrhau eu bod yn helpu ein proses o weithio 
ar y cyd; 

• Holi’r rheiny yr ydym yn cysylltu â nhw a yw ein hystod o waith 
cymunedol yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w bywydau a’u 
cymuned.

Pryd:

Bydd hyn yn cael ei gyflawni erbyn diwedd blwyddyn ariannol 
2021/22.

Byddwn yn: Gwella ein cyfathrebu â’n 
cymunedau a’n negeseuon allweddol.

Byddwn yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

• Datblygu ffyrdd arloesol i addysgu ac ysbrydoli ein cymunedau tra 
bo cyfyngiadau COVID-19 yn dal ar waith; 

http://www.tancgc.gov.uk
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• Annog gwirfoddolwyr i weithio gyda’r Gwasanaeth ledled ystod o 
feysydd er mwyn gwella ein darpariaeth a rhoi sgiliau a phrofiadau 
gwerthfawr iddynt; 

• Annod staff i fod yn fwy ymwybodol o gyfleoedd i wirfoddoli, a 
hynny yn y Gwasanaeth a chyda’n partneriaid, fel ei gilydd; 

• Annog cymunedau i ryngweithio’n fwy eang ac mewn modd 
mwy cadarnhaol â’n Gorsafoedd Tân er mwyn cynyddu proses 
gyfathrebu ddwyffordd; 

• Defnyddio gwybodaeth am berfformiad a gwybodaeth o 
werthusiadau i hyrwyddo canlyniadau ein hymyriadau, ac i sicrhau 
ein bod yn darparu’r gwasanaethau y mae eu hangen ar ein 
cymunedau.

Y modd y byddwn yn mesur y llwyddiant:  

• Canolbwyntio ar gasglu adborth gan y rhai yr ydym yn ymgysylltu 
â nhw er mwyn deall effaith ein gwaith. 

• Gofyn am adborth gan ein gwirfoddolwyr ar eu profiad yn 
y Gwasanaeth, a pharhau i wella ein proses o recriwtio ac 
ymgysylltu â gwirfoddolwyr.

Pryd:

Bydd hyn yn cael ei gyflawni erbyn diwedd blwyddyn ariannol 
2021/22.

https://www.tancgc.gov.uk/cym/amdanom-ni/ein-cynlluniau-an-perfformiad/
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Yr hyn y bydd yr uchod yn ei olygu, a pham 
y mae’n bwysig i chi:   
Ni fu diogelwch ac iechyd ein cymunedau erioed yn fwy pwysig i 
ni. Mae’n hanfodol ein bod yn buddsoddi yn ein trefniadau atal ac 
amddiffyn er mwyn sicrhau cymdeithas ddiogel a chynaliadwy. 

Rydym yn cydnabod na allwn gyflawni hyn ar ein pen ein hunain, a 
dyma pam y mae parhau i weithio mewn partneriaeth, ynghyd â’n gallu 
i addasu i risgiau newidiol mewn cymdeithas, yn gosod y Gwasanaeth 
wrth wraidd y broses o gadw ein busnesau a’n cymunedau yn ddiogel. 

http://www.tancgc.gov.uk
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Byddwn yn gwella ein perfformiad amgylcheddol yn barhaus, yn 
ogystal â’r effaith 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.    

Ble’r ydym ni ‘nawr?  

Rydym ni, y Gwasanaeth, yn credu mai gwella ein heffaith ar yr 
amgylchedd yw’r peth iawn i’w wneud ar gyfer ein cymunedau, ‘nawr ac 
yn y dyfodol. 

Mae Strategaeth Amgylcheddol Pum Mlynedd y Gwasanaeth ar gyfer 
2020-2025, y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2019-2022 a’r Polisi 
Amgylcheddol yn amlinellu prif egwyddorion, gynigion a chamau 
gweithredu y Gwasanaeth i leihau ei effaith ar yr amgylchedd. 

Yn 2020, llwyddodd y Gwasanaeth i gynnal lefel uchaf (Lefel 5) Safon 
Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd am y seithfed flwyddyn, sy’n 
dangos ymrwymiad parhaus y Gwasanaeth i weithredu mewn modd 
amgylcheddol gyfrifol. 

