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www.mawwfire.gov.uk 

Fersiynau Amgen 

English  
This document is also available in accessible formats. If you would like this information in an 

alternative language or format, including audio, please contact us on: 0370 6060699 or 

email: mail@mawwfire.gov.uk. 

Arabic 

المرجوا  مسموعة، بطريقة اضافة  اخر،  بشكل  أو  أخرى  بلغة المعلومه هذه تريد لو  قراءتها، تسهل بطرق  ايضا  متوفرة الوثيقة هذه  

 mail@mawwfire.gov.uk : التواصل  معنا عبر 03706060699 او عبر  البريد االلكتروني

Chinese  

该文档也备有无障碍格式版。如果您需要信息通过不同语言或格式提供，包括语音版本，请拨

打 0370 60 60 699 或电邮到 mail@mawwfire.gov.uk 跟我们联系。 

Nepali 

यो दस्तावेज अन्य सजजला फरे्मटहरूर्मा पजि उपलब्ध छ। यजद तपाईं यो जािकारी अजियोसरे्मत 
अन्य वैकजलप पक भाषा वा फरे्मटर्मा चाहिुहुन्छ भिे कृपया हार्मीलाई फोि िं.: 0370 6060699 
वा ईरे्मल: mail@mawwfire.gov.uk र्मा सम्पकक  गिुकहोसप।  

Polish  

Istnieje również możliwość uzyskania niniejszego dokumentu w dostępnych formatach. Jeśli 

chce Pan/Pani otrzymać niniejsze informacje w innym języku lub formacie, w tym w wersji 

dźwiękowej, prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie: 0370 6060699 lub drogą 

mailową: mail@mawwfire.gov.uk. 

Punjabi 

"ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹ ੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਾਾਂ ਵਵਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹ.ੈ ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਵਵਕਲਵਪਕ ਭਾਸਾ ਜਾਾਂ 

ਫਾਰਮੈਟ ਵਵਚ ਚਾਹ ੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਵਜਸ ਵਵਚ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ: 0370 6060699 

ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ: ਮੇਲ@mawwfire.gov.uk." 

Urdu  

ہيں چاہتے ميں شکل  يا زبان متبادل کسی  سميت  آڈيو  معلومات يہ آپ  اگر ہے۔  دستياب بهی ميں شکلوں رسائی قابل دستاويز يہ   

 "پر۔ mail@mawwfire.gov.ukتو ، براه کرم  ہم سے  رابطہ کريں :0370 6060699 يا ای  ميل  :ميل

Welsh 

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael mewn fformatau hygyrch. Os hoffech gael yr wybodaeth 

hon mewn fformat neu iaith amgen, gan gynnwys ar ffurf sain, cysylltwch â ni ar: 0370 

6060699 neu drwy e-bost: mail@mawwfire.gov.uk. 
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Cyflwyniad 
 

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2020/2021.  

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 2020-2021.. 

Bu’r 12 mis diwethaf yn eithriadol o heriol i’n Gwasanaeth. Fodd bynnag, gweithiodd ein staff 

yn ddiflino i sicrhau na chafwyd llawer o effaith ar ein galluogrwydd i ymateb yn weithredol 

yn ystod y pandemig Coronafeirws, gan olygu ein bod wedi medru parhau i ddelio ag 

argyfyngau yn ôl y gofyn.  

 

Mae gweithio mewn partneriaeth yn amlygu gwir ysbryd y Gwasanaeth Tân ac Achub, ac 

mae’r sgiliau a’r cymorth y gallwn eu cynnig i’n partneriaid a sefydliadau eraill wedi dod yn 

fwy amlwg nag erioed yn ystod y pandemig. Roedd enghreifftiau’n cynnwys y canlynol: 

Cynigiodd ein Diffoddwyr Tân eu cefnogaeth a’u cymorth i helpu ein partneriaid gydag 

effeithiau’r pandemig, megis cynorthwyo i yrru ambiwlansys ar gyfer Ymddiriedolaeth 

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, a chynorthwyo’r Awdurdod Lleol mewn perthynas â chodi 

a chario cyrff.  

Cydweithiodd ein hadran Diogelwch Tân Busnesau â’r GIG i gynnal Asesiadau Risg ar gyfer 

yr ysbytai maes dros dro. 

Rhoesom rai o’n Hunedau Dihalogi Torfol wrth gefn i Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd. 

Rhoddodd staff hefyd gymorth i’r rhaglen frechu trwy gludo aelodau o’r cyhoedd i 

Ganolfannau Brechu Torfol. 

Bu’r ymateb gan holl staff y Gwasanaeth yn anhygoel. Mae’r proffesiynoldeb a’r ymrwymiad 

parhaus a amlygir gan y staff i amddiffyn cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dal i 

fod heb eu hail.  



  
 

 

Ein gweledigaeth yw “bod yn arweinydd byd o ran Ymateb i Argyfyngau a Diogelwch 

Cymunedol”, a byddwn yn parhau i ymgysylltu â’n cymunedau, 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. Mae’r ddogfen hon yn 

amlinellu’r gwelliannau yr ydym wedi eu darparu ar gyfer ein staff a’n cymunedau yn ystod y 

12 mis diwethaf.  

 

 

 

 

 

 

 

Chris Davies QFSM            Councillor Jan Curtice 

Prif Swyddog Tân                          Cadeirydd yr Awdurdod Tân (Mehefin 2019-Mehefin 2021) 

 

         

 

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 2020/2021.  

 

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.  

 

 

http://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 2020/2021 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 2020/2021.  

  
Gwasanaeth Tân ac 

Achub Canolbarth 

a Gorllewin Cymru  

Gwasanaeth Tân 

ac Achub 

Gogledd Cymru  

Gwasanaeth Tân ac 

Achub De Cymru  

 
2019-

2020 
2020-

2021 (p) 

2019-

2020 

2020-

2021 (p) 

2019-2020 2020-2021 

 (p) 

Nifer y Tanau yr 

ymatebwyd iddynt 

3152 3071 1950 1770 5482 5483 

Nifer y Galwadau 

Diangen yr 

ymatebwyd iddynt 

4631 4817 2274 2315 7858 8324 

Gwrthdrawiadau 

Traffig Ffyrdd yr 

ymatebwyd iddynt 

944 528 179 105 995 643 

Galwadau 

Gwasanaeth 

Arbennig yr 

ymatebwyd iddynt 

4484 2379 469 509 2569 2274 

Marwolaethau ac 

Anafiadau o 

ganlyniad i Danau 

50 34 50 50 84 49 

Marwolaethau ac 

Anafiadau o 

ganlyniad i Danau 

Damweiniol 

45 32 46 47 64 42 

Canran y tanau 

mewn cartrefi a 

gyfyngwyd i'r 

ystafell lle cynnodd 

y tân 

85.00% 86.00% 88.51% 87.60% 84.20% 82.23% 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Digwyddia
dau 

2020/
2021 

2019/
2020 

2018/
2019 

2017/
2018 

2016/
2017 

2015/
2016 

2014/
2015 

2013/
2014 

2012/
2013 

Tanau 3071 3152 3734 3190 2933 3392 3491 3916 3245 

Gwrthdraw
iadau 
Traffig 
Ffyrdd  

528 948 870 983 997 1079 1008 1133 1101 

Galwadau 
Tân 
Diangen 

4817 4627 4895 4939 4489 4599 4464 4520 4521 

Galwadau 
Cyd-
ymateb 

285 1969 1684 2546 3765 2532 2303 1914 1677 

Galwadau 
Gwasanaet
h Arbennig 
ac eithrio 
Galwadau 
Cyd-
ymateb a 
Gwrthdraw
iadau 
Traffig 
Ffyrdd 

2094 2515 2282 2122 1926 1957 1650 2346 2182 

Cyfanswm 10776 13211 13465 13780 14110 13559 12916 13829 12726 
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Dangosyddion Perfformiad Cymru ar gyfer 2020/2021 
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 2020/2021.  

Dangosydd Perfformiad 2020/2021 

Gwirioneddol  

Cyfartale

dd 2011-

12 i 2015-

16 
 

Cyfartaledd 

2016-17 i 

2020-21 
 

Gwahaniaeth 

Canrannol 

Cyfartalog 2011-12 

i 2020-21 

Cyfanswm nifer yr holl 

danau bwriadol yr 

ymatebwyd iddynt, fesul 

10,000 o anheddau 

1593 1764 1549 -12.2%  

Cyfanswm nifer yr 

holl danau 

damweiniol yr 

ymatebwyd iddynt, 

fesul 10,000 o 

anheddau 

1479 1931 1672 -13.4% 

Cyfanswm nifer yr holl 

danau mewn anheddau yr 

ymatebwyd iddynt, fesul 

10,000 o anheddau 

450 599 536 -10.5% 

Cyfanswm nifer yr holl 

danau damweiniol mewn 

anheddau yr ymatebwyd 

iddynt, fesul 10,000 o 

anheddau 

410 555 503 -9.4.%  

Nifer y tanau bwriadol 

mewn anheddau, fesul  

10,000 o anheddau 

40 46 34 -25.4% 

Cyfanswm nifer y tanau 

mewn adeiladau 

annomestig, fesul 1,000 o 

adeiladau annomestig 

157 238 197 -17.4% 

 Cyfanswm nifer y 

marwolaethau oherwydd 

tân, fesul 100,000 o’r 

boblogaeth 

4 6 6 3.2%  

Marwolaethau oherwydd 

tanau a gyneuodd yn 

ddamweiniol mewn 

4 4 5 25.0%   
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anheddau, fesul 100,000 

o'r boblogaeth 

Marwolaethau oherwydd 

tanau a gyneuwyd yn 

fwriadol mewn anheddau, 

fesul 100,000 o'r 

boblogaeth 

0 1 0 -100.0% 

Cyfanswm nifer yr 

anafiadau (ac eithrio 

archwiliadau rhagofalus) 

a ddeilliodd o danau, 

fesul 100,000 o'r 

boblogaeth 

30 69 44 -36.6%  

Anafiadau (ac eithrio 

archwiliadau rhagofalus) 

a ddeilliodd o danau a 

gyneuodd yn 

ddamweiniol mewn 

anheddau, fesul 100,000 

o'r boblogaeth 

24 44 35 -20.9%  

Anafiadau (ac eithrio 

archwiliadau rhagofalus) 

a ddeilliodd o danau a 

gyneuwyd yn fwriadol 

mewn anheddau, fesul 

100,000 o'r boblogaeth 

0 6 2 -68.8%  

Cyfanswm y galwadau 

diangen a achoswyd gan 

systemau synhwyro tân 

awtomatig, fesul  

1,000 o adeiladau 

annomestig 

1406 1574 1462 -7.1% 

Tanau mewn anheddau yr 

ymatebwyd iddynt lle nad 

oedd larwm mwg wedi'i 

osod, fel % o'r holl danau 

mewn anheddau yr 

ymatebwyd iddynt 

45.00% 36.64% 42.25% 15.3%  

 

  



  
 

 

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.tancgc.gov.uk  

Rydym wedi adolygu ein perfformiad mewn perthynas ag ymrwymiadau'r Siarter Ymateb i 

Danau mewn Anheddau, a dyma'r canlyniadau: - 
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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 2020/2021, 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 2020/2021 roeddem wedi ymateb i 410 o danau 

damweiniol mewn anheddau, a arweiniodd at farwolaeth 

pedwar berson, yn ogystal â 24 yn rhagor o bobl yn cael eu 

hanafu (ac eithrio cymorth cyntaf ac archwiliadau 

rhagofalus). At hynny, yn ystod 2020/2021 roeddem wedi 

ymateb i 40 o danau mewn anheddau a gyneuwyd yn 

fwriadol, a arweiniodd at 0 marwolaethau a 0 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. 

