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Croeso i’n Cynllun Strategol 2017-2022.
Amlinella’r cynllun hwn ein cyfeiriad
strategol dros y cyfnod pum mlynedd ac
eglura sut y bwriadwn gwrdd â’r heriau
ar hyd y cyfnod hwn i barhau i ddarparu
gwasanaeth uchel ei ansawdd sy’n cwrdd
ag anghenion ein cymunedau. Mae’r
cynllun hwn yn cydnabod ac yn seiliedig
ar ddealltwriaeth glir o’r heriau a wynebwn.
Rydym yn hyderus bydd ein themâu
strategol hirdymor a’n Camau Blaenoriaeth
byrdymor yn caniatáu Gwasanaeth Tân ac
Achub De Cymru nid yn unig i ddarparu
gwasanaeth cynaliadwy ond hefyd
cefnogi ein partneriaid o fewn y Byrddau
Gwasanaeth Cyhoeddus a thystiolaethu
ein hymrwymiad i Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol.
Mae ein gweledigaeth yn parhau’n ffocws
allweddol i ni; “gwneud De Cymru’n
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ddiogelach wrth leihau risg” a byddwn
yn parhau i ymdrechu am hwn er gwaethaf
heriau ariannol sylweddol. Rydym yn
cydnabod y gellir cyflawni cymunedau
diogelach yn unig wrth herio a gwella’r
ffordd rydym yn gweithio, drwy law
gweithlu diogel a chymwys ac wrth reoli
ein hadnoddau’n effeithiol. Mewn cyfnodau
o lymder, mae temtasiwn i ganolbwyntio ar
gostau a chyllidebau gostyngol heb ystyried
ansawdd y gwasanaethau a ddarperir.
Fodd bynnag, fel Uwch Dîm Rheoli ac
Awdurdod Tân ac Achub, gwnaethom y
penderfyniad i ganolbwyntio ar sut gallwn
wella’r ffordd rydym yn gweithio gyda’r gred
ddi-syfl y gwneir arbedion effeithlonrwydd
ac arbedion o ganlyniad.
Yn Hydref 2016, cyhoeddwyd dogfen
ymgynghorol gennym yn cynnig ein camau
gweithredu blaenoriaeth a diolchwn i chi
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am eich adborth. Mabwysiadwyd eich
awgrymiadau gennym, a gobeithiwn
byddwch yn cytuno fod y ddogfen hon yn
cynrychioli ein hymrwymiad i chi.
Amlinella’r cynllun hwn ein hymrwymiadau
ariannol o setliadau Awdurdod Lleol ac
adnabu lle’r ydym yn bwriadu dyrannu
gwariant. Manyla beth fwriadwn wneud, â
phwy fyddwn yn cydweithio, sut cynlluniwn
ddarparu hyn a pham y credwn ei fod yn
bwysig.
Yn derfynol, fel arfer, fe’ch gwahoddwn
i gynnig adborth am eich safbwyntiau
ynghylch hyn, gan ein bod yn chwilio’n
barhaol am ffyrdd o ymgysylltu â chi
ynghyd â gwella.
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What we do

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yn cwmpasu
10 Awdurdod Unedol. Mae 24 o aelodau etholedig yn Awdurdod
Tân ac Achub De Cymru a enwebwyd o’r 10 AAU. Un o’r ardaloedd
gwasanaeth tân ac achub fwyaf yn y DU ydyw ac mae’n cynnwys
ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol.

N AC ACHUB DE CYM
WASANAETH TÂ
RU
NI YW G

#NIYWGTADC

ACHUB
LLINELL

37,931

PATROL AU
TROSEDD TÂN
DIOGELWCH TÂN
I FUSNESAU

ACHUB O DDŴR

TOTAL NUMBER OF

ARCHWILIADAU DIOGELWCH
RHAG TÂN YN Y CARTREF

INCIDENTS

18,324

DIOGELWCH AR
Y FFYRDD

CHWILIO AC
ACHUB TREFOL

AMDDIFFYN

DIGWYDDIADAU
TRAWSGLUDO

ATAL

OF WHICH

6,578

DIOGELU'R AMGYLCHEDD
ACHUB
ANIFEILIAD

WERE FIRES

TANAU DOMESTIG
A MASNACHOL

YMATEB

GWRTHDRAWIAD TRAFFIG
AR Y FFYRDD

ADDYSG

ATAL LLOSGI BWRIADOL

4,812

WERE DELIBERATE

6,578 FIRES

1,765
WERE ACCIDENTAL
OF

3,423 SSC

1,322

WERE ROAD TRAFFIC COLLISIONS

327

RHYDDHAWYD
O BOBL
GENNYM A OEDD YN GAETH
MEWN CERBYDAU.

556

NI WNAETHOM FYNYCHU
O ALWADAU WEDI EU HADNABOD
FEL RHAI FFUG MALEISUS.

©Scarlet Design Int. Ltd. 2015

YMGYSYLLTU
Â'R GYMUNED

AND

OF

IN 2015/2016 WE:

YMWYBYDDIAETH
DIOGELWCH
RHAG TÂN
YN Y CARTREF

390

MYNYCHWYD
O
ALWADAU WEDI METHU Â’U
HADNABOD FEL RHAI MALEISUS.

Ni yw GTADC, mae’r hyn sy'n bwysig i chi
yn bwysig i ni. Lleisiwch eich barn ar ein
dyfodol drwy gwblhau ein holiadur :
http://bit.ly/gtadcdweudeichweud
Twitter / Facebook SWFireandRescue

EMERGENCY CALLS RECEIVED
IN 2015/2016

21,275

CWBLHAWYD
O ARCHWILIADAU DIOGELWCH
RHAG TÂN YN Y CARTREF.
CYNHALIWYD YMGYSYLLTIADAU
WYNEB YN WYNEB Â

37,000 O BLANT A

PHOBL IFANC DRWY LAW
DIGWYDDIADAU DIOGELWCH
CYMUNEDOL AC ADDYSGIADOL.

Ffynhonnell - Datganiadau Ystadegol Blynyddol y Gwasanaethau Tân ac Achub (Diogelwch Tân Cymunedol 2015-16)
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Cyllid
Yn 2017/2018, bwriada’r Awdurdod Tân wario ychydig dros £70m ar ddarparu ei wasanaethau. Mae hwn gyfystyr ag 86c yr wythnos i gadw
pob person yn Ne Cymru’n ddiogel. Daw’r arian a warir gennym yn bennaf o Awdurdodau Lleol. Mae angen cyson i ni arddangos gwerth am
arian a darparu gwasanaethau ar y gost isaf posib. Wrth ystyried faint i’w wario, mae’r angen i wella’r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau
a lleihau risg yng nghymunedau De Cymru’n parhau’n flaenoriaeth i ni.
Dengys y siart hwn ein gwariant arfaethedig ar gyfer 2017 - 2018. Mae mwyafrif ein gwariant ar gostau gweithwyr, gyda thua 66% ohono’n
cael ei wario ar staff rheng flaen.

