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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.   

 

Dyma gipolwg ar yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcanion ar gyfer 
Ein Pobl: 

• Sefydlwyd Gweithgor Llesiant a Gweithio Ystwyth i ddatblygu 
strategaeth llesiant.  

• Lansiwyd ap llesiant o’r enw My Possible Self. 
• Cafodd y gyfradd basio o 99% mewn asesiadau ffitrwydd gweithredol 

ei chynnal. 
• Ymgymerwyd ag archwiliad hygyrchedd allanol o wefan y 

Gwasanaeth.  
• Uwchraddiwyd cyfleuster hyfforddi y tŷ mwg yn yr adran Cyflenwi 

Hyfforddiant yn Hwlffordd.  
• Parhawyd i gefnogi a datblygu'r rhaglen llesiant ac iechyd trwy 

seminarau llesiant. 
• Symudodd yr adran Fflyd, Peirianneg a Logisteg i hyb trafnidiaeth 

mwy eang ac addas i'r diben fel y gall ei harferion gael eu cyflawni 
mewn modd mwy effeithiol a chynaliadwy.  

• Anogwyd ein staff i gyfrannu at lunio ein Gwasanaeth trwy fforymau 
amrywiol, megis grŵp y System Rheoli Stocrestrau, y prosiect Gwersi 
COVID a Ddysgwyd, Fforwm Syniadau, a fforymau cysylltiedig â 
Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.  

• Cynhaliwyd arolygon gydag unigolion a oedd yn rhan o'r broses 
recriwtio a dethol amser cyflawn, yn enwedig unigolion o blith grwpiau 
heb gynrychiolaeth ddigonol.  

• Cynhaliodd y Dirprwy Brif Swyddog Tân 18 o weminarau i ymgysylltu 
â staff ar ddatblygu Amcanion Gwella a Llesiant y Gwasanaeth ar 
gyfer 2022-2023. 

• Ymgymerwyd â gwaith dadansoddi bylchau gan adran Darparu 
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.  
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Nod Strategol Dau – Ein Cymunedau   
Byddwn yn dal ati i ymgysylltu â'n cymunedau, eu haddysgu a'u cefnogi er 
mwyn helpu i sicrhau eu bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach ac yn parhau i fod 
yn ffyniannus.  

Dyma gipolwg ar yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcanion ar gyfer 
Ein Cymunedau: 

• Cefnogwyd ymgyrch frechu symudol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
gan staff yr adran Diogelwch Cymunedol.  

• Roedd timau Diogelwch Cymunedol yn bresennol yn Nigwyddiad 
Cymunedol Mayhill yn Abertawe.  

• Yn Seremoni Wobrwyo Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg, enwebwyd 
staff am eu gwaith rhagorol yn diogelu oedolion a phlant.  

• Cynhaliwyd archwiliadau Diogelwch Tân Busnesau dros Microsoft 
Teams.  

• Ymgymerwyd â gwaith gyda'r Wallich yng Nghaerfyrddin ac Abertawe i 
ddarparu cymorth i unigolion sy'n ailymgysylltu â byw'n annibynnol.  

• Cytunodd partneriaid i Gytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru 
(WASPI) ar Fynd i'r Afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.  

• Lansiwyd yr ymgyrch “hafan ddiogel” i ddiogelu’r aelodau hynny o’r 
cyhoedd a allai fod yn teimlo dan fygythiad neu mewn perygl.  

• Cynhaliwyd rhaglenni partneriaeth diogelwch ar y ffyrdd llwyddiannus, yn 
cynnwys sesiynau Opsiynau Gweithredu a anelir at yrwyr sy’n torri’r 
gyfraith trwy beidio â gwisgo eu gwregysau diogelwch.  

• Cyflwynwyd sesiynau ymwybyddiaeth o danau gan Dîm Ieuenctid y 
Gwasanaeth i grŵp o bobl ifanc mewn ysgol uwchradd ym Mhowys.  

• Cyflwynwyd ymgyrch Diogelwch yn ystod yr Haf amlasiantaethol i 
hyrwyddo negeseuon diogelwch nifer o bartneriaid, ac roedd yn cynnwys 
negeseuon ar risgiau tanau gwersyll, ac ar gael gwared ar sbwriel a 
barbeciws mewn modd diogel.  

• Ymgymerwyd â gwaith cydweithredol â Thîm Plismona yn y Gymdogaeth 
Heddlu Dyfed Powys i rannu gwybodaeth a hyrwyddo gweithio ar y cyd.  

• Cynhaliwyd rhaglen ymgysylltu â Heddlu Dyfed Powys a Chyngor Sir 
Caerfyrddin mewn perthynas â'r terfyn cyflymder diwygiedig o 20 mya yn 
ardal Gogledd Llanelli.  