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 2020/2021, roeddem wedi delio â 21,984 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. 

 

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. 
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Yn 2020/2021, roedd ein criwiau wedi ymateb i 3071 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 0 ei 

ddosbarthu'n anaf ‘difrifol’ yn ôl y Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu 

Ddigwyddiadau Peryglus (RIDDOR). 

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 2020/2021, ymhlith y o danau damweiniol mewn 

anheddau yr oeddem wedi ymateb iddynt, cafodd 355 eu 

cadw yn yr ystafell lle y cyneuasant, heb ledaenu ymhellach.  

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 2020/2021 roeddem wedi parhau i archwilio nifer o dechnegau newydd ar 

gyfer diffodd tanau. 

 

Ymrwymiad 5:  
Byddwn yn helpu i adfer normalrwydd i gymunedau yn sgil tanau mewn anheddau 

We are committed to helping to restore normality to communities in the aftermath of dwelling 

fires. A fire in the home can leave people feeling extremely vulnerable. When people have 

lost their possessions, they will need practical as well as emotional support. When people 

have been injured or killed in the fire, the experience can affect whole communities as well 

as the individual and his or her immediate family and friends. 



  
 

 

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.  

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 2020/2021, cofnodwyd 

bod achosion 17 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. 

Yn2020/2021, roeddem wedi ymateb i 450 o danau mewn 

anheddau, a darganfuwyd bod 40 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 
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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 2020/2021, roeddem wedi cyflwyno 5 o Hysbysiadau 

Gorfodi, 9 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.   

 

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'n proses gynllunio, rydym yn datblygu Nodau Strategol ac 

Amcanion Gwella a Llesiant. Mae ein Nodau Strategol ac Amcanion Gwella a Llesiant yn 

dweud wrth ein staff, ein cymunedau a'n rhanddeiliaid pa welliannau a wnaed yn ystod 

2020-2021. Aethom ati i nodi a datblygu pedwar Nod Strategol, a fyddai, yn ein barn ni, yn 

lleihau risgiau ac yn gwella diogelwch ein cymunedau. Roedd y rhain fel a ganlyn: 

 

Nod Strategol Un – 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 Dau – Ein Cymunedau 
Byddwn yn gwella diogelwch a llesiant ein cymunedau trwy ymyraethau 

cyfannol a thrwy ymgysylltu â phartneriaid.  

 

Nod Strategol Tri – Ein Hamgylchedd 
Rydym yn anelu’n barhaus at wella ein harferion gweithio a’n gweithdrefnau, 

gan ystyried ein heffaith byrdymor a hirdymor ar yr amgylchedd. 

Byddwn yn parhau i geisio lleihau ein hôl troed carbon ac yn parhau â’n 

hymchwil i dechnoleg adnewyddadwy, gynaliadwy, werdd ar gyfer ein fflyd a’n 

hadeiladau, gan chwilio am gyfleoedd i gydweithredu er mwyn gwella ein 

heffaith ar yr amgylchedd.  

 

Nod Strategol Pedwar – Ein Dyfodol 
Byddwn yn nodi ffyrdd arloesol o wella ein prosesau busnes a’r gwaith o 

ddarparu ein gwasanaethau i’n cymunedau.   
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Nod Strategol Un – 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.  

 

Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn? 
Mae Cydraddoldeb ac Amrywiaeth wrth wraidd diwylliant ein Gwasanaeth, ac yn sail i 

bopeth a wnawn y mae ein cred yn ein pobl. Trwy waith yr adrannau Adnoddau Dynol, 

Datblygu Pobl a Chyflenwi Hyfforddiant, nod y Gwasanaeth yw recriwtio, datblygu a chadw 

gweithlu medrus iawn, llawn cymhelliant a dwyieithog sy’n cynrychioli ac yn hyrwyddo 

amrywiaeth y cymunedau a wasanaethwn. 

Mae darparu gweithle iach a diogel i’n gweithwyr yn hanfodol ar gyfer perfformiad effeithiol. 

Mae’r Gwasanaeth yn darparu cymorth i’n holl staff gweithredol gynnal eu ffitrwydd 

gweithredol i fodloni gofynion ffisiolegol a seicolegol y rôl, gan gefnogi staff â’u hiechyd a’u 

llesiant cyffredinol trwy amrywiaeth o gyngor, arweiniad a mentrau ymwybyddiaeth.  

Dim ond trwy gyflogi’r bobl iawn y mae modd gwella’n barhaus. Rydym am gael 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’r modd yr 

ydym yn ei wneud er mwyn sicrhau ein bod yn cael yr effaith fwyaf posibl, a hynny trwy ofalu 

bod y ffordd yr ydym yn gweithredu yn rhoi rhyddid i’n gweithwyr wneud cyfraniad 

gwerthfawr at ddarpariaeth lwyddiannus y Gwasanaeth.  

 

Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 

canlynol: 
 

Gwella amrywiaeth ein gweithlu fel ei fod yn fwy cynrychioliadol o’r cymunedau a 

wasanaethwn. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy wneud y canlynol: 

 

• Mynd i’r afael yn rhagweithiol â thangynrychiolaeth ac achosion o eithrio yn y 

Gwasanaeth.  

• Sicrhau bod ein staff yn ystyried cydraddoldeb wrth ddatblygu pob agwedd ar y 

Gwasanaeth, gan gynnwys mentrau newydd, prosiectau a datblygiadau o ran 

polisïau a gweithdrefnau.  

• Parhau i sicrhau bod strwythur y sefydliad yn adlewyrchu anghenion ein Gwasanaeth 

a’n cymunedau, a hynny trwy greu arferion gwaith hyblyg i gefnogi ffordd iach o fyw a 

chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. 

• Ymgysylltu â chymunedau, rhanddeiliaid a phartneriaid ynghylch y rolau amrywiol 

sydd ar gael yn y Gwasanaeth Tân. 

 

 



  
 

 

Dywedasom hefyd y byddem yn gwneud y canlynol: 
 

Ysbrydoli Cydgynhyrchu – cynnwys pawb. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy wneud 

y canlynol: 

• 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 ddarpariaeth lwyddiannus y 

Gwasanaeth, 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 ein gwasanaethau.  

 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein Hamcanion: 
 

Roedd y pandemig COVID-19 wedi golygu heriau sylweddol o ran ein gallu i gyflawni ein 

hamcanion, a hynny am iddo leihau’r sianeli arferol sydd ar gael i ni ymgysylltu â’n 

cymunedau; roedd hyn yn cynnwys cynnal digwyddiadau i feithrin ymwybyddiaeth o’r broses 

recriwtio, a fyddai wedi rhagflaenu ein hymgyrch recriwtio. Nid oedd y digwyddiadau “wyneb 

yn wyneb” yn bosibl oherwydd cyfyngiadau COVID-19. Felly, aethom ati i fanteisio ar bob 

cyfle i estyn allan i’n cymunedau trwy negeseuon targededig i annog ymgeiswyr o grwpiau 

heb gynrychiolaeth ddigonol, a hynny ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y Gwasanaeth. 

Cynhaliwyd hefyd ddwy weminar diwrnod blasu ym mis Hydref 2020, mewn ymdrech i 

annog rhagor o fenywod i ystyried rôl Diffoddwr Tân. Rhoddodd y gweminarau wybodaeth i’r 

rhai a oedd yn bresennol am y Gwasanaeth, am rôl Diffoddwr Tân, am y system sifftiau ac 

am y cyflogau. Roeddent hefyd wedi darparu cyfle i nifer o bersonél gweithredol benywaidd 

eu cyflwyno eu hunain a chynnig trosolwg o’u profiadau o ran eu gyrfa hyd hynny. Roedd yr 

adborth cychwynnol a gafwyd gan y rhai a oedd yn bresennol yn eithriadol o gadarnhaol.  

 

Tarfodd y pandemig COVID-19 hefyd ar bresenoldeb mewn digwyddiadau gyrfaoedd. Fodd 

bynnag, parhaodd y Gwasanaeth i weithio’n agos gyda’i bartneriaid i feithrin ymwybyddiaeth 

o gyfleoedd newydd o ran gyrfa. Trwy is-grŵp Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-

nedd Port Talbot, darparwyd gwybodaeth am gyfleoedd yn y Gwasanaeth i hwb cymorth 

ieuenctid yn yr Adran Gwaith a Phensiynau. Roedd yr hwb wedi galluogi pobl ifanc o 

gefndiroedd amrywiol i ddysgu rhagor am gyfleoedd ar gyfer profiad gwaith yn y 

Gwasanaeth.  

