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Fersiynau Amgen  
Saesneg  
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. 

Arabeg 
المرجوا  مسموعة، بطریقة اضافة  اخر،  بشكل  أو  أخرى  بلغة المعلومھ ھذه ترید لو  قراءتھا، تسھل بطرق  ایضا  متوفرة الوثیقة ھذه  

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

Tsieineaidd  

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 द�ावेज अ� सिजला फम�टह�मा पिन उपल� छ। यिद तपाईं यो जानकारी अिडयोसमेत 
अ� वैकिल्पक भाषा वा फम�टमा चाहनु�न्छ भने कृपया हामीलाई फोन नं.: 0370 6060699 
वा ईमेल: mail@mawwfire.gov.uk मा स�क�  गनु�होस्।  

Pwyleg  
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 ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਿਵਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹ.ੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਂ
ਫਾਰਮੈਟ ਿਵਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਿਜਸ ਿਵਚ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 0370 6060699 
ਜਾਂ ਈਮੇਲ: mail@mawwfire.gov.uk." 

Wrdw  
ہیں چاہتے میں شکل  یا زبان متبادل کسی  سمیت  آڈیو  معلومات یہ آپ  اگر ہے۔  دستیاب بھی میں شکلوں رسائی قابل دستاویز یہ   

 "پر۔ mail@mawwfire.gov.ukتو ، براه کرم  ہم سے  رابطہ کریں :0370 6060699 یا ای  میل  :میل

Cymraeg 
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: post@tancgc.gov.uk. 
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Cyflwyniad 
Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2021-2022. 

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 2021-2022  
 

 
 
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.  

   
Roger Thomas BA (Hons) MSc                                              Cllr Elwyn Williams – Plaid Cymru  

Prif Swyddog Tân                                                                 Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Pennaeth Y Gwasanaeth â Thâl 

 

 

 

 

https://www.mawwfire.gov.uk/eng/about-us/our-plans-and-performance/corporate-plan-2021-2026/
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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 yr Asesiad Perfformiad hwn drwyddo draw, byddwn yn dweud 
wrthych pa mor llwyddiannus y buom wrth gyflawni'r hyn yr oeddem wedi cynllunio i'w 
wneud yn 2021-2022.  
 
Mae'r Asesiad Perfformiad 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 bob un o'n Cynlluniau Corfforaethol, ein Cynlluniau Gwella Blynyddol 
a'n Hasesiadau Perfformiad Blynyddol ar ein gwefan: www.mawwfire.gov.uk.  

Ein Hymrwymiad i Wella 
A ninnau’n Wasanaeth Cyhoeddus, gwyddom fod gennym ddyletswydd i barhau i wella’r 
ffordd yr ydym yn gweithio ac yn cyflawni ein gwasanaethau. Bu 2021-2022 yn flwyddyn 
heriol iawn i'r Gwasanaeth o ganlyniad i reoliadau cynyddol a chyllidebau (ariannol) llai. Mae 
ein Nodau Strategol pum mlynedd, sef Ein Pobl, Ein Cymunedau, Ein Hamgylchedd ac Ein 
Dyfodol, 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 2021-2022.  

  
Canolbarth a 
Gorllewin Cymru  

Gogledd Cymru De Cymru 
 

2020-21 2021-22 
(p) 

2020-21 2021-22 
(p) 

2020-21 2021-22 
(p) 

Nifer y Tanau yr 
Ymatebwyd 
Iddynt 

3087 3290 1770 1878 5477 5567 

Nifer y 
Galwadau 
Diangen yr 
Ymatebwyd 
Iddynt 

4798 4916 2315 2516 8316 8366 

Gwrthdrawiadau 
Traffig Ffyrdd yr 
Ymatebwyd 
Iddynt 

530 693 105 207 643 857 

Galwadau 
Gwasanaethau 
Arbennig yr 

2383 2974 509 749 2264 2712 

http://www.mawwfire.gov.uk/
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ymatebwyd 
iddynt 
Marwolaethau 
ac Anafiadau o 
Ganlyniad i 
Danau 

59 32 50 58 49 62 

Marwolaethau 
ac Anafiadau o 
Ganlyniad i 
Danau 
Damweiniol 

56 30 47 50 42 53 

Canran y Tanau 
mewn 
Anheddau a 
gyfyngwyd i'r 
ystafell lle 
cyneuodd y tân 

87.02% 82.48% 87.60% 87.62% 82.23% 83.66% 

 

Digwyddiad 2021- 
2022 

2020- 
2021 

2019- 
2020 

2018- 
2019 

2017- 
2018 

2016- 
2017 

2015- 
2016 

2014- 
2015 

Tanau  3290 3087 3152 3734 3190 2933 3392 3491 

Gwrthdrawiadau 
Traffig Ffyrdd  693 528 948 870 983 997 1079 1008 

Galwadau Tân 
Diangen  4916 4798 4627 4895 4939 4489 4599 4464 

Galwadau  
Cyd-ymateb 453 285 1969 1684 2546 3765 2532 2303 

Galwadau 
Gwasanaethau 
Arbennig nad 
ydynt yn 
cynnwys 
galwadau  
Cyd-ymatebwyr 
na 
Gwrthdrawiadau 
Traffig Ffyrdd 

2521 2094 2515 2282 2122 1926 1957 1650 

Cyfanswm 11873 10792 13211 13465 13780 14110 13559 12916 
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Dangosyddion Perfformiad Cymru ar gyfer 2021-2022 
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 2021-2022. 

Dangosydd Perfformiad 2021-2022 

Gwirioneddol 

Cyfartaledd 
2012-13 i 
2016-17 

Cyfartaledd 
2017-18 i 
2021-22 

Newid Canrannol 
Cyfartalog 2012-13 
i 2021-22 

Cyfanswm nifer yr holl 
danau bwriadol yr 

1679 1538 1629 -5.9%  
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ymatebwyd iddynt, fesul 
10,000 o anheddau 

Cyfanswm nifer yr 
holl danau 
damweiniol yr 
ymatebwyd iddynt, 
fesul 10,000 o 
anheddau 

1611 1844 1664 -9.7% 

Cyfanswm nifer yr holl 
danau mewn anheddau yr 
ymatebwyd iddynt, fesul 
10,000 o anheddau 

491 601 510 -15.1% 

Cyfanswm nifer yr holl 
danau damweiniol mewn 
anheddau yr ymatebwyd 
iddynt, fesul 10,000 o 
anheddau 

453 562 475 -15.6.%  

Nifer y tanau bwriadol 
mewn anheddau, fesul 
10,000 o anheddau 

38 41 35 -14.6% 

Cyfanswm nifer y tanau 
mewn adeiladau 
annomestig, fesul 1,000 o 
adeiladau annomestig 

177 222 193 -13.0% 

Cyfanswm nifer y 
marwolaethau oherwydd 
tân, fesul 100,000 o’r 
boblogaeth 

6 6 6 0%  

Marwolaethau oherwydd 
tanau a gyneuodd yn 
ddamweiniol mewn 
anheddau, fesul 100,000 
o'r boblogaeth 

4 5 5 0%  

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, 

26 64 40 -38.0%  
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fesul 100,000 o'r 
boblogaeth 

Anafiadau (ac eithrio 
archwiliadau rhagofalus) 
a ddeilliodd o danau a 
gyneuodd yn 
ddamweiniol mewn 
anheddau, fesul 100,000 
o'r boblogaeth 

21 43 31 -27.7% 

Anafiadau (ac eithrio 
archwiliadau rhagofalus) 
a ddeilliodd o danau a 
gyneuwyd yn fwriadol 
mewn anheddau, fesul 
100,000 o'r boblogaeth 

1 5 2 -57.7%  

Cyfanswm y galwadau 
diangen a achoswyd gan 
systemau synhwyro tân 
awtomatig, fesul 1,000 o 
adeiladau annomestig 
 

1449 1577 1420 -10.0% 

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% 37.00% 44.00% 18.9%  

 
  



 

10 
 

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 
sy'n digwydd mewn anheddau 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 sy'n digwydd mewn anheddau, ac o ran lleihau eu 
heffaith ar bobl.  

2. Ymateb yn gyflym ac mewn modd effeithlon bob tro y cawn alwad 999 brys i fynd i 
dân mewn annedd.  

3. Cyrraedd tanau 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.mawwfire.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, a'r anafusion cysylltiedig.  

Yn 2021-2022, 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, a rhoi 
cyflwyniad ar ddiogelwch rhag tân i blant a phobl ifanc ar adegau allweddol. 

Yn ystod 2021-2022 roeddem wedi ymateb i 453 o danau 
damweiniol mewn anheddau, a arweiniodd at farwolaeth 
pedwar person, yn ogystal â 21 yn rhagor o bobl yn cael eu 
hanafu (nid yw hyn yn cynnwys cymorth cyntaf nac 
archwiliadau rhagofalus). At hynny, yn ystod 2021-2022 
roeddem wedi ymateb i 38 o danau mewn anheddau a 
gyneuwyd yn fwriadol, a arweiniodd at 0 marwolaethau ac un 
unigolyn yn cael ei anafu (nid yw hyn yn cynnwys cymorth 
cyntaf yn y lleoliad nac archwiliadau rhagofalus).  

Mae’r duedd o ran tanau mewn anheddau yn ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub yn ystod y 
pump i ddeng mlynedd ddiwethaf yn amlygu gostyngiad graddol (ac eithrio yn 2013-2014, 
2016-2017 a 2021-2022). Bu yna ostyngiad sylweddol rhwng 2019-2020 a 2020-2021 (9%).  

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 
brys 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. 
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Yn 2021-2022, roeddem wedi delio â 25,816 o alwadau 999 
brys. 

Mae gwybod lle y mae angen ein gwasanaethau 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 19% 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.  

Yn 2021-2022, bu i ni ymateb i 11% o danau mewn anheddau 
o fewn 1-5 munud, 52% o fewn 5-10 munud, 24% o fewn 10-
15 munud, a 12% ar ôl 15 munud. Mae’r amserau ymateb hyn 
yn cynnwys yr amser y mae’n ei gymryd i’r personél 
gyrraedd yr orsaf dân, yn ogystal â’r amser teithio, felly gall 
nifer o bethau effeithio ar gyflymder y ffigurau ymateb, gan 
gynnwys y ddaearyddiaeth drefol/wledig a natur y 
rhwydweithiau ffyrdd yn yr ardal.  

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 



  
 

13 
 

rheolaidd fod y modd y bu i’n criwiau ddelio â digwyddiadau yn cyfateb i’r gweithdrefnau 
diffodd tân safonol. 

Rydym yn cymryd diogelwch ein diffoddwyr tân o ddifrif, o ystyried natur y gwaith y maent yn 
ei gyflawni. Yn 2021-2022, roedd ein criwiau wedi ymateb i 3,290 o danau, a hynny mewn 
amrywiaeth o adeiladau a lleoliadau awyr agored gwahanol. Wrth ddiffodd y tanau hynny, 
cafodd 14 o staff gweithredol eu hanafu. Yn anaml y bydd diffoddwyr tân yn cael eu hanafu'n 
ddifrifol – o blith y cyfanswm uchod, ni chafodd yr un anaf ei ddosbarthu'n anaf “difrifol”, a 
dosbarthwyd naw ohonynt yn “fân” anafiadau yn ôl Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, 
Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus (RIDDOR). Roedd pump ohonynt yn adroddadwy 
mewn perthynas â RIDDOR am iddynt bara am fwy na saith niwrnod.  