2017/2018 Budget
Gweithwyr
Pensiwn
Adeiladau
Hyfforddi
Cyflenwadau

£5,100,112

-£1,150,163
£2,548,847

£633,506
£1,443,495

£7,421,558

£3,377,576

Gweithredol

£1,264,717

£1,386,275

Rheoli
Cefnogi

£4,492,275

Cludiant

£46,666,225

Arall
Ariannu Cyfalaf

£340,000

Employees

£7,982,432

Mentrau Strategol
Incwm
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£35,431,103

Arall

finances
Mae’r graff isod yn amlinellu o le daw’r
mwyafrif o’n cyllid. Cyfrifir y symiau
ar sail ffigyrau poblogaeth i bob
Awdurdod.

Merthyr Tudful
Pop. 59,324
£2,743,057

Blaenau Gwent
Pop. 69,544
£3,221,030

Rhondda Cynon Taf
Pop. 237,411
£11,033,506

Sir Fynwy
Pop. 92,476
£4,300,778
Caerffili
Pop. 180,164
£8,378,145

Pen-y-bont ar Ogwr
Pop. 142,092
£6,602,713

Casnewydd
Pop. 147,769
£6,870,807
Bro
Morgannwg
Pop. 127,592
£5,939,104
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Caerdydd
Pop. 357,160
£16,857,566

Torfaen
Pop. 91,836
£4,259,480

Datganiad Llesiant
Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, rydym yn ymrwymedig i gwrdd ag ymrwymiadau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Bwriad y ddeddf yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Rhydd y cyfle i ni ystyried goblygiadau
hirdymor ein gweithrediadau a gweithio’n well ag eraill mewn modd mwy cydlynus i sicrhau y cawn ddyrchafu a diogelu’r cymunedau a
wasanaethwn er lles amddiffyn.
I ni, dechreuodd yr ymrwymiad hwn ar gychwyn ein cylch cynllunio strategol lle gweithiwyd ar draws ein Uwch Dîm Rheoli i adnabod sut
y cawn gefnogi saith amcan y Ddeddf Llesiant. O’r fan honno, awgrymwyd cyfres o bum thema strategol y teimlwyd oedd yn ein tywys
drwy’r hirdymor. Yn y byrdymor, awgrymwn gamau blaenoriaeth fel modd o ddarparu. Manylwyd y rhain yn ein dogfen ymgynghorol “Beth
a wnaethom yn 2015/2016 a beth rydym yn cynllunio i ddarparu yn 2017/2018” <hyperlink to doc>. Mae canlyniadau’r ymgynghoriad yn
awgrymu rydych yn gytûn â’n blaenoriaethau, felly’r manylion yn y cynllun hwn.
Yna, edrychwyd i fynd i’r afael â sut rydym yn corffori’r egwyddor o ddatblygu cynaliadwy ym mhob un o’n camau cynllunio; o strategol, drwy
i dactegol a gweithredol. Ymdrech gynnar yw hon ym mhob ffordd a chydnabyddwn, gyda chyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru, byddwn
yn ymgorffori’r egwyddorion hyn ymhellach, ond ar yr adeg hon, mae ein prosesau cynllunio’n cynnwys y ddealltwriaeth a’r dystiolaeth fod
ein gwaith;
1. Yn edrych tua’r hirdymor wrth sicrhau fod gwasanaethau’n gynaliadwy ac y deallwn ofynion y dyfodol.
2. Yn cymryd dull cyfannol wrth ystyried effaith gyfan ein hamryfal amcanion.
3. Yn cynnwys ein cymunedau mewn penderfyniadau wrth ymgysylltu â phoblogaeth De Cymru; gan gynnwys amrywiaeth ein
poblogaeth (mae hwn hefyd yn cefnogi ein Dyletswydd Gyffredinol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010).
4. Yn gweithio mewn ffordd gydweithredol i gyflawni mwy wrth weithio gydag eraill.
5. Yn deall gwraidd achos materion a’u hatal drwy law ystyriaeth a dealltwriaeth ragweithiol ac wrth ddefnyddio ymchwil solet yn
defnyddio data perfformiad grymus sy’n rhoi’r ffeithiau y tu ôl i’r stori i ni.
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Cydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg
Fel gyda phob corff cyhoeddus yn Ne Cymru, fe’n cynghorir gan Ddeddf Cydraddoldeb (2010) a’r Dyletswyddau Penodol Cymreig ill dau,
sy’n galw arnom i nodi Cynllun Cydraddoldeb Strategol mewn termau clir <hyperlink> ac adrodd ar gynnydd hwn mewn Adroddiad
Cydraddoldeb Blynyddol <hyperlink>. Cynhwysa’r cynllun bedwar canlyniad, tri ohonynt a gynhwysir o fewn y Cynllun hwn hefyd fel
Themâu Strategol.
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Ein gweledigaeth
Ein gweledigaeth yw “Gwneud De Cymru’n ddiogelach wrth leihau risg” wrth
Wasanaethu anghenion ein cymunedau
Weithio gydag eraill
Wynebu heriau wrth arloesi a gwella
Leihau Risg wrth addysgu, ymateb gorfodi ac
Lwyddo i wneud De Cymru’n ddiogelach
Byddwn

Lleihau Risg

Ymgysylltu a
Chyfathrebu

Yn Cefnogi

Oherwydd

•
•
•
•
•
•

Cymru Ffyniannus
Cymru Hydwyth
Cymru Iachach
Cymru Fwy Cyfartal
Cymru o Gymunedau Cydlynus
Cymru o ddiwylliant byrlymus ac Iaith Gymraeg
ffyniannus
• Cymru sy’n Rhyngwladol Gyfrifol

Dymunwn sicrhau y cadwn Dde Cymru’n atyniadol,
yn hyfyw, yn ddiogel ac wedi’i gysylltu’n effeithiol.
Mae angen mynediad i ddata arnom sy’n ein
caniatáu i wneud penderfyniadau deallus a chywir,
sy’n edrych i’r dyfodol ac yn ein cynorthwyo i ddeall
yr amgylchiadau sy’n arwain at farwolaethau ac
anafiadau o ddigwyddiadau sy’n ymwneud â thân.

•
•
•
•
•

Rydym yn cydnabod bod rhaid i ddarpariaeth ein
gwasanaethau cyhoeddus newid wrth i’n rôl o fewn
cymdeithas newid ac wrth i ddisgwyliadau’r cyhoedd
o’r Gwasanaethau Tân ac Achub cynyddu.