 

Ymgysylltwyd â grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y gweithlu er mwyn ystyried effaith 

nodi cyfarpar newydd a chyfarpar diogelu personol (PPE) ar bobl. Ymhlith yr enghreifftiau yr 

oedd y prosiect Cyfarpar Diogelu Personol Adeileddol: ymgyrch ymgysylltu ledled Cymru i 

nodi’r cyfarpar diogelu personol mwyaf addas, lle defnyddiwyd dull cyson i sicrhau 

cynrychiolaeth gyfartal o blith pob rhan o’r gweithlu, gan ofalu bod anghenion yr holl 

bersonél gweithredol yn cael eu diwallu. Mabwysiadwyd dull tebyg hefyd ar gyfer yr ymarfer 

caffael esgidiau tân, lle prynwyd esgidiau tân maint 2 am y tro cyntaf er mwyn sicrhau bod 

esgidiau o’r maint priodol ar gael i bob aelod o staff ac unrhyw un a fyddai’n bresennol ar 

gyfer profion dethol.  

 

Cynhaliwyd trafodaethau â chynrychiolwyr undebau llafur ledled nifer o fforymau, a hynny 

gydag ymgynghoriad parhaus i sicrhau bod yr holl bolisïau a gweithdrefnau a adolygwyd neu 

a gyflwynwyd wedi diwallu anghenion amrywiol y staff.  
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Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, addaswyd yr arferion gweithio hyblyg, a darparwyd 

cymorth i’r staff a rhoi iddynt y cyfarpar TGCh angenrheidiol i’w galluogi i weithio gartref 

mewn modd effeithiol. Parhaodd rheolwyr lleol hefyd i ymgysylltu mewn modd gweithredol 

â’r holl staff er mwyn sicrhau cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Cefnogwyd y 

trefniadau hyn ymhellach trwy gymorth o bell gan dîm ffitrwydd y Gwasanaeth, a hynny 

mewn gweminarau a roddai ganllawiau i’r staff ynghylch ffyrdd y gallent gyflawni ffordd iach 

o fyw yn ystod y cyfnod o fynediad cyfyngedig at gyfleusterau hamdden.  

 

Defnyddiwyd Microsoft Teams yn fodd i ymgysylltu â’r staff, a barhaodd i ddarparu cymorth 

ar gyfer ymgysylltiad effeithiol, er enghraifft cyfarfodydd y Dirprwy Brif Swyddog Tân â’r holl 

bersonél rheng flaen ac â staff yr ystafell rheoli, yn ogystal â chyfarfodydd adran rheolaidd. 

Cynhaliwyd gweminarau ar gyfer y Tîm Digwyddiadau Tyngedfennol hefyd, gan ddenu nifer 

da o staff.  

 

Anogwyd hefyd gynrychiolwyr ar bob lefel o’r Gwasanaeth i gymryd rhan mewn trafodaethau 

er mwyn llywio cynllun peilot a fyddai’n golygu cyfuno Ardaloedd Rheoli y Gwasanaeth i 

ffurfio Ardaloedd Rhanbarthol. Bydd y cynllun peilot yn cael ei werthuso mewn 

ymgynghoriad â’r holl staff yn ystod yr hydref 2021, a hynny cyn cytuno ar unrhyw 

ailstrwythuro parhaol a’i gadarnhau.  

 

Cynhaliwyd gweminarau llesiant gyda’r nod o gyflwyno persbectif newydd o ran y maes 

iechyd meddwl a llesiant. Roedd y gweminarau’n canolbwyntio ar feysydd pwnc megis “hybu 

eich system imiwnedd”, gan ddarparu dirnadaeth sylfaenol i’r staff o’r hyn y mae’r system 

imiwnedd yn ei wneud, y modd y mae’n gweithio, a’r pedwar prif faes ymddygiadol sy’n 

effeithio ar y system imiwnedd.  

 

Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, sefydlwyd nifer o “Gelloedd”, er enghraifft y Gell 

Ymateb, a greodd weithdrefnau olrhain mewnol i sicrhau ymyrraeth gynnar trwy hunanynysu 

er mwyn amddiffyn a chynnal cydnerthedd a pharodrwydd gweithredol. Sefydlwyd Cell 

Cymunedau, a barhaodd i sicrhau gweithgarwch mewn partneriaeth, gan gynnwys 

cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) i gefnogi ei raglen o glinigau 

brechu. Trwy’r dulliau ymgysylltu hyn roeddem hefyd yn gallu darparu negeseuon diogelwch 

i grwpiau risg uchel. Yn olaf, sefydlwyd Cell Pobl, a oedd yn canolbwyntio ar nodi, 

blaenoriaethu, a cheisio lliniaru effaith y pandemig COVID-19. Yn rhan o waith y Gell Pobl, 

dosbarthwyd arolwg i’r holl staff yn gofyn am eu cymorth i helpu i lunio strategaeth llacio y 

Gwasanaeth a chynlluniau cysylltiedig. Yn dilyn hyn, cyhoeddwyd “Adroddiad ar Arolwg 

Llacio y Gell Pobl”, a gipiodd y canlyniadau o’r arolwg a’r gweithdai gosod ar ddysgu 

gweithredol a gynhaliwyd gyda’r Gell Pobl a’i his-grwpiau.  

 

 

Cyflawnodd y Gyfarwyddiaeth Cyflenwi Gwasanaethau gytundeb partneriaeth allanol 

cadarnhaol i staff ar alwad gael eu secondio i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys yn rôl 

brechwyr. Roedd y cytundeb hwn yn cynnwys gwaith cadarnhaol ledled disgyblaethau’r 

sefydliad i sicrhau bod cytundebau priodol ar waith.  

 

Yn olaf, yn ystod mis Mawrth 2021 llofnododd y Gwasanaeth addewid i gefnogi’r ymgyrch 

dim goddefgarwch o ran hiliaeth trwy Dim Hiliaeth Cymru. Roedd Swyddog Partneriaethau y 

Gwasanaeth hefyd wedi arwain cynrychiolwyr y Gwasanaeth yn ymgyrch Llywodraeth 

Cymru i annog cymunedau BAME i gael eu brechu.  



  
 

 

Nod Strategol Un– 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 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’. 
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Nod Strategol Dau – Ein Cymunedau  
 

Byddwn yn gwella diogelwch a llesiant ein cymunedau trwy ymyraethau cyfannol a 

thrwy ymgysylltu â phartneriaid.  

Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn? 
Gwyddom fod ein dull ataliol o ddarparu addysg ac ymyraethau a chyngor ar ddiogelwch 

rhag tân ledled ardal ein Gwasanaeth yn cyfrannu at leihau nifer a difrifoldeb y digwyddiadau 

brys yr ydym yn ymateb iddynt.  

 

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.  

 

Ein nod yw parhau i ddarparu’r cyfleoedd gorau posibl o ran addysg ac ymyrraeth mewn 

perthynas â materion sy’n ymwneud ag atal tân, a hynny mewn ardaloedd yn ein 

cymunedau lle byddant yn cael yr effaith fwyaf cadarnhaol a, lle bo hynny’n bosibl, yn 

cynnwys ehangu ein negeseuon i gwmpasu pynciau eraill o ran diogelwch a llesiant i 

gefnogi ein partneriaid.  

 

Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 

canlynol: 
 

Gwella ein negeseuon allweddol a’n dulliau o gyfathrebu â’n cymunedau. Byddai hyn 

yn cael ei gyflawni trwy wneud y canlynol: 

• Meithrin ymwybyddiaeth y cyhoedd a phartneriaid o’n hagenda ataliol ledled pob 

maes ymyrraeth, ac annog adborth ar ein gweithgareddau.  

• Hyrwyddo ymgyrchoedd diogelwch lleol a chenedlaethol, gan gyfeirio ein hadnoddau 

at y meysydd sy’n cynrychioli’r risg fwyaf. 

• Annog gwirfoddolwyr i weithio gyda’r Gwasanaeth ledled ystod o feysydd er mwyn 

gwella ein darpariaeth a rhoi sgiliau a phrofiadau gwerthfawr iddynt.  

• Datblygu offer ymgysylltu sydd wedi’u cynllunio i gyrraedd ein cynulleidfaoedd targed 

ac y gall pob un o’n gweithwyr eu defnyddio.  

• Cydweithio â’r ddau Wasanaeth Tân ac Achub arall yng Nghymru, ynghyd â 

phartneriaid eraill, i sicrhau bod negeseuon diogelwch yn cael eu hyrwyddo’n gyson 

ac yn eang. 

• Recriwtio a hyfforddi mwy o weithwyr i gefnogi ein hymyraethau ataliol. 

• Defnyddio gwybodaeth am berfformiad a gwybodaeth ar sail gwerthusiadau i 

hyrwyddo canlyniadau ein hymyraethau, ac i sicrhau ein bod yn darparu’r 

gwasanaethau y mae ar ein cymunedau eu hangen.  

 

 

 

  
 

 

 



  
 

 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein Hamcanion: 
 

Roedd y pandemig COVID-19 wedi golygu heriau sylweddol o ran ein dulliau ymgysylltu 

arferol. Fodd bynnag, aethom ati i ffocysu ein hymdrechion ar ddarparu ein gwasanaethau 

mewn modd gwahanol trwy ddefnyddio technoleg a chynyddu ein harfer o weithio mewn 

partneriaeth. Bu i ni weithio’n agos gydag amrywiaeth eang o bartneriaid i sicrhau ein bod yn 

parhau i gefnogi ein gilydd yn ystod cyfnodau heriol. Addasodd partneriaid yn y trydydd 

sector y gwasanaethau yr oeddent yn eu darparu i gymunedau, a bu i ni roi cyngor ac 

adnoddau, er enghraifft larymau mwg, a ddosbarthwyd i gartrefi yn ôl y gofyn.  

 

Darparwyd hyfforddiant i bartneriaid i’w galluogi i gynnal Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân 

yn y Cartref dros y ffôn ar gyfer eu cleientiaid. Darparwyd hyfforddiant pellach i bartneriaid 

newydd hefyd, i alluogi i atgyfeiriadau gael eu gwneud i’r Gwasanaeth. Roedd cymryd rhan 

mewn cyfarfodydd cydlyniant cymunedol hefyd wedi galluogi’r Gwasanaeth i gefnogi 

partneriaid yn eu gwaith gyda'r ceiswyr lloches yng ngwersyll Penalun, a hynny trwy 

ddarparu cyngor priodol ar ddiogelwch.  

 

Cafodd dull cyson o gyflenwi hyfforddiant diogelu ei gymeradwyo gan Fwrdd Diogelu Bae’r 

Gorllewin gan y cydnabuwyd y gallai’r sefyllfa o ran y cyfyngiadau symud arwain at gynnydd 

yn nifer y pryderon diogelwch yn ymwneud â phlant ac oedolion agored i niwed. Yn hynny o 

beth, hyrwyddwyd hyfforddiant i bwysleisio ein rôl o fod yn llygaid a chlustiau’r gymuned. 

