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Rhagair
Huw Jakeway

Cynghorydd Tudor Davies

Prif Swyddog Tân
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Cadeirydd
Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Croeso i’n diweddariad blynyddol fydd yn rhoi manylion o rhai o’r pethau a gyflawnwyd gennym yn 2017/2018. Byddwn yn cyflwyno ein camau
blaenoriaeth arfaethedig ar gyfer 2019/2020 ac yn egluro pam rydym wedi eu dewis. Ar ddiwedd y ddogfen hon, gobeithiwn byddwch chi’n
mynegi eich barn i ni ynghylch hyn wrth gwblhau’r arolwg.
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Cyflwyniad
Un o wasanaethau tân ac achub fwyaf y DU yw Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC), yn cwmpasu 10 awdurdod unedol. Rydym
yn cwmpasu ardal ddaearyddol fawr a gyfansoddir o gymunedau gwledig, arfordirol a threfol.
Mae gennym sawl fframwaith cyfreithiol sy’n ein darparu â rheolau a chyfarwyddwyd ar ba wasanaethau y mae’n rhaid i ni ddarparu. Mae’r
rhain yn cynnwys Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004; Y Fframwaith Tân ac Achub Cenedlaethol, 2016; Mesur Llywodraeth Leol
(Cymru) 2009 ac yn fwy diweddar Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r rhain yn rhoi dyletswydd arnom i gadw pobl,
cymunedau, busnesau ag amgylchedd De Cymru’n ddiogel rhag tanau a pheryglon eraill. Gwnawn hyn mor effeithiol ac effeithlon â phosib
wrth anelu at wella llesiant cymdeithasol, economaidd a diwylliannol.
Rydym yn datblygu gwasanaethau sy’n cwrdd ag anghenion uniongyrchol ein cymuned a’r Gwasanaeth wrth ddyrchafu’r cyfleoedd i
genedlaethau’r dyfodol.
Byddwn yn arddangos ein bod wedi cymhwyso’r egwyddorion
datblygu cynaliadwy dilynol i’n broses benderfynu;

Bwriadwn sicrhau, lle bynnag fo’n bosib, y gallwn gyfrannu at
amcanion ehangach Cymru Gyfan parthed;

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pwysoli anghenion byrdymor ag anghenion hirdymor
Rhoi adnoddau i atal problemau
Defnyddio dull cyfannol, yn gwrthbwyso anghenion
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol
Cydweithredu ag eraill i helpu cwrdd ag amcanion lles
Cynnwys eraill i adlewyrchu amrywiaeth ardal

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

Rydym yn parhau i weithio gyda’r naw Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus yn ein hardal sydd â chyfrifoldeb dros baratoi a chyhoeddi cynlluniau
lles lleol ac yn adrodd yn flynyddol ar eu cynnydd.
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Beth wnaethom y llynedd yn 2017/2018
a sut wnaethom berfformio?
Mae’r Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru yn adrodd ar eu perfformiad mewn tri maes i Lywodraeth Cymru.
Mae saith mesur o fewn y rhain;
1.

Tanau a digwyddiadau eraill
i) Gostyngodd nifer cyfansymiol y tanau a fynychwyd gennym o 5,798 i 5,792 (-0.1%).
ii) Gostyngodd nifer cyfansymiol y larymau ffug a fynychwyd gennym o 8,191 i 7,689 (-6.1%).
iii) Gostyngodd nifer cyfansymiol y gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd a fynychwyd gennym o 1,179 i 1,139 (-3.4%).
iv) Cynyddodd nifer cyfansymiol y galwadau gwasanaeth arbennig eraill a fynychwyd gennym o 2,147 i 2,623 (+22.2%).

2.

Marwolaethau ac Anafiadau Tân
v) Gostyngodd nifer cyfansymiol y marwolaethau ac anafiadau sy’n deillio o holl danau o 92 i 67 (-27.2%).
vi) Gostyngodd nifer cyfansymiol y marwolaethau ac anafiadau sy’n deillio o danau damweiniol o 76 i 58 (-21.6%).

3.

Tanau a Gynhwyswyd yn yr ystafell lle y Tarddasant
vii) Gostyngodd canran y tanau mewn anheddau a gynhwyswyd yn yr ystafell lle y tarddasant o
84.8% i 83.796% (-1.1%)
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Beth wnaethom y llynedd (2017/2018)
a sut wnaethom berfformio?
Fel Gwasanaeth, mae’n bwysig ein bod yn gwerthuso ein perfformiad, i sicrhau ein bod yn perfformio mor effeithiol ag sy’n bosib. Gwnawn hyn,
yn rhannol, wrth osod targedau blynyddol i’n hunain, yn cymharu ein perfformiad yn erbyn y Gwasanaethau Tân ac Achub Cymreig eraill a’r Grŵp
Teulu 4 (GT4).
Ffurfiwyd y GT4 o 18 Gwasanaeth Tân ac Achub o Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Maent yn debyg i ni ar sail ffactorau megis poblogaeth,
amddifadedd, proffiliau risg a nifer digwyddiadau.
2016/2017 2017/2018 2017/2018
De Cymru De Cymru
Targed
De Cymru

2017/2018
Gogledd
Cymru

2017/2018
Canolbarth a
Gorllewin Cymru

2017/2018 2017/2018
GT4
GT4
gwaethaf
gorau

Nifer cyfansymiol y tanau a fynychwyd

5,798

5,792

5,900

2,029

3,190

5,101

1,888

Nifer cyfansymiol y larymau ffug a fynychwyd

8,191

7,689

7,800

2,112

4,939

7,385

141

Nifer cyfansymiol y gwrthdrawiadau traffig ar
y ffyrdd a fynychwyd

1,179

1,139

1,100

206

983

1,197

311

Nifer cyfansymiol y galwadau gwasanaeth
arbennig eraill a fynychwyd

2,147

2,623

2,100

1,386

4,665

2,975

915

Nifer cyfansymiol y marwolaethau ac
anafiadau sy’n deillio o holl danau

92

67

81

63

50

435
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Nifer cyfansymiol y marwolaethau ac
anafiadau sy’n deillio o danau damweiniol

74

58

67

59

47

370
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Canran y tanau mewn anheddau a
gynhwyswyd yn yr ystafell lle y tarddasant

84.9%

83.7%

86.0%

88.7%

85.3%

Cyfanswm nifer y digwyddiadau a fynychwyd

17,315

17,243

16,900

5,733

13,777
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Data ddim ar gael
15,840

7,062

Tanau

12%
Galwadau Gwasanaeth Arbennig Eraill

Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffyrdd

15.2%
6.6%

Galwadau Ffug
Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffyrdd
Galwadau Gwasanaeth Arbennig Eraill

33.6%

Tanau

44.6%
O’r 17,243 digwyddiad a fynychwyd yn 2017/2018:
•

Roedd 5,792 (33.6%) mewn ymateb i danau.