Cymru Ffyniannus
Cymru Iachach
Cymru Fwy Cyfartal
Cymru o Gymunedau Cydlynus
Cymru o ddiwylliant byrlymus ac Iaith Gymraeg
ffyniannus
• Cymru sy’n Rhyngwladol Gyfrifol
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Rydym yn dymuno sicrhau ein bod yn siarad â phob
aelod o’n cymunedau, yn enwedig ein grwpiau
gwarchodedig i sicrhau fod ein negeseuon atal yn
cyrraedd holl ardaloedd De Cymru. Byddwn yn cyflawni
gwelliannau sydd lawer ehangach wrth weithio â phobl
a sefydliadau nag ar eich pen eich hun.

Byddwn

£

Yn Cefnogi

Oherwydd

• Cymru Ffyniannus
• Cymru Hydwyth
• Cymru sy’n Rhyngwladol Gyfrifol

Credwn ei fod yn bwysig i ymdrechu i annog
sefydliad arloesol sy’n defnyddio adnoddau’n
effeithlon a chymesurol wrth sicrhau eu bod yn y
lleoliad cywir yn unol â risg.
Ein staff yw ein hased cryfaf a’n buddsoddiadau
mwyaf. Mae ymchwil yn cydnabod nad yw
cyflogaeth bellach yn llwybr sicr allan o dlodi ond
bod “buddsoddiad a datblygiad staff drwy law
hyfforddiant ac ati yn cynyddu’r tebygrwydd o
sicrhau Cymru Fwy Cyfartal”. Hefyd, mae proffil ein
staff gweithredol yn amlinellu’r angen i sicrhau fod
gennym fecanweithiau grymus gogyfer cynllunio ar
gyfer olyniaeth mewn lle.

Maethu Adnoddau
Cynaliadwy

Anwesu Technoleg

•
•
•
•
•
•

Cymru Ffyniannus
Cymru Hydwyth
Cymru Iachach
Cymru Fwy Cyfartal
Cymru o Gymunedau Cydlynus
Cymru o ddiwylliant byrlymus ac Iaith Gymraeg
ffyniannus
• Cymru sy’n Rhyngwladol Gyfrifol

Dymunwn sicrhau bod ein datblygiad technolegol
yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i lesiant ehangach
ein staff a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

• Cymru Ffyniannus
• Cymru Hydwyth

Bydd gweithio’n gydlynus o fewn y sefydliad yn
gwireddu gwelliannau ehangach a gweithio â
phartneriaid fel rhan o gymuned sydd â chysylltiadau
da yn sicrhau gwell cyfle i gadw preswylwyr,
busnesau ac ymwelwyr De Cymru’n ddiogelach.

Cryfhau
Partneriaethau
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Mae cofleidio technoleg yn effeithiol yn caniatáu i
ni ddarparu gwasanaeth mwy ymatebol nawr wrth
hefyd baratoi ar gyfer yr hyn fydd angen ar Dde
Cymru i’r dyfodol.

THEMA STRATEGOL 1
Byddwn yn
Lleihau Risg wrth:

•

Leihau nifer y tanau bwriadol

•

Gaffael a rhannu gwybodaeth ag asiantaethau eraill lle bo’n bosib lleihau risg a gwella llesiant cymunedol

•

Archwilio a deall y rhesymau y tu ôl i anafiadau sy’n berthynol i dân, yn benodol y cynnydd yn 2015/2016

Golyga hyn:
Addysgu, atal, diogelu ac ymateb. Mae tystiolaeth yn awgrymu y bu ein gweithgareddau ataliol rhagweithiol yn hynod ddylanwadol wrth
ostwng argyfyngau. Fodd bynnag, un o sbardunau allweddol ein rhaglen ymgyrchoedd ataliol yw’r wybodaeth a gafaelir ac a rennir gennym
â sefydliadau eraill. Felly, rydym yn dymuno “Caffael y data cywir/wybodaeth gywir ar yr adeg gywir o’r bobl gywir er mwyn sicrhau fydd
popeth y gwnawn yn cwrdd ag anghenion ein holl gymunedau” (Canlyniad Cydraddoldeb 3) a sicrhau “bydd ein systemau’n caniatáu monitro
ac adrodd amserol o’n dyletswyddau cydraddoldeb sy’n ofynnol yn gyfreithiol” (Canlyniad Cydraddoldeb 4). Hefyd, wrth archwilio a deall yr
ymddygiad a arweiniodd at gynnydd annodweddiadol mewn anafiadau sy’n berthynol i dân yn 2015/2016.

I ddarparu hwn, rydym yn cynllunio i:
•

Weithio law yn llaw â Heddluoedd De Cymru Gwent, yn darparu adroddiadau a datganiadau wrth erlyn ac euogfarnu troseddwyr o fewn
y system cyfiawnder troseddol gogyfer digwyddiadau llosgi bwriadol (maleisus).

•

Weithio â chwmnïau yswiriant i ddarparu adroddiadau a datganiadau mewn perthynas â digwyddiadau llosgi bwriadol (maleisus)
damweiniol a bwriadol.

•

Ddatblygu cydberthnasau â safonau masnach i gynorthwyo â darparu gwybodaeth sy’n ymwneud ag eitemau trydanol ffug sy’n ffynonellau
posib i ddigwyddiadau.
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•

Gasglu data llesiant yn y cam ymchwilio i dân a phasio hyn ymlaen i’n hadran Diogelwch Cymunedol gan ddefnyddio’r llawlyfr cydamserol
diweddaredig.

•

Adnabod protocolau rhannu data partneriaethau newydd ac adolygu rhai cyfredol ag Estyn, yr Asiantaeth Safonau Bwyd ac Experian i
ddarparu gwybodaeth i’n System Rheoli Gwybodaeth sy’n datblygu i sicrhau darpariaeth gwasanaeth effeithiol wrth gydweithredu.

•

Weithio ag Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) i adolygu’r protocol ar y cyd ac adolygu trefniadau gwaith
cyfredol a gwella rhannu data.

•

Adeiladu ar gydberthnasau gwaith lle’r adnabuwyd yr asiantaeth gorau gennym i alluogi dull a dargedwyd gan bawb sydd ynghlwm i
leihau’r risg i’r sawl sydd fwyaf eu hangen, e.e. pobl sydd â dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau, pobl sydd ag anghenion ychwanegol ac ati.

•

Barhau i weithio’n agos â’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch, yn adeiladau ar esiamplau megis achos llys arfaethedig lle’r erlynir unigolyn
yn eu swyddogaeth fel perchennog busnes lle wnaeth ei safle roi pobl, gan gynnwys ei weithlu, mewn perygl rhag marw neu anaf difrifol.