Parhaodd yr hyfforddiant hefyd ar Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar 

Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV), a hynny trwy 

ddefnyddio’r llwyfan ar-lein. Cafodd Hyrwyddwyr Digidol gwirfoddol hefyd eu hyfforddi i 

rannu eu gwybodaeth a’u sgiliau yn y gymuned.  

 

Defnyddiwyd meddalwedd y Gwasanaeth i ddarparu dadansoddiad o weithgarwch, er 

enghraifft tanau bwriadol. Yna, rhannwyd yr wybodaeth hon â phartneriaid i sicrhau 

dealltwriaeth gyffredin o’r risgiau yn ein cymunedau, gan ein galluogi i ddefnyddio ein 

hadnoddau ar y cyd i fynd i’r afael â’r risgiau.  

 

Sefydlwyd cytundeb â Byrddau Iechyd partner i staff diogelwch cymunedol gludo unigolion 

agored i niwed yn y gymuned, nad oedd ganddynt fynediad at gludiant, i Ganolfannau 

Brechu Torfol. Cafodd y gwasanaeth hwn groeso mawr, a gwnaed dros 70 o deithiau, gan 

gwmpasu tua 5,500 o filltiroedd.  

 

Sefydlwyd dwy Ganolfan Profion Llif Unffordd, un ym Mhencadlys y Gwasanaeth a’r llall yn 

ein cyfleuster hyfforddi yng Nghoed-yr-iarll. Cafodd y canolfannau eu cydgysylltu a’u staffio 

gan staff Diogelwch Cymunedol er mwyn galluogi cyflogeion i gael prawf llif unffordd. Roedd 

hyn yn rhoi tawelwch meddwl i’r Gwasanaeth, ac yn helpu i nodi unigolion nad oeddent yn 

ymwybodol eu bod, o bosibl, yn cario’r feirws.  

 

Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r tasglu a sefydlwyd i roi sylw penodol i danau glaswellt ar hyd 

a lled Cymru, sef Ymgyrch Dawns Glaw, mewn cyfarfodydd o’r Partneriaethau Diogelwch 

Cymunedol a’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ledled ardal y Gwasanaeth. Sicrhaodd 

hyn fod gan y tasglu broffil llawer uwch ac, ochr yn ochr â gwefan ddynodedig, fod yr 

adnoddau a’r wybodaeth yn llawer mwy hygyrch i’r holl bartneriaid.  

 

Aeth yr Adran Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes ati i gydgysylltu cynllun 

cyfathrebu amlasiantaethol ar gyfer Cymru gyfan i gefnogi gwaith y tasglu o leihau achosion 
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o danau glaswellt bwriadol a damweiniol ledled Cymru. Cefnogodd yr adran hefyd broses o 

ddatblygu ymgyrch Tanau Damweiniol mewn Anheddau ar gyfer Cymru gyfan, a drefnwyd i 

leihau risgiau a chadw ffocws ar y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.  

 

Sefydlwyd dau Grŵp Cymru Gyfan newydd i edrych ar y modd y mae cymorth yn cael ei 

ddarparu i bobl sy’n byw â dementia, ac i ddatblygu dull cyffredin o asesu’r sgôr risg 

gychwynnol yn achos unigolyn a atgyfeirir ar gyfer Archwiliad Diogelwch Rhag Tân yn y 

Cartref/ymweliad Diogel ac Iach. Cynhaliwyd trafodaethau â’r Groes Goch Brydeinig i 

sefydlu cytundeb cydweithredu i wirfoddolwyr y Groes Goch fynd i ddigwyddiadau i ddarparu 

cymorth emosiynol ac ymarferol i ddioddefwyr.  

 

Sicrhaodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Abertawe gyllid gwerth £8,000 gan 

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), a alluogodd Tîm Tanau Bwriadol y Gwasanaeth i nodi 

ardaloedd risg uchel yn Abertawe a fyddai’n elwa ar gael rhwystrau tân. Caiff rhwystrau tân 

eu torri mewn ardaloedd o isdyfiant i wella mynediad cymunedol a bioamrywiaeth, ac i leihau 

lledaeniad tân os bydd tân yn dechrau.  

 

Cynhaliodd rheolwyr diogelwch cymunedol nifer o gyfarfodydd o bell trwy Microsoft Teams â 

Thimau Plismona yn y Gymdogaeth Heddlu Dyfed-Powys mewn perthynas â’r Hwb 

Cymunedau Mwy Diogel yng Nghaerfyrddin. Nod yr hwb bregusrwydd yw rhoi gwell 

cefnogaeth i ddioddefwyr trosedd a’r rheiny a allai fod yn agored i droseddau yn y dyfodol. 

Cafodd gwybodaeth ei rhannu rhwng y Gwasanaeth a Heddlu Dyfed-Powys er mwyn deall 

strwythurau a blaenoriaethau timau yn well, a lluniwyd cynllun gweithredu i nodi’r modd y 

gallai’r ddau wasanaeth brys rannu cyfleoedd o ran profiad gwaith a hyfforddiant. Bu i’r 

broses o weithio mewn partneriaeth wella’r llwybrau atgyfeirio rhwng y naill bartner a’r llall, a 

helpu i hyrwyddo negeseuon diogelwch ehangach.  

 

Aeth Rheolwr Diogelwch ar y Ffyrdd y Gwasanaeth ac aelodau Diogelwch Cymunedol 

Powys, ynghyd â chriwiau tân o Orsafoedd Tân Aberhonddu ac Aber-craf, i ddigwyddiad 

arddangos i feithrin ymwybyddiaeth o yfed a gyrru yng ngwersyll y Fyddin ym Mhontsenni. 

Trefnwyd y digwyddiad i feithrin ymwybyddiaeth o risgiau ac effeithiau yfed a gyrru. Cafodd 

gwrthdrawiad traffig ffyrdd, yn cael ei efelychu gan bersonél y fyddin, ei ffrydio’n fyw i 760 o 

bersonél, a chafwyd adborth eithriadol o gadarnhaol gan y Fyddin yn dilyn yr arddangosiad.  

 

Er mwyn ailymgysylltu ag unigolion cyfrifol â rheolaeth ar fangre annomestig, datblygodd y 

tîm Diogelwch Tân Busnesau gysyniad o Archwiliad Fideo o Bell (RVI), a gafodd ei dreialu’n 

helaeth ledled amrywiaeth o fathau o fangreoedd, a’i sefydlu fel offeryn defnyddiol ar gyfer 

cynnal archwiliadau diogelwch rhag tân lle nad yw ymweliad wyneb yn wyneb yn briodol 

neu’n addas. Ymhlith yr enghreifftiau o safleoedd a archwiliwyd gan ddefnyddio’r dull hwn yr 

oedd lleoliadau gofal iechyd, cartrefi gofal preswyl, neuaddau preswyl prifysgolion, a 

gwestai.  

 

Credir mai’r Gwasanaeth oedd y Gwasanaeth cyntaf yn y DU i ddatblygu Archwiliadau Fideo 

o Bell (RVI). Mae RVI yn galluogi Swyddogion Arolygu Diogelwch Tân Busnesau a pherson 

cyfrifol mangre benodol i gynnal archwiliad gweledol o’r safonau diogelwch rhag tân yn yr 

adeilad heb i’r Swyddog Arolygu fod yn bresennol yn gorfforol. Bwriedir i RVI fod ar ffurf 

archwiliad strwythuredig a threfnus un i un sy’n defnyddio meddalwedd cyfarfod fideo ar-lein. 

Mae RVI yn rhoi cipolwg ar y darpariaethau a’r safonau diogelwch rhag tân cyfredol mewn 

adeilad, a hynny heb y risgiau sy’n gysylltiedig ag archwilio safle ac, o bosibl, o 

drosglwyddo’r coronafeirws 



  
 

 

Nod Strategol Dau – 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 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’. 
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Nod Strategol Tri – Ein Hamgylchedd  
 

Rydym yn anelu’n barhaus at wella ein harferion gweithio a’n gweithgareddau, gan 

ystyried ein heffaith byrdymor a hirdymor ar yr amgylchedd. 

 

Byddwn yn parhau i geisio lleihau ein hôl troed carbon ac yn parhau â’n hymchwil i 

dechnoleg adnewyddadwy, gynaliadwy, werdd ar gyfer ein fflyd a’n hadeiladau, gan 

chwilio am gyfleoedd i gydweithredu er mwyn gwella ein heffaith ar yr amgylchedd.  

 

Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn? 
Mae’r Gwasanaeth yn ymrwymedig i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd ym mhob agwedd 

ar ein gweithgarwch, ac i gofleidio cynaliadwyedd amgylcheddol a thechnoleg werdd ar yr un 

pryd.  

 

Rydym yn ymrwymedig i wella ein perfformiad amgylcheddol a’i ystyried ym mhob maes o’n 

gwaith. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi gwella ein heffaith 

amgylcheddol yn fawr trwy gyflwyno dau gerbyd hydrogen newydd i’n fflyd a chynyddu’r 

defnydd o e-feiciau ar gyfer teithiau lleol. Rydym wedi cynyddu ein defnydd o baneli 

ffotofoltäig ac, yn ddiweddar, bu i ni osod dau banel newydd ar ddau o’n hadeiladau mwyaf.  

 

Ein bwriad yw bod yn Wasanaeth Tân ac Achub amgylcheddol sensitif a chynaliadwy, lle 

mae datblygu cynaliadwy a materion amgylcheddol yn cael eu cynnwys yn ein holl brosesau 

gwneud penderfyniadau, gan wella llesiant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ein 

cymunedau.  

 

Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 

canlynol: 
 

Lleihau swm y plastig untro sy’n cael ei brynu a’i ddefnyddio yn ein Gwasanaeth. 

Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy wneud y canlynol: 

• Lleihau’r defnydd o boteli dŵr plastig untro yn sylweddol. 

• Archwilio cyfleoedd i leihau swm y deunydd pacio plastig a ddefnyddir o amgylch 

nwyddau sy’n dod i’r Gwasanaeth. 