Yn 2021-2022, roedd ein criwiau wedi ymateb i 3,290 o danau, 
a hynny mewn amrywiaeth o adeiladau a lleoliadau awyr 
agored gwahanol. Wrth ddiffodd y tanau hynny, cafodd 31 o 
staff gweithredol eu hanafu. 

Yn anaml y bydd diffoddwyr tân yn cael eu hanafu’n ddifrifol – o blith y cyfanswm uchod, ni 
chafodd yr un anaf ei ddosbarthu'r 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 gan yr ardal reoli, a hynny er mwyn 
sicrhau y byddant wedi'u paratoi'n iawn i ddelio ag amgylchiadau'r tân mewn annedd, ni 
waeth beth fo'r amgylchiadau hynny.  

Yn 2021-2022, ymhlith yr holl danau damweiniol mewn 
anheddau y buom yn bresennol ynddynt, cafodd 375 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.  
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Yn ystod 2021-2022, 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. 

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 roi am bawb.  

Ym mhob achos, ymchwilir i achos y tân, a gwneir cofnod gofalus ohono. Bydd pob manylyn 
o ran y modd y cyneuodd y tân ac yn 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. Gallai ein hymchwilwyr tanau arbenigol 
wedyn 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 Cymunedol 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 2021-2022, cofnodwyd 
bod achosion 21 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 a allai fod ar gael mewn rhai 
achosion – er enghraifft, os cafodd y tân ei gynnau gan blentyn ifanc. 
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Yn 2021-2022, roeddem wedi ymateb i 491 o danau mewn 
anheddau, a darganfuwyd bod 38 ohonynt wedi cael eu 
cynnau'n fwriadol. 

Mewn rhai adeiladau preswyl, er enghraifft fflatiau a thai amlfeddiannaeth, mae rheoliadau 
mewn grym yn yr ardaloedd cymunedol a'r ardaloedd a rennir, sy'n ei gwneud yn ofynnol 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 peidio â sicrhau hyn arwain at 
gamau gorfodi, 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 2021-2022, roeddem wedi cyflwyno 18 o Hysbysiadau 
Gorfodi, 12 o Hysbysiadau Gwahardd, 172 o Gŵynion 
ynghylch Diogelwch rhag Tân, a 107 o Archwiliadau 
Cynlluniedig yn dilyn tân mewn perthynas ag eiddo 
annomestig nad oedd yn cydymffurfio â’r gofynion a nodir 
yng Ngorchymyn 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. 
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Ein Hamcanion Gwella a Llesiant   
Bob blwyddyn, yn rhan o'n proses gynllunio, rydym yn adolygu ac yn datblygu ein Nodau 
Strategol a'n Hamcanion Gwella a Llesiant. Mae ein Nodau Strategol a'n Hamcanion Gwella 
a Llesiant yn dweud wrth ein staff, ein cymunedau a'n rhanddeiliaid pa welliannau yr 
oeddem yn dymuno eu gwneud yn ystod 2021-2022.  

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 nodau hynny 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 y staff yn gynrychioliadol o'r cymunedau y maent yn eu 
gwasanaethu, a'u bod yn cael eu cefnogi gan y Gwasanaeth o ran eu hiechyd 
a'u llesiant.  

 

Nod Strategol Dau – Ein Cymunedau 
Byddwn yn parhau i ymgysylltu â'n cymunedau, a'u haddysgu a'u cefnogi, er 
mwyn helpu i sicrhau eu bod yn parhau'n ddiogel, yn iach ac yn ffyniannus.  

 

Nod Strategol Tri – Ein Hamgylchedd 
Byddwn yn gwella ein perfformiad amgylcheddol yn barhaus, yn ogystal â'r 
effaith y mae'r Gwasanaeth yn ei chael ar yr amgylchedd, a hynny trwy ein 
gweithgareddau gweithredol a'n dyletswyddau o ddydd i ddydd, fel ei gilydd.  

 

Nod Strategol Pedwar – Ein Dysgu 
Byddwn yn archwilio ffyrdd newydd o weithio i wella'r Gwasanaeth Tân trwy 
ddysgu gennym ein hunain a chan eraill.  
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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 
y staff yn gynrychioliadol o'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, a'u bod yn cael 
eu cefnogi gan y Gwasanaeth o ran eu hiechyd a'u llesiant.   

 
Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn? 
Y llynedd, roeddem wedi canolbwyntio ar ysbrydoli cydgynhyrchu, ar gynnwys pawb, elfen a 
oedd yn ceisio sicrhau bod yr holl staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u 
grymuso, a bod eu hadborth a'u barn yn cael eu cydnabod, a bod rhywrai yn gweithredu 
arnynt.  

Yn dilyn llwyddiant hyn, roeddem wedi dewis parhau â'r thema hon trwy edrych ar ysbrydoli 
cydgynhyrchu ar gyfer datblygiad pawb. Diben y dull hwn oedd nodi a gwneud y mwyaf o 
botensial ein gweithlu, a deall barn ein staff ar rwystrau sefydliadol yn well, yn ogystal ag 
annog cyd-ddealltwriaeth o'r sefydliad ehangach.  

Mae darparu gweithle iach a diogel i'n staff yn hanfodol i sicrhau perfformiad effeithiol. 
Rydym yn deall pwysigrwydd yr agenda iechyd a llesiant ac yn cydnabod yr effaith y gall 
diwylliant cadarnhaol o ran iechyd, diogelwch a llesiant ei chael ar y sefydliad.  
 
Gall hyrwyddo iechyd a llesiant atal straen a chreu amgylchedd gweithio cadarnhaol lle y 
medr unigolion a'r sefydliad ffynnu. Mae iechyd a llesiant da yn hyrwyddo ymgysylltiad 
ymhlith y cyflogeion ac yn gwella perfformiad y sefydliad. Felly, roeddem am allu cefnogi ein 
staff i deimlo'n hapus ac yn iach yn y gwaith.  
 
Roeddem am ddefnyddio'r hyn yr oeddem wedi'i ddysgu o bandemig COVID-19 i archwilio 
dulliau newydd o weithio, gan gydnabod y bydd pwysau ar gyllidebau yn y dyfodol yn 
gwneud newid sefydliadol yn ofynnol. Bydd darganfod ffyrdd newydd o feddwl a gweithio yn 
sicrhau bod gan ein staff bopeth y mae arnynt ei angen i gyflawni rolau eu swyddi, gan eu 
galluogi i barhau i amddiffyn a darparu gwasanaeth i ddiogelu aelodau o'r cyhoedd a'n 
cymunedau.  
 
Rydym am wneud gwahaniaeth cadarnhaol o ran yr hyn yr ydym yn ei wneud a sut yr ydym 
yn ei wneud er mwyn gofalu ein bod yn cael yr effaith fwyaf posibl, a hynny trwy sicrhau bod 
y ffordd yr ydym yn gweithredu yn rhoi rhyddid i'n staff wneud cyfraniad gwerthfawr at 
ddarparu'r Gwasanaeth yn llwyddiannus.  
 
Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 
 
Ysbrydoli cydgynhyrchu – datblygu pawb. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy: 
 

• Gipio'r gwersi a ddysgwyd gan staff a rhanddeiliaid yn ystod pandemig COVID-19 er 
mwyn llywio datblygiad sefydliadol. 

• Sicrhau bod yr holl staff yn cael eu gwerthfawrogi a'u grymuso, a chydnabod bod gan 
bawb rywbeth i'w gyfrannu. 
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• Sicrhau bod yr holl weithwyr yn cyfrannu at ddarparu'r Gwasanaeth mewn modd 
llwyddiannus, gan ofalu eu bod wedi'u hyfforddi i'r safonau uchaf a'u bod yn gallu 
cynnal eu cymhwysedd trwy ddatblygiad proffesiynol parhaus.  

 

Dywedasom hefyd y byddem yn gwneud y canlynol: 
 
Cefnogi iechyd a llesiant ein pobl i'w helpu i deimlo'n hapus yn y gwaith ac i feithrin 
cydnerthedd personol. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy: 
 

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

• Datblygu rhaglen sy'n hyrwyddo iechyd a ffitrwydd ac sy'n helpu i feithrin 
cydnerthedd personol.  

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

• Sefydlu hyrwyddwyr iechyd a llesiant ac ymarferwyr Rheoli Risgiau Trawma 
(TRiM) sy'n gallu cynnig cymorth i gyd-weithwyr.  

• Cynnig hyfforddiant ar iechyd a llesiant fel y gall rheolwyr nid yn unig adnabod yr 
arwyddion, ond gael help i reoli eu timau â'r lefel gywir o gyswllt a chymorth ar 
gyfer pob unigolyn. 

• Darparu'r sgiliau i reolwyr reoli eu timau gan ystyried yr ymagwedd newydd at 
weithio hyblyg. 

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

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein Hamcanion: 
 

Parhaodd y Gwasanaeth i gefnogi a datblygu ei raglen o lesiant a chymorth iechyd trwy 
seminarau llesiant, yn ogystal â'i raglen TRiM fewnol, gan ddarparu hyfforddiant i 16 o 
ymarferwyr a thri rheolwr TRiM ledled ardal y Gwasanaeth.  

Cafodd ap llesiant o'r enw My Possible Self ei lansio, a oedd yn ategu ein Rhaglen Cymorth i 
Weithwyr a ddarparwyd gan Gofal yn Gyntaf. Roedd yr ap yn rhoi mynediad cyfrinachol am 
ddim i gyflogeion at lwyfan rhyngweithiol newydd a oedd yn cynnig awgrymiadau defnyddiol, 
ymarferion gweledol a meddyliol, a gweithgareddau diddorol, gan gynnwys ymarferion 
myfyrio, ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar, ymarferion anadlu, pecynnau cymorth i nodi 
ymddygiadau a monitro cynnydd, a dulliau o olrhain hwyliau.  

Parhaodd tîm ffitrwydd y Gwasanaeth i ddarparu rhaglen iechyd a ffitrwydd ragweithiol i'r 
sefydliad, a chafwyd cyfradd lwyddo o 99% yn achos yr asesiad o ffitrwydd gweithredol. 
Mae'r tîm ffitrwydd hefyd wedi darparu cyngor ar ffitrwydd corfforol a maethiad i aelodau o'r 
staff, a hynny er mwyn annog ein pobl i gynnal ffordd iach o fyw.  

Er mwyn symud ymlaen â'r dysgu mewnol a gasglwyd at ei gilydd gan Gell Ddysgu a 
sefydlwyd i gipio'r gwersi a ddysgwyd yn y Gwasanaeth a ledled Cymru a'r DU mewn 
perthynas â COVID-19, sefydlwyd Grŵp Llesiant a Gweithio Ystwyth i ddatblygu strategaeth 
llesiant ar gyfer y Gwasanaeth, a hynny trwy archwilio arferion llesiant gwasanaethau tân ac 
achub a sefydliadau eraill. Aeth y grŵp ati hefyd i gynnal adolygiad o'r canllawiau 
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gweithredol ar weithio o bell a gweithio ystwyth er mwyn llywio cyfeiriad y Gwasanaeth yn y 
dyfodol yn hyn o beth.  