•

Roedd 7,689 (44.6%) mewn ymateb i alwadau ffug.

•

Roedd 1,139 (6.6%) mewn ymateb i wrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd.

•

Roedd 2,623 (15.2%) mewn ymateb i alwadau gwasanaeth arbennig eraill
sy’n cynnwys achubiadau anifeiliaid mawrion, achub/gwacáu o ddŵr a phob
digwyddiad arall a fynychwyd.

Galwadau Ffug
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Y llynedd, (2017/2018), roedd gennym saith
Cam Blaenoriaeth;
Cam Blaenoriaeth 1.
Lleihau nifer y tanau bwriadol

Cam Blaenoriaeth 2.
Caffael a rhannu gwybodaeth ag asiantaethau
eraill lle bo’n bosib i leihau risg a gwella llesiant
ein cymunedau

Cam Blaenoriaeth 3.
Archwilio a deall y rhesymau y tu ôl i anafiadau
sy’n berthynol i dân, yn benodol y cynnydd yn
2015/2016

Fe wnaethom ostwng nifer y tanau bwriadol yn ystod rhai o’n cyfnodau sy’n draddodiadol
brysur ynghylch llosgi bwriadol drwy law ymgyrchoedd addysgiadol ac wrth addasu’r
amgylchedd lle bo’n bosib. Fe wnaeth ein Hymgyrch Bang leihau tanau bwriadol yn ystod
cyfnod Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt, tra addysgodd ein prosiect Ysbrydoli i Gyflawni
oedolion ifanc yn y gymuned ynghylch effeithiau negyddol llosgi bwriadol (maleisus).
Defnyddiwyd Robo-dorrwr a Pheiriant Rholio Rhedyn i sicrhau yr addaswyd ardaloedd o
laswelltir lleol i osgoi cael eu dinoethi i losgi bwriadol.

Buom yn gweithio ag ystod eang o bartneriaid yn dilyn digwyddiadau trasig Tŵr Grenfell i
rannu’r arfer orau a lleihau risg. Hefyd, rydym wedi datblygu ein Harchwiliadau Diogelwch rhag
Tân yn y Cartref yn ymweliadau Diogel ac Iach sy’n cynnwys casglu gwybodaeth a rhannu
hwn â’n partneriaid ynghylch unigolion o fewn ein cymunedau sy’n agored i niwed. Mae hyn yn
sicrhau y targedwyd ein mentrau i’r rhai hynny sy’n anghennus.

Buom yn archwilio’r rhesymau y tu ôl i’r anafiadau sy’n ymwneud â thân drwy law Prosiect
LIFEBID a thrwy astudio data a gasglwyd gan ein tîm Diogelwch Tân i Fusnesau yn ystod
ymweliadau â busnesau. Disgynnodd cyfanswm yr anafiadau, gyda gostyngiad o 24%.
Disgynnodd anafiadau difrifol 20% a disgynnodd anafiadau bychain 24%.
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Cam Blaenoriaeth 4.
Ymgymryd ag ymgysylltu i gael safbwyntiau
ynghylch darparu gwasanaethau, risg a
blaenoriaethau

Cam Blaenoriaeth 5.
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

Cam Blaenoriaeth 6.
Sicrhau fod systemau a gwasanaethau TGCh
ar gael i ganiatáu arbedion effeithlonrwydd a
chefnogi darparu gwasanaethau

Cam Blaenoriaeth 7.
Gweithio ag eraill i fod yn fwy effeithiol
ac effeithlon

Cymerodd amryw ymgyrchoedd a digwyddiadau le i ymgysylltu â’r cyhoedd, a oedd yn
cynnwys Diogelwch Tân Cymunedol wedi digwyddiadau trasig Tŵr Grenfell. Hefyd, rydym wedi
ymgysylltu â darparwyr llety a defnyddio dull sy’n seiliedig ar risg i’n harchwiliadau Diogelwch
Tân i Fusnesau i sicrhau y bu ein hymgysylltiad yn arwyddocaol a’i fod wedi’i thargedu.
Cynlluniwyd nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu i gydredeg â Her Sefydliad Achub y Deyrnas
Unedig (UKRO) 2018 ym Mae Caerdydd.

Fe wnaethom ymgymryd ag archwiliad diwylliannol drwy law fframwaith Buddsoddwyr mewn
Pobl ac enillwyd gwobr Arian. Hefyd, rydym yn parhau i lansio nifer o ymgyrchoedd recriwtio
i gynyddu nifer yr Ymladdwyr Tân Ar Alwad a all gynrychioli’r cymunedau rydym yn eu
gwasanaethu, ac yn buddsoddi mewn cyfleusterau hyfforddi ychwanegol yng ngorsaf Abercarn
i gynnal symiau mwy o recriwtiaid newydd. Hefyd, buddsoddwyd mewn Cyfleuster Hyfforddi
Ymddygiad Tân Adrannol (CYTA) ym Mhorth Caerdydd.

Mae systemau TGCh newydd a gwell yn cael eu datblygu’n gyson i liflino’r Gwasanaeth a’n
cynorthwyo wrth atal ac ymateb i ddigwyddiadau. Lansiwyd ein gwefan newydd ynghynt eleni,
sydd â lefelau dyrchafedig o hygyrchedd i roi profiad gwell i’r defnyddiwr. Hefyd, datblygwyd
System Gwybodaeth Rheoli Busnes yn fewnol, a ganolodd Cynllun Busnes, Cofrestr Risg ac
Archwiliadau Camau Gweithredu’r sefydliad, gan ddarparu data perfformiad mewn amser real.