•

Gynnal gwerthuso ôl-dân sy’n caniatáu i ni ddilyn hynt tanau mewn eiddo annomestig.

•

Adeiladu ar brosiect Lifebid i’w ledaenu ar draws y Gwasanaeth. Gwêl y fenter hon Benaethiaid Awdurdodau Lleol yn ymweld â phobl
i gynnal cyfweliad i gasglu ymddygiad pobl. Wedyn, cyflwynir y wybodaeth hon i Brifysgol Greenwich sy’n dadansoddi ymddygiad y
meddianwyr yn ystod digwyddiad tân i deilwra mentrau addysgu’r dyfodol.

•

Ddatblygu cyfleuster hyfforddi Ymddygiad Tân Adrannol yng Nghanolfan Hyfforddi a Datblygu Porth Caerdydd. Buddsoddiad cyfalaf
sylweddol yw hwn fydd yn galluogi’r holl bersonél gweithredol o fewn GTADC i barhau ar flaen y gad parthed hyfforddiant arloesol a
darparu cyfleuster o’r radd flaenaf a ddiogelir i’r dyfodol i gwrdd â gofynion ymladdwr tân gweithredol mewn amgylchedd sy’n fythol
esblygu a chymhleth.

•

Barhau i arwain ymgyrchoedd ar draws ardaloedd y Gwasanaeth a chefnogi pob Strategaeth Lleihau Llosgi Bwriadol Cymru Gyfan a
Grwpiau Llosgi Bwriadol ar y Cyd.

•

Barhau i fod yn gysylltiedig â’r naw fforwm Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus, yn darparu gwybodaeth weithredol sy’n ymwneud ag
ymgysylltu, cynllunio a data i wella llesiant pobl yn ein cymunedau.

•

Edrych ar setiau data i adnabod y rhesymau y tu ôl i farwolaethau ac anafiadau sy’n ymwneud â thân wrth weithio â phartneriaid mewnol
ac allanol. Byddwn hefyd yn meincnodi â’r Gwasanaethau Cymreig ac yn ehangach ar draws y Grŵp Teulu (Gwasanaethau Tân ac Achub
y tu allan i Gymru).

•

Weithio ag adrannau Damweiniau a Brys yn ne Cymru i gaffael data ar bobl sy’n dioddef llosgiadau.
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•

Ehangu ein Harchwiliadau Diogelwch rhag Tân yn y Cartref i ymweliadau Diogel ac Iach yn cwmpasu’r ardal Gwasanaeth gyfan. Mae’r
dyrchafiad hwn yn sicrhau nid yn unig ein bod yn gwirio cartrefi am...... ond hefyd...................

•

Weithio’n agos â Gwasanaethau Gofalwyr yng Nghwm Taf a darparu hyfforddiant i ofalwyr cartref i adnabod peryglon yn y cartref.

•

Weithio ag asiantaethau sy’n canolbwyntio ar ddementia o fewn Cwm Taf i sicrhau ymwybyddiaeth materion a all effeithio ar ein gallu i
gynnig ymyrraeth angenrheidiol a hefyd darparu asiantaethau â’r wybodaeth a’r sgiliau sydd angen arnynt i adnabod pobl a all fod angen
ymyrraeth i’n gwasanaethau.

•

Adeiladu cynllun gweithredu sy’n seiliedig ar yr adroddiad sydd ar ddod a gomisiynwyd gan Leihau Risg Cymunedol am ragor o wybodaeth
ynghylch Marwolaethau Tanau Mewn Anheddau.

•

Cyflawni’r rheoliadau Data UE newydd i sicrhau y delir, prosesir a rhennir yr holl ddata’n gyfreithlon.

Rydym yn cyflawni hyn oherwydd:
Dymunwn sicrhau y cadwn Dde Cymru’n atyniadol, yn hyfyw, yn ddiogel ac wedi’i gysylltu’n effeithiol. Mae angen mynediad i ddata arnom
sy’n ein caniatáu i wneud penderfyniadau deallus a chywir, sy’n edrych i’r dyfodol ac yn ein cynorthwyo i ddeall yr amgylchiadau sy’n arwain
at farwolaethau ac anafiadau o ddigwyddiadau sy’n ymwneud â thân.
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THEMA STRATEGOL 2
Byddwn yn
Ymgymryd ag Ymgysylltu wrth :

•

i gael safbwyntiau am ddarparu gwasanaethau, risg a blaenoriaethau.

Golyga hyn:
Wrth i’n rôl o fewn cymdeithas newid a disgwyliadau’r cyhoedd ar y Gwasanaeth Tân ac Achub cynyddu, rydym yn cydnabod y bydd
rhaid i ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus newid. Cydnabyddwn yr angen am ddull tîm ‘De Cymru’ ac felly pwysigrwydd ymgysylltu,
ymgynghori a chynnwys pob cyfranddaliwr.

I ddarparu hwn, rydym yn cynllunio i:
•

Weithredu ein Strategaeth Ymgysylltu sy’n amlinellu ein hymrwymiad i ymgysylltu arwyddocaol â’n holl gyfranddalwyr.

•

Ddarparu rhaglen o waith mewn partneriaethau â’n cydweithwyr ar draws Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
(GTACaGC) a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (GTAGC) sy’n darparu hyfforddiant, addysg, cefnogaeth, cyfieithu a lleihau
risg wedi’u targedu i grwpiau bregus gan gynnwys ffoaduriaid, cymunedau teithwyr a sipsiwn, dioddefwyr trais domestig, camddefnydd
alcohol/sylweddau ac ymyriadau o gwympiadau a grwpiau bregus mewn ardaloedd gwledig.

•

Ailgyflwyno’r fforwm ymgynghori ar reoliadau adeiladu â phenaethiaid adrannau cynllunio awdurdodau lleol i rannu’r arfer orau a
gwerthuso ein perthynas i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth safonol.

•

Weithio â’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch a Bwrdd Iechyd Cwm Taf i ailgynllunio gweithdrefnau Archwilio GTADC mewn Ysbytai, i
dargedu’r cyfrifoldebau Rheoli a darparu gweithdrefnau archwilio tân mwy priodol.

•

Weithio â Thai Cymdeithasol ar lefel awdurdod lleol a landlordiaid preifat i gymryd dull ar y cyd i sicrhau tai cymdeithasol gwell.
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•

Ddatblygu Sioeau Teithiol Diogelwch Tân i Fusnesau i’w darparu mewn lleoliadau amrywiol yn ymgysylltu â busnesau lleol, yn egluro’u
cyfrifoldebau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth y Gorchymyn Diogelwch Tân.