Cynhaliwyd archwiliad hygyrchedd allanol o wefan y Gwasanaeth, gydag adroddiad yn 
darparu argymhellion ar gyfer gwella hygyrchedd ac ymgysylltiad a oedd yn cefnogi llwybr ar 
gyfer y Gwasanaeth i sicrhau cydymffurfedd â gofynion deddfwriaethol ac i wella 
cynhwysiant.  

Parhaodd yr adran Datblygu Pobl a'r Sefydliad i ymgysylltu â gweithdai Cyngor Cenedlaethol 
y Penaethiaid Tân (NFCC) i nodi arfer gorau cenedlaethol mewn perthynas â hunanasesu, 
hunanarfarnu ac arfarnu. Helpodd hyn i lunio a dylanwadu ar y gwaith o gyflwyno'r broses 
hon i'r Gwasanaeth. Arweiniodd proses ddatblygu newydd, a ddefnyddiai gyfuniad o ddysgu 
hunangyfeiriol, asesiadau ffurfiol, a setiau dysgu gweithredol, at greu cynlluniau datblygu 
personol.  

Uwchraddiwyd cyfleuster hyfforddi y tŷ mwg yn ein hadran Cyflenwi Hyfforddiant yn 
Hwlffordd. Roedd y gwaith ar y cyd rhwng yr adran ystadau a'r adran cyflenwi hyfforddiant 
wedi arwain at gyfleuster cyfarpar anadlu addas i'r diben a chosteffeithiol, lle y gall personél 
ymarfer a chynnal eu cymwyseddau gweithredol.  

Parhaodd yr adran cyflenwi hyfforddiant hefyd i ganolbwyntio ar effeithiau'r newidiadau 
deddfwriaethol i Adran 19 o'r Ddeddf Traffig Ffyrdd; chwaraeodd hyfforddwyr hyfforddi 
gyrwyr a phersonél ymateb gweithredol, fel ei gilydd, ran lawn yn y gwaith o lunio cynnig i 
sicrhau bod y Gwasanaeth yn barod ar gyfer gweithredu'r newidiadau yn 2022.  

Yn rhan o broses cynllunio corfforaethol y Gwasanaeth ar gyfer 2022-2027, aeth yr Adran 
Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes ati i hwyluso gweithdai gyda holl aelodau Tîm 
Arweinyddiaeth y Gwasanaeth i ddatblygu'r Amcanion Gwella a Llesiant ar gyfer 2022-2023. 
At hynny, yn rhan o'r broses ymgynghori ddilynol, cafodd cyfanswm o 18 o weminarau eu 
hwyluso gan y Dirprwy Brif Swyddog Tân, a alluogodd y staff cyfan i gyfrannu at y gwaith o 
ddatblygu ymrwymiadau tymor hirach y Gwasanaeth, yn ogystal â'i Amcanion Gwella a 
Llesiant ar gyfer 2022-2023. Aeth yr adran ati hefyd i gyfathrebu ynghylch nifer o 
wasanaethau i lywio'r broses gwneud penderfyniadau yn y dyfodol, gan gynnwys 
gwerthuso'r cynllun peilot Gweithredu Rhanbarthol, arolwg Llesiant y Gwasanaeth, a'r hyn yr 
oedd y Gwasanaeth wedi'i ddysgu o COVID-19.  

Anogwyd y staff i gyfrannu at lunio ein Gwasanaeth trwy fforymau amrywiol, megis grŵp y 
System Rheoli Stocrestrau, y prosiect Gwersi a Ddysgwyd o COVID, Fforwm Syniadau, a'r 
fforymau cysylltiedig â Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Roedd y fforymau hyn 
yn darparu'r llwyfan ar gyfer rhannu a thrafod syniadau, safbwyntiau a barn ar y ffordd y 
gellid gwella pethau, o bosibl, yn y Gwasanaeth.  

Cynhaliwyd arolygon gydag unigolion a oedd yn rhan o'r broses recriwtio a dethol, yn 
enwedig y rheiny o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a oedd yn cymryd rhan mewn 
ymgyrchoedd recriwtio amser cyflawn, a hynny er mwyn deall unrhyw rwystrau y gallent fod 
wedi'u hwynebu. Roedd barn yr unigolion hyn yn werthfawr iawn i'r Gwasanaeth o ran dysgu 
am eu profiadau yn ystod y broses ddethol, yn rhai cadarnhaol a negyddol, ac roedd y 
canlyniadau wedi helpu i lywio prosesau recriwtio yn y dyfodol.  

Yn ogystal â chydnabod cyfraniad y cyflogeion presennol, mae'r Gwasanaeth hefyd yn rhoi 
gwerth ar farn darpar gyflogeion sy'n rhan o'n prosesau recriwtio a dethol, yn enwedig y 
rheiny o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol sy'n cymryd rhan yn y broses o recriwtio 
diffoddwyr tân amser cyflawn.  
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Ymgymerwyd â gwaith dadansoddi bylchau gan adran cyflenwi hyfforddiant y Gwasanaeth, 
a hynny'n unol â'r fanyleb hyfforddi yn y Safonau Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer 
trafnidiaeth, dŵr a'r sylfaen cyfarpar anadlu. Bu'r hyfforddwyr yn yr adran yn cyfrannu at y 
ffrydiau gwaith perthnasol ac yn cynorthwyo i nodi'r meysydd newid prosesau yr oedd angen 
eu hadolygu, a hynny wrth i'r Gwasanaeth roi newidiadau ar waith i fodloni gofynion y 
canllawiau gweithredol newydd o ran Cyflenwir Gwasanaethau yn ystod 2022-2023.  

Dechreuodd y rhaglen hyfforddi ym mis Ionawr 2022, gan sicrhau bod digon o hyfforddiant 
risg-gritigol yn cael ei ddarparu i fodloni gofynion ein staff, a chan gydnabod bod 
cydnerthedd yn aml yn cael ei gysylltu â'n pobl yn teimlo'n hyderus ac yn gymwys i 
ymgymryd â'u dyletswyddau mewn modd effeithiol. Roedd y cynllun hyfforddi yn cynnwys 
cyflwyno technegau awyru tactegol newydd i wella diogelwch diffoddwyr tân a rhoi sgiliau 
ychwanegol i reolwyr goruchwyliol i gefnogi tactegau gweithredol.  

Yn olaf, gan gydnabod bod yr amgylchedd yr ydym yn gweithio ac yn dysgu ynddo yn 
cyfrannu at ein llesiant, symudodd adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg (FELD) i hwb 
trafnidiaeth mwy ac addas i'r diben, a'i galluogodd i gyflawni ei threfniadau arferol mewn 
modd mwy effeithiol a chynaliadwy, a hynny mewn gofod gwaith a swyddfa newydd a gwell. 
Yn dilyn adleoli FELD, aeth yr adran Cyflenwi Hyfforddiant ati i defnyddio'r gofod 
ychwanegol a oedd ar gael ar safle hyfforddi Coed-yr-iarll; galluogodd hyn i ardal ystafell 
ddosbarth newydd gael ei chreu i'w defnyddio ar gyfer hyfforddiant cychwynnol recriwtiaid 
amser cyflawn ac ar alwad, a hynny gan ddefnyddio'r dechnoleg sgriniau clyfar ddiweddaraf 
i greu amgylchedd dysgu rhyngweithiol.  

Nod Strategol Un – Ein Pobl– Cyfrannu at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015: 

Yr Hirdymor: Rydym am sicrhau dull mwy cynhwysol ond lleol o gynllunio ar gyfer olyniaeth 
a chynllunio gweithlu effeithiol. Byddwn yn rhoi prosesau newydd ar waith a fydd yn galluogi 
ein rheolwyr i feithrin mwy o berchnogaeth a chyfrifoldeb dros eu pobl, gan ei gwneud yn 
bosibl i benderfyniadau mwy amserol gael eu gwneud ar lawr gwlad. Bydd hyn hefyd yn 
galluogi prosesau effeithiol o ran cynllunio ar gyfer olyniaeth i gefnogi anghenion y 
Gwasanaeth a recriwtio yn y dyfodol. 
 
Atal: Bydd cynllunio'r gweithlu mewn modd effeithiol yn sicrhau bod gennym y bobl iawn 
wedi'u recriwtio a'u hyfforddi, sy'n gweithio yn y lleoliadau iawn i ddarparu gwasanaeth o'r 
safon uchaf yn unig i'n cymunedau. Bydd hefyd yn sicrhau bod ein harferion recriwtio, 
datblygu a gweithio yn esblygu i ddiwallu anghenion newidiol y cymunedau. 
 
Integreiddio: Bydd strategaeth Ein Pobl yn sicrhau bod gennym nid yn unig y bobl iawn, 
sydd â'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau iawn i ymgymryd â'u rolau yn y 
Gwasanaethau, ond eu bod hefyd yn deall ein sefyllfa o fod yn aelod statudol o Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, ynghyd â'n cyfraniad ehangach at lesiant ein cymunedau, y 
byddant wedi'u harfogi i gyfrannu atynt. 
 
Cydweithredu: Bydd cydweithredu mewnol rhwng swyddogaethau a meysydd ymateb, 
ynghyd â chydweithredu allanol ag asiantaethau partner, yn gofalu bod ein pobl yn cael 
cyfleoedd i wneud cynnydd a datblygu yn eu gyrfaoedd, gan sicrhau eu bod yn fwy effeithlon 
wrth ddarparu gwasanaethau sy'n cyd-fynd ag anghenion ein cymunedau. Bydd hefyd yn ei 
gwneud yn bosibl i arfer da gael ei rannu ledled sefydliadau a sectorau er mwyn sicrhau mai 
dim ond yr arferion gorau o ran pobl sy'n cael eu rhoi ar waith. 
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Cyfranogi: Mae ymgysylltu â'r gweithlu, ein partneriaid ac asiantaethau eraill ynghylch y 
sgiliau a'r cymwyseddau sy'n ofynnol i wasanaethu ein cymunedau yn well yn rhan annatod 
o'n hadrannau hyfforddi a datblygu. Mae hefyd yn ffurfio rhan o strategaeth ein pobl i sicrhau 
bod ein sgiliau yn esblygu i fodloni gofynion presennol y Gwasanaeth, yn ogystal â'i ofynion 
yn y dyfodol.  
 
Cymru Lewyrchus: Bydd y Gwasanaeth yn parhau i goleddu'r egwyddor o ddatblygu staff 
newydd a staff cyfredol trwy amrywiaeth o raglenni prentisiaeth a datblygu. Bydd hyn yn 
sicrhau eu bod yn cael y cyfleoedd dysgu a datblygu gorau, a bydd 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 staff er mwyn sicrhau eu bod nid yn unig yn cyrraedd y 
lefelau ffitrwydd angenrheidiol yn rhan o ofynion gweithredol y rôl, ond hefyd yn cyflawni 
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 effaith gyhoeddus ein Gwasanaeth, yn helpu i feithrin ymdeimlad o 
berthyn ac undod ymhlith ein cymunedau. 
 
Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu: Annog yr arfer o ddefnyddio'r 
Gymraeg ledled y Gwasanaeth a rhoi cyfle i staff ddysgu Cymraeg a chael deunydd 
cyfathrebu yn eu hiaith ddewisol.  
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Nod Strategol Dau – Ein Cymunedau 
 
Byddwn yn parhau i ymgysylltu â'n cymunedau, a'u haddysgu a'u cefnogi, er mwyn 
helpu i sicrhau eu bod yn parhau'n ddiogel, yn iach ac yn ffyniannus.  

Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn? 
 

Rydym yn parhau i gynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân, addysg ac ymyraethau i'n 
cymunedau mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol er mwyn helpu i leihau nifer a difrifoldeb y 
digwyddiadau brys yr ydym yn ymateb iddynt. Mae ein Gwasanaeth yn gweithio gydag 
amrywiaeth o bartneriaid i sicrhau ein bod yn cyflawni’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer ein 
cymunedau. Yn ogystal â chynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân yn y cartref, rydym hefyd 
yn helpu i gadw busnesau’n ddiogel trwy ddarparu cyngor ar amddiffyn rhag tân, sy’n 
cyfrannu at gadw’r economi leol yn gynaliadwy.  
 
Rydym yn cydnabod yr heriau y mae pandemig COVID-19 wedi'u peri i'n dull arferol o 
ymgysylltu; fodd bynnag, roedd hyn hefyd wedi ein galluogi i gyflawni ein gwaith mewn 
modd gwahanol gan ddefnyddio technoleg a thrwy gynyddu ein gwaith partneriaeth.  
 
Rydym am wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn ein cymunedau amrywiol, a chydnabod y gall 
hyn gael ei gyflawni trwy ddarparu'r addysg a'r ymyrraeth orau posibl ar faterion yn 
ymwneud â diogelwch rhag tân. Gwyddom fod y risg o dân yn ein cymunedau yn wahanol o 
le i le, a dyma pam y mae'n bwysig addasu i fodloni'r newidiadau hynny a gofalu bod yr hyn 
yr ydym yn ei ddarparu yn y gymuned yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.  
 
Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 
 
Canolbwyntio ar ein partneriaethau â rhanddeiliaid. Byddai hyn yn cael ei gyflawni 
trwy: 
 

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

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

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

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

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

 
Dywedasom hefyd 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: 
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• Ddatblygu ffyrdd arloesol i addysgu ac ysbrydoli ein cymunedau tra bo cyfyngiadau 
COVID-19 yn dal ar waith. 

• Annog gwirfoddolwyr i weithio gyda’r Gwasanaeth ledled ystod o feysydd er mwyn 
gwella ein darpariaeth a rhoi sgiliau a phrofiadau gwerthfawr iddynt.  

• Annog staff i fod yn fwy ymwybodol o gyfleoedd i wirfoddoli, a hynny yn y 
Gwasanaeth a chyda'n partneriaid, fel ei gilydd. 

• Annog cymunedau i ryngweithio'n fwy eang ac mewn modd mwy cadarnhaol â'n 
gorsafoedd tân er mwyn cynyddu proses gyfathrebu ddwyffordd. 

• Defnyddio gwybodaeth am berfformiad a gwybodaeth 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 pandemig COVID-19 yn parhau i olygu 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. Aeth partneriaid yn y trydydd sector ati i 
addasu'r gwasanaethau yr oeddent yn eu darparu i gymunedau, a bu i ni ddarparu cyngor 
ac adnoddau, er enghraifft larymau mwg, a ddosbarthwyd i gartrefi yn ôl y gofyn.  
 
Roedd y pandemig hefyd yn parhau i effeithio ar y gallu i ymgysylltu'n uniongyrchol â phobl 
ifanc. Fodd bynnag, cynhaliwyd cysylltiadau â phartneriaid i ddarparu cymorth lle roedd 
angen, a galluogodd hyn i ymyraethau barhau lle roedd risg wedi cael ei nodi. Un enghraifft 
o hyn oedd pan aeth Tîm Ieuenctid y Gwasanaeth ati i gyflwyno sesiwn ymwybyddiaeth o 
dân i grŵp o bobl ifanc mewn ysgol uwchradd ym Mhowys a oedd wedi bod yn cymryd rhan 
mewn gweithgarwch peryglus gan ddefnyddio aerosolau. Arweiniodd llwyddiant yr 
ymgysylltiad hwn at geisiadau am ymyrraeth ar gyfer pobl ifanc a oedd wedi amlygu 
ymddygiad tebyg.  
 
Er gwaethaf y cyfyngiadau a brofwyd gan y Gwasanaeth yn ystod y pandemig, parhaodd 
swyddogaeth Ymateb y Gwasanaeth i ryngweithio mewn modd cadarnhaol â'r cyhoedd, gan 
gynnwys lansio'r ymgyrch “hafan ddiogel”; nod yr ymgyrch yw amddiffyn yr aelodau hynny 
o'r cyhoedd a allai fod yn teimlo dan fygythiad neu mewn perygl, a hynny trwy ddynodi pob 
gorsaf dân yn “hafan ddiogel” y gall unrhyw aelod o'r cyhoedd (gan gynnwys plant a phobl 
ifanc) fynd iddi os ydynt yn teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa.  
 
Cyflwynwyd Ymgyrch Diogelwch yn ystod yr Haf, sef ymgyrch amlasiantaethol i hyrwyddo 
negeseuon diogelwch y Gwasanaeth, Heddlu Dyfed Powys, Heddlu De Cymru, yr RNLI, y 
Parciau Cenedlaethol, a phartneriaid eraill. Cynhaliwyd digwyddiadau mewn nifer o 
safleoedd gwyliau i'r nifer cynyddol o bobl a oedd ar eu gwyliau yn lleol, a darparwyd 
negeseuon ynddynt ynghylch peryglon megis tanau gwersyll a sut i waredu sbwriel a 
barbeciws yn ddiogel.  
 
Parhawyd i gynnal ymyraethau'n ymwneud â Diogelwch Cymunedol, gan gynnwys ein 
cydweithrediad â Thîm Plismona yn y Gymdogaeth Heddlu Dyfed Powys i rannu 
gwybodaeth a hyrwyddo trefniadau gweithio ar y cyd.  
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Cytunodd partneriaid ar Gytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) ar Fynd 
i'r Afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, a helpodd hyn amrywiaeth eang o bartneriaid i 
rannu gwybodaeth i'r diben o leihau Ymddygiadau Gwrthgymdeithasol a'u heffaith 
gysylltiedig.  
 
Roedd y broses ymgysylltu â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol a Byrddau Rhanbarthol hefyd wedi parhau trwy gydol y flwyddyn. Yn 
rhan o'r broses ymgysylltu hon, aeth y Gwasanaeth ati i ddarparu cyngor targededig ar 
ddiogelwch cymunedol i dros 1,000 o ddefnyddwyr agored i niwed y gwasanaeth yn Sir 
Benfro.  
 
Roedd timau Diogelwch Cymunedol yn bresennol yn Nigwyddiad Cymunedol Mayhill yn 
Abertawe yn ystod mis Awst. Trefnwyd y digwyddiad gan Bartneriaeth Abertawe Mwy Diogel 
i fod yn fodd o ddwyn pobl leol ynghyd yn dilyn cyfnod cythryblus. Ymunodd staff â Chyngor 
Abertawe, Heddlu De Cymru a phartneriaid eraill i gefnogi'r diwrnod o hwyl a gynhaliwyd ar 
gyfer preswylwyr Mayhill bron tri mis ar ôl y golygfeydd o anhrefn treisgar a thanau bwriadol.  
 
Cynhaliwyd nifer o raglenni partneriaeth diogelwch ar y ffyrdd llwyddiannus, yn cynnwys 
sesiynau Opsiynau Gweithredu a anelid at yrwyr sy’n torri’r gyfraith trwy beidio â gwisgo eu 
gwregysau diogelwch. Roedd y sesiynau, a gyflwynwyd ar y cyd â Heddlu De Cymru a 
Chyngor Dinas a Sir Abertawe, yn tynnu sylw at beryglon peidio â gwisgo gwregys 
diogelwch wrth yrru.  
 
Mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed Powys a Chyngor Sir Caerfyrddin, cynhaliwyd rhaglen 
ymgysylltu yn dilyn cyflwyno terfyn cyflymder o 20 mya yn ardal Gogledd Llanelli o'r sir. 
Cynhaliwyd ymgysylltiad llwyddiannus a chynhyrchiol â darparwyr gofal iechyd a'r timau 
adnoddau cymunedol hefyd, gan gynnwys therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion, 
gweithwyr cymdeithasol a nyrsys ardal, lle bu staff Diogelwch Cymunedol yn mynychu 
cyfarfodydd i'w hannog i atgyfeirio cleientiaid ar gyfer ymweliadau diogel ac iach.  
 
Cafodd ymgyrch frechu symudol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda hefyd ei chefnogi gan 
staff Diogelwch Cymunedol pan ddefnyddiwyd yr Uned Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch i 
alluogi i frechiadau gael eu cynnal ar nifer o safleoedd ledled y Gwasanaeth, o Lanbedr Pont 
Steffan i Cross Hands, Llanelli a Hwlffordd. Roedd hyn hefyd yn rhoi cyfle i dimau diogelwch 
cymunedol gasglu atgyfeiriadau ar gyfer ymweliadau diogelwch yn y cartref. Canlyniad 
cadarnhaol arall o'r cydweithrediad hwn oedd y cytundeb i rannu gwybodaeth sydd wedi 
galluogi i atgyfeiriadau gael eu darparu ar gyfer miloedd o unigolion agored i niwed.  
 
Cynhaliodd Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg Seremoni Wobrwyo rithwir i gydnabod 
cyfraniadau sydd wedi cael effaith wirioneddol a chadarnhaol ar fywydau pobl, ac i ddathlu 
cyfraniadau eithriadol at ddiogelu. Cafodd staff o'r Gwasanaeth eu henwebu ar gyfer 
gwobrau, a hynny oherwydd eu gwaith eithriadol ym maes diogelu oedolion a phlant, pan fu 
iddynt barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol mewn modd diogel er gwaethaf heriau'r 
cyfyngiadau symud. Cafodd staff y Gwasanaeth Wobr Cydnabyddiaeth Arbennig hefyd, a 
oedd yn dangos gwerthfawrogiad o'r cyfraniad y mae'r staff yn ei wneud i'r ymdrech 
gyffredinol i ddiogelu oedolion a phlant.  
 
Parhaodd y Pwyllgor Risgiau Cymunedol i ddefnyddio gwybodaeth am berfformiad i fonitro'r 
gweithgarwch byrdymor a hirdymor, ac, yn ogystal â'r ffaith bod trafodaethau am 
ymyraethau wedi cael effaith gadarnhaol ar ddigwyddiadau, er enghraifft lleihau'r risg o 
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danau bwriadol. Cyfarfu'r dull amlasiantaethol o ymdrin â thanau gwyllt, sef Ymgyrch Dawns 
Glaw, yn ystod chwarter 4 i rannu'r hyn a ddysgwyd a'r negeseuon cyfathrebu cyson gan yr 
holl bartneriaid i gymunedau; bu i hyn feithrin ymwybyddiaeth o'r heriau a wynebir o ran 
lleihau tanau gwyllt, y risgiau sy'n gysylltiedig â digwyddiadau o'r fath, a'r amrywiaeth o 
ymyraethau a fabwysiedir i helpu i leihau tanau gwyllt o flwyddyn i flwyddyn.  
 