• Ymchwilio i gyfleoedd i leihau neu i ddileu’r defnydd o ddeunydd pacio plastig untro, 

a gweithio gyda chyflenwyr yn hyn o beth, ac annog y defnydd o ddeunydd pacio 

ailgylchadwy. 

• Ystyried cyfleoedd i ddefnyddio cynnyrch bob dydd nad ydynt yn blastig, a hyrwyddo 

dewisiadau amgen ecogyfeillgar. 

• Adolygu ein contractau rheoli gwastraff i sicrhau ein bod yn anfon cyn lleied â phosibl 

o eitemau i safleoedd tirlenwi.  

 

Dywedasom hefyd y byddem yn gwneud y canlynol: 
 

Lleihau swm yr ynni y mae’r Gwasanaeth yn ei ddefnyddio, a symud tuag at 

strategaeth ynni fwy cynaliadwy. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy wneud y 

canlynol: 

• Gwella ein systemau ar gyfer monitro ynni ar draws holl stoc adeiladau y 

Gwasanaeth. 



  
 

 

• Ystyried gwelliannau cynaliadwy i’n hystad, lle bo hynny’n ymarferol, er mwyn gwella 

ein seilwaith gwyrdd a’n storfa ynni. 

• Cyflwyno perchnogaeth ragweithiol o’r defnydd o ynni ym mhob lleoliad Gorsaf.  

• Gweithio i wella atebolrwydd a dealltwriaeth o’r defnydd o ynni ymhlith yr holl staff yn 

lleoliadau’r Gwasanaeth. 

• Gweithio gyda phartneriaid allanol, er enghraifft Llywodraeth Cymru a’r 

Ymddiriedolaeth Garbon, i archwilio cyfleoedd i leihau’r defnydd o ynni ledled ein 

hystad.  

 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan: 
 

Er gwaethaf cyfyngiadau COVID-19, gwnaed cynnydd da tuag at gyflawni’r Amcanion 

Gwella a Llesiant ar gyfer y Nod Strategol, Ein Hamgylchedd. Cynhaliwyd treialon mewn 

pedair gorsaf rhwng mis Hydref 2019 a mis Chwefror 2020, gyda’r nod o leihau nifer y poteli 

dŵr plastig untro. Casglwyd adborth ar y defnydd o’r poteli, eu gwytnwch a’u hymarferoldeb 

ar gyfer dyletswyddau gweithredol ac anweithredol, fel ei gilydd. Prynwyd poteli yfed amldro 

yn seiliedig ar yr adborth a gasglwyd, a’u dosbarthu i’r holl staff er mwyn lleihau’r defnydd o 

boteli dŵr plastig untro.  

At hynny, bu’r adrannau Ystadau a Fflyd, Peirianneg a Logisteg yn cydweithio â’r adran 

Gaffael i nodi lle y gellid dileu plastigion untro yn y ffynhonnell wrth brynu deunyddiau a 

nwyddau, a hynny trwy dderbyn deunydd pecynnu amgen neu gwestiynu’r angen am 

ddeunydd lapio a phecynnu.  

Symudwyd i ffwrdd oddi wrth ddeunydd pecynnu plastig yn ffreuturau ein staff hefyd, wrth i ni 

ddefnyddio cwpanau a chynwysyddion bwyd tecawê bioddiraddadwy, yn ogystal â 

chynhyrchion mwy cynaliadwy a Masnach Deg, er enghraifft y coffi a’r te a ddefnyddir.  

Symudodd y Gwasanaeth i gontractwr gwastraff newydd yn Llanbedr Pont Steffan, sydd 

wedi darparu data ar swm y gwastraff cyffredinol a deunydd ailgylchu cymysg, sych a gesglir 

o bob un o’n safleoedd. Roedd y newid hwn yn golygu bod y Gwasanaeth ’nawr yn 

defnyddio un contractwr gwastraff yn lle nifer o gasglwyr yr Awdurdod Lleol. Darparodd y 

contractwr newydd ddata penodol ar bwysau’r gwastraff a gesglir o bob safle, gan roi 

gwybod am ganran y gwastraff sy’n cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi.  

Cyhoeddwyd data amgylcheddol i’r holl staff, a oedd yn cynnwys ffyrdd o leihau swm y 

plastig y mae unigolion yn ei ddefnyddio gartref ac yn y gweithle. Mae’r Gwasanaeth ’nawr 

yn casglu data ar wastraff ar gyfer pob safle, sydd wedi dangos bod y Gwasanaeth bellach 

yn cyflawni targed o 1% o’r gwastraff yn mynd i safleoedd tirlenwi, gyda 99% yn cael ei 

ailgylchu; neu ei adfer a’i ddefnyddio naill ai ar gyfer ei dreulio’n anaerobig neu ar gyfer ynni.  

O ganlyniad i’r pandemig COVID-19, roedd y Gwasanaeth yn gallu gwneud arbedion mewn 

perthynas â’n defnydd o danwydd ac ynni. Parhaodd y Rheolwr Cynaliadwyedd i feithrin 

perthnasoedd, i rannu arfer gorau a gwersi a ddysgwyd â sefydliadau allanol trwy 

gyfarfodydd a digwyddiadau, a hefyd i fynychu is-grwpiau’r BGCau yn rheolaidd mewn 

perthynas â newid yn yr hinsawdd, datgarboneiddio a’r defnydd o ynni.  

Sefydlwyd Grŵp ULEV De-orllewin Cymru, trwy is-grŵp Newid Hinsawdd y BGCau, i 

ystyried y posibiliadau ar gyfer cydweithredu o ran pwyntiau gwefru. Parhaodd seilwaith 

gwefru a fflyd cerbydau trydan y Gwasanaeth i wella, gyda phwyntiau gwefru yn cael eu 

darparu i bedwar safle newydd, a saith cerbyd ychwanegol yn cael eu cyflenwi i’n fflyd.  
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Cafodd gwell technoleg fonitro ar gyfer darllenwyr mesuryddion nwy a thrydan, fel ei gilydd, 

ei gosod yn ein holl orsafoedd tân i’n galluogi i fonitro ynni’n fwy cywir. Defnyddiwyd system 

swyddfa gefn i adfer y data, sydd wedi galluogi dulliau adrodd haws a manwl gywir ar y 

defnydd o ynni ac allyriadau carbon.  

Cafodd system ffotofoltäig ei gosod yng Ngorsaf Dân Treforys. Mae gosod y system hon 

wedi lleihau costau ynni trydanol ledled yr orsaf, a rhagwelir y gwneir arbedion rhwng £3.5 

mil a £5 mil y flwyddyn.  

Cynhaliwyd arolwg o gyflwr yr ystad gan Faithful and Gould, ac roedd y defnydd o ynni, 

ynghyd â dealltwriaeth o systemau gwresogi’r Gwasanaeth a’u defnydd o ynni, yn brif 

feysydd ffocws. Roedd yr adroddiad yn amlygu ac yn blaenoriaethu systemau gwresogi yr 

oedd angen eu huwchraddio ledled y Gwasanaeth.  

Bu yna gydweithredu rhwng y Gwasanaeth a Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru i 

adolygu data ar y defnydd o ynni gan ein fflyd a’n hadeiladau, a hynny er mwyn sefydlu’r 

lleoliad gorau i osod pwyntiau gwefru cerbydau trydan, o bosibl. Buom hefyd yn gweithio 

gyda grŵp arloesi ac ymchwil, sef SPECIFIC, i gael cyllid gan Lywodraeth Cymru i weithredu 

system cipio data ynni clyfar. Cyflwynwyd cyllid grant i gynnal arolwg ynni manwl yn nhri o 

leoliadau’r Gwasanaeth ar gyfer cam 1 o’r prosiect, gyda cham 2 yn sicrhau bod systemau’n 

cael eu gosod i wella’r broses fonitro.  

Cynhaliwyd astudiaeth dichonoldeb ar gyfer gosod systemau rheoli adeiladau ledled yr 

ystad, a hynny er mwyn ystyried unrhyw arbedion ynni hirdymor sylweddol. Parhaodd y 

Gwasanaeth hefyd â’i nod hirdymor o gynyddu’r ddarpariaeth o gerbydau trydan, gan 

sicrhau grant o £80,000 gan Lywodraeth Cymru i helpu i ddarparu rhagor o gerbydau trydan 

i fflyd y Gwasanaeth.  

 

Nod Strategol Tri – 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 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 Pedwar – Ein Dyfodol  
      

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, mae’r rhain yn systemau 

“annibynnol” yn bennaf, â’u gallu yn gyfyngedig i ryngweithio ar draws llwyfannau TG. 

Rydym hefyd yn gorddibynnu ar systemau “etifeddol” papur, biwrocrataidd yn ein 

swyddogaethau gweinyddol.  

 

Fodd bynnag, yn weithredol, mae ein prosesau wedi esblygu fesul tipyn yn ystod y 10-15 

mlynedd diwethaf. Mae yna gryn le i ddatblygu’r prosesau hyn ymhellach trwy ddefnyddio 

TG i gefnogi’r broses o reoli digwyddiadau tyngedfennol, e.e. Terfynellau Data Symudol, a 

chasglu gwybodaeth weithredol.  

 

Rydym am sicrhau llwyfan TG cwbl integredig a datblygedig er mwyn gwella’r gallu i 

ryngweithio, lleihau llwythi gweinyddol a “symleiddio” ein prosesau. Rydym am wneud gwell 

defnydd o dechnoleg i leihau ein hôl troed carbon, lleihau costau, a gwella effeithiolrwydd 

cyffredinol y sefydliad.  

 

Mae’r Gwasanaeth am fanteisio ar unrhyw gyfleoedd sy’n lleihau’r risgiau i ddiffoddwyr tân a 

chymunedau trwy’r defnydd o dechnoleg, ymchwil a datblygiad, gan felly greu diwylliant o 

arloesedd sy’n rhoi’r Gwasanaeth ar flaen y gad o ran y sector golau glas.  
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Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 

canlynol: 
 

Datblygu seilwaith TG sy’n cefnogi ffyrdd amgen o weithio, gan ddefnyddio technoleg 

i leihau risg weithredol trwy’r ffordd yr ydym yn cyflwyno ein data gweithredol. Byddai 

hyn yn cael ei gyflawni trwy wneud y canlynol: 

• Datblygu systemau TGCh sy’n effeithlon ac yn effeithiol, ac sy’n cefnogi ffyrdd 

amgen o weithio. 