Rydym wedi gweithio ag amryw bartneriaid i gyflawni nodau cyffredin. Buom yn gweithio ag
amryfal sefydliadau i ostwng arwyddion tân diangen a hefyd, gweithiwyd â’n partneriaid o fewn
y gwasanaethau brys i greu senarios hyfforddi, sy’n paratoi ein criwiau ar gyfer digwyddiadau
brys. Buom yn gweithio â’n partneriaid o fewn y Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus i ddatblygu
cynlluniau Llesiant sydd â’r bwriad o sicrhau cynaliadwyedd i genedlaethau’r dyfodol.
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Beth wnaethom y llynedd (2017/2018)
a sut wnaethom berfformio?
Mae’r tudalennau dilynol yn egluro sut y gwnaethom gyfrannu tuag at gyflawni’r camau blaenoriaeth gwaith yn ystod 2017/2018.

Cam Blaenoriaeth 1. Lleihau nifer y tanau bwriadol
Gostyngwyd nifer y tanau bwriadol gennym yn ystod rhai o’n cyfnodau sy’n draddodiadol brysur o ran llosgi bwriadol drwy ymgyrchoedd
addysgiadol ac wrth addasu’r amgylchedd lle bo’n bosib. Fe wnaeth ein Hymgyrch Bang leihau tanau bwriadol yn ystod cyfnod Calan Gaeaf
a Noson Tân Gwyllt, tra addysgodd ein prosiect Ysbrydoli i Gyflawni oedolion ifanc yn y gymuned ynghylch effeithiau negyddol llosgi bwriadol
(maleisus). Defnyddiwyd Robo-dorrwr a Pheiriant Rholio Rhedyn i sicrhau yr addaswyd ardaloedd o laswelltir lleol i osgoi cael eu dinoethi i losgi
bwriadol.

Ymgyrch Bang
Yn draddodiadol, mae Calan Gaeaf a’r cyfnod hyd at, ac sy’n cynnwys Noson Tân Gwyllt, yn un o gyfnodau prysuraf y flwyddyn i ni. Mae adroddiadau
o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gyffredin yn ystod y cyfnod hwn. Dechreuodd dull aml-asiantaeth a elwir yn Ymgyrch Bang yng Nghasnewydd
ym Medi 2017, lle bu cynrychiolwyr o asiantaethau ymgysylltu a gorfodi’n cydweithio i sicrhau dull di-asiad i faterion a all godi ar draws y Ddinas.
Cymerodd nifer o weithgareddau lle fel rhan o Ymgyrch Bang yn ystod y cyfnod o’r 20fed o Hydref i’r 5ed o Dachwedd, gan gynnwys darparu
gwasanaethau ysgol Diogelwch Calan Gaeaf/Coelcerthi i 5,630 o ddisgyblion ar draws Casnewydd.
Cynhaliodd y tîm batrolau â Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH) a digwyddiadau cyswllt ag ysgolion i ymgysylltu â phobl ifanc a
thrafod adeiladu coelcerthi diogel. Nodwyd a danfonwyd gwybodaeth am fwy na 30 o goelcerthi at Reoli Tân ynghyd ag enwau a rhifau ffôn person
cyfrifol. Gweithredwyd mesurau diogelwch ychwanegol, gan gynnwys gosod ‘bylchwyr’ blwch post i nifer o adeiladau yn ardal Casnewydd.
Roedd nifer y galwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod hwn yn 2017 yn is nag yn 2016 a gostyngodd galwadau i’r Heddlu 23% hefyd. O ganlyniad i’r
gweithgareddau cynllunio ac atal a gyflawnwyd â sefydliadau partner, bu gostyngiad o 34% mewn cynnau tân yn ystod y cyfnod hwn.
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Ysbrydoli i Gyflawni / Prosiect Ffenics
Cynhaliodd Prosiect Ffenics nifer o bobl ifanc o amryw ysgolion a sefydliadau. Bwriad y rhaglen wythnos o hyd yw cynyddu hyder a hunan-gred
ymysg pobl ifanc sydd â phroblemau ymddygiad. Nod y rhaglen yw mynd i’r afael â mynychiad isel mewn ysgolion ac ymddygiad gwrthgymdeithasol
sy’n ymwneud â thân. Ei fwriad yw ymgysylltu â nhw a lleihau problemau sy’n ymwneud â thân megis cynnau tanau bwriadol a galwadau ffug wrth
addysgu, yn ogystal â’u helpu i ddatblygu sgiliau newydd. Yn ystod un digwyddiad o’r fath, gweithiodd ymarferwyr Ffenics â phobl ifanc a gyfeiriwyd
gan Dîm Ieuenctid Blaenau Gwent drwy eu rhaglen Ysbrydoli i Gyflawni. Ymgysylltodd ac ysgogodd y tîm y bobl ifanc wrth egluro beth gânt ddisgwyl
yn ystod yr wythnos. Cwblhaodd naw person y cwrs ac enillwyd cymhwyster Agored Cymru ganddynt.

Dywedodd un person - “Roedd e’n wych - wnes i ddwlu arno ac rwyf eisiau ei wneud eto.”
Lleihau Effaith a Risg Tanau Gwyllt wrth Ddefnyddio’r
Robo-dorrwr
Mewn cyfnodau o dywydd gwlyb, bu’r Gwasanaeth yn treialu Robo-dorrwr i
leihau tanau gwyllt. Cerbyd torri a reolir o bell yw hwn sy’n gallu torri bwlch
tân dau fetr o led i helpu atal tanau gwyllt rhag gwasgaru. Sicrhawyd cyllid
i’r cyfnod prawf gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC), a’n caniataodd i logi
cerbyd am fis yn y gaeaf a’r gwanwyn ill dau. Hyd yn hyn, defnyddiwyd y
torrwr yn llwyddiannus ar y Gaer, Casnewydd, ar fryniau Tonypandy ac mewn
ardaloedd allweddol arall. Croesawyd hwn gan y gymuned amaethyddol a
thrigolion lleol ill dau, ac fe agorwyd llwybrau gennym na fu ar gael iddynt
ynghynt.