Trwy ei drefniadau effeithiol i reoli risgiau, ymatebodd y tîm Diogelwch Tân Busnesau i 
gamau gwahanol y cyfyngiadau symud, a llwyddodd i ddarparu'r ystod lawn o ffrydiau gwaith 
archwilio ac ymatebol, a'r ffrwd waith ymgysylltu â busnesau. Gwnaeth yr adran ddefnydd o'r 
weithdrefn archwilio o bell trwy fideo a ddatblygwyd yn ystod anterth pandemig COVID-19, 
ac a alluogodd i archwiliadau gael eu cynnal trwy'r defnydd o'r offeryn cyfarfodydd Microsoft 
Teams.  
 
Ar ôl cyflwyno Safonau Tân Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân, a fwriadwyd i nodi 
“yr hyn sy'n edrych yn dda” o ran yr arferion a ddefnyddir yn sector y Gwasanaeth Tân, 
penderfynodd y Gwasanaeth defnyddio'r Safonau hyn yn sylfaen ar gyfer ystyried arferion 
busnes cyfredol ac yn y dyfodol; aeth ati hefyd i gynnal adolygiad gyda'r adrannau yn unol 
â'r safonau diwygiedig yn achos y Safonau Amddiffyn Rhag Tân ac Atal Tân a Safonau'r 
Cod Moeseg.  
 
Canolbwyntiodd y Gwasanaeth ar weithio gyda'r Wallich yn Abertawe ac yng Nghaerfyrddin, 
sef elusen a sefydlwyd i helpu pobl ddigartref ac i ddarparu addysg a chymorth i unigolion 
sy'n ailymgysylltu â byw'n annibynnol. Cynhaliwyd ymweliadau diogel ac iach â rhanddeiliaid 
agored i niwed, a threfnwyd diwrnodau hyfforddiant ar gyfer staff y Wallich yn 2022 i'w helpu 
i nodi a lleihau risgiau.  
 
Cafodd hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o ddiogel ac iach ei ddarparu hefyd i Foster Carer 
yng Nghaerfyrddin, a chafwyd adborth cadarnhaol. Y cytundeb oedd y byddai pob darpar 
ofalwr maeth yn cael ymweliad diogel ac iach cyn i blentyn/berson ifanc gael ei osod yn ei 
ofal. Cafodd y Gwasanaeth hyfforddiant manwl, pwrpasol i gynnig gwell dealltwriaeth o 
ddementia a'r effaith ar yr unigolyn a'r teulu, ac roedd y sefydliad yn gallu cefnogi staff os 
oedd ganddynt gyfrifoldebau gofalu am rywun â dementia.  
 
Dechreuodd gwirfoddolwyr y Gwasanaeth fod yn fwy gweithgar pan laciwyd y cyfyngiadau 
symud, gan gefnogi timau Diogelwch Cymunedol i gynnal gwiriadau diogel ac iach, a thrwy 
chwarae rôl anafusion mewn ymarferion hyfforddi; rhoddodd hyn olwg ehangach o'r 
gwasanaeth i'r gwirfoddolwyr.  
 
Bu'r tîm Caffael yn gweithio ar ddau o brosiectau'r Ganolfan ar gyfer Strategaeth 
Economaidd Leol (CLES), un yn ardal Bae Abertawe i gynyddu ymgysylltiad â BBaChau 
lleol, ac un gyda chwmni ynni Severn Wye ar Feithrin Cyfoeth yn Llanymddyfri.  
 
Cynhaliwyd gweithdai caffael ar-lein oherwydd yr heriau a wynebwyd trwy'r cyfyngiadau 
symud a'r broses raddol o ailgyflwyno cyfleoedd wyneb yn wyneb i ymgysylltu â busnesau. 
Bydd gweithio mewnol ledled adrannau yn arwain at sefydlu nifer o fframweithiau o weithwyr 
lleol i hwyluso tasgau bach i ganolig eu maint ar ystad y Gwasanaeth. Un maes blaenoriaeth 
yw contractwyr trydanol, ac mae gwaith yn mynd rhagddo i gynnal digwyddiad ymlaen llaw i 
feithrin cysylltiadau â BBaChau lleol gyda chymorth Busnes Cymru, a hynny cyn y bydd y 
cyfle i dendro yn cael ei hysbysebu ar GwerthwchiGymru.  
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Aeth yr adran Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes ati i adolygu a diwygio ei dull o 
ymdrin â'r cyfryngau cymdeithasol er mwyn helpu i ddatblygu cyfleoedd i ddechrau sgwrs â 
chymunedau trwy lwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol, a hynny trwy ofyn cwestiynau, gofyn 
am adborth neu farn, ac annog pobl i ryngweithio â'n cynnwys.  
 
Nod Strategol Dau – Ein Cymunedau – Cyfrannu at Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015:  
 
Yr Hirdymor: Ni fu gallu'r Gwasanaeth i ymateb a darparu gwasanaethau atal ac amddiffyn 
rheng flaen effeithiol yn ein cymunedau erioed yn fwy pwysig, a dyna pam yr ydym yn 
parhau i roi ystyriaeth i risgiau newydd ac i weithredu datrysiadau cynaliadwy gyda'n 
partneriaid ar gyfer llwyddiant mwy hirdymor. 
 
Atal: Mae gan Wasanaethau Tân ac Achub hanes profedig o lwyddiant wrth ddefnyddio 
dulliau ataliol i roi gwybod i gymunedau am beryglon tân er mwyn lleihau nifer y tanau. 
Rydym yn parhau i adeiladu ar y llwyddiant hwn trwy ddarparu negeseuon diogelwch ar 
amrywiaeth eang o bynciau i gefnogi'r broses o weithio mewn partneriaeth â'r sector 
cyhoeddus ehangach.  
 
Integreiddio: Mae deall anghenion ein cymunedau yn allweddol i'r broses o ddarparu'r 
datrysiad mwyaf effeithiol i wella diogelwch, iechyd a llesiant yn ein cymunedau. Rydym 
wedi gwneud hyn, a byddwn yn parhau i wneud hyn, trwy weithio'n agos gyda phartneriaid 
ein Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a thrwy ymgysylltu'n ehangach â'r trydydd sector. 
 
Cydweithredu: Mae ein Gwasanaeth yn effeithiol iawn o ran creu a chefnogi cydweithrediad 
ag amrywiaeth o bartneriaid, sy'n cefnogi'r galw am ddull seiliedig ar ganlyniadau ymhlith 
partneriaid sector cyhoeddus. 
 
Cyfranogi: Mae ein Gwasanaeth Tân ac Achub yn wasanaeth cyhoeddus sy'n cyflawni'n 
dda, mae hyn yn adlewyrchiad cadarnhaol o ba mor hyblyg yr ydym yn wyneb galwadau a 
newidiadau cymdeithasol cyflym. Mae'r dull hwn wedi sicrhau bod gan y sefydliad y bobl 
iawn yn ymgysylltu yn y ffordd iawn â chymunedau ar bob cyfle.  
 
Cymru Lewyrchus: Gall gwella diogelwch preswylwyr a busnesau trwy ymwybyddiaeth, 
addysg ac ymyrraeth, yn ogystal â nodi cyfleoedd i leihau trosedd, olygu buddion 
economaidd i gymunedau, 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, ac yn cael 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 gydag amrywiaeth o bartneriaid yn ein 
galluogi i gyrraedd a chysylltu â holl ardaloedd ein cymunedau, gan, ar yr un pryd, chwalu 
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ffiniau i ardaloedd mwy difreintiedig a dileu'r stigma o enw a hanes gwael mewn perthynas â 
statws economaidd-gymdeithasol. 
 
Cymru sy'n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang: Ar y cyd â'n partneriaid, bydd deall ein cymunedau 
a chael effaith gadarnhaol ar eu diogelwch a'u llesiant yn cyfrannu at amgylchedd 
cadarnhaol i bawb. 
 
Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu: Mae'r Gwasanaeth yr ydym yn 
ei ddarparu ar gael yn ddwyieithog, ac rydym yn croesawu ac yn hyrwyddo ymgysylltiad yn 
Gymraeg. 

 
Nod Strategol Tri – Ein Hamgylchedd 
 
Byddwn yn gwella ein perfformiad amgylcheddol yn barhaus, yn ogystal â'r effaith y 
mae'r Gwasanaeth yn ei chael ar yr amgylchedd, a hynny trwy ein gweithgareddau 
gweithredol a'n dyletswyddau o ddydd i ddydd, fel ei gilydd.  
 
Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn? 
 

Rydym yn credu mai lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd yw'r peth iawn i'w wneud ar gyfer 
ein cymunedau, 'nawr ac yn y dyfodol. Byddwn yn cynnwys ymchwilio i allyriadau, eu 
monitro a'u lleihau, a hynny nid yn unig o ganlyniad i weithgareddau yn y Gwasanaeth, ond 
hefyd yn achos cwmnïau sy'n cyflenwi ar ein cyfer.  

Bydd bod yn fwy ymwybodol ac atebol a lleihau ein hallyriadau carbon a'n defnydd o ddŵr 
yn lleihau ôl troed carbon y Gwasanaeth ac yn ei helpu i ddod yn Wasanaeth Tân ac Achub 
mwy cynaliadwy. Mae gwneud defnydd o'r adnoddau sydd ar gael am ddim i ni, er enghraifft 
yr haul a'r glaw, yn ganolog i'n helpu i ddod yn fwy cynaliadwy. A ninnau'n Wasanaeth sy'n 
dibynnu'n fawr ar ddŵr ar gyfer ein gweithgarwch o ddydd i ddydd, gall cadwraeth dŵr ar ein 
safleoedd olygu buddion enfawr trwy helpu i leddfu'r pwysau ar y prif gyflenwad dŵr a 
lleihau'r llwyth ar y systemau draenio.  
 
Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 
 
Lleihau allyriadau carbon y Gwasanaeth. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy:  

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

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

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

• Archwilio'r dulliau gorau o fonitro ac adrodd ar allyriadau Cwmpas 3, gan leihau 
effeithiau negyddol nwyddau, gwasanaethau a gwaith yn ystod eu cylch oes ar yr un 
pryd. 
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• Ystyried ynni adnewyddadwy a gwelliannau cynaliadwy i'n hystad, lle bo hynny'n 
ymarferol, i wella ein seilwaith gwyrdd a'n storfa ynni. 

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

 
Dywedasom hefyd y byddem yn gwneud y canlynol: 
 
Lleihau swm y dŵr sy'n cael ei ddefnyddio ledled Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru, gan ymchwilio i gyfleoedd ar gyfer arbed dŵr. Byddai 
hyn yn cael ei gyflawni trwy: 

• Osod dyfeisiau arbed dŵr mewnol, er enghraifft teclynnau i reoli'r fflysh ar doiledau, 
lle bo hynny'n bosibl. 

