
Disgwylir i ddiffoddwyr tân modern gadw pobl yn ddiogel ac
amddiffyn eu cymunedau. Weithiau mae hyn yn golygu eu bod hwy eu
hunain yn cael eu gosod mewn sefyllfaoedd peryglus gan ddod yn
dystion i drychinebau yn eu hymdrechion i ateb disgwyliadau’r
cyhoedd i gael eu gwarchod. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De
Cymru, gyda thema strategol sy’n eu hymrwymo i ‘Werthfawrogi Ein
Pobl, wedi cymryd camau mawr ymlaen i sicrhau eu bod hwy eu
hunain, tra’u bod yn ein hamddiffyn ni, hefyd yn cael eu hamddiffyn
rhag problemau meddyliol a chorfforol niweidiol sy’n rhan o’u gwaith. I
gynorthwyo staff a hybu llesiant diffoddwyr tân, mae Gwasanaeth Tân
ac Achub De Cymru wedi dylunio a chreu ‘Ardaloedd Llesiant’ gyda’r
unig fwriad o sicrhau bod gan ddiffoddwyr tân le diogel, sefydlog a
chadarnhaol i siarad yn agored â chydweithwyr am y sefyllfaoedd
peryglus â’r potensial o fod yn drawmatig a wynebir ganddynt.

Amddiffyn
llesiant
diffoddwyr
tân



Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: 

Mae Maniffesto’r Comisiynydd ar gyfer y Dyfodol yn nodi bod “angen i ni symud y
system tuag at roi blaenoriaeth i gadw pobl o bob oed yn iach yn feddyliol a chorfforol,
i’w galluogi i fyw bywydau iach a bodlon”

"Rydym yn croesawu eich brwdfrydedd dros weithredu'r Ddeddf - mae'n amlwg bod
yna ymrwymiad sefydliadol i gyfrannu i saith nod llesiant Cymru a'r pum dull o weithio.
Byddem yn eich annog i ddefnyddio'ch dylanwad i annog eraill i fabwysiadu dull tebyg
o weithredu. ... Dylech fod yn ystyriol sut mae'r penderfyniadau rydych chi'n eu gwneud
yn talu sylw i natur a'r ecosystemau rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw i oroesi, ac yn
effeithio ar Gymru gydnerth."

Adborth y Comisiynydd i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru o’i gwaith monitro cynnydd
tuag at gyflawni amcanion llesiant.



Mae’n cyfrannu at:

Amddiffyn

Mannau penodedig i
ddiffoddwyr tân
ymlacio ynddynt
Wedi eu dylunio i
gynorthwyo iechyd
corfforol a meddyliol 
Yn anelu at fynd i’r
afael â, ac atal
materion iechyd
meddwl 

Cymru Iachach:

Amcanion
llesiant

Gwasanaeth Tân
ac Achub De

Cymru

Ymgysylltu a chyfathrebu

Sicrhau bod gan bob tîm
fynediad i fannau llesiant
o ansawdd cyfartal

Cymru sy'n Fwy Cyfartal:

Gwerthfawrogi 

 pobl amgylchedd

ein yr

Prosiectau lluosog i
warchod yr
amgylchedd a gwella
bioamrywiaeth
Gwestai pryfed a
chychod gwenyn
wedi'u hymgorffori
mewn rhai ardaloedd
llesiant
Plannu blodau mewn
hen offer

Cymru Gydnerth:

Defnyddio deunyddiau lleol 
Diffoddwyr tân yn adeiladu’r mannau hyn
eu hunain gan ennill sgiliau newydd
Mae uwchgylchu yn un o nodweddion
allweddol y prosiect 

Cymru Lewyrchus:



Drwy gwrs eu gyrfa, mae diffoddwyr tân
yn bresennol mewn digwyddiadau
trawmatig sy’n ymwneud â
marwolaethau a sefyllfaoedd trallodus,
sy’n effeithio ar eu hiechyd meddwl. Yn
ôl yr arolwg a gynhaliwyd gan Mind yn
2019, dywedodd 60.2%
o staff a gwirfoddolwyr y 
gwasanaeth tân bod 
ganddynt brofiad 
personol o broblemau
iechyd meddwl, o’i gymharu
â 53.45% yn 2015.

Y mater Y datrysiad

Dylunio system sy’n galluogi ac yn
grymuso timau o fewn Gwasanaeth Tân
ac Achub De Cymru i greu mannau
llesiant penodedig sy’n caniatáu i staff
gael mynediad i natur ac a fedr helpu i
hybu iechyd corfforol ac iechyd
meddwl, yn ogystal â 
gweithredu fel 
mecanwaith ataliol ar 
gyfer stres a materion 
iechyd meddwl eraill a 
allai godi oherwydd natur 
gwaith diffoddwyr tân.