Llun o’r Robo-dorrwr wrth ei waith yn creu bwlch tân.

Rholio Rhedyn
Mewn menter arall, buom yn treialu Landbase, sef system rholio ysgafn sy’n atal rhedyn rhag tyfu’n effeithiol heb ddefnyddio cemegolion.
Cynhaliwyd yr arbrawf hwn yn llwyddiannus iawn dros y ddwy flynedd ddiwethaf ar lethrau’r mynydd islaw ystâd dai Pen-rhys. Yn 2018/2019,
rydym yn cynnal hwn yng Nglynrhedynog a Phen-rhys, gyda chyllid eto gan Gyfoeth Naturiol Cymru drwy law’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt.
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Caffael a rhannu gwybodaeth ag asiantaethau eraill lle bo’n
Cam Blaenoriaeth 2. bosib i leihau risg a gwella llesiant ein cymunedau
Buom yn gweithio gydag amrediad eang o bartneriaid yn dilyn digwyddiad trasig Tŵr Grenfell i rannu’r arfer orau a lleihau risg. Hefyd, datblygwyd ein
Harchwiliadau Diogelwch rhag Tân yn y Cartref yn ymweliadau Diogel ac Iach, sydd nawr yn cynnwys casglu gwybodaeth bellach ynghylch unigolion
yn ein cymunedau sy’n agored i niwed. Buom yn gweithio ag amryfal bartneriaid i rannu manylion ynghylch y rhai yn ein cymuedau sy’n agored i
niwed, gan sicrhau y targedwyd ein mentrau at y rhai sy’n anghennus.

Ein Hymateb i Ddigwyddiad Tŵr Grenfell
Yn dilyn digwyddiad trasig Tŵr Grenfell yn Llundain, buom yn gweithio â’n Hawdurdodau Lleol a pherchnogion adeiladau yn rhannu gwybodaeth
i sicrhau bod ymatebion effeithiol a phriodol i danau mewn adeiladau tŵr uchel. Mae’r fath dân sydd â chanlyniadau mor drasig yn ddigwyddiad
hynod anghyffredin o fewn y Deyrnas Unedig neu Dde Cymru. Cynhwysir mwyafrif llethol y tanau mewn cartrefi o fewn yr ystafell lle tarddodd y tân
yn y man cyntaf. Buom yn gweithio i sicrhau fod gennym ymateb priodol i ddigwyddiadau o’r fath natur.
Rydym wedi:
•

Creu tîm Tyrrau Uchel pwrpasol o fewn ein tîm Diogelwch Tân

•

Ymgysylltu’n weithredol a rhoi cyngor i berchnogion adeiladau tŵr uchel sydd â phroblemau â chladin

•

Cynnal 246 o ymweliadau â adeiladau tŵr uchel

•

Mynychu cyfarfodydd gyda phreswylwyr ac ymweliadau gyda’r timau Diogelwch Cymunedol a Diogelwch Tân

•

Ymgysylltu â Llywodraeth Cymru

•

Darparu ymatebion amserol i ymholiadau’r Cyngor Penaethiaid Tân Cenedlaethol (CPTC) am wybodaeth

•

Hyfforddi 276 o staff gweithredol â hyfforddiant ymladd tân adeiladau tŵr uchel ychwanegol

•

Gwella dysgu i griwiau gweithredol wrth ddefnyddio’r cyfleuster hyfforddi adeiladau tŵr uchel yng Ngwasanaeth 		
Tân Gorllewin Canolbarth Lloegr

•

Darparu hyfforddiant a chyfarwyddyd “parhau i aros” i staff Rheoli
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Prosiect Momentwm
Buom yn cynorthwyo goroeswyr camdrin domestig ers 2009, gan adnabod y rhai hynny sydd mewn perygl a darparu cyngor diogelwch yn y cartref
amhrisiadwy. Yn Hydref 2017, cychwynnwyd y ‘Prosiect Momentwm’, sy’n unigryw gan ei fod yn cynnwys y teulu cyfan, o blant ifanc i oedolion.
Fe’i cynlluniwyd i helpu adeiladu hyder a chaniatáu i deuluoedd wneud ffrindiau newydd a dysgu pethau newydd. Mae gweithgareddau’r rhiant yn
cynnwys hunan-ofalaeth, ymwybyddiaeth ofalgar a llesiant. Mae’r bobl ifanc yn dysgu sgiliau ymladd tân a’r ddisgyblaeth a ddisgwylir ar y buarth
ymarfer. Cwblhawyd dau brosiect gyda 12 teulu’n mynychu gorsaf Malpas.

Ymweliadau Diogel ac Iach
Er mwyn lleihau nifer y tanau damweiniol mewn anheddau, bu ymladdwyr tân a staff diogelwch cymunedol yn ymweld â’r bobl fwyaf agored i niwed
yn ein cymunedau ers dros ddegawd. Mae’r fenter yn darparu addysg ac yn cyflenwi offer, megis synwyryddion mwg a gwres.
Mae’r ymweliadau hyn yn rhan bwysig o rôl rhagweithiol lleihau risg y Gwasanaeth, ac maent yn gwella’n barhaus eu nod o ostwng marwolaethau
ac anafiadau a achoswyd gan danau damweiniol. Nawr, rydym wedi datblygu’r Archwiliad Diogelwch rhag Tân yn y Cartref yn ymweliadau Diogel ac
Iach, gan ymgorffori asesiad llithriadau, bagladau a chwympiadau, ymwybyddiaeth o garbon monocsid, diogelwch yn y cartref a gwybodaeth atal
ysmygu.
O ganlyniad, derbyniodd 1,050 o gartrefi yng Nghasnewydd a Phen-y-bont ar Ogwr asesiadau cwympiadau. O blith y rhain, gwnaed nifer o
atgyfeiriadau at adrannau bwrdd iechyd perthnasol i unigolion sydd dros 65 oed. Yn ychwanegol i hyn, cynigwyd sesiynau ymwybyddiaeth carbon
monocsid i gartrefi a dosbarthwyd 162 o becynnau diogelwch yn y cartref.