• Gosod darllenwyr mesuryddion dŵr awtomatig er mwyn ei gwneud yn bosibl i'r dŵr 
gael ei reoli'n effeithiol, a nodi unrhyw ollyngiadau. 

• Meithrin ymwybyddiaeth o gadwraeth dŵr ledled y Gwasanaeth, gan hefyd 
hyrwyddo'r arfer o ailgylchu dŵr llwyd, a hynny i ddibenion amgen, gan gynnwys 
prosiectau bioamrywiaeth. 

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

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan 
 

Cynhaliwyd archwiliad allanol o'r Gwasanaeth yn unol ag Archwiliad System Rheoli 
Amgylcheddol y Ddraig Werdd ym mis Chwefror 2022, a hynny gan Archwilwyr Green 
Business Centre. Mae'r archwiliad blynyddol yn sicrhau bod y Gwasanaeth yn gallu 
arddangos rheolaeth amgylcheddol effeithiol, a bod y sefydliad yn cymryd camau i ddeall, 
monitro a rheoli'r effaith ar yr amgylchedd. Yn dilyn yr Archwiliad hwn, roedd y Gwasanaeth 
wedi cynnal Achrediad Lefel 5, heb yr un achos sylweddol o ddiffyg cydymffurfio, a dim ond 
yr ail sefydliad ydoedd i gynnal archwiliad llawn o'r safle.  

Parhawyd i feithrin ymwybyddiaeth amgylcheddol trwy gylchlythyr chwarterol yr adran 
Risgiau Corfforaethol. Aed ati hefyd i gyflwyno cyfres o sgyrsiau blwch offer, gyda'r nod o 
annog pobl i newid ymddygiad. Bu tîm yr adran ystadau yn gweithio'n agos gyda'r rheolwr 
Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd i ddefnyddio'r data a ddarparwyd gan y system darllen 
mesuryddion awtomatig (AMR) i ddarparu data graffigol ar y defnydd o drydan, olew a nwy 
fesul gorsaf.  

Bu'r adran Risgiau Corfforaethol yn gweithio gyda Dŵr Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru i 
gwmpasu dichonoldeb defnyddio dŵr gwastraff i lenwi ein cludwyr dŵr. Roedd y gwaith hyd 
hynny yn cadarnhau bod defnyddio'r dŵr gwastraff wedi'i lanhau yn ymarferol, ac roedd Dŵr 
Cymru yn gefnogol o'r cynllun. Gan hynny, aeth y gwaith yn ei flaen i ystyried yr agweddau 
mwy manwl ac ymarferol ar roi'r cynllun ar waith, ynghyd ag effaith ein hymateb gweithredol. 
Bydd y gwaith hwn yn parhau yn ystod y misoedd nesaf wrth i ni ddod i ddeall y manylion, 
ac, os bydd yn llwyddiannus ac yn cael ei gymeradwyo i'w weithredu, gallai'r cynllun fod y 
cyntaf o'i fath ledled y DU.  

Roedd defnyddio contractwr gwastraff dynodedig ar gyfer anghenion ad hoc y Gwasanaeth 
o ran rheoli sgipiau a gwastraff wedi galluogi i ddata manwl ar y gwastraff a gasglwyd gael 
eu cofnodi a'u hadrodd yn ôl i dîm ystadau y Gwasanaeth er mwyn sicrhau ymwybyddiaeth 
ehangach a gwelliant parhaus. Mae enghreifftiau eraill o ddulliau effeithiol o leihau gwastraff 
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yn cynnwys y defnydd o gyflenwr dodrefn newydd, sy'n ailddefnyddio deunydd pacio, llenni 
amddiffynnol, amddiffynwyr corneli a bagiau cyfarpar sawl gwaith cyn iddynt gael eu 
hailgylchu. Mae'r cyflenwr hwn hefyd yn gallu ailddefnyddio dodrefn sy'n bodoli er mwyn 
lleihau gwastraff cymaint â phosibl.  

Bu i raglen ymchwil dan oruchwyliaeth tîm Arloesedd Penodol Prifysgol Abertawe ddarparu 
data ar y berthynas rhwng y galw am bŵer, y pŵer a gynhyrchir gan baneli ffotofoltäig, a'r 
galw am wefru cerbydau yn y Gwasanaeth. Nod y prosiect oedd nodi'r cyfleoedd a oedd yn 
bodoli i gyflwyno dyfeisiau storio ynni batris sy'n optimeiddio'r allbwn neu'r cynhwysedd sbâr 
yn y system ffotofoltäig er budd y Gwasanaeth.  

Bu'r tîm Caffael yn gweithio gyda WRAP Cymru ar brosiect i adolygu dogfennaeth a 
strategaeth gaffael y Gwasanaeth, gyda'r bwriad o wreiddio cynaliadwyedd ym mhob 
agwedd ar ei brosesau caffael. Cynhaliwyd cyfweliadau rhwng WRAP Cymru a rhanddeiliaid 
allweddol y Gwasanaeth.  

Aeth yr adran Gaffael ati i adolygu a diwygio adroddiad i alluogi i fframwaith gael ei sefydlu 
ar gyfer mesur a rheoli allyriadau Cwmpas 3 ledled ein cadwyn gyflenwi yn y dyfodol. Mae'r 
fframwaith yn cefnogi dull cyson o ran gwreiddio perfformiad amgylcheddol cyflenwyr yn ein 
contractau yn y dyfodol. Nodwyd y bydd gwaith parhaus yn ofynnol i gefnogi gwaith gyda 
Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) i'w cynorthwyo i gyflawni'r meini prawf sy'n ofynnol i 
fesur allyriadau Cwmpas 3, a hynny er mwyn osgoi ffafrio cyflenwyr cenedlaethol mwy yn 
hytrach na chwmnïau cymunedol, llai.  

Datblygodd yr adran Ystadau fanyleb ddrafft ar gyfer y system rheoli adeiladau, sy'n mesur 
ac yn rheoli defnydd y Gwasanaeth o ynni ledled ein stoc o adeiladau. Ymgymerwyd â 
gwaith adeiladu yng Ngorsaf Dân Llandrindod, gan gynnwys datblygu system palmant 
athraidd a gardd dŵr glaw. Dechreuwyd hefyd ar y gwaith o ddatblygu system ddraenio 
gynaliadwy ar gyfer safle newydd adran Fflyd, Peirianneg a Logisteg y Gwasanaeth yn 
Nafen, Llanelli. At hynny, roedd adleoli'r adran o Goed-yr-iarll i Ddafen yn cynnig cyfle i 
ystyried cyflwyno cyfleusterau medi dŵr glaw i gefnogi gweithgareddau hyfforddi yng 
Nghoed-yr-iarll.  

Cafwyd dyfynbrisiau gan gwmnïau allanol ar gyfer gosod mesuryddion dŵr ledled ystad y 
Gwasanaeth. Bydd y mesuryddion dŵr yn cael eu cysylltu â phorth data, a byddant yn 
darparu gwybodaeth fanwl am ddefnydd y Gwasanaeth o ddŵr, fesul gorsaf. Daeth cynnig i 
law gan y cwmnïau cyfleustodau hefyd, yn nodi y byddant, o bosibl, yn gallu caffael yr un 
data, a bwriedir adolygu hyn ymhellach cyn gwneud penderfyniad terfynol.  

Sicrhawyd cyllid gwerth £300 mil gan Lywodraeth Cymru, a alluogodd i welliannau pellach 
gael eu gwneud i'r seilwaith gwefru. At hynny, parhawyd i adnewyddu ein cerbydau er mwyn 
lleihau ein dibyniaeth ar danwyddau ffosil, gan arwain at sefyllfa lle mae 49% o fflyd y gronfa 
yn gerbydau trydan, gyda gweddill cerbydau'r gronfa i gael eu cyfnewid am fersiynau trydan 
yn ystod y ddwy flynedd nesaf. Arweiniodd y newid hwn at 20% o gyfanswm milltiredd y fflyd 
cymorth yn cael ei wneud gan gerbydau trydan.  

Gan edrych i'r dyfodol at dargedau Sero Net 2030, bu'r adran Risgiau Corfforaethol yn 
gweithio gydag ymgynghorydd allanol i gynnal asesiad o'r effaith ar yr amgylchedd ledled y 
sail asedau cyfan a'r holl weithgareddau, a fydd yn ffurfio'r man cychwyn ar gyfer strategaeth 
y “ffordd i sero net”. Cynhaliwyd adolygiad o'r defnydd o boteli dŵr untro ddiwedd mis 
Chwefror, a ddangosodd fod y Gwasanaeth wedi haneru ei ddefnydd o boteli dŵr untro i 
30,000.  
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Ddiwedd 2021, cynhaliodd Archwilio Cymru adolygiad o'r Gwasanaeth i ganfod a oedd 
cynnydd da wedi cael ei wneud o ran lleihau allyriadau carbon, yn ogystal ag o ran 
cyfrannu'n llawn at sector cyhoeddus Cymru yn dod yn garbon-niwtral erbyn 2030. Canfu 
Archwilio Cymru fod gan y Gwasanaeth weledigaeth gadarn a'i fod yn gwneud cynnydd da 
tuag at ddod yn garbon-niwtral, ond cytunodd fod angen mynd i'r afael â rhai o heriau'r 
sector, megis pwysau ariannol ac argaeledd technoleg i gyflawni targed 2030. Roedd yr 
argymhellion yn cynnwys bod gan y Gwasanaeth linell sylfaen rannol gyflawn, rhagor o 
bwyslais ar ddulliau penodol o leihau carbon i gyflawni ein gweledigaeth, ac, er bod cynnydd 
da wedi cael ei wneud, fod angen mynd i'r afael â heriau mawr yn y fflyd a'r ystad.  

Nod Strategol Tri – Ein Hamgylchedd – Cyfrannu at Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015: 
 
Yr Hirdymor: Byddwn yn meithrin ymwybyddiaeth ymhlith y staff er mwyn newid y diwylliant 
o amgylch defnyddio dŵr ac ynni ac i leihau'r allyriadau carbon a gynhyrchir ledled y 
Gwasanaeth. Byddwn yn gwella'r systemau cofnodi a monitro er mwyn gallu nodi meysydd 
i'w gwella yn y byrdymor. Bydd y canlyniadau hirdymor yn cynnwys Gwasanaeth sy'n fwy 
amgylcheddol gyfrifol a chynaliadwy, ynghyd â system cofnodi a monitro fwy cywir. 
 
Atal: Bydd defnyddio gwell systemau monitro yn amlygu'r meysydd lle y mae angen ffocysu 
ymyrraeth er mwyn lleihau'r defnydd o ynni. Bydd lleihau ein defnydd cyffredinol o ynni 
ledled y Gwasanaeth yn gweithio tuag at ein hamcanion amgylcheddol a'r targedau 
cenedlaethol o leihau allyriadau carbon. 
 
Integreiddio: Mae lleihau a monitro'r defnydd gan ein cyfleustodau a'n fflyd yn cyd-fynd â 
Strategaeth Amgylcheddol ac amcanion y Gwasanaeth i leihau a pharau i ymchwilio i ynni 
adnewyddadwy amgen a phrosesau cynaliadwy. 
 