Mae amrywiaeth y planhigion a’r anifeiliaid (y fioamrywiaeth) sydd yn 
ardal ein Gwasanaeth yn bwysig i ni. Rydym wedi ymgymryd â gwaith i 
wella bioamrywiaeth yn rhai o’n lleoliadau, er enghraifft gosod blychau 
ystlumod a chreu lleiniau blodau gwyllt, a gwyddom ein bod yn gallu 

Ein Hamgylchedd  
Nod Strategol Tri  

https://www.tancgc.gov.uk/cym/amdanom-ni/ein-cynlluniau-an-perfformiad/
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lleihau’r effaith y mae tanau’n ei chael ar fioamrywiaeth pan fyddwn yn 
ymateb i ddigwyddiadau gweithredol trwy’r technegau a ddewisir ar y 
pryd, a’n bod yn llwyddo i wneud hynny. 

Mae’r Gwasanaeth wedi buddsoddi mewn Cerbydau Isel Iawn eu 
Hallyriadau (ULEV) a’r seilwaith angenrheidiol i gefnogi hyn mewn 
nifer o safleoedd, a bydd yn parhau i wella cydbwysedd ULEV o 
gymharu â cherbydau sy’n defnyddio tanwydd traddodiadol. 

Ar yn o bryd, mae’r Gwasanaeth yn adrodd am ei allyriadau 
Cwmpas 1 (yr holl allyriadau uniongyrchol) a Chwmpas 2 (allyriadau 
anuniongyrchol) yn yr Adroddiad Amgylcheddol Blynyddol, a byddwn 
yn parhau i wneud hyn. 

Mae nifer o safleoedd y Gwasanaeth hefyd wedi elwa ar baneli 
ffotofoltäig er mwyn cynyddu ein defnydd o ynni adnewyddadwy.

Ble’r ydym ni am fod?   

Bwriadwn barhau i weithio tuag at leihau’r effaith y mae’r Gwasanaeth 
yn ei chael ar yr amgylchedd a chynyddu’r ffyrdd y gallwn wella ar hyn. 

Byddwn yn cynnwys ymchwilio i allyriadau, eu monitro a’u lleihau, a 
hynny nid yn unig o ganlyniad i weithgareddau yn y Gwasanaeth, ond 
hefyd allyriadau sy’n gysylltiedig â chwmnïau sy’n ein cyflenwi. 

Gelwir hyn yn adroddiad Cwmpas 3, ac mae’n fwy heriol i’w gyflawni. 
Fodd bynnag, bydd yn cynnig persbectif mwy clir o ran cyfanswm 
allyriadau carbon y Gwasanaeth. 

http://www.tancgc.gov.uk
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Sut y byddwn yn cyflawni ein Nod Strategol?   

Byddwn yn: Lleihau allyriadau carbon y 
Gwasanaeth.  
Byddwn yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

• Ystyried effaith ôl troed carbon y Gwasanaeth ym mhob prosiect a 
gweithgaredd o ddydd i ddydd; 

• Annog pobl i newid eu hymddygiad a meithrin perchnogaeth ac 
atebolrwydd am y defnydd o ynni yn lleoliad pob Gorsaf. Darparu 
hyfforddiant ymwybyddiaeth ar gadwraeth ynni, a hyrwyddo 
mentrau arbed ynni yn y gweithle a gartref; 

• Defnyddio systemau adrodd a monitro y Gwasanaeth ar gyfer y 
Contract Rheoli Gwastraff i nodi meysydd i’w gwella; 

• Archwilio’r dulliau gorau o fonitro ac adrodd ar allyriadau Cwmpas 
3, gan leihau effeithiau negyddol nwyddau, gwasanaethau a 
gwaith yn ystod eu cylch oes ar yr un pryd; 

• Ystyried ynni adnewyddadwy a gwelliannau cynaliadwy i’n hystad, 
lle bo hynny’n ymarferol, i wella ein seilwaith gwyrdd a’n storfa 
ynni; 

• Cyflwyno’r arfer o werthuso cynaliadwyedd cyflenwyr yn ein 
dogfennau caffael, yn cynnwys Gwahoddiad i Dendro, a monitro 
allyriadau Cwmpas 3 unrhyw gyflenwyr newydd lle bo hynny’n 
bosibl.