Gofalu am natur tra’n gofalu am bobl

Anogir rheolwyr i integreiddio
seilwaith mannau gwyrdd a gwella
ansawdd bioamrywiaeth yn y mannau
llesiant; 
Mae gwestai pryfed a chychod
gwenyn wedi cael eu hintegreiddio i’r
mannau llesiant i wella ansawdd
bioamrywiaeth; 

Mae hen offer megis helmedau ac
offer diffodd tân yn cael eu defnyddio
fel potiau plannu;
Mae gan rai o’r mannau erddi cegin,
sy’n cael eu defnyddio i baratoi prydau
i bersonél.



Perchnogi’r mannau hyn 

Un o argyhoeddiadau allweddol y
gwaith hwn fu ennyn ymgyfraniad y
diffoddwyr tân eu hunain o’r
cychwyn, gan sicrhau bod eu barn
a’u syniadau yn rhan annatod o’r holl
brosiect. Caiff diffoddwyr tân eu
hannog i ddylunio ac adeiladu’r
ardaloedd llesiant eu hunain er mwyn
meithrin syniad o berchnogaeth a
chaniatáu i fannau gael eu creu fel
gweithiau unigol i gyfateb i
anghenion pob gorsaf.
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De
Cymru hefyd wedi bod yn siarad â
llawer o bobl yn y gymuned leol, gan
weithio ar y cyd â busnesau lleol a’r
trydydd sector i ddatblygu’r mannau
hyn.
Mae rhai busnesau lleol yn ystyried
gwneud yr un fath a chreu ardaloedd
llesiant iddyn nhw eu hunain.
 



Ymagwedd

Edrych ar sut i atal stres a thrawma
drwy siarad yn agored a mynd i’r
afael â phroblemau, gan symud o
ddiwylliant ymdopi i fod yn agored.  

Cynorthwyo diffoddwyr tân a staff Gwasanaeth
Tân ac Achub De Cymru gyda’u llesiant
meddyliol .

Her

Cymru o Gymunedau Cydlynus

Beth nesaf?

Mae’r fenter wedi elwa o
fusnesau lleol a sefydliadau’r
trydydd sector
Gorsafoedd yn cael eu hannog i
godi arian neu gydweithredu
gyda busnes lleol ar gyfer cael
nawdd.  

Mae gan ddiffoddwyr tân gyfrifoldeb
dros eu hardaloedd eu hunain. 
Gwnaeth ennyn ymgyfraniad
gorsafoedd unigol o gychwyn y
prosiect ganiatáu ardaloedd wedi eu
teilwra, sy’n addas ar gyfer anghenion
pob gorsaf unigryw.  

Mae bioamrywiaeth wedi cael ei
integreiddio i bob ardal llesiant.  
Mae uwchgylchu wedi bod yn
nodwedd allweddol yr ardal wrth
iddynt feddwl am gyfrannu i’r
economi cylchol.  

Cymru Iachach 

Cymru Lewyrchus; Cymru o
Gymunedau Cydlynus 

Mwy o ymgysylltu â’r diffoddwyr tân i gael
ei gynllunio i asesu llwyddiant pob gorsaf a
dysgu ar gyfer ehangu yn y dyfodol.   

Ardaloedd yn anelu at wella
llesiant hirdymor diffoddwyr tân
Adeiladu seilwaith ar gyfer atal
problemau iechyd meddwl.
Cymru Lewyrchus; Cymru Iachach

Cymru Gydnerth; Cymru Lewyrchus 



Mae’r ardal lesiant ym Mynydd Cynffig wedi profi i fod yn rhan
bwysig o fywyd yr orsaf. Yn aml iawn mae wedi cael ei defnyddio
fel ardal i ymollwng ynddi, lle gall criwiau fwynhau ac ymlacio, yn
arbennig yn dilyn y galwadau mwyaf heriol. Mae’r ardal hefyd
wedi profi i fod yn ardal dda ar gyfer bondio timau, gan ei bod yn
dod â’r criw yn agosach at ei gilydd pan fydd angen gwneud
gwaith cynnal a chadw.”

Yr effaith 

Anthony Sperduty, Rheolwr Gwylio
Mynydd Cynffig

Am fwy o wybodaeth, ewch i: https://www.futuregenerations.wales/cy/
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