Cydweithredu: Gweithio gyda sefydliadau allanol a chyrff cyhoeddus i rannu arfer gorau a'r 
gwersi a ddysgir er mwyn galluogi dull cydlynus ar gyfer prosiectau posibl yn y dyfodol. Mae 
lleihau a monitro'r defnydd gan ein cyfleustodau a'n fflyd yn cyd-fynd â'r hyn y mae Is-
grwpiau'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio tuag ato ar hyn o bryd o ran 
lleihau allyriadau carbon a chyflenwadau o ynni adnewyddadwy amgen. 
 
Cyfranogi: Byddwn yn mynd ati i annog a chymryd rhan mewn fforymau cyhoeddus a 
grwpiau amgylcheddol lleol, ac yn annog staff mewnol i gymryd rhan er mwyn helpu i lunio a 
gwella ein mentrau a'n hamcanion gwyrdd. 
 
Cymru Lewyrchus: Byddwn yn defnyddio ‘technoleg werdd’ newydd i wella a chreu 
adeiladau mwy cynaliadwy, ac i ymchwilio i fflyd o Gerbydau Isel Iawn eu Hallyriadau, a 
datblygu'r fflyd honno, er mwyn gwella ansawdd yr aer yn lleol a lleihau ôl troed carbon y 
Gwasanaeth Tân ac Achub. Byddwn yn datblygu seilwaith ledled ein hystad i alluogi i 
gerbydau trydan gael eu gwefru mewn lleoliadau strategol. Bydd hyn yn helpu i gysylltu 
cymunedau o Gerbydau Isel Iawn eu Hallyriadau (ULEV) ac yn annog y defnydd o gerbydau 
trydan a hybrid yn lle cerbydau sy'n defnyddio tanwydd ffosil. 
 
Cymru Gydnerth: Byddwn yn annog ac yn gwella'r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth 
ein safleoedd, lle bo hynny'n bosibl, er mwyn darparu ar gyfer ecosystem iach ar dir y 
Gwasanaeth Tân ac Achub a thir cyfagos. Byddwn yn gweithio gyda phartneriaethau lleol i 
feithrin ymwybyddiaeth o weithgarwch Gweithredol mewn ardaloedd sydd â gwerth uchel o 
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ran bioamrywiaeth, gan alluogi'r dull rheoli gorau sydd ar gael. Bydd dulliau arbed dŵr yn 
lleihau'r galw am yr adnodd naturiol hwn, yn ogystal â'r effaith ar allyriadau carbon ehangach 
y Gwasanaeth a'r diwydiant dŵr. 
 
Cymru Iachach: Byddwn yn 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: Byddwn yn cydweithredu â phartneriaethau lleol a'n 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i ddarparu ar gyfer trefniant gweithio mwy cydlynus. 
Byddwn yn cydweithredu â'n partneriaid ar brosiectau amgylcheddol cynaliadwy posibl, er 
enghraifft nodi lleoliadau strategol ar gyfer pwyntiau gwefru er mwyn gwella ansawdd yr aer 
yn lleol. 
 
Cymry sy'n gyfrifol ar Lefel Fyd-eang: Byddwn yn gweithio gyda chymunedau lleol i 
ddeall eu hanghenion amgylcheddol er mwyn cael effaith gadarnhaol ar eu llesiant. Byddwn 
yn ystyried effaith amgylcheddol pob agwedd ar ein gweithgareddau, ac yn sicrhau cyfraniad 
cadarnhaol ar gyfer y Gwasanaeth a'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, fel ei gilydd. 
 
 
 

Nod Strategol Pedwar – Ein Dyfodol 
      
Byddwn yn archwilio ffyrdd newydd o weithio i wella'r Gwasanaeth Tân trwy ddysgu 
gennym ein hunain a chan bobl eraill.  
 
Pam y bu i ni ddewis y Nod Strategol hwn? 
 

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

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

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

Mae'r Gwasanaeth am barhau i integreiddio systemau TG er mwyn gwella ei allu i 
gydweithio. Rydym am wneud gwell defnydd o dechnoleg i leihau ein hôl troed carbon, 
lleihau costau, a gwella effeithiolrwydd cyffredinol y Gwasanaeth, gan hefyd ddal ar 
gyfleoedd sy'n lleihau'r risgiau i ddiffoddwyr tân a chymunedau.   
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Bydd dysgu sefydliadol yn sicrhau bod y Gwasanaeth yn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd i 
weithio mewn modd effeithiol, gan weithredu ffyrdd mwy diogel o weithio ar gyfer ein staff 
gweithredol ar yr un pryd, a lleihau'r risg i'n cymunedau.  

Er mwyn cyflawni’r Nod Strategol hwn, dywedasom y byddem yn gwneud y 
canlynol: 
 
Datblygu ac ymgorffori seilwaith TG sy'n cefnogi ffyrdd newydd o weithio ac sy'n 
defnyddio technoleg i leihau'r perygl i ddiffoddwyr tân trwy'r ffordd yr ydym yn 
cyflwyno gwybodaeth iddynt. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy: 
 

• Barhau i ddatblygu systemau TG sy'n effeithlon, a chefnogi ffyrdd newydd o weithio. 
• Gwella systemau cyfathrebu a mynediad at systemau, yn ogystal â'r ffordd yr ydym 

yn rheoli ein data gweithredol.  
• Sicrhau mynediad rhwydd at yr wybodaeth gywir, gyda'r galedwedd a'r feddalwedd 

TG cywir. 
• Parhau i addasu ein harferion a'n gweithdrefnau yn seiliedig ar ein dysgu sefydliadol. 

Dywedasom hefyd y byddem yn gwneud y canlynol: 
 
Parhau i ymgorffori fforwm syniadau sy'n archwilio syniadau ac awgrymiadau gan y 
staff, gan roi llais iddynt lunio'r Gwasanaeth. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy: 
 

• Greu amgylchedd sy'n annog y staff i ddweud eu dweud ynghylch yr hyn y gellir ei 
wella, wedi'i gyd-drefnu gan y staff, ar gyfer y staff. 

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

• Annog ymgysylltiad ehangach y gweithlu i nodi ffyrdd newydd a gwell o weithio. 
• Creu diwylliant o wrando sy'n dod yn fusnes arferol.  

 

Yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcan: 
 

Roedd pandemig COVID-19 wedi ein hannog i gyflymu'r broses o fabwysiadu ffyrdd newydd 
ac arloesol o gyfathrebu, ac un o'r ffyrdd hyn oedd y defnydd o MS Teams: rhaglen 
gyfathrebu o bell a alluogodd y Gwasanaeth i barhau i weithredu tra ei fod hefyd yng 
nghanol cyfyngiadau symud cenedlaethol. Yn ystod y cyfnod hwn, bu i ddefnydd y 
Gwasanaeth o'i Rwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) aeddfedu hefyd, gan alluogi personél i 
gael mynediad at yr holl ddogfennau, ffeiliau a rhaglenni TG perthnasol ar rwydwaith y 
Gwasanaeth tra eu bod yn gweithio o bell gartref, a chan sicrhau bod seiberddiogelwch yn 
cael ei gynnal.  

Parhawyd i ymgorffori dysgu gweithredol trwy'r System Dysgu Gweithredol (OLS), sy'n rhoi 
cyfle i bob aelod o'r staff gweithredol ddarparu adborth o ran pa ymarferion a phrosesau a 
aeth yn dda, a'r hyn y mae angen ei wella yn ystod digwyddiadau gweithredol. Roedd 
cyflwyno OLS wedi galluogi'r holl staff i gyfrannu at ddiogelwch pobl eraill, ac mae'n cael ei 
hategu gan waith y Grŵp Dysgu Gweithredol (OLG), sy'n edrych ar y gwersi sy'n cael eu 
cynhyrchu ac yn eu rhaeadru i mewn i'r dysgu ledled y Gwasanaeth er mwyn i bawb gael 
dysgu a datblygu.  

At hynny, cafodd yr OLS ei diweddaru i ganiatáu i wybodaeth gael ei chipio o ymchwiliadau i 
danau, trwy brosesau monitro digwyddiadau gweithredol, a thrwy gipio perfformiad 
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gweithredol, a hynny er mwyn sicrhau bod y staff gweithredol yn cael y dysgu a'r datblygiad 
gofynnol.  

Bu yna newid sylweddol yn ein swyddogaeth ymateb wrth i ni bontio o Ardaloedd Rheoli i 
Ranbarthau. Trwy gydol y broses, roedd y staff mewn lifrau a'r staff heb lifrau, fel ei gilydd, 
yn cymryd rhan, gan helpu i lunio'r Rhanbarthau newydd, a bu i hyn ddenu ymgysylltiad a 
chyfranogiad gwych gan y staff.  

Comisiynwyd nifer o weithgareddau datblygu ar y system CoreHR i greu rhagor o lifoedd 
gwaith electronig ac annog rhagor o ddefnydd o hunanwasanaeth ymhlith cyflogeion yn rhan 
o'r rhaglen trawsnewid adnoddau dynol. Roedd y datblygiadau yn cynnwys amserlennu a 
hawliadau cyflog ar-lein ar gyfer diffoddwyr tân ar alwad, e-recriwtio, cynefino, a chyflwyno 
treuliau mewn modd electronig.  

Cwblhaodd ein hadran TGCh, ar y cyd â'n swyddogaeth Ymateb, y broses o gyflwyno'r 
galedwedd a'r feddalwedd digidol newydd i'r peiriannau rheng flaen, sef y Terfynellau Data 
Symudol. Mae'r dyfeisiau hyn yn galluogi i wybodaeth/ddata critigol ac amserol fod ar gael i 
ddiffoddwyr tân yn yr amgylcheddau gweithredol ac anweithredol. Mae criwiau wedi elwa o 
gael gwybodaeth fanwl gywir am risgiau, y gallu i fapio digwyddiadau, a mynediad at 
wybodaeth gemegol, yn ogystal â gwybodaeth am beryglon cerbydau, sydd wedi bod ar gael 
yn barhaus yn ystod digwyddiadau.  

Parhaodd y gwaith i sicrhau rhwydwaith WiFi cadarn ledled ardal y Gwasanaeth, gyda'r dasg 
wedi'i chwblhau yn 95% o'r safleoedd. Gwnaed gwelliannau hefyd i'r seilwaith craidd ym 
mhencadlys y Gwasanaeth, seilwaith y mae pob safle yn dibynnu arno.  

Aeth yr adran Diogelwch Tân Busnesau ati i adolygu'r ffordd y mae'n casglu ac yn storio 
gwybodaeth yn ystod archwiliadau Diogelwch Rhag Tân, a hynny gyda'r bwriad o 
ddigideiddio'r broses, a fydd yn sicrhau bod y gwaith archwilio yn fwy syml ac yn helpu i 
leihau'r potensial ar gyfer tor diogelwch data. Parhaodd yr adran hefyd i wneud defnydd o'r 
weithdrefn Archwiliad Fideo o Bell, a ddatblygwyd yn ystod anterth y pandemig, ac a 
alluogodd i archwiliadau gael eu cynnal trwy'r defnydd o MS Teams.  