https://www.tancgc.gov.uk/cym/amdanom-ni/ein-cynlluniau-an-perfformiad/
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Y modd y byddwn yn mesur y llwyddiant: 

• Gostyngiad o 2% yn ôl troed carbon y Gwasanaeth bob blwyddyn 
hyd at 2026; 

• Cynnydd yn nifer y ffynonellau ynni adnewyddadwy a osodir yn 
lleoliadau ein Gwasanaeth; 

• Gwerthuso ymgyrchoedd effeithlonrwydd ynni, a gwell 
canlyniadau yn cael eu hadlewyrchu mewn ystadegau; 

• Y gallu i adrodd yn effeithiol ar allyriadau Cwmpas 3 ein sefydliad; 

• Gwerthuso’r hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o reoli gwastraff a 
roddir i’r staff er mwyn nodi a fu yna unrhyw newidiadau o ran 
ymddygiad. 

Pryd:

Bydd hyn yn cael ei gyflawni erbyn diwedd blwyddyn ariannol   
2021/22.

Byddwn yn: Lleihau faint o ddŵr a 
ddefnyddir ledled Gwasanaeth Tân ac 
Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac 
yn ymchwilio i gyfleoedd i arbed dŵr.  

Byddwn yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

• Gosod dyfeisiau arbed dŵr mewnol, er enghraifft teclynnau i reoli’r 
fflysh ar doiledau, lle bo hynny’n bosibl; 

http://www.tancgc.gov.uk
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• Gosod darllenwyr mesuryddion dŵr awtomatig er mwyn ei 
gwneud yn bosibl i’r dŵr gael ei reoli’n effeithiol, a nodi unrhyw 
ollyngiadau; 

• Meithrin ymwybyddiaeth o gadwraeth dŵr ledled y Gwasanaeth, 
gan hyrwyddo’r arfer o ailgylchu dŵr llwyd ar yr un pryd, a hynny i 
ddibenion amgen, gan gynnwys prosiectau bioamrywiaeth; 

• Archwilio cyfleoedd i osod systemau cynaeafu dŵr glaw ac arbed 
dŵr ledled ardal ein Gwasanaeth er mwyn ailddefnyddio dŵr.

Y modd y byddwn yn mesur y llwyddiant:  

• Gostyngiad o 2% yn y ffigurau defnyddio dŵr trwy leihau’r defnydd 
o ddŵr lle bo hynny’n bosibl; 

• Darlun mwy clir a chywir o’r modd y caiff dŵr ei ddefnyddio trwy 
ddarllenwyr mesuryddion dŵr awtomatig; 

• Adrodd ar y cyfleoedd i gydweithredu â sefydliadau allanol, 
ynghyd â’r buddion i’r Gwasanaeth.

Pryd:

Bydd hyn yn cael ei gyflawni erbyn diwedd blwyddyn ariannol  
2021/22.
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Yr hyn y bydd yr uchod yn ei olygu, a pham 
y mae’n bwysig i chi:    
Bydd bod yn fwy ymwybodol ac atebol, gan leihau ein hallyriadau 
carbon a’n defnydd o ddŵr yn lleihau ôl troed carbon y Gwasanaeth ac 
yn ei helpu i ddod yn Wasanaeth Tân mwy cynaliadwy. 

Mae gwneud defnydd o’r adnoddau sydd ar gael am ddim i ni, 
er enghraifft yr haul a’r glaw, yn ganolog i’n helpu i ddod yn fwy 
cynaliadwy. A ninnau’n Wasanaeth sy’n dibynnu’n fawr ar ddŵr ar 
gyfer ein gweithgarwch o ddydd i ddydd, gall cadwraeth dŵr ar ein 
safleoedd olygu buddion enfawr trwy helpu i leddfu’r pwysau ar y prif 
gyflenwad dŵr a lleihau’r llwyth ar y systemau draenio. 

Gall gosod technoleg cadwraeth dŵr ostwng costau dŵr a helpu i 
leihau’r effaith a gawn ar yr amgylchedd. 

http://www.tancgc.gov.uk
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Byddwn yn archwilio ffyrdd newydd o weithio er mwyn gwella’r 
Gwasanaeth Tân trwy ddysgu gan ein hunain a chan eraill. 