•

Weithio â Ffederasiwn y Busnesau Bach a Busnesau yn y Gymuned Cymru (BiTC) i eithafu sylw â safleoedd BB a Ch wrth ddarparu
cefnogaeth ac addysg ym mhob mater i’w wneud â Diogelwch Tân i Fusnesau.

•

Byddwn yn ymgysylltu â’r bobl a dderbyniodd ymweliadau Diogel ac Iach yn y cynllun peilot i weld pa mor llwyddiannus oedd yr
ymweliadau Diogel ac Iach iddynt.

•

Gefnogi pob partner wrth gynhyrchu asesiadau poblogaeth ac anghenion.

•

Bydd y Grŵp Ymgynghori ac Ymgysylltu (GYY) o fewn y Gwasanaeth yn adnabod sut y gallwn wella ein hymgysylltu â’r cymunedau
rydym yn eu gwasanaethu.

•

Ddarparu ein cyfrifoldebau o dan y Safonau Iaith Gymraeg i sicrhau bydd parhad mewn mynediad i wasanaethau i ddefnyddwyr Iaith
Gymraeg.

Rydym yn cyflawni hyn oherwydd:
Rydym yn cydnabod bod rhaid i ddarpariaeth ein gwasanaethau cyhoeddus
newid wrth i’n rôl o fewn cymdeithas newid ac wrth i ddisgwyliadau’r cyhoedd
o’r Gwasanaethau Tân ac Achub cynyddu.
Rydym yn dymuno sicrhau ein bod yn siarad â phob aelod o’n cymunedau,
yn enwedig ein grwpiau gwarchodedig i sicrhau fod ein negeseuon atal yn
cyrraedd holl ardaloedd De Cymru. Byddwn yn cyflawni gwelliannau sydd
lawer ehangach wrth weithio â phobl a sefydliadau nag ar eich pen eich hun.
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thema strategol 3

Byddwn yn Maethu Adnoddau
Cynaliadwy wrth:

•

Sicrhau ein bod yn denu, datblygu a chadw gweithlu sy’n bwrpasol hydwyth sy’n adlewyrchu
ein cymunedau ac sy’n gallu darparu ein gwasanaethau.

Golyga hyn:
Sicrhau ein bod yn parhau i ddenu, datblygu a chadw gweithlu priodol hydwyth sy’n gallu darparu ein gwasanaethau ac sy’n adlewyrchiad
teg o’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Cydnabyddwn fod “ein gweithlu’n amrywiol, yn gydradd ei werth, a bod gan bawb fynediad
i ddatblygu ynghyd â chyfleoedd proffesiynol” (Canlyniad Cydraddoldeb 1).

I ddarparu hwn, rydym yn cynllunio i:
•

Adolygu lleoliad ein Hunedau Ymladdwr Tân Ifanc fel rhan o’r broses i symud i’r Cynllun Cadetiaid Tân i sicrhau y cawn oll ymgysylltu â
phlant a phobl ifanc mewn ardaloedd sy’n profi mynychder tanau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu cymuned.

•

Weithio gyda’n cydweithwyr yn GTACaGC a GTAGC i archwilio’r cyswllt rhwng damweiniau Iechyd a Diogelwch a llesiant y gweithlu.
Gyda’r bwriad o adnabod arfer dda gogyfer risg gweithredol ar y ffyrdd, bod â dull cyffredin ac ansawdd cymhwyster a meincnodi
perfformiad.

•

Gynnig mynediad estynedig i hyfforddiant Iaith Gymraeg i ddatblygu staff a’n helpu ni gwrdd â’n cyfrifoldebau o dan ein Cynllun Iaith
Gymraeg a’r Safonau Iaith Gymraeg.

•

Ddatblygu mentor sicrwydd ansawdd i sicrhau fod pob swyddog Diogelwch Tân i Fusnesau yn cynnal archwiliadau a gweithgareddau
dilynol gyda dull safonol.

•

Ddatblygu a gweithredu Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth i bob rheolwr goruchwyliol, canol a strategol o fewn y Gwasanaeth. Cymysgedd
o ddeunydd pynciol mewnol ac arbenigwyr proffesiynol yn darparu hyfforddiant sy’n berthynol i rôl fydd hon, yn ogystal â’r cyfle i fynychu
lleoliadau academaidd a derbyn budd nid yn unig gan addysgu aml asiantaeth ond hefyd gan amrediad eang o brofiadau dysgu.
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•

Gefnogi adolygiad strwythurol a rheolaethol i sicrhau fod y Gwasanaeth o’r maint a’r ffurfweddiad cywir i gwrdd â gofynion a heriau’r
dyfodol.

•

Adnabod anghenion datblygu aelodau tîm drwy law’r system werthuso i annog datblygu proffesiynol cynaliadwy, gwella hydwythedd a
chynyddu ymrwymiad.

•

Gyfranogi mewn gweithgorau BGC i ‘adnabod y gweithlu i’r dyfodol’.

•

Sicrhau’r eithafir argaeledd i’r System Ddyletswydd Ran Amser.

•

Gaffael offer achub o ddŵr newydd yn dilyn ariannu grant gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Bydd y fenter hon, a adnabyddir fel Waterbid,
hefyd yn cynnwys hyfforddiant ar offer newydd.

•

Barhau i weithredu ein Strategaeth Ymgysylltu Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2016-2020 i annog ymgeiswyr o ddiwylliannau
gwahanol a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol o fewn y Gwasanaeth. Bydd ein Hymgyrch “Gyda’n Gilydd” yn parhau i’n cynorthwyo
wrth ddatblygu gweithlu sy’n adlewyrchu’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

•

Ehangu ein proses Asesu Risg Cydraddoldeb cyfredol i gynnwys Asesiadau Llesiant.

Rydym yn cyflawni hyn oherwydd:
Credwn ei fod yn bwysig i ymdrechu i annog sefydliad arloesol sy’n
defnyddio adnoddau’n effeithlon a chymesurol wrth sicrhau eu bod yn y
lleoliad cywir yn unol â risg.
Ein staff yw ein hased cryfaf a’n buddsoddiadau mwyaf. Mae ymchwil yn
cydnabod nad yw cyflogaeth bellach yn llwybr sicr allan o dlodi ond bod
“buddsoddiad a datblygiad staff drwy law hyfforddiant ac ati yn cynyddu’r
tebygrwydd o sicrhau Cymru Fwy Cyfartal”. Hefyd, mae proffil ein staff
gweithredol yn amlinellu’r angen i sicrhau fod gennym fecanweithiau
grymus gogyfer cynllunio ar gyfer olyniaeth mewn lle.
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thema strategol 4
Byddwn yn Anwesu Technoleg
gan:

•

Sicrhau fod systemau a gwasanaethau tgch ar gael i ganiatáu arbedion effeithlonrwydd a
chefnogi darparu gwasanaethau.