• Gwella systemau cyfathrebu a gwella’r ffordd yr ydym yn rheoli ein data gweithredol. 

• Sicrhau mynediad hawdd at yr wybodaeth gywir, gan sicrhau arferion cyfathrebu 

dwyffordd ar yr adeg iawn ac o’r lle iawn, sy’n defnyddio’r galedwedd gywir. 

 

 

Dywedasom hefyd y byddem yn gwneud y canlynol: 
 

Creu fforwm i archwilio’r syniadau a’r awgrymiadau gan ein staff; melin drafod a fydd 

yn rhoi llais i’n pobl rannu gwelliant parhaus. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy 

wneud y canlynol:  

• Creu amgylchedd sy’n annog cyfathrebu effeithiol a thryloyw ac sy’n hygyrch i bob 

aelod o staff. 

• Cynyddu ymgysylltiad staff ledled y Gwasanaeth trwy wrando ar eu barn, gan roi 

cyfle iddynt ddylanwadu ar y gwaith o newid a llywio dyfodol ein Gwasanaeth.  

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

 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan: 
 

Roedd y pandemig COVID-19 wedi achosi rhywfaint o oedi i gynllun busnes yr adran Pobl a 

Datblygu Sefydliadol o ran gweithredu Fersiwn 5 o’r llwyfannau cynnal cymhwysedd ac e-

ddysgu, pdrPro a learnPro. Fodd bynnag, o ganlyniad i’r pandemig a’r cyfyngiadau a oedd ar 

waith, cyflwynodd yr adran Pobl a Datblygu Sefydliadol arferion gweithio ymaddasol, gan 

alluogi’r Gwasanaeth i barhau i ailardystio asesiadau o’r broses o Reoli Digwyddiadau trwy 

ddefnyddio meddalwedd “XVR” trwy borth Microsoft Teams.  

Dechreuodd yr adran Pobl a Datblygu Sefydliadol hefyd ar y gwaith o weithredu System 

Rheoli Cyrsiau yn lle’r meddalwedd Terian, ac o ddarparu nodweddion ychwanegol yn y 

system pdrPro a fydd yn gwella rhagor ar ein defnydd o dechnoleg.  

Cafodd y system feddalwedd CoreHR ei datblygu ymhellach, gyda’r modiwlau Treuliau ac 

Amser a Recriwtio yn cael eu datblygu’n brosesau awtomataidd er mwyn galluogi ffyrdd 

newydd o weithio. Cafodd y system hefyd ei huwchraddio i’r fersiwn CoreHR XD Release ym 

mis Medi 2020.  

Pan oedd y pandemig ar ei anterth, parhaodd yr adran TGCh i sicrhau bod y broses o 

gyflwyno technoleg a systemau cymorth yn galluogi’r staff i weithio mewn ffordd hyblyg, a 

bod y newid i weithio o bell mor ddidrafferth â phosibl.  

Bu’r adran TGCh hefyd yn gweithio gydag Airbus i gyflwyno’r llechi newydd ar gyfer y 

Peiriannau Tân, a hynny er mwyn sicrhau dulliau cyfathrebu effeithiol, amser real rhwng y 

Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd 999 a’r criwiau, gan sicrhau bod gwybodaeth ddibynadwy am 



  
 

 

ddigwyddiad, gwybodaeth am risgiau, a dogfennau ategol ar flaenau’r bysedd. Bu’r adran 

hefyd yn treialu gliniaduron newydd, a oedd yn ysgafnach ac yn fwy addas ar gyfer gweithio 

symudol na’r rhai presennol.  

Cyflawnwyd prosiect ledled y Gwasanaeth i uwchraddio cydgysylltedd a seilwaith pob un o’r 

gorsafoedd tân, gan alluogi gweithio hyblyg rhwyddach o unrhyw leoliad ledled Ystad y 

Gwasanaeth.  

Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, cyflwynodd y Gwasanaeth Gell Pobl, a gynhaliodd 

arolwg ledled y Gwasanaeth i ofyn am feddyliau a phryderon y staff, yn ogystal â’r syniadau 

a’r awgrymiadau a oedd ganddynt o ran y modd y gallem ni, y sefydliad, symud ymlaen yn y 

byrdymor a’r tymor canolig, fel ei gilydd. Cafwyd 358 o ymatebion i’r arolwg, a choladwyd 

800 yn rhagor o sylwadau yn ystod Setiau Dysgu Gweithredol, a hwyluswyd gan yr 

adrannau Pobl a Datblygu Sefydliadol ac Adnoddau Dynol, i drafod canlyniadau’r arolwg. 

Lluniwyd adroddiad dilynol i nodi’r canlyniadau mewn ffordd gryno.  

Yn dilyn gwaith y Gell Pobl ac Arolwg Llacio y Bobl, lansiwyd y “fforwm syniadau”. 

Mynychwyd y fforwm gan staff gwirfoddol, ac roedd yn gyfuniad o aelodau staff y llyfrau 

llwyd a gwyrdd a oedd yn ffurfio trawstoriad fertigol o’r sefydliad. Cylch gwaith y fforwm oedd 

ystyried syniadau gan aelodau staff, ac archwilio pa syniadau y gellid mynd ar eu trywydd i 

wella ein gwasanaethau, yn fewnol ac yn allanol, fel ei gilydd.  

Un o’r syniadau a ystyriwyd gan y Fforwm oedd creu podiau llesiant, neu fannau yn y 

Gwasanaeth, i alluogi staff i gael mynediad at “amgylchedd” a fyddai’n cynorthwyo o ran 

iechyd meddwl a llesiant da, yn ôl y gofyn. Ariannwyd y syniad trwy grŵp codi arian 

gwirfoddol ar gyfer llesiant GTACGC. Roedd syniadau eraill yn amrywio o fentrau 

cynaliadwyedd i awgrymiadau ar gyfer gwella Ymateb a chynlluniau aberthu cyflog newydd 

ar gyfer cyfarpar ffitrwydd.  

At hynny, aeth nifer o adrannau ati i greu eu fforymau syniadau eu hunain, a ddarparodd y 

galluogrwydd i’r staff gyflwyno eu syniadau eu hunain ar gyfer gwella adrannau. Enghraifft o 

hyn oedd yr adran Diogelwch Tân Busnesau, a greodd lwybr mewnol er mwyn i’r gwahanol 

dimau nodi llwybrau ar gyfer gwella, gyda syniadau rhanbarthol yn cael eu mynegi i reolwyr 

a’u hystyried yn ddiweddarach yn ystod cyfarfodydd y rheolwyr.  

Roedd yr adran Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes wedi cefnogi nifer o 

fecanweithiau cyfathrebu dwyffordd, a hynny ar gyfer yr ymgynghoriad ynghylch Cynllun 

Corfforaethol 2021-2026 a Thîm Digwyddiadau Tyngedfennol Coronafeirws y Gwasanaeth, 

a alluogodd i gwestiynau gael eu gofyn a syniadau, awgrymiadau ac adborth gael eu rhannu 

ledled y Gwasanaeth.  

 

Nod Strategol Pedwar – 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.  
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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. 

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’.. 

 

  



  
 

 

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 mail@mawwfire.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 

Twitter: @mawwfire 

Instagram: mawwfire_rescue 
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Atodiad 1 

Ein hymateb i’r pandemig COVID-19 
Bu’r 12 mis diwethaf yn eithriadol o heriol i’n Gwasanaeth. Fodd bynnag, mae ein staff wedi 

gweithio’n ddiflino i sicrhau na chafwyd llawer o effaith ar ein galluogrwydd i ymateb yn 

weithredol, gan olygu ein bod wedi medru parhau i ddelio ag argyfyngau pan oedd gofyn. 

Mae gweithio mewn partneriaeth yn dangos gwir ysbryd y Gwasanaeth Tân ac Achub, ac 

mae’r sgiliau a’r cymorth y gallwn eu cynnig i’n partneriaid a sefydliadau eraill wedi dod yn 

fwy amlwg nag erioed.  

Crynhoir rhai o’r meysydd gwaith yr oeddem yn rhan ohonynt isod:  

• Roedd y pandemig COVID-19 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Gwasanaeth weithio’n 

agos gydag amrywiaeth eang o bartneriaid i sicrhau y gallai gwasanaethau allweddol 

barhau i gael eu darparu i’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Darparwyd 

cyngor ac adnoddau i bartneriaid trydydd sector, megis larymau mwg a oedd wedyn 

yn gallu cael eu danfon i gartrefi yn ôl y gofyn.  

• Darparwyd Unedau Dihalogi Torfol i ysbytai yn ardal y Gwasanaeth. 

• Gwnaed newidiadau i Gytundebau Lefel Gwasanaeth (CLGau) i adlewyrchu’r 

newidiadau a oedd yn ofynnol i gynorthwyo partneriaid i gynnal Ymweliadau Diogel 

ac Iach. Helpodd y diwygiadau hyn i sicrhau bod y lefel uchaf o gymorth yn parhau i 

gael ei darparu i aelodau agored i niwed y gymuned, ac y cedwid at y canllawiau 

COVID-19 ar yr un pryd.  

• Datblygwyd y negeseuon allweddol ar gyfer Ymgyrch Dawns Glaw i gynnwys dull 

mwy cyfannol o anfon negeseuon trwy bartneriaid, ac roeddent yn cynnwys cyfeiriad 

penodol at ystyriaethau COVID-19. Sicrhaodd y dull negeseua hwn fod negeseuon 

diogelwch cyson am risgiau i’r gymuned yn cael eu hyrwyddo wrth iddynt ddod i’r 

amlwg, er enghraifft cau canolfannau ailgylchu gwastraff dros dro a pheryglon llosgi 

gwastraff gardd domestig.  

• Yng ngoleuni cyfyngiadau COVID-19, arweiniodd Ymgyrch BANG (Be a Nice Guy) at 

ddull amlasiantaethol addasedig mewn perthynas â Chalan Gaeaf a Noson Tân 

Gwyllt . Cydlynwyd negeseuon diogelwch yn llwyddiannus rhwng yr Heddlu, tri 

Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru, Swyddogion Addysg, ac asiantaethau eraill i 

gynnwys paramedrau a chanllawiau newydd.  

• Cefnogodd y staff Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ystod y 

pandemig COVID-19 trwy yrru ambiwlansys. 