Ble’r ydym ni ‘nawr? 

Mae dysgu sefydliadol yn allweddol i’r hyn yr ydym ni, y Gwasanaeth 
Tân ac Achub, yn ei wneud. Mae’n ein helpu i lunio ein harferion a’n 
gweithdrefnau yn y dyfodol, gweithredu ffyrdd mwy diogel o weithio 
ar gyfer ein staff gweithredol, a lleihau’r risg i’n cymunedau. Rydym 
am ddysgu rhagor gan yr amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddo, 
a hynny er mwyn addasu a newid i ddiwallu anghenion y Gwasanaeth 
yn y dyfodol. 

Mae System Dysgu Gweithredol (OLS) newydd wedi cael ei datblygu, 
sy’n cynyddu gallu’r Gwasanaeth i nodi dysgu o bob ffynhonnell, yn 
fewnol ac yn allanol, gan weithredu arno wedi hynny trwy ddiwygio 
neu newid arferion neu weithdrefnau gweithredol. 

Mae’r system newydd yn galluogi personél rheng flaen i gofnodi 
digwyddiadau o ddiddordeb, gyda phwyslais arbennig ar weithdrefnau 
newydd neu amgen a allai fod wedi cael eu defnyddio gan gyfrannu 
at ddatrys y digwyddiad yn llwyddiannus. Bydd yr 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, 

Ein Dysgu  
Nod Strategol Pedwar    

https://www.tancgc.gov.uk/cym/amdanom-ni/ein-cynlluniau-an-perfformiad/


www.tancgc.gov.uk24

fod ein staff yn cael eu diogelu rhag y risgiau cynyddol a newidiol y maent yn eu 
hwynebu. 

Ar hyn o bryd, rydym yn defnyddio llawer o wahanol systemau meddalwedd 
TG i gefnogi’r hyn a wnawn fel Gwasanaeth Brys. Gan fod y systemau hyn yn 
cael eu defnyddio fel systemau ‘annibynnol’, a chan nad ydynt wedi’u cysylltu â 
systemau eraill, rydym yn orddibynnol ar brosesau papur yn ein hadrannau a’n 
swyddogaethau. 

Ble’r ydym ni am fod?  

Ein nod yw cael ein cydnabod yn sefydliad arweiniol, sy’n datblygu systemau 
gweithredu a chyfarpar newydd, yn ogystal â symud ymlaen â chyflwyno’r 
broses o ddigideiddio lleoliadau tanau i gefnogi diogelwch diffoddwyr tân. 

Rydym am ddefnyddio dysg Gwasanaethau Tân ac Achub eraill a sefydliadau 
partner, yn ogystal â defnyddio gwersi a ddysgwyd gan y llwyfan Dysgu 
Gweithredol Cenedlaethol (NOL) a’r llwyfan Dysgu Gweithredol ar y Cyd (JOL). 
Bydd hyn yn ein helpu i wireddi ein gweledigaeth o ddod yn arweinydd byd o 
ran ymateb brys a diogelwch cymunedol. 

Mae’r Gwasanaeth am barhau i integreiddio systemau TG gymaint â phosibl er 
mwyn gwella ei allu i gydweithio. Rydym am wneud gwell defnydd o dechnoleg i 
leihau ein hôl troed carbon, lleihau costau, a gwella effeithiolrwydd cyffredinol y 
Gwasanaeth. 

Mae’r Gwasanaeth am fanteisio ar y cyfleoedd sy’n lleihau’r risg i ddiffoddwyr 
tân a’r cymunedau, a hynny trwy’r defnydd o dechnoleg, ymchwil a datblygiad. 

http://www.tancgc.gov.uk
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Sut y byddwn yn cyflawni ein Nod Strategol?  

Byddwn yn: Datblygu ac ymgorffori 
seilwaith TG sy’n cefnogi ffyrdd newydd 
o weithio ac sy’n defnyddio technoleg i 
leihau’r perygl i ddiffoddwyr tân trwy’r 
ffordd yr ydym yn cyflwyno gwybodaeth 
iddynt.