13

Ymladdwr Tân am Ddiwrnod
Mae gan Garchar Ei Mawrhydi Pen-y-bont ar Ogwr Uned Pobl Ifanc sy’n cynnwys 64 o wrywod ifanc rhwng oedrannau 15 a 17. Agorwyd yr uned hon
mewn ymateb i ddeisyfiad y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i gadw troseddwyr ifanc Cymreig yn agosach at eu cartrefi. Mae’r uned yn mabwysiadu dull
cyfannol i adsefydlu ac ailsefydlu pobl ifanc.
I gynorthwyo â hyn, rydym yn darparu ein menter Ymladdwr Tân am Ddiwrnod. Nod y fenter yw herio prosesau penderfynu negyddol a datblygu
agweddau iachach. Yn ei dro, cynigir cyfle i fod yn addysgwr cyfoedion i’r troseddwyr ifanc i gefnogi GTADC mewn ymyriadau dilynol fel hyfforddwyr
goruchwyliol wedi iddynt symud i adain oedolion y carchar. Cyflawnir hyn drwy law cwrs undydd sy’n cynnwys adeiladu tîm, adeiladu hyder ac
addysgu.
Yn gyffredinol, byddai’r rhai sy’n cyfranogi’n wybyddus am gynnau tanau bwriadol, troseddau cerbyd, materion diogelwch ar y ffyrdd neu unrhyw
fath o ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n ymwneud â’r Gwasanaeth Tân ac Achub. Dangosodd yr adborth gan bobl ifanc a fynychodd nad oeddynt
erioed wedi ystyried canlyniadau eu gweithredoedd mewn gwirionedd wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol neu wrthgymdeithasol,
yn enwedig yr effeithiau y cânt ar eraill.

Ymarferiad Llwyncelyn
Fel rhan o’i ymrwymiad i ddiogelu cymunedau De Cymru, ymarferiad hydwythedd
mawr a gymerodd lle i brofi gweithio ac ymateb cydweithredol oedd Ymarferiad
Llwyncelyn.
Profodd yr ymarferiad, a oedd yn cynnwys GTADC, Ymddiriedolaeth GIG
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (YGAC) a’i Dîm Ymateb mewn Ardaloedd Peryglus
(TYAP), alluogrwydd ein hasiantaethau partner i ymateb i brif ddigwyddiad a’i
reoli. Fel rhan o’r ymarferiad hwn, darparwyd nifer o beiriannau tân a cherbydau
cefnogol.
Ymdriniwyd â chyfanswm o 49 o gleifion yn ystod y digwyddiad dynwaredol. Roedd
yr ymarferiad yn llwyddiant mawr, o bersbectif gweithredol ac addysgol, ac, o
ganlyniad, rydym yn cynllunio prif ymarferion pellach yn flynyddol.
Defnyddir yr ymarferion hyn i gorffori pob prif risg yn ardal y Gwasanaeth, gyda dull
aml-asiantaeth yn gweithio i’r Rhaglen Ryngweithredu Gwasanaethau Brys ar y Cyd.
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Cyd-Reoli Tân

Ers i Adrannau Rheoli Tân De Cymru a Chanolbarth a Gorllewin
Cymru adleoli ac uno i Bencadlys Heddlu De Cymru Pen-y-bont
ar Ogwr yn Hydref 2017, bu’n cydweithio ar rannu gwybodaeth,
cyd-reoli gweithrediadau, ymatebion a darparu adnoddau.
Roedd hyn yn cynnwys cyd-gyfarfodydd cynllunio am eira,
rhannu gwybodaeth ynghylch digwyddiadau sy’n achosi cau prif
ffyrdd, tanau ac ymatebion gwasanaeth arbennig eraill. Mae’r
CRT yn caniatáu i ni ddyrchafu ein protocolau danfon deallus â
gwybodaeth weledol o leoliad y digwyddiad.
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Cam Blaenoriaeth 3.

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

Buom yn archwilio’r rhesymau y tu ôl i’r anafiadau sy’n ymwneud â thân drwy ein Prosiect LIFEBID a thrwy astudio data a gasglwyd gan ein tîm
Diogelwch Tân i Fusnesau mewn ymweliadau â busnesau. Disgynnodd cyfanswm anafiadau gyda gostyngiad o 24%. Disgynnodd anafiadau difrifol
20% a mân anafiadau 24%.

