
Y Cynllun Strategol 
2022 - 2027



2

Ynglŷn â’n cynllun

Ni yw’r trydydd Gwasanaeth Tân mwyaf 
yn y DU. Mae bron miliwn o bobl yn byw 
yn ein hardal. 

Rydym y gweithio yn:  

• Sir Gaerfyrddin
• Ceredigion
• Castell-nedd Port Talbot
• Sir Benfro
• Powys
• Abertawe

Yn y 5 mlynedd ddiwethaf, roeddem 
wedi ymateb i: 

• 3,000 o danau mewn tai
• 5,000 o ddamweiniau ar y ffyrdd
• 4,000 o danau glaswellt a choedwig
• 1,700 o lifogydd
• 12,500 o achosion meddygol brys

Castell-nedd Port Talbot
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Mae yna hefyd fusnesau yn ein hardal 
y mae arnynt angen ein help a’n 
cyngor. 

Er enghraifft:

Aberdaugleddau:  Porthladd fwyaf y DU, 
lle caiff nwy ac olew eu cludo i’r DU ar 
longau.

Ffermydd: Mae gennym gymuned 
ffermio fawr.

Ffatrïoedd, siopau a warysau: 
Yn ein trefi  a’n dinasoedd yn bennaf. 

Mae ein cynllun yn dod â’r canlynol ynghyd:  

• Y pethau y mae ar y bobl yn ein hardal 
eu hangen. 

• Y pethau y mae’r gyfraith yn dweud y 
mae’n rhaid i ni ei wneud. 

• Y pethau y byddwn yn ei wneud i gadw 
pobl yn ddiogel
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Mae’r strategaeth hon yn Mae’r 
strategaeth hon yn gysylltiedig 
â nifer o gynlluniau, deddfau a 
sefydliadau eraill. 

Deddfau 

• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015

• Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 
1994

• Dyletswydd Economaidd-
Gymdeithasol 2021

Sefydliadau

• Cynghorau Lleol

• Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth 
a Gorllewin Cymru

• Gwasanaethau Tân ac Achub mewn 
rhannau eraill o Gymru
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Ein cynlluniau eraill

• Y Cynllun Gwella Busnes

• Asesiad Perfformiad Blynyddol

• Y Cynllun Cynaliadwyedd a’r 
Amgylchedd

• Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol

• Y Cynllun Rheoli Risgiau Cymunedol

Gallwch ddod o hyd i’r dogfennau hyn 
ar ein  gwefan.

Ein HymrwymiadauEin Hymrwymiadau
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Ein Gwaith

Dyma enghreifftiau o’r pethau y 
byddwn yn eu gwneud dros y 5 
mlynedd nesaf, yn rhan o’n cynllun:  

• Byddwn yn atal rhagor o achosion 
trwy roi rhagor o wybodaeth a 
chymorth i bobl pan fyddwn yn 
ymweld â nhw. 

• Byddwn yn helpu cymunedau. 
Byddwn yn dod i adnabod pobl a 
sefydliadau eraill. Mae hyn yn golygu 
y byddwn yn helpu cymunedau 
mewn ffordd well. .

• Byddwn yn deall rhagor am yr 
effaith yr ydym yn ei chael ar yr 
amgylchedd. 

• Er enghraifft, defnyddio llai o drydan, 
nwy neu betrol, a llai o bapur. 
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• Byddwn yn defnyddio technoleg 
ddigidol i helpu pobl i fod yn fwy 
diogel. 

Er enghraifft, defnyddio apiau i 
roi gwybodaeth i bobl am gadw’n 
ddiogel, neu i helpu ein staff i 
gyfathrebu â’i gilydd yn rhwyddach. 

• Byddwn yn canolbwyntio ar helpu 
pobl agored i niwed.  

Er enghraifft, pobl hŷn, pobl sy’n 
anabl neu’n sâl. 

• Byddwn yn hyrwyddo’r Gymraeg.  

Er enghraifft, trwy annog ein staff 
i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg, 
a thrwy sicrhau bod ein holl 
wybodaeth ar gael yn Gymraeg. 
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Sut yr ydym yn gwneud 
penderfyniadau da?

Rydym yn ffocysu ar y gwaith yr ydym 
yn ei wneud ‘nawr. Ond mae’r un mor 
bwysig i ni feddwl ymlaen a chynllunio 
ar gyfer y dyfodol. 

Mae ein penderfyniadau yn effeithio 
ar bobl sy’n byw yn y cymunedau lle 
rydym yn gweithio. 

Mae yna 5 peth yr ydym yn 
meddwl amdanynt wrth wneud 
penderfyniadau. 

1) Meddwl am yr hirdymor
Rydym am gwneud ein cymunedau 
mor ddiogel â phosibl. Byddwn yn 
chwilio am unrhyw heriau ac yn 
cynllunio ymlaen llaw. 

2) Atal achosion
Mae addysgu pobl sut i atal tanau ac 
achosion eraill yn bwysig i ni.  
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3) Deall beth sy’n ein cysylltu
Rydym yn gweithio’n agos gyda 
chynghorau a sefydliadau eraill. 
Mae pob un ohonom am i bobl 
yn ein cymunedau fod yn fwy 
diogel ac iach. r. 

4) Cydweithio
Rydym yn gweithio gyda 
Gwasanaethau Tân eraill yng 
Nghymru. Byddwn yn darganfod 
ffyrdd newydd o rannu ein 
syniadau a’n hadnoddau.  

5) Cynnwys pobl
Mae ein penderfyniadau yn 
effeithio ar bobl. Byddwn yn 
gwneud gwell penderfyniadau 
trwy wrando ar eu syniadau 
a’u barn.  
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Ein Hymrwymiadau

Ymrwymiadau yw’r hyn yr ydym yn 
addo eu gwneud. 

Bydd yr ymrwymiadau hyn yn effeithio 
ar ein gwaith dros y 5 mlynedd nesaf. 

Ymrwymiad 1
Byddwn yn cyfl ogi, yn hyfforddi ac yn 
datblygu tîm o staff medrus iawn

Ymrwymiad 2
Byddwn yn cefnogi iechyd a llesiant 
cymunedau lleol

Ymrwymiad 3
Byddwn yn diogelu’r amgylchedd. 

Ymrwymiad 4
Byddwn yn gwella’r ffordd yr ydym 
yn gweithio trwy ddysgu fel sefydliad 
cyfan. 
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Cysylltwch â ni: 

• Dywedwch wrthym beth yr ydych yn 
ei feddwl am ein cynlluniau. 

• Gofynnwch am yr wybodaeth hon 
mewn iaith wahanol neu fformat 
gwahanol. 

Gwefan:  www.tancgc.gov.uk

Ffôn: 0370 6060699

E-bost:  mail@mawwfi re.gov.uk 

Post:
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru
Heol Llwyn Pisgwydd, 
Caerfyrddin SA31 1SP
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Gofyn am Wiriad Diogelwch 
Rhag Tân yn y Cartref:

Ffôn: 0800 169 1234 

Neu defnyddiwch ein gwefan i ofyn 
am wiriad: 
www.tancgc.gov.uk.

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook: facebook.com/mawwfi re

Twitter: @mawwfi re

Instagram: mawwfi re_rescue 