Byddwn yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

• Parhau i ddatblygu systemau TG sy’n effeithlon, a chefnogi ffyrdd 
newydd o weithio; 

• Gwella systemau cyfathrebu a mynediad at systemau, yn ogystal 
â’r ffordd yr ydym yn rheoli data gweithredol; 

• Sicrhau mynediad rhwydd at yr wybodaeth gywir, gyda’r 
galedwedd a’r feddalwedd TG gywir; 

• Parhau i addasu ein harferion a’n gweithdrefnau yn seiliedig ar ein 
dysgu sefydliadol.                    

https://www.tancgc.gov.uk/cym/amdanom-ni/ein-cynlluniau-an-perfformiad/


www.tancgc.gov.uk26

Y modd y byddwn yn mesur y llwyddiant: 

• Gwerthuso’r broses o gyflwyno terfynellau cyfrifiadur newydd ym 
mhob Gorsaf Dân a phob peiriant; 

• Gwerthuso’r gwelliannau a wneir i’r ffordd y mae data gweithredol 
a gwybodaeth am risgiau yn cael eu cyflwyno; 

• Gwerthuso pa mor dda y mae TG yn cefnogi dulliau gweithio o 
bell; 

• Gwerthuso’r ffordd yr ydym yn addasu i arferion a gweithdrefnau 
trwy’r gwersi a ddysgwyd gan ffynonellau mewnol ac allanol. 

Pryd:

Bydd hyn yn cael ei gyflawni erbyn diwedd blwyddyn ariannol  
2021/22.

Byddwn yn: Parhau i ymgorffori fforwm 
syniadau sy’n archwilio syniadau ac 
awgrymiadau gan y staff; gan roi iddynt 
lais i lywio’r Gwasanaeth. 

http://www.tancgc.gov.uk


I ddarllen ein Cynllun Corfforaethol llawn 2021-2026 cliciwch yma

Nodau Strategol | 2021/22

27

Byddwn yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

• Gan greu amgylchedd sy’n annog y staff i ddweud eu dweud 
ynghylch yr hyn y gellir ei wella, wedi’i gyd-drefnu gan y staff, ar 
gyfer y staff; 

• Cynyddu ymgysylltiad staff ledled y Gwasanaeth trwy wrando 
ar eu barn, gan roi cyfle iddynt newid a llywio dyfodol ein 
Gwasanaeth; 

• Annog ymgysylltiad ehangach y gweithlu i nodi ffyrdd newydd a 
gwell o weithio; 

• Creu diwylliant o wrando sy’n dod yn fusnes arferol. 

Y modd y byddwn yn mesur y llwyddiant: 

• Gwerthuso lefel y cynnwys ac ymgysylltu ymhlith y staff ledled 
ardal y Gwasanaeth; 

• Monitro’r broses o weithredu syniadau ac awgrymiadau gan y 
staff; 

• Hyrwyddo’r syniadau a ddarperir gan y staff i ddangos ein bod yn 
gwrando. 

Pryd:

Bydd hyn yn cael ei gyflawni erbyn diwedd blwyddyn ariannol  
2021/22.
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Yr hyn y bydd yr uchod yn ei olygu, a pham 
y mae’n bwysig i chi:    
Bydd angen i’r ffordd yr ydym yn mynd ati i wneud ein gwaith newid er 
mwyn ymateb i anghenion ein cymunedau a staff. Bydd yr Amcanion 
Gwella a Llesiant hyn yn helpu i gefnogi hyn trwy wrando ar y rhai 
sy’n adnabod y Gwasanaeth orau, a thrwy ofalu bod TG yn cefnogi’r 
syniadau newydd sy’n dod i’r amlwg. 

Bydd dysgu sefydliadol yn sicrhau bod y Gwasanaeth yn manteisio i’r 
eithaf ar y cyfleoedd i weithio mewn modd effeithiol, gan weithredu 
ffyrdd mwy diogel o weithio ar gyfer ein staff gweithredol ar yr un 
pryd, a lleihau’r risg i’n cymunedau. 
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Rhagor o wybodaeth  
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg – byddwn yn ymateb 
mewn modd cyfartal i’r ddwy iaith a byddwn yn ateb yn eich dewis iaith yn 
ddioed. Croesawn alwadau yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
 
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 
• Cynlluniau Gwella 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 mail@mawwfire.gov.uk 

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