Golyga hyn:
Defnyddio technoleg i ddyrchafu ein prosesau a’n systemau i’w gwneud yn fwy diogel rhag y dyfodol ac yn amgylcheddol rymus gan ein bod
yn cydnabod y chwaraea rôl hanfodol mewn gwelliant parhaus a dyrchafu ein llesiant amgylcheddol. O’n technegau a’n cyfarpar ymladd tân
gweithredol i’n systemau cefnogi, bwriadwn eithafu dyrchafiadau technolegol i gefnogi a gwella’r ffyrdd rydym yn darparu gwasanaethau.

I ddarparu hwn, rydym yn cynllunio i:
•

Barhau datblygiad ein rhaglen Llunio Adran Diogelwch Tân i Fusnesau GTADC yn datblygu System Rheoli Gwybodaeth fydd yn defnyddio
mwy cynhwysfawr setiau data i ddarparu a mwy gwireddu blynyddol perygl fydd yn ein Rhaglen archwilio sy’n seiliedig ar risg.

•

Weithio Diogelwch Cymunedol i gyflwyno dyfeisiau diogelwch “ gweithio”. Mae sicrhau diogelwch ein staff wrth wraidd yr hyn a wnawn.

•

Property projects link to priority actions from 16/17 plus Gwent police….tac

•

Gyflawni System Rheoli Gwybodaeth Busnes Corfforaethol newydd fydd yn ganolog wrth gefnogi GTADC i gynllunio a monitro
gweithgarwch gwella. Bydd yn symleiddio’r ffordd yr ydym yn gweithio ac yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth gyfredol ar gyfer
gwneud penderfyniadau busnes i sicrhau fod y gwasanaeth yn parhau i ostwng risg yn ein cymunedau.

•

Ddatblygu ein gwefan a’n mewnrwyd i sicrhau eu bod yn gyrchadwy, bod modd eu defnyddio’n rhwydd a’u bod yn cyflwyno gwybodaeth
i’r gynulleidfa gywir.

•

Ddarparu offer, caledwedd a meddalwedd gweithredol priodol ar draws y Gwasanaeth i hwyluso gweithredu effeithiol ac effeithlon o fewn
GTADC.
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•

Barhau i gyflawni system gwybodaeth fusnes yr Adran Adnoddau Dynol, yn adeiladu ar weithrediad Cam 1 a gyflwynodd Porth Hunan
Wasanaethu’r Gyflogres a’r uwchraddiad diweddaraf. Bydd Cam 2 yn corffori gweithredu’r modiwlau ar gyfer treuliau, gwyliau, rheoli
presenoldeb a recriwtio.

•

Weithio a’r grŵp swyddogion cludiant fel rhan o’r Pwyllgor Materion Cenedlaethol ar dendr Dŵr ag Ysgol Cymru Gyfan. Bydd hyn yn
sicrhau bydd y cerbydau hyn yn cwrdd â’r ddeddfwriaeth allyriadau diweddaraf i gerbydau.

Rydym yn cyflawni hyn oherwydd:
Dymunwn sicrhau bod ein datblygiad technolegol yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i lesiant ehangach ein staff a’r cymunedau yr ydym yn
eu gwasanaethu.
Mae cofleidio technoleg yn effeithiol yn caniatáu i ni ddarparu gwasanaeth mwy ymatebol nawr wrth hefyd baratoi ar gyfer yr hyn fydd angen
ar Dde Cymru i’r dyfodol.
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thema strategol 5
Byddwn yn Cryfhau Partneriaethau wrth:

•

Weithio ag eraill i fod yn fwy effeithiol ac effeithlon.

Golyga hyn:
Fod gennym hanes sefydledig a balch o weithio ar y cyd ag asiantaethau eraill i ddarparu gwelliannau mesuradwy wrth sicrhau arbedion
effeithlonrwydd ehangach. Fodd bynnag, cydnabyddwn, i gwrdd â gofynion y dyfodol, bydd gweithio’n gydweithredol yn tyfu hyd yn oed yn
bwysicach eto.

I ddarparu hwn, rydym yn cynllunio i:
•

Ddatblygu hyfforddiant ar y cyd â staff Gweithgor Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Gweithgor Iechyd a Diogelwch i ddeall
anghenion ei gilydd ac i rannu arferion da a rheoleiddio gwell.

•

Barhau i ddatblygu Cynllun Prif Awdurdodau (CPA) i gefnogi busnesau a chwmnïau cenedlaethol wrth gynnig cyngor sicr a chyson i
gynnal diogelwch y cyhoedd.

•

Gyflawni rhaglen rhwng Adrannau Gweithrediadau a Diogelwch Tân i Fusnesau (DTF) i sicrhau y cynhelir cymhwysedd gweithredol gan
reolwyr DTF.

•

Ddarparu hyfforddiant Gorchymyn Digwyddiadau ymarferol â’r Tîm Gorchymyn Digwyddiadau i sicrhau ein parodrwydd parhaol i ymateb
i ddigwyddiadau o bob lefel sy’n cynnwys amryfal asiantaethau.

•

Weithio â’n partneriaid yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu De Cymru i ddarparu Canolfan
Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Cyd, sy’n Ystafell Reoli Tân cyfunol a gyd-leolir ag Ystafell Rheoli Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar
Ogwr.

•

Weithio’n agos â Grŵp Partneriaeth y Rhondda wrth edrych ar ddull ‘safle gorau’ i risgiau lleol fydd yn sicrhau gwell ymyriadau wedi’u
targedu.
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•

Amnewid ein radio llawr tân drwy law buddsoddiad o £600,000. Byddwn yn caffael i sicrhau rhyngweithredadwyedd rhwng y Tri Gwasanaeth
Tân ac Achub yng Nghymru, yn harnesu peiriannau radio’r genhedlaeth ddiweddaraf, ddigidol, symudol. Dylai hyn roi cynaliadwyedd i ni
am y 10 mlynedd nesaf.

•

Ail-gadarnhau ein darpariaeth gynorthwyol gan sicrhau, mewn achos o weithredu diwydiannol, bydd darpariaeth hyfforddedig ar gael i
gynhyrchu cwmpasiad tân sylfaenol i gymunedau De Cymru.

•

Weithio â’n partneriaid ar draws amryfal asiantaethau i sicrhau y gallwn ddarparu ein gwasanaethau a sicrhau diogelwch y cyhoedd yn
ystod digwyddiadau sylweddol megis Cynghrair y Pencampwyr Ewropeaidd UEFA a Chynghrair y Pencampwyr i Ferched a gynhelir yng
Nghaerdydd yn ystod haf 2017.