• Cynorthwyodd ein staff gweithredol ardaloedd Awdurdodau Lleol Castell-nedd Port 

Talbot ac Abertawe mewn perthynas â chodi a chario cyrff a’r gwasanaethau corffdy.  

• Helpodd staff Diogelwch Cymunedol i weithredu’r rhaglen frechu COVID-19.  

• Cafodd Adnoddau Addysgol eu datblygu’n eang i sicrhau bod ein negeseuon addysg 

diogelwch yn hygyrch i’n cynulleidfa darged, i ysgolion ac i rieni trwy HWB.  

• Cynhaliodd Tîm Lleihau Tanau Bwriadol y Gwasanaeth gysylltiadau â phartneriaid, 

gan addasu arferion gweithio cydweithredol i ddiogelu personél a lleihau effaith 

cyfyngiadau’r pandemig COVID-19 wrth fynychu mentrau amlasiantaethol. 

• Darparwyd cyfarpar ymyrraeth diogelwch rhag tân yn y cartref, megis larymau mwg, i 

fanciau bwyd ledled ardal y Gwasanaeth, i’w cynnwys mewn parseli bwyd. 

• Darparwyd hyfforddiant i bartneriaid i’w galluogi i ddarparu Archwiliadau Diogelwch 

Rhag Tân yn y Cartref dros y ffôn i’w cleientiaid. Darparwyd hyfforddiant hefyd i 

bartneriaid newydd, i ganiatáu i atgyfeiriadau gael eu gwneud i’r Gwasanaeth. 

• Datblygodd tîm Diogelwch Tân Busnesau y Gwasanaeth strategaeth ymgysylltu leol i 

roi arweiniad a chymorth i fusnesau a oedd ar fin newid o’r cyfyngiadau symud i 

gyflwr o lacio graddol. Y nod oedd darparu canllawiau ar ddiogelwch rhag tân a oedd 



  
 

 

yn benodol berthnasol i’r sefyllfa bresennol, gan sicrhau ar yr un pryd nad oedd 

ystyriaethau diogelwch rhag tân yn cael eu hesgeuluso.  

• Cynorthwyodd y tîm Diogelwch Tân Busnesau y gwaith o ddarparu ysbytai maes 

dros dro diogel ledled ardal y Gwasanaeth.  

• Yn ystod y pandemig, addasodd y tîm Diogelwch Cymunedol y ffordd yr oedd yn 
gweithio ac yn ymgysylltu â sefydliadau partner a chymunedau agored i niwed. 

• Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru i bobl agored i niwed ynghylch gwarchod, 
dechreuodd Awdurdodau Lleol, y sector gwirfoddol, a rhwydweithiau cymunedol 
ddarparu prydau bwyd, nwyddau a meddyginiaeth i’r henoed a phobl agored i niwed. 
Aethom ati i gynnig cymorth, gyda chynnig ychwanegol i roi cyngor ar ddiogelwch yn 
y cartref. 

• Darparwyd cymorth i bartneriaid yn y trydydd sector trwy gynnal galwadau llesiant 
dros y ffôn.  

• Addaswyd Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref fel y gellid eu cyflwyno ar-
lein i sefydliadau partner a oedd yn ymgysylltu â defnyddwyr eu gwasanaeth. Roedd 
yr hyfforddiant wedi galluogi staff i gyfeirio aelodau agored i niwed o’r gymuned i’r 
Gwasanaeth Tân ar gyfer Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref, yn ogystal 
ag i nodi risgiau yn y cartref pe byddent yn cynnal ymweliad, a gosod canfodyddion 
mwg. Ymhlith yr asiantaethau a gafodd yr hyfforddiant yr oedd Platform, canolfan 
anifeiliaid Llys Nini, a’r Groes Goch Brydeinig. 

• Cafodd gwirfoddolwyr a staff Age Connect hefyd eu hyfforddi i’w galluogi i gynnal 
Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref dros y ffôn wrth iddynt wneud 
galwadau lles i bobl hŷn unig, ynysig.  

• Bu’r tîm hefyd yn cydweithio â Nyrsys Ocsigen, y gwasanaeth Rhoi’r Gorau i 
Ysmygu, a Baywater i helpu a chynorthwyo cleifion ar ocsigen. 

• Rhoddwyd cyfarpar diogelwch rhag tân dros ben i sefydliadau partner fel y gallent eu 
darparu i aelodau agored i niwed o’r gymuned.  

• Er mwyn cadw mewn cysylltiad â grwpiau anodd eu cyrraedd, cynhaliwyd boreau 
coffi rhithwir trwy Gymdeithasau Tai i drafod diogelwch yn y cartref â thenantiaid. 
Cafodd hyfforddiant a chyngor ar Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref eu 
rhoi hefyd i’r Timau Diogelwch Nwy a oedd yn ymweld â chartrefi.  

• Gwnaed gwaith gyda Thîm Llosgiadau Ysbyty Treforys ar atal llosgiadau, gyda 
ffocws ar oedolion hŷn dros 65 oed gan fod y bobl hynny’n fwy tebygol o ddioddef o 
losgiad sy’n peryglu bywyd a chymryd mwy o amser i wella ar ôl llosg difrifol.  

• Mewn cydweithrediad â Chyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe, cynigiwyd 
hyfforddiant ar Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref i bob gwirfoddolwr yn 
rhan o’i hyfforddiant rhagarweiniol. Gwnaed galwadau gwasanaeth cyfeillio i bobl a 
oedd yn teimlo’n unig ac yn ynysig. Yn dilyn yr hyfforddiant hwn, aeth y cyfeillion ati i 
ddarparu cyngor ar ddiogelwch yn y cartref ac atgyfeirio unigolion agored i niwed i’r 
Gwasanaeth i gael cymorth pellach.  

• Gwnaed gwaith gyda’r Tîm Cydlyniant Cymunedol i helpu i fonitro tensiynau posibl yn 
y gymuned, megis troseddau casineb. O ganlyniad i’r pandemig COVID-19, bu yna 
gynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol, anghydfodau rhwng cymdogion, a 
thensiynau ynghylch trosglwyddo’r feirws. Roedd y cyfarfodydd yn galluogi i 
ymatebion uniongyrchol gael eu hystyried, a fyddai’n lliniaru’r risgiau hynny neu 
unrhyw densiynau a oedd yn gwaethygu. Aeth y Gwasanaeth ati hefyd i rannu 
gwybodaeth am fannau problemus o ran Tanau Bwriadol a meysydd pryder 
allweddol â’r tîm. 

• Bu’r Swyddog Partneriaeth yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol, yn cynnwys 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA) ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, ar yr 
ymgyrch ‘Tell Me More’, a oedd yn darparu gwybodaeth gywir i alluogi pobl i wneud 
penderfyniadau gwybodus am y brechlyn, a hynny gyda’r gobaith y byddai rhagor o 
bobl, gan gynnwys y rhai mewn cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 
(BAME), yn penderfynu manteisio ar y cynnig o’r brechlyn.  
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At hynny, aethom ati i annog proses ôl-drafodaeth er mwyn deall yr hyn a ddysgwyd ledled 
Cymru a’r DU mewn perthynas â’r pandemig COVID-19, ac i wella’r ffordd y mae’r 
Gwasanaeth yn gweithredu ac yn darparu gwasanaethau ar draws yr holl adrannau. 
Hwyluswyd yr ôl-drafodaeth gan Aspire2Be, a gynhaliodd gyfres o holiaduron a gweithdai yn 
rhan o’r broses honno, ynghyd â sesiwn lawn, yn ogystal â darparu adroddiad dilynol yn 
amlinellu’r argymhellion a’r canfyddiadau i’r Gwasanaeth. Roedd yr adroddiad yn canmol y 
ffordd yr oedd staff ar bob lefel yn y Gwasanaeth wedi rheoli’r hyn a gydnabyddir yn eang yn 
ddigwyddiad digynsail.  
 
Roedd yr adroddiad yn argymell chwe maes i’r Gwasanaeth eu hystyried wrth i’r daith trwy’r 
pandemig barhau. Roedd y meysydd fel a ganlyn: 

• Cyfathrebu 

• Gweithio mewn Ffyrdd Hyblyg ac Addasol 

• Dysgu a Datblygu  

• Llesiant  

• TGCh  

• Cyffredinol 
 
Bydd yr argymhellion a amlinellir yn yr adroddiad ôl-drafodaeth ar COVID-19 ’nawr yn cael 
eu gweithredu a’u cynnwys yn ystod 2021-22 yn rhan o’r Prosiect Corfforaethol ar y gwersi a 
ddysgwyd gan COVID-19.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Atodiad 2 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – Datganiad Cynnydd  
Rydym yn deall diben a nod y Ddeddf ac rydym yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn ystyried 

effaith hirdymor ein penderfyniadau ar y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae ein 

Cynllun Corfforaethol 2020-2025 yn amlinellu ein Nodau Strategol ar gyfer y pum mlynedd 

nesaf, yn ogystal â’n Hamcanion Gwella a Llesiant ar gyfer 2020-2021.  

Bu i ni sicrhau bod ein Hamcanion Gwella a Llesiant wedi cael eu llunio yn unol â’r egwyddor 

datblygu cynaliadwy, a’u bod yn cynnwys y pum ffordd o weithio. Datblygwyd ein Hamcanion 

Gwella a Llesiant trwy gyfres o weithdai gyda’n staff, Aelodau Etholedig a Chyrff 

Cynrychioliadol.  

Yng Nghynllun Corfforaethol 2020-2025 trwyddo draw, roeddem wedi amlygu’r modd yr 

oedd ein Hamcanion Gwella a Llesiant yn cyfrannu at y saith Nod Llesiant, gan ddangos y 

ffordd y mae pob un yn ein helpu i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 

diwylliannol Cymru. Felly, wrth i ni wneud penderfyniadau, byddwn yn sicrhau ein bod yn 

ystyried yr effaith y gall y penderfyniadau ei chael ar y bobl sy’n byw eu bywydau yng 

Nghymru ’nawr ac yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn cofio rhoi ystyriaeth i’r amrywiaeth 

gyfoethog o bobl sydd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, ac yn parhau i gydweithredu ag 

eraill i helpu’r Awdurdod i gyflawni ei Nodau Strategol a’i Amcanion Gwella a Llesiant ac, i’r 

gwrthwyneb, i helpu eraill i gyflawni eu nodau a’u hamcanion hwythau. 