Parhawyd i ymgorffori SHE Assure, sef ein system rheoli iechyd a diogelwch ar-lein, gan roi 
mynediad i'r holl staff at wybodaeth am iechyd a diogelwch, ffyrdd o adrodd am 
ddamweiniau, a digwyddiadau dysgu. Ers symud i SHE Assure, mae'r Gwasanaeth wedi 
sylwi ar gynnydd yn nifer y Digwyddiadau a fu Bron â Digwydd a gofnodir, gan arwain at fwy 
o ymwybyddiaeth o risgiau, a chan ganiatáu ymchwiliadau amserol a chamau unioni, yn ôl y 
gofyn. At hynny, llwyddodd yr adran Risgiau Corfforaethol i weithredu system ar-lein newydd 
ar gyfer creu, cymeradwyo a chofnodi asesiadau risg y Gwasanaeth.  

Cynhaliodd yr adran Gyllid sesiwn ar “wersi a ddysgwyd” a oedd yn canolbwyntio ar y broses 
o gau cyfrifon ar gyfer 2020-21; mae hon yn enghraifft wych o gipio'r dysgu yn yr 
amgylchedd anweithredol, ac mae'n cydblethu â'r gwaith sy'n ymwneud â dysgu sefydliadol. 
Roedd y sesiwn yn canolbwyntio ar bedwar maes allweddol: cynllunio, adnoddau, cyflenwi, 
ac archwilio. Diben y sesiwn oedd nodi'r modd y gellid gwella'r broses ar gyfer 2021-2022, 
ac roedd yn bleser nodi bod nifer o gamau gweithredu cadarnhaol wedi deillio o'r sesiwn, yn 
cynnwys y cynnig i gynnal sesiwn ymgysylltu â Thîm Arweinyddiaeth y Gwasanaeth cyn 
cau'r cyfrifon er mwyn meithrin ymwybyddiaeth o'r modd y gall gyfrannu at y broses 
flynyddol.  

Gan adeiladu ar y “gwersi a ddysgwyd” wrth gau cyfrifon 2020-2021, cynhaliwyd sesiwn ar y 
cyd rhwng yr adrannau Cyllid ac Ystadau i fyfyrio ar yr ymarfer ailbrisio eiddo pum mlynedd 
o hyd; cafodd nifer o gamau gweithredu eu nodi, camau a helpodd i ymgorffori'r hyn a 



 

34 
 

ddysgwyd o ymarfer 2020-2021, i gynllunio ar gyfer yr ymarfer ailbrisio nesaf, ac i fanteisio i'r 
eithaf ar nodweddion y System Rheoli Asedau.  

Cafodd dull cyfunol o gynnig hyfforddiant ac asesiadau ar gyfer y broses Rheoli 
Digwyddiadau ei ddarparu gan yr adran Datblygu Pobl a'r Sefydliad trwy'r defnydd o MS 
Teams ac XVR. Chwaraeodd yr adran rôl weithredol yn yr holl weithgareddau dysgu, gan 
gynnwys y defnydd cynyddol o'r broses ôl-drafodaeth strwythuredig, a alluogodd y 
Gwasanaeth i ddysgu o'r gweithgarwch gweithredol a'r gweithgarwch o ddydd i ddydd, fel ei 
gilydd. Cafodd pedwar ar ddeg o reolwyr hyfforddiant ar fod yn hwyluswyr ôl-drafodaeth 
strwythuredig, gan gefnogi diwylliant lle yr ydym yn dysgu o bob gweithgarwch.  

Cafodd hyfforddwyr ychwanegol eu hyfforddi ar lefelau goruchwylio a rheolaeth ganol. Mae'r 
adran Datblygu Pobl a'r Sefydliad yn diwygio'r gweithdrefnau Hyfforddi, Mentora a Rheoli 
Talent er mwyn annog rheolwyr/arweinwyr i ymgysylltu'n llawn â'u timau, gan ddefnyddio'r 
gweithlu cyfan i ddatblygu syniadau arloesol i drawsnewid y sefydliad. Datblygwyd prosesau 
asesu i greu amgylchedd lle y gall unigolion nodi a darparu atebion ar gyfer gweithgareddau 
yn y gweithle, sydd wedi esblygu'r barhaus trwy adborth gan gyfranogwyr.  

Gwnaed cyfanswm o 28 o gyflwyniadau i'r fforwm syniadau oddi ar iddo gael ei lansio ym 
mis Rhagfyr 2020; yn eu plith yr oedd awgrym y dylai egwyddorion “Action for Happiness” 
gael eu mabwysiadu. Nododd y fforwm y gallai hyn gael ei weithredu'n gyflym ac yn rhwydd 
yn ei fformat sylfaenol gyda negeseuon gan Adran Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu 
Busnes y Gwasanaeth. Roedd y syniad yn amlygu budd y fforwm: aelod o staff a oedd am 
gyflwyno rhywbeth i helpu i gefnogi aelodau eraill o'r staff, ac a oedd o'r farn na fyddai ffyrdd 
eraill o'i awgrymu yn cael eu derbyn yn y ffordd a fwriadwyd, ac a gafodd ei dderbyn mewn 
modd cadarnhaol a'i gymeradwyo gan y fforwm.  

Cynhaliodd y grŵp hefyd ei gyfarfod “wyneb yn wyneb” cyntaf yng Ngorsaf Dân Abertawe 
Canolog ar 12 Tachwedd 2021. Hwyluswyd ymarfer adolygu, a ystyriodd y cefndir, yr hyn 
sy'n mynd yn dda, a'r hyn y gellir ei wella, ac arweiniodd hyn at drywyddau ymholi pellach ac 
at nodi camau nesaf, yn cynnwys cynefino aelodau newydd, a chylchdroi rolau'r Cadeirydd 
a'r Is-gadeirydd, a fydd yn sicrhau y bydd y grŵp yn parhau i esblygu a datblygu wrth iddo 
symud o fod yn amcan corfforaethol penodol i fod yn fusnes arferol. Cafodd gwaith ei wneud 
hefyd i sicrhau bod y fforwm syniadau yn chwarae rhan amlwg yn y fersiwn newydd o 
fewnrwyd y Gwasanaeth.  

Nod Strategol Pedwar – Ein Dyfodol – Cyfrannu at Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015: 
 
Yr Hirdymor: Bydd dysgu sefydliadol yn ein helpu i lywio ein harferion yn y dyfodol, 
gweithredu ffyrdd mwy diogel o weithio ar gyfer ein staff gweithredol, a lleihau'r risg i'n 
cymunedau. Bydd parhau i wneud gwell defnydd o Systemau TG yn lleihau ein hôl troed 
carbon, gan wella'r ffordd yr ydym yn gweithredu ar yr un pryd. Bydd hyn yn gofyn am 
gymorth o ran buddsoddiad a hyfforddiant, yn ogystal â newidiadau i'r ffordd yr ydym yn 
gweithio. Y canlyniad yn y tymor hirach fydd Gwasanaeth mwy clyfar a chynhyrchiol, a all 
atal, amddiffyn ac ymateb yn fwy effeithiol. 
 
Atal: Mae defnyddio dysgu sefydliadol a Systemau TG i nodi tueddiadau yn ein helpu i 
wneud penderfyniadau mwy gwybodus ynghylch ar beth, ble a sut y dylid ffocysu ein gwaith. 
Mae'n galluogi'r Gwasanaeth i ymateb mewn modd mwy priodol i anghenion ein 
cymunedau, gan leihau'r risg i'n diffoddwyr tân rheng flaen ar yr un pryd. 
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Integreiddio: Bydd defnyddio dysgu sefydliadol i ddatblygu prosesau a systemau TG ledled 
y Gwasanaeth, a chynnwys hyn yn y ffordd yr ydym yn gweithio, yn gwella'r gwasanaeth yr 
ydym yn ei roi i'n cymunedau. Bydd hefyd yn ein helpu i weithredu gyda gwasanaethau brys 
eraill a'n partneriaid i ddarparu dull mwy cydlynus ar gyfer y cyhoedd. 
 
Cydweithredu: Bydd gweithio gyda sefydliadau partner a thrydydd partïon, gan rannu arfer 
gorau o ran sut i wneud pethau, yn ein helpu ni, ac eraill, i wella, gan sicrhau gwasanaeth o 
ansawdd uchel. 
 
Cyfranogi: Bydd creu fforymau sy'n rhoi mynediad i'n holl staff yn sicrhau bod ffyrdd o 
weithio yn y dyfodol yn cael eu llunio gan bawb yn y Gwasanaeth. Bydd defnyddio'r 
doethineb cyfunol hwn yn sicrhau ein bod yn parhau i ffocysu ar anghenion ein pobl a'r 
cyhoedd yr ydym yn eu gwasanaethu.  
 
Cymru Lewyrchus: Bydd ein rhaglen ddigideiddio 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. 
 
Cymru sy'n Fwy Cyfartal: Byddwn yn cyfrannu at Gymru sy'n Fwy Cyfartal trwy archwilio 
cyfleoedd ar gyfer datblygu rhagor ar ein pobl 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 rhaglenni ymyrraeth i 
gynorthwyo unigolion i wella eu ffordd o fyw. 
 
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 bartneriaethau. 
 
Cymru o Gymunedau Cydlynus: Cyfrennir at Gymru o Gymunedau Cydlynus trwy ystyried 
a defnyddio cyfleusterau yn y gymuned a gweithio mewn partneriaethau 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. 
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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 
• Y Cynllun Strategol 
• Cynlluniau Gwella Busnes Blynyddol 
• 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 eich 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 post@tancgc.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: post@tancgc.gov.uk. 

Gofyn am Wiriad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref 
Gallwch wneud cais am wiriad 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  
 

 

mailto:mail@mawwfire.gov.uk
http://www.mawwfire.gov.uk/
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Atodiad 1 
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 Strategol ar gyfer 2021-2026 yn amlinellu ein Nodau Strategol ar gyfer y pum 
mlynedd nesaf, yn ogystal â'n Hamcanion Gwella a Llesiant ar gyfer 2021-2022.  

Bu i ni sicrhau bod ein Hamcanion Gwella a Llesiant yn 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 2021-2026 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. Roeddem hefyd wedi rhoi ystyriaeth briodol i’r amrywiaeth 
gyfoethog o bobl sydd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, ac rydym 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  
Roeddem wedi parhau i ystyried tueddiadau hirdymor a dadansoddi ein gweithredoedd, a 
hynny er mwyn gofalu bod y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu yn rhai rhagweithiol yn 
hytrach nag 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 (2021-2026) a’n Hamcanion Gwella a Llesiant (2022-2021), 
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 yn 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 
(2021-2022), a hynny am 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 rannu adnoddau, dysgu a gwybodaeth er budd 
ein cymunedau a chenedlaethau’r dyfodol. 

Cydweithrediad  
Mae cydweithredu â'n partneriaid o bwys allweddol i ni 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. 
Roedd y 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. Roedd hyn wedi annog 
deialog ddwyffordd a hefyd wedi 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 symud ymlaen â’n technolegau gwybodaeth a chyfathrebu, cyfrannu at 
gynyddu cysylltedd, a darparu gwasanaethau i’r cyhoedd.  
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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 swm y papur a ddefnyddir yn ein 
gweithgareddau, ac 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'r 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 
beryglu. 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 sefydlu 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.  
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