•

Byddwn yn cychwyn trafodaeth â Heddluoedd De Cymru a Gwent a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ddatblygu achos fusnes ar gyfer
datblygu darpariaeth gwasanaethau iechyd galwedigaethol ar y cyd.

•

Byddwn yn parhau i weithio’n gydweithredol â GTACaGC a GTAGC i sicrhau ein bod yn eithafu’r cyfleoedd i rannu adnoddau a datblygu
cyfleoedd sy’n rhannu arferion gorau a lleihau dyblygiad gwaith ar draws y tri Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig ar hyd amrediad eang
o Ffrydiau Gwaith Pwyllgor Materion Cenedlaethol.

•

Weithio â’n partneriaid, yn arbennig Heddlu De Cymru ac Awdurdod Lleol Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau fod darpariaeth diogelwch
digonol mewn sawl gŵyl ddiwylliannol gan gynnwys Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a Gŵyl Gerdd Kaya.

•

Bwrcasu cyfarpar offer anadlu mewn cydweithrediad â GTACaGC a GTAGC i sicrhau gwell gwerth am arian.

•

Barhau i fynd ar drywydd cyd feddiannu safleoedd ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r Heddlu.

•

Weithio â’n naw Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus i sicrhau bod eu hagendau
yn adlewyrchu anghenion a gofynion lleol mewn perthynas â darpariaeth
Gwasanaethau.

Rydym yn cyflawni hyn oherwydd:
Bydd gweithio’n gydlynus o fewn y sefydliad yn gwireddu gwelliannau ehangach a
gweithio â phartneriaid fel rhan o gymuned sydd â chysylltiadau da yn sicrhau gwell
cyfle i gadw preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr De Cymru’n ddiogelach.
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perfformiad

Oeddech chi’n gwybod, eisoes...
•

Derbyniwyd dwy Wobr Aur PRide Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus am ein Hymgyrch Sector Cyhoeddus a’n Hymgyrch Cysylltiadau
Cymunedol ar gyfer ein Hymgyrch Mae gan Danau Glaswellt Ganlyniadau.

•

Gwellwyd ein targedu o gartrefi sydd o dan risg wrth ddefnyddio amrywiaeth o gyfresi data a gynhyrchwyd yn fewnol ac allanol ill dau gan
amryfal bartneriaid.

•

Gweithiwyd ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Heddlu Gwent i ddatblygu a lansio Gorsaf Gwasanaethau Brys Abertyleri
(collabartion pic.).

•

Treialwyd Ymatebion Meddygol Tân mewn amryw o Orsafoedd i sicrhau ein bod yn gweithio ag eraill i fod yn fwy effeithiol ac effeithlon.

•

Fel rhan o’n Hymgyrch “Gyda’n Gilydd”, denodd ein digwyddiadau Gweithredu Cadarnhaol ddiddordeb gan fwy na 100 o bobl o grwpiau sy’n
draddodiadol heb gynrychiolaeth ddigonol yn mynegi diddordeb mewn gyrfa o fewn y Gwasanaeth Tân ac Achub.

•

Ail lansiwyd yr ymgyrch newydd “Profwch E” i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd profi larymau mwg.

•

Cynhaliwyd seminar i Ofalwyr yn Hydref a chyflwynwyd hyfforddiant i Ofalwyr yn y Gymuned parthed sylwi ar beryglon tân a llwybr atgyfeiriol
uniongyrchol i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

•

Cynhaliwyd diwgyddiad ymgysylltu yng Nghaerdydd a anelwyd at ymgysylltu â’r busnesau Du a Lleiafrifoedd Ethnig yn ardal Caerdydd i wella
ymwybyddiaeth diogelwch tân a lleihau risg.

•

Lansiwyd y penwisgoedd Rhithwir Diogelwch ar y Ffyrdd a’r digwyddiad Car Criwsio a ddenodd dros 160 o gerbydau a addaswyd o’n cynulleidfa
darged i ddarparu neges ymwybyddiaeth diogelwch ar y ffyrdd.

•

Cynhaliwyd digwyddiadau Ymladdwr Tân Am y Dydd mewn carchardai ar draws De Cymru i ddarparu modelau rôl cadarnhaol ac ymgysylltu’n
adeiladol â throseddwyr.

•

Ymgysylltwyd â 25 o ysgolion uwchradd sy’n cymryd rhan yn y modiwlau Her Gymunedol fel rhan o’r Fagloriaeth Gymraeg.

•

Cyfranogwyd yn yr Ymgyrch Tanau Glaswellt Cymru Gyfan Dawns Glaw a arweiniodd at ostyngiad o dros 40% mewn tanau glaswellt.

•

Llofnodwyd cytundeb ag Awdurdod Lleol Caerdydd fydd yn galluogi ein staff i gael mynediad i’w ystafell orchymyn i gefnogi ymateb cynt i
safleoedd digwyddiadau a darparu gwybodaeth fyw fydd yn cynorthwyo yng ngwelliant Diogelwch Ymladdwyr Tân.

•

Ymgysylltwyd â dros 180,000 o bobl yn yr Eisteddfod Genedlaethol drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.
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•

Cyfranogwyd mewn Polygon ymarferiad, ymarferiad aml-asiantaeth anferth sy’n cynnwys nifer o bartneriaid yn canolbwyntio ar senarios
llifogydd estynedig ac achubiadau dŵr.

•

Hyfforddwyd nifer o orsafoedd ar draws Pen-y-bont ar Ogwr a’r Fro i ddod yn gyfeillion dementia a alluogodd hwy i ymateb ac ymgysylltu’n fwy
effeithiol gyda theuluoedd a effeithiwyd gan ddementia.

•

Treialwyd prosiect LifeBid yn Awdurdod Lleol Pen-y-bont ar Ogwr. Dyma le ymwelir â pherson/phersonau gan Reolwr Gorsaf ychydig wythnosau
wedi tân i gaffael a rhannu gwybodaeth gydag asiantaethau eraill i ymchwilio a deall y rhesymau y tu ôl anafiadau sy’n berthynol i dân.

•

Aseswyd pob pennaeth digwyddiad gweithredol, 450 o bersonél gan gynnwys y Prif Swyddog Tân i sicrhau eu bod yn cwrdd â’r safon sy’n
ofynnol i reoli digwyddiadau’n ddiogel.

•

Parhawyd hyfforddiant diogelwch critigol i dros 1,500 o bersonél gweithredol yn sicrhau yr hyfforddir ac asesir personél ac y cynhelir eu
cymhwysedd ynghylch agweddau eang ac amrywiol rôl Ymladdwr Tân.