Roedd ein Cynllun Corfforaethol hefyd yn amlinellu’r modd yr oeddem wedi ystyried yr 

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy a’r Nodau Llesiant: 

Yr hirdymor  
Byddwn yn parhau i ystyried tueddiadau hirdymor a dadansoddi ein gweithredoedd, a hynny 

er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu yn rhagweithiol yn hytrach nag 

yn ymatebol, gan felly ddiwallu anghenion ein cymunedau a’n rhanddeiliaid yn well trwy 

sicrhau bod ein cymunedau mor ddiogel â phosibl, a pheidio â thanseilio anghenion 

cenedlaethau’r dyfodol. Rydym wedi ymgorffori syniadau hirdymor yn ein harferion busnes, a 

byddwn yn parhau i fabwysiadu dull o graffu ar y gorwel yn rhan o’n prosesau cynllunio.  

Wrth bennu ein Nodau Strategol (2020-2025) a’n Hamcanion Gwella a Llesiant (2021-2022), 

roeddem wedi sicrhau bod ein llygaid yn agored a’n bod yn monitro tueddiadau yn y dyfodol 

a heriau hirdymor a fyddai’n cael effaith andwyol ar y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu. 

Roeddem wedi parhau i addasu ac arallgyfeirio ein gweithgareddau i fodloni anghenion ein 

cymunedau yn well, yn ogystal â gwella’r ffordd yr ydym yn diwallu anghenion y bobl sy’n 

gweithio ac yn byw yn ein cymunedau ac sy’n ymweld â nhw, er mwyn sicrhau eu bod yn 

fwy diogel. 

Atal 
Parhaodd atal, amddiffyn ac ymyrraeth gynnar i fod yn flaenoriaeth i ni, ac roeddem yn 

ymrwymedig i sicrhau bod y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu mor ddiogel â phosibl, 

a hynny trwy adolygu ac addasu ein gwasanaethau ymyrraeth yn barhaus. Bu i ni barhau â’n 

dull rhagweithiol, integredig a chydweithredol o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu, 

a hynny trwy weithio’n agos gyda sefydliadau partner presennol, ynghyd â rhai newydd, i 

ddarparu negeseuon diogelwch wedi’u teilwra, gan sicrhau’r effaith gadarnhaol fwyaf ar ein 

cymunedau. Roedd ein ffocws ar gyfer atal yn canolbwyntio ar atal problemau rhag digwydd 

neu waethygu trwy sicrhau ein bod yn cynnal ymyrraeth gynnar a bod ein cymunedau’n cael 

cymaint o wybodaeth â phosibl. 
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Integreiddio  
Aethom ati i ddefnyddio dull integredig wrth ddatblygu ein Hamcanion Gwella a Llesiant 

(2020-21), a hynny gan ein bod o’r farn y byddai gweithio mewn ffordd fwy integredig yn ein 

galluogi i ddatrys problemau mewn modd mwy effeithiol ac effeithlon. Trwy ymgymryd â dull 

ar y cyd i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd, a thrwy gydweithredu â’n partneriaid a’n 

rhanddeiliaid, bu i ni leihau’r posibilrwydd o ddyblygu ymdrechion ledled sefydliadau yn y 

sector cyhoeddus ac, at hynny, aethom ati i ni rannu adnoddau, dysg a gwybodaeth er budd 

ein cymunedau a chenedlaethau’r dyfodol. 

Cydweithrediad  
Mae cydweithredu â’n partneriaid yn allweddol bwysig i ni yn y Gwasanaeth Tân ac Achub. 

Rydym yn cydweithredu â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân 

ac Achub De Cymru mewn sawl ffordd, ac wedi mabwysiadu dull “Cymru gyfan” mewn sawl 

maes. Mae’r dull cydweithredol hwn hefyd wedi nodi’r dulliau cyflenwi mwyaf costeffeithiol ac 

effeithlon ledled y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yn achos nifer o bynciau. Rydym yn deall 

bod gweithio’n agos gyda’n partneriaid yn cynyddu effaith ein negeseuon diogelwch ar ein 

cymunedau ac yn darparu negeseuon diogelwch trwy ddull ar y cyd. Felly, byddwn yn 

parhau i adeiladu ar berthnasoedd sy’n bodoli ac i chwilio am gyfleoedd newydd i feithrin 

partneriaethau newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli er mwyn gwneud y defnydd mwyaf 

effeithiol o’n hasedau. 

Cyfranogi 
Aethom ati i ymgynghori’n eang â’n rhanddeiliaid, ein sefydliadau partner a’r cyhoedd. Bu i ni 

ymgysylltu’n llawn â chymunedau lleol trwy ddigwyddiadau ac ymgyngoriadau, gan eu 

hannog i gymryd rhan yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt. Mae hyn yn annog deialog 

ddwyffordd a hefyd yn sicrhau eu bod yn cael dweud eu dweud ynghylch y ffordd yr ydym yn 

cyflawni ein Hamcanion Gwella a Llesiant. Roedd annog y cyhoedd i gyfranogi a chymryd 

rhan yn y broses gwneud penderfyniadau yn bwysig iawn i ni. 

Roedd ein cyfraniad at gyflawni Cymru Lewyrchus yn cynnwys darparu lefel uwch o 

wybodaeth a chymorth gan bob un o’n cysylltiadau wrth i ni ymweld â phobl yn ein 

cymunedau i sicrhau eu bod yn ddiogel yn eu cartrefi. Bu i ni hefyd gyfrannu at gyflawni 

Cymru Lewyrchus trwy reoli ein hasedau mewn ffordd well, fwy costeffeithiol a mwy 

effeithlon, adeiladu ar berthnasoedd presennol, a chwilio am gyfleoedd newydd i fanteisio i’r 

eithaf ar y buddiannau i’r gymuned, ynghyd â gwella ein cyfraniad i’r economi leol a lleihau 

costau i gymdeithas.  

Cyflawnwyd cyfraniadau at Gymru Gydnerth trwy ystyried technoleg newydd ac arloesedd 

yn ein Gwasanaeth. Rydym hefyd yn deall ein heffaith ar yr amgylchedd yn well er mwyn 

sicrhau gostyngiad yn ein hôl troed carbon, ond yn parhau i ddarparu gwasanaeth o safon 

uchel ar yr un pryd.  

Cyflawnwyd Cymru Iachach trwy gynyddu cysylltedd a’r broses ddigideiddio, a helpodd y 

Gwasanaeth i ddarparu ein gwasanaethau diogelwch brys a chymunedol i’n cymunedau, 

gan sicrhau ein bod yn darparu cyngor ac yn cyflawni ein rhaglenni ymyrraeth i gynorthwyo 

unigolion i wella eu ffordd o fyw.  

Cyflawnwyd ein nod o gyfrannu at Gymru o Gymunedau Cydlynus trwy i ni wella ein 

datrysiadau digidol a’n technolegau gwybodaeth a chyfathrebu blaengar, cyfrannu at 

gynyddu cysylltedd, a darparu gwasanaethau i’r cyhoedd.  



  
 

 

Er mwyn helpu i greu Cymru Fwy Cyfartal, aethom ati i flaenoriaethu ein hymyraethau a’u 

hanelu at yr unigolion hynny a oedd fwyaf agored i niwed er mwyn gwella eu hamgylchiadau 

a rhoi cyngor iddynt i’w galluogi i wella eu ffordd o fyw.  

Bu i ni gyfrannu at Gymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu trwy barhau 

i annog a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn ardal ein Gwasanaeth. Lle roedd hynny’n 

bosibl, aethom ati i hyrwyddo mynediad at ein gwasanaethau trwy’r Gymraeg, a hynny er 

mwyn sicrhau bod ein rhanddeiliaid yn gallu cyfathrebu â ni yn eu hiaith ddewisol. Rydym 

hefyd yn parhau i annog ein haelodau staff i ddefnyddio eu hiaith ddewisol yn y gweithle, ac 

yn darparu cyfleoedd i’r staff sy’n dymuno dysgu Cymraeg.  

Roeddem wedi dylanwadu ar y broses o gyflawni Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang 

trwy barhau i wneud newidiadau sylweddol i leihau cyfanswm y papur a ddefnyddir yn ein 

gweithgareddau, a hynny trwy annog pobl i gyflwyno gohebiaeth a dogfennau ar ffurf 

electronig. 

Fel y nodir yn y Ddeddf, rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) ddefnyddio’r 

egwyddor datblygu cynaliadwy i gyfrannu cymaint â phosibl at gyflawni’r saith nod llesiant 

cenedlaethol, a hynny trwy fynd i’r afael ag anghenion llesiant penodol yr ardal. Rydym wedi 

croesawu’r egwyddor hon, ac wedi parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i’r gwaith o gyflawni ein 

cyfrifoldebau yn ein rôl o fod yn bartner statudol.  

Yn dilyn hyn, rydym wedi gweithredu ethos o sicrhau bod anghenion presennol yn cael eu 

diwallu yn ein harferion busnes heb i allu cenedlaethau’r dyfodol i wneud hynny gael ei 

gyfaddawdu. Roedd arwyddocâd yr Amcanion sydd yng Nghynlluniau Llesiant pob un o’r 

chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael ei adlewyrchu yn ein Hamcanion Gwella a 

Llesiant ein hunain, elfen a oedd yn sicrhau bod gweithio gyda’n partneriaid i ddarparu gwell 

canlyniadau ar gyfer ein cymunedau yn parhau i fod yn flaenoriaeth.  

Yn ogystal ag ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wrth lunio’r 

cynllun hwn, rydym hefyd wedi cynnwys nifer o ffyrdd newydd o weithio wrth redeg y 

sefydliad o ddydd i ddydd. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi 

dylanwadu’n fawr ar ‘Edefyn Aur’ y Gwasanaeth. O’n cynlluniau datblygu unigol a’n 

strategaethau adrannol, i’n Cynllun Corfforaethol 2020-2025, mae ethos y Ddeddf ym mlaen 

ein meddwl. Boed hynny wrth i ni ffurfio partneriaethau newydd; mabwysiadu dulliau sganio’r 

gorwel yn rhan o’n proses o gynllunio ar gyfer y dyfodol; neu sefydlu fframwaith prosiectau 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 pan fyddwn yn cyflawni ein prosiectau 

corfforaethol ein hunain, bu i ni sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu, a 

hynny heb beryglu anghenion cenedlaethau’r dyfodol. 

 