LIFEBID (Gwersi Mewn Ymddygiad Tân a Gwacáu Mewn Anheddau)
Cydweithrediad rhwng sawl sefydliad proffesiynol sydd ynghlwm â diogelwch tân yw LIFEBID. Crëwyd y prosiect hwn i ddysgu sut mae pobl yn
ymateb pan fydd tân sy’n effeithio’u cartref yn digwydd. Y pwrpas yw deall yn well ystod ac achosion y ffyrdd mae pobl yn ymateb i danau yn y
cartref, (h.y. syniadau, teimladau, gweithredoedd), a chanlyniadau’r fath ddigwyddiadau.
Buom yn cyfranogi yn y prosiect yn ystod y cam treialu ac fe gyfwelwyd â 12 o bobl ynghylch eu profiadau. Storiwyd profiadau’r preswylwyr yn
ddienw yng nghronfa ddata LIFEBID a dadansoddwyd y data.
Pan ddadansoddir y data, fe’i defnyddir i helpu hysbysu mentrau i addysgu a chynorthwyo’r Gwasanaethau Tân ac Achub a’r cyhoedd ill dau
ynghylch sut i (a) leihau nifer y tanau a (b) lleihau’r niwed i bobl ac eiddo pan fydd tân yn digwydd. Efallai bydd gwaith sefydliadau proffesiynol eraill
sydd ynghlwm â diogelwch y cyhoedd sy’n cynnwys gwasanaethau meddygol, asiantaethau’r llywodraeth, cynllunwyr adeiladu, gwneuthurwyr a
chyflenwyr systemau diogelu rhag tân hefyd yn elwa o’r ddealltwriaeth estynedig hon.
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Diogelwch Tân i Fusnesau
Mae ein Hadran Diogelwch Tân i Fusnesau yn gweithio â busnesau ar draws De Cymru, yn darparu gwybodaeth a chyngor i’w cadw’n ddiogel a
lleihau’r risg rhag tân. Maent hefyd yn ymweld â safleoedd busnes, yn cynghori perchnogion sut i gadw’u busnesau a’u cwsmeriaid yn ddiogel. Mewn
rhai achosion, mae’n rhaid i ni gymhwyso hysbysiadau gorfodi i fusnesau nad sy’n cydymffurfio â’r gyfraith ac, mewn achosion eithafol, nid oes
gennym unrhyw ddewis ond erlyn y rhai hynny sy’n torri’r gyfraith.
Daethpwyd ag achos sy’n torri tir newydd yn erbyn Aseswr Risg Tân a gafodd ei erlyn am fethu cydymffurfio â deddfwriaeth Diogelwch Tân yn dilyn
ymchwiliad i ddau brif dân mewn siopau elusen o fewn ardal De Cymru. Cysylltodd y siopau elusen â pherson i ymgymryd ag Asesiadau Risg Tân
(ART) mewn 30 safle ar draws ardaloedd dau Wasanaeth. Canfyddodd yr ymchwiliad fod gan bedwar o’r siopau toriadau difrifol a oedd yn gofyn
am hysbysiadau gorfodi ffurfiol o ganlyniad i ART amhriodol neu annigonol. Yn ategol, cyflwynwyd naw gwŷs yn erbyn yr aseswr. Plediodd y person a
gyflawnodd yr ART yn euog i bob un o’r 13 trosedd ac fe’i dedfrydwyd i chwe mis o garchar, wedi’i ohirio am ddwy flynedd, a gorfodwyd iddo gyflawni
180 awr o wasanaeth cymunedol.
Yn ogystal, ymchwiliwyd i gwmni o Ben-y-bont ar Ogwr wedi i dân a achoswyd gan soced trydanol gwallus ledaenu i adeiladau cyfagos. Fe wnaethom
ganfod nifer o fethiannau diogelwch tân a oedd yn debyg o roi pobl mewn perygl rhag marwolaeth neu anaf difrifol pe bai tân. O ganlyniad i’r
canfyddiadau, plediodd y cwmni’n euog i bedwar trosedd ac fe’u dirwywyd cyfanswm o £16,000 ac fe’u gorfodwyd i dalu costau o £16,000.
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Cam Blaenoriaeth 4.

Ymgymryd ag ymgysylltu i gael safbwyntiau am ddarparu
gwasanaethau, risg a blaenoriaethau

Cymerodd nifer o ymgyrchoedd a digwyddiadau lle i ymgysylltu â’r cyhoedd, a oedd yn cynnwys Diogelwch Tân Cymunedol yn dilyn digwyddiadau
trasig Tŵr Grenfell. Hefyd, fe wnaethom ymgysylltu â darparwyr llety a ddefnyddiwyd dull sy’n seiliedig ar risg i archwiliadau Diogelwch Tân i Fusnesau
i sicrhau y targedwyd ein ymgysylltiadau a’u bod yn arwyddocaol. Cynlluniwyd nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu i gydredeg â Her Sefydliad Achub
y Deyrnas Unedig (UKRO) 2018 ym Mae Caerdydd.

Ymgysylltu â Darparwyr Llety
Trefnwyd menter newydd i ymgysylltu â chwmni sydd ar hyn o bryd yn rheoli tua 400 o adeiladau o fewn ein hardal. Defnyddiwyd yr adeiladau hyn i
letya gwladolion tramor tra prosesir eu ceisiadau am loches.
Cyflwynwyd y fenter hon i wella safonau diogelwch tân yn dilyn nifer o danau ac adroddiadau o faterion diogelwch tân, gyda pherchnogion cwmnïau
yn derbyn yr angen i wneud newidiadau gweithdrefnol. Bydd hyn yn caniatáu yr asesir rhagofalon tân o fewn eu heiddo ac y’i huwchraddir yn ôl yr
angen. Mae ymgysylltu parhaol ag asiantaethau partner yn sicrhau y gostyngir unrhyw risg posib i’n preswylwyr, ein cymunedau a’n hymladdwyr tân.
Mae cyfarfodydd rheolaidd â rheolwyr adeiladau ac adrannau tai Awdurdodau Lleol (ALl) wedi caniatáu ein bod yn defnyddio monitro cynnydd
a sefydlu ffyrdd newydd i asesu adeiladau newydd i letya gwladolion tramor. Cynhaliwyd ymgysylltiadau i addysgu preswylwyr ar bwysigrwydd
diogelwch tân. Er mwyn i ni ddanfon yr adnoddau cywir i ddigwyddiadau sy’n cynnwys adeiladau â thenantiaid, bellach, adnabuwyd yr adeiladau
hyn gan Gyd-Reoli Tân. Galluogodd hyn i ni ddarparu gwybodaeth fanwl i griwiau ar unrhyw faterion blaenorol sy’n gysylltiedig ag eiddo a’u cefnogi
hwy drwy ddigwyddiad a all fod yn heriol.
Rhennir gwybodaeth ar draws ein Gwasanaeth i sicrhau diogelwch trigolion ac ymladdwyr tân. Rydym yn ymdrechu’n barhaus i rannu unrhyw
wybodaeth a gesglir gennym yn ystod ein harchwiliadau i hysbysu ein criwiau’n well parthed unrhyw beryglon a risgiau, yn enwedig o fewn unrhyw
adeiladau a reolir yn wael.