•

Cyflwynwyd Rhaglen Cymorth i Weithiwr yn darparu mynediad 24/7 i wasanaethau cefnogol cwnsela.

•

Wedi gwella ein gweithdrefnau recriwtio ar gyfer staff llawn amser a rhan amser wrth gyflwyno sifft ar-lein a phrawf gallu electronig i arbed
amser a chost yn nhermau adnoddau staff.

•

Aed i’r afael â nifer o faterion cytundebol parthed cyflogaeth i wella argaeledd gweithredol a chynllunio gweithlu drwy law cyfnodau rhybuddio
cynyddol.

•

Cyflawnwyd y Cynllun Pensiwn Wedi’i Addasu (i staff yn ôl y galw), a chyflawnwyd y datganiad pensiwn i Adran Actwaraidd y Llywodraeth a
Gwyliau Pensiynau FPS (Clwb 18-20).

•

Cyflwyniad Archwiliadau Asbestos seiliedig ar gynhaliaeth personél yn unol Iechyd a Diogelwch cyfarwyddyd.

•

Cywirdeb a chyflenwi Ifanc ar orsaf a chanlyniad hwn oedd proffesiynol sydd Meddygol Ymateb.

•

Ymgymryd ân a gorchymyn, mandadu Cydraddoldeb & Amrywiaeth e-ddysgu pecyn Amrywiaeth i bob. Wedi gwella ein safle ar fynegai Stonewall
o 310 i 259.

•

Cyflwyniad argaeledd ffurfiol iaith Gymraeg sylfaenol i i bob gweithiwr.

•

Gwaith n well yn fewnol ac wedi’i deilwra saernïo gallu’r cit ysgafn Offers Amddifyn Personol Y dyfodol.

•

Dechreuwyd gweithredu ein prosiect Tranman o fewn gwasanaethau fflyd i wireddu buddion gweithdrefnau gwaith lliflinol a rhyngweithiol.

•

Defnyddiwyd paentiau â sail dŵr i fod yn fwy cyfeillgar i’r amgylchedd.

23

Perfformiad
Mae’r tabl dilynol yn dangos ein perfformiad ar gyfer 2015/2016 o’i gymharu â’n perfformiad daroganedig ar gyfer 2016/2017 a’r targedau yr
ydym wedi’u gosod ar gyfer ein hunain yn 2017/2018.
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Gosodwyd targed Cyfanswm Tanau ar 5,900 a fyddai, pan y’i cyflawnwyd,
yn adlewyrchu’r r nifer lleiaf o danau a fynychwyd ar gofnod bâm bum
mlynedd.
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Gosodwyd targed Cyfanswm Larymau Ffug fel 7,800, gan fydd Rheoli Tân yn
bwriadu herio pob galwad a dderbyniwyd drwy law larymau tân awtomatig i atal
cyrchoedd diangen. Hefyd, mae cytundebau yn cael eu negodi â safleoedd iechyd
ag addysgol i leihau mynychiadau yn ystod oriau gwaith, a ddylai ostwng cyfanswm
y larymau ffug a fynychwyd ymhellach. Y targed hwn, pan y’i cyflawnwyd, fydd y
nifer isaf o ddigwyddiadau am dros bum mlynedd.

Cyfanswm y Larymau Ffug a Fynychwyd
i bob 10,000 o’r boblogaeth
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Cyfanswm Gwrthdrawiadau Traffig
ar y Ffyrdd a Fynychwyd
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Gosodwyd targed Cyfanswm Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffyrdd (GTFf)
ar 1,100 yn dilyn gostyngiad sylweddol mewn GTFf a dystiolaethwyd yn
2016/17 o’u cymharu â’r flwyddyn flaenorol (1,322 yn cael ei ostwng i ffigwr
disgwyliedig o 1,162). Disgwylir i weithgareddau ataliol ostwng nifer y
digwyddiadau a fynychwyd ymhellach yn y blynyddoedd sy’n dod.
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Gosodwyd rhif targed Galwadau Gwasanaeth Arbennig Eraill fel 2,100. Mae’r
targed hwn yn uwch na tharged y llynedd o 2,000 i gyfrif am bob digwyddiad
ychwanegol a fynychwyd o ganlyniad i welliannau arfaethedig i’r rhaglen
beilot Ymateb Meddygol Tân ynghyd â bwriad y sefydliad i archwilio cyfleoedd
cydweithredol ymhellach ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.
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Cyfanswm Nifer y Galwadau Gwasanaeth
Arbennig Eraill a Fynychwyd
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Cyfanswm Nifer y Marwolaethau ac
Anafiadau Sy’n Deillio o Holl Danau
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Gosodwyd targedau ‘Cyfanswm nifer y Marwolaethau ac Anafiadau o achos
tanau’ a ‘Chyfanswm Marwolaethau ac Anafiadau o Danau Damweiniol’
ar 61 a 53 yn eu tro, yn dilyn gostyngiadau yn nifer y marwolaethau ac
anafiadau a dystiolaethwyd o’u cymharu â’r flwyddyn flaenorol. Archwilio
a deall y rhesymau y tu ôl i anafiadau sy’n berthynol i dân yw un o gamau
blaenoriaethau’r sefydliad ar gyfer y flwyddyn sy’n dod. Cyflawnir hyn wrth
ddefnyddio nifer o fentrau parhaol fel ‘Astudiaethau Achos Anafiadau Bach
a Mawr’ ac ymgyrchoedd gan gynnwys Diogelwch Haf, Cegin a Choelcerthi.
Rydym yn parhau i weithio gyda’n partneriaid leihau risg yn ein cymunedau.
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The Total False Alarms target has been set at 7,800, as Fire Control will aim to
challenge all calls received via automatic fire alarms in order to prevent unwanted
mobilisations. Agreements are also being negotiated with health and educational
premises to reduce attendances during business hours, which should further
reduce the total of false alarms attended. This target, when achieved, would be
the lowest number of incidents over five years.

Total number of false alarms
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Lleisia dy farn
Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, rydym yn chwilio’n barhaol am ffyrdd o wella ein gwasanaethau a hefyd i gyflwyno gwybodaeth
sy’n ystyrlon. I gyflawni hyn, rydym am sicrhau yr ystyrir eich safbwyntiau wrth ddarparu ein gweithgareddau a chyflwyno gwybodaeth i chi.

Gysylltu â ni
Ymgysylltu, Trawsnewid a Pherfformiad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
Llantrisant
CF72 8LX

POLICE

- Working toge
ther
- Partnership
s
- Collaboration
- Safer Wales

- Working toge
ther
- Partnership
s
- Collaboration
- Safer Wales

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein mentrau, cysylltwch â ni:

www.decymru-tan.gov.uk

SWFireandrescue

@SWFireandrescue

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg – byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.
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