
 

 Trawsgrifiad o ffilm: “Asesiad Perfformiad Blynyddol 2020/2021 – 

Ein Amgylchedd”  

 

Peter Greenslade (Rheolwr Ardal): Roedd Diogelu'r Amgylchedd yn dal i fod yn flaenoriaeth 

i'r Gwasanaeth y llynedd a chytunwyd i wneud y canlynol: 

 

Lleihau faint o blastig untro yr ydym yn ei brynu a'i ddefnyddio yn ein Gwasanaeth, a lleihau 

faint o ynni y mae'r Gwasanaeth yn ei ddefnyddio, gan symud at strategaeth ynni fwy 

cynaliadwy.  

 

Dyma rai o lwyddiannau nodedig y Gwasanaeth dros y 12 mis diwethaf: Cwblhawyd treial i 

brynu poteli dŵr y gellir eu hailddefnyddio, a rhoddwyd poteli dŵr i bob aelod o staff i 

gynorthwyo i leihau'r defnydd o boteli dŵr plastig untro ledled y Gwasanaeth. 

 

Defnyddiwyd cwpanau chynwysyddion bwyd tecawê bioddiraddiadwy, a mwy o gynhyrchion 

te a choffi masnach deg yn ffreuturau ein staff. 

 

Sicrhawyd Contractwr Gwastraff newydd o Lanbedr Pont Steffan. Gall y contractwr newydd 

ddarparu data mwy penodol ar bwysau'r gwastraff a gesglir o bob safle, a chofnodi canran y 

gwastraff sy'n cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi, ac mae'r wybodaeth hon yn cael ei 

bwydo yn ôl i safleoedd y Gwasanaeth i annog ymdrechion ailgylchu pellach. 

 

Cyflawnwyd ein targed o 1% o wastraff yn mynd i safleoedd tirlenwi a 99% yn cael ei 

ailgylchu neu ei adfer. 

 



Gosodwyd technoleg fonitro well ar gyfer darllenwyr mesuryddion nwy a thrydan yn ein holl 

orsafoedd i'n galluogi i fonitro ynni'n fwy cywir.  

 

Gosodwyd system ffotofoltäig yng Ngorsaf Dân Treforys, a bydd hyn yn lleihau costau ynni 

ledled yr Orsaf. Roedd yr arbedion a ragwelwyd rhwng £3,500 a £5,000 y flwyddyn. 

 

Buom yn cydweithio â Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru ar Gynllun Adolygu Fflyd, a 

oedd yn cynnwys adolygu'r data o ran faint o ynni y mae ein fflyd gyfan a'n holl adeiladu yn 

eu defnyddio, a hynny er mwyn darganfod y lleoliadau gorau i osod pwyntiau gwefru 

cerbydau trydan.  

 

Er mwyn cefnogi ein buddsoddiad a'n hymrwymiad o ran Cerbydau Allyriadau Isel Iawn, 

sicrhawyd grant o £80,000 gan Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y cerbydau trydan yn y 

Gwasanaeth.  

 

Cyhoeddir data amgylcheddol i'r holl staff, ac mae'n cynnwys ffyrdd o leihau faint o blastig y 

mae'r unigolyn yn ei ddefnyddio gartref ac yn y gweithle.  

 

Dim ond crynodeb byr yw hwn o'r hyn yr ydym wedi'i gyflawni yn ystod y 12 mis diwethaf. 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y cynnydd a wnaed gennym yn unol â'n hamcanion 

yn ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol trwy fynd i www.mawwfire.gov.uk  
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