• Roedd y gwaith ymgysylltu â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, 
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol a Byrddau Rhanbarthol wedi mynd 
rhagddo trwy gydol y flwyddyn. 

• Darparwyd hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o Diogel ac Iach i ofalwyr 
maeth yn Sir Gaerfyrddin.  

• Cynhaliwyd gweithdai caffael ar-lein. 
• Parhaodd gwirfoddolwyr y Gwasanaeth i gynorthwyo timau Diogelwch 

Cymunedol i gyflawni gwiriadau diogel ac iach.  
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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.  

Dyma gipolwg ar yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcanion ar gyfer 
Ein Hamgylchedd: 

• Cafodd achrediad Amgylcheddol Lefel 5 y Ddraig Werdd ei gynnal. 
• Parhawyd i feithrin ymwybyddiaeth amgylcheddol trwy gylchlythyr 

chwarterol yr adran Risgiau Corfforaethol.  
• Ar y cyd â Dŵr Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru, manteisiwyd ar 

gyfleoedd i archwilio ac asesu dichonoldeb defnyddio dŵr gwastraff i 
lenwi cludwyr dŵr y Gwasanaeth.  

• Sicrhawyd cyllid gan Lywodraeth Cymru, a alluogodd i welliannau 
pellach gael eu gwneud i'r seilwaith gwefru. 

• Datblygwyd system rheoli adeiladau i fesur a rheoli defnydd y 
Gwasanaeth o ynni.  

• Ymgymerwyd â gwaith adeiladu yng Ngorsaf Dân Llandrindod, gan 
gynnwys datblygu system palmant athraidd a gardd dŵr glaw.  

• Gwnaed cynnydd da o ran gosod mesuryddion dŵr ledled ystad y 
Gwasanaeth i fonitro'r defnydd o ddŵr fesul gorsaf.  

• Crëwyd fframwaith i fesur allyriadau Cwmpas 3 ar hyd a lled cadwyn 
gyflenwi'r Gwasanaeth.  

• Gweithiodd y tîm Caffael gyda WRAP Cymru ar brosiect i helpu i 
ymgorffori cynaliadwyedd ym mhob agwedd ar y broses gaffael.  

• Hanerwyd y defnydd o boteli dŵr untro i 30,000. 

 

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.  

Dyma gipolwg ar yr hyn a wnaethom i gyflawni ein hamcanion ar gyfer 
Ein Dysgu: 

• Parhaodd dysgu gweithredol i gael ei sefydlu trwy’r System Dysgu 
Gweithredol (OLS) 

• Trwy'r OLS, casglwyd gwybodaeth mewn perthynas ag ymchwiliadau i 
danau, monitro digwyddiadau gweithredol a pherfformiad gweithredol.  

• Gosodwyd Terfynellau Data Symudol (MDTs) ar bob peiriant rheng 
flaen.  

• Comisiynwyd gweithgareddau datblygu ar y system CoreHR i greu 
mwy o lifoedd gwaith electronig ac annog mwy o ddefnydd o 
hunanwasanaeth ymhlith gweithwyr.  

• Daeth 28 o awgrymiadau i law y Fforwm Syniadau a chael eu 
hystyried ganddo, yn cynnwys un awgrym y dylid mabwysiadu’r 
egwyddorion “Action for Happiness”.  
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• Parhaodd SHE Assure, sef y system rheoli iechyd a diogelwch ar-lein, 
i gael ei hymwreiddio.  

• Cafodd hyfforddwyr ychwanegol eu hyfforddi ar lefelau goruchwylio a 
rheolaeth ganol.  

• Cynhaliwyd sesiynau gwersi a ddysgwyd gan yr adran Gyllid i 
werthuso’r broses o gau'r cyfrifon ar gyfer 2020-21.  

• Darparwyd hyfforddiant ac asesiadau Rheoli Digwyddiadau trwy 
Microsoft Teams a'r defnydd o XVR. 

• Cafodd pedwar ar ddeg o reolwyr hyfforddiant ar fod yn hwyluswyr ôl-
drafodaeth strwythuredig, gan gefnogi diwylliant o ddysgu o bob 
gweithgarwch.  

• Parhaodd yr adran Diogelwch Tân Busnesau i ddefnyddio'r weithdrefn 
Archwiliad Fideo o Bell, a alluogodd i archwiliadau diogelwch rhag tân 
gael eu cynnal trwy Microsoft Teams. 


	Nod Strategol Un – Ein Pobl
	Nod Strategol Dau – Ein Cymunedau
	Nod Strategol Tri – Ein Hamgylchedd
	Nod Strategol Pedwar – Ein Dysgu