Dull ar sail Risg i Archwiliadau Diogelwch Tân i Fusnesau
Parhaodd ein hadran Diogelwch Tân i Fusnesau eu gwaith ar system newydd i adnabod adeiladau busnes risg uchel yn fwy cywir. Buom yn
cydweithredu â Gwasanaeth Tân Gorllewin Canolbarth Lloegr i ddatblygu System Rheoli Gwybodaeth (SRhG). Wedi i’r system gael ei gwblhau, fe
fydd yn defnyddio ystod eang o ddata, o ffynonellau mewnol ac allanol, i greu cyfundrefn archwilio fwy cyfredol sy’n seiliedig ar risg. Bydd yn cysylltu
gwybodaeth o amryw ffynonellau, fydd yn caniatáu asesiad mwy cyflawn o ran risg. Hefyd, fe fydd yn ein cynorthwyo i adnabod, targedu a mynd i’r
afael â risg yn fwy effeithiol, a thrwy hynny’n gwella ein perfformiad a’n gwasanaeth.
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Cam Blaenoriaeth 5. 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
Fe wnaethom ymgymeryd ag archwiliad diwylliannol drwy fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl a dyfarnwyd gwobr Arian inni. Hefyd, fe barhawyd
i lansio amrywiaeth o ymgyrchoedd recriwtio i gynyddu nifer yr Ymladdwyr Tân Ar Alwad a all cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu,
a buddsoddwyd mewn cyfleusterau hyfforddi ychwanegol yng ngorsaf Abercarn i ddelio â symiau mwy o recriwtiaid newydd. Hefyd, fe wnaethom
fuddsoddi mewn Cyfleuster Hyfforddi Ymddygiad Tân Adrannol (CYTA) ym Mhorth Caerdydd.

Buddsoddwyr mewn Pobl – ‘Nid Dim Ond Achub Bywydau Ond Newid Bywydau Hefyd’
Yn 2017, fe wnaethom ymgymryd ag archwiliad diwylliannol o’r Gwasanaeth drwy law fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP). Roedd e’n bwysig
ein bod yn gallu archwilio diwylliant ein Gwasanaeth, ac edrych ar sut rydym yn trin ein gilydd. Galluogodd hwn i ni ddeall beth rydym yn ei wneud yn
dda a lle mae ein meysydd gwella, i’n galluogi i barhau i wella. Rydym yn hynod hapus, balch a breintiedig i rannu â chi ein bod wedi’n gwobrwyo â’r
lefel Arian - felly rydym o fewn grŵp cyfrin o’r 20% uchaf o blith y sefydliadau a achredwyd gan BmP.
Cydnabuwyd ein dihareb ‘nid dim ond achub bywydau ond newid bywydau hefyd’ o fewn yr asesiad BmP. Hefyd, cydnabuwyd y buddsoddiad
sylweddol y gwnawn i ddatblygu ffyrdd arloesol o ddarparu amddiffyniad, gwaith atal, gwasanaethau addysgu ac ymateb. Fe’n cydnabuwyd ar hyd
yr adroddiad am ein hysbryd tîm rhagorol a sut rydym yn cydweithio wrth ddarparu ein gweledigaeth ‘I wneud De Cymru’n ddiogelach wrth leihau
risg’.
O ganlyniad i’r asesiad hwn, sefydlwyd Rhwydwaith Ymgysylltu Staff i weithio law yn llaw â’r Uwch Dîm Rheoli ar feysydd datblygu.
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Cyfleuster Hyfforddi Ymddygiad Tân Adrannol (CYTA) ym Mhorth Caerdydd

Cynlluniwyd cyfleuster hyfforddi tân byw newydd gennym ar ein safle yng Nghanolfan Hyfforddi Porth Caerdydd, gyda’r adeiladu i ddechrau yn
2018. Bydd y lleoliad safon byd hwn yn cynnwys tŷ tân heb allyriadau tri llawr sy’n caniatáu i ymladdwyr tân gyflawni hyfforddiant offer anadlu mewn
ystod o senarios tân gwirioneddol.
Mae’r adeiladau yn cynnwys system trin mwg (smocsidydd) a gynhwyswyd o fewn y trydydd llawr fydd yn atal allyriadau sydd heb eu trin rhag dianc
o’r adeilad. Bydd y smocsidydd yn sicrhau y cipiwyd, yr echdynnwyd ac yr hidlwyd unrhyw fwg a gynhyrchwyd o fewn y cyfleuster wrth gwrdd â phob
amod cynllunio perthnasol. Mae hyn yn cynnwys system glanhau awyr sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd.
Mae cynllun mewnol y cyfleuster yn caniatáu amrywiaeth o senarios. Mae’r rhain yn cynnwys tanau domestig, tanau masnachol bychain, tanau
baslawr a swyddfeydd bychain gyda grisiau mewnol gogyfer mynediadau ar y pen a’r gwaelod. Hefyd, mae gan y cyfleuster y gallu ar gyfer hyfforddiant
ymladd tân i longau drwy gynnwys caeadau llongau, ysgolion, drysau i longau a grisiau mewnol.
Mae gan yr adeilad systemau dŵr pwysedd uchel ac isel sy’n atal yr angen i ni ddefnyddio peiriannau tân y tu allan i’r adeilad. Mae hwn yn lleihau’r
effaith amgylcheddol eto o ran swn ac allyriadau. Yn dilyn cwblhau’r adeiladu, bydd y ganolfan hyfforddi’n cychwyn cyfnod peilot a chomisiynu
grymus gyda dyddiad disgwyliedig i fynd yn fyw yn Hydref 2019.
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Hyfforddiant Cychwynnol Ymladd Tân Ar Alwad yn Abercarn
Wrth gefnogi’r lefel gynyddol o recriwtio Ymladdwyr Tân Ar Alwad, gwnaed buddsoddiad sylweddol gennym i uwchraddio Gorsaf Dân Abercarn
i ganiatáu am gyflawni hyfforddiant ymladd tân a phrofion mynediad corfforol ac ymarferol ac fel lleoliad i gynnal digwyddiadau ymgysylltu.
Caniataodd hyn cwblhau hyfforddiant ymladdwyr tân law yn llaw â chyrsiau a gynhelir yng Nghanolfan Hyfforddi Porth Caerdydd. Cynyddodd hwn
nifer y cyrsiau hyfforddi cychwynnol i ymladdwyr tân a gwblhawyd gan 50%, yn arwain at 117 o hyfforddai Ar Alwad yn derbyn hyfforddiant sgiliau
ymladd tân hanfodol yn ystod y 12 mis diwethaf.
I gwrdd â’r galw hwn, hyfforddwyd cronfa ychwanegol o hyfforddwyr i reoli hyfforddiant ymladdwyr tân newydd parhaus. Bu’r adborth o’r rhai oedd
yn ymwneud â’r hyfforddiant yn Abercarn yn gadarnhaol. Bydd y cyfleuster hwn o fudd i’r Gwasanaeth am flynyddoedd i ddod, gan ddarparu lleoliad
sy’n caniatáu i ymladdwyr tân gael eu hyfforddi i gwrdd â heriau’r dyfodol.
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Cam Blaenoriaeth 6.

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

Datblygir systemau TGCh newydd a gwell yn gyson i fireinio’r Gwasanaeth a’n cynorthwyo ni wrth i ni ymateb i ddigwyddiadau. Lansiwyd ein gwefan
newydd ynghynt eleni, a ddyrchafodd lefelau mynediad i ddarparu profiad gwell i’r defnyddiwr. Hefyd, datblygwyd System Gwybodaeth Rheoli
Busnes mewnol, a ganolodd Cynllun Busnes, Cofrestr Risg ac Archwiliadau Camau Gweithredu’r sefydliad, gan ddarparu data perfformiad mewn
amser real.

System Gwybodaeth Rheoli
Busnes (SGRhB)
Datblygodd a gweithredodd y Gwasanaeth System
Gwybodaeth Rheoli Busnes newydd, a ganolodd ein
Cynllun Busnes, Cofrestr Risg a’n Camau Gweithredu
Archwilio, gan ddarparu data perfformiad amser real.
Datblygwyd y system i gyrchu gwybodaeth allweddol
gan y Gwasanaeth cyfan, gan gynyddu tryloywder a
monitro ar hyd y sefydliad.
Bydd gweithredu’r system yn sicrhau y cawn fonitro
ein perfformiad yn barhaus ym mhob maes a gwella
effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y gwasanaethau a
ddarperir gennym i gyhoedd De Cymru.
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Gwefan Newydd
Ynghynt eleni, lansiwyd gwefan newydd i’r
Gwasanaeth. Caniataodd yr optimeiddiad ffonau
symudol a thabledi i ni ddarparu gwybodaeth
diogelwch allweddol o fewn cynnwys sy’n
hawdd i’w ddarllen. Bellach, mae gan y safle
lefelau hygyrchedd dyrchafedig sy’n anelu at
ddarparu profiad gwell i holl ddefnyddwyr y
safle. Bydd hwn yn help i dorri rhwystrau i lawr
rhwng cynnwys a chynulleidfa wrth ddarllen
gwybodaeth ar goedd mewn amryfal ieithoedd.
Mae’r feddalwedd arloesol hon yn ychwanegu
lleferydd, darllen a chyfieithu, yn cefnogi’r rhai
hynny sy’n dioddef o ddyslecsia, llythrennedd
isel, Saesneg fel ail iaith a’r rhai hynny sydd â
mân amhariadau gweledol.
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Cam Blaenoriaeth 7. Gweithio ag eraill i fod yn fwy effeithiol ac effeithlon
Buom yn gweithio ag amryfal bartneriaid i gyflawni nodau cyffredin sy’n adlewyrchu beth sydd orau i’n cymunedau. Buom yn gweithio â sefydliadau
i leihau arwyddion tân diangen a gweithiwyd â’n partneriaid o fewn y gwasanaethau brys i greu senarios hyfforddi sy’n paratoi ein criwiau ar gyfer
digwyddiadau brys.
Buom yn gweithio â’n partneriaid o fewn y Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus i ddatblygu cynlluniau Llesiant sydd â’r nod o sicrhau cynaliadwyedd i
genedlaethau’r dyfodol.

Ymarferion Hyfforddi Partneriaethau
Buom yn gweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bro Taf, sy’n cwmpasu ardaloedd awdurdod lleol
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
(YGAC) ar gynlluniau i gyfannu ymarferion hyfforddi i sicrhau y daethpwyd â digwyddiaddau sy’n
ymwneud â phob parti at ddiweddglo llwyddiannus. Bydd yr ymarferion hefyd yn helpu paratoi
doctoriaid o bob lefel i weithio mewn amgylcheddau sy’n brysur ac weithiau’n drawmatig.
Cynlluniwyd ymarferiad gwrthdrawiad ar y ffyrdd (GTFf) gydag amryfal gerbydau a nifer o bobl
caeth. Roedd gan y cleifion amrywiaeth o anafiadau i ymatebwyr ddelio â hwy. Cyflenwyd y ceir
gennym drwy law’r cytundeb ‘Diwedd Bywyd Cerbyd’, a hefyd darparwyd chwe pheiriant tân i’r
ymarferiad. Darparodd YGAC offer achub meddygol, cerbyd ymateb sydyn a thri ambiwlans, gyda
Chwm Taf yn cyflenwi mwy o gyfarpar clinigol estynedig, tri arbenigwr ac un myfyriwr meddygol.
Cynhaliwyd yr ymarferiad gydag amryfal datglymiadau ac ymyriadau meddygol yn cymryd lle. Yn
dilyn yr ymarferiad, codwyd rhai pwyntiau dysgu gwych gan bersonél o’r tri sefydliad. Cytunodd
pob parti fod yr ymarferiad yn llwyddiant mawr, gyda phob partner yn awyddus i barhau a gwella’r
hyfforddiant a gynigwyd drwy law’r ymarferiad ymhellach.
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Ein Dull tuag at Arwyddion Tân Diangen (ATD)
Gyrrir 44% o’n gweithgarwch gan alwadau ffug. Gall systemau canfod tân awtomatig gynhyrchu beth rydym ni’n dosbarthu’n Arwyddion Tân Diangen
(ATD). Fel Gwasanaeth, fe wnaethom ymateb i 4,358 ATD yn 2017/2018. Mae hyn yn atal criwiau rhag bod ar gael i fynychu digwyddiadau, darparu
gweithgareddau diogelwch cymunedol, yn achosi teithio diangen, yn gwastraffu tanwydd, yn achosi ôl traul ar ein cerbydau ac yn cynyddu risg ar y
ffyrdd. I fynd i’r afael â’r mater hwn, mae ein hadran Diogelwch Tân i Fusnesau yn gweithio gydag Ymddiriedolaethau Byrddau Iechyd, Awdurdodau
Addysgu Lleol a busnesau lleol.
Yn 2017, buom yn ymgysylltu â’n cydweithwyr o fewn y GIG a chyfranddalwyr eraill i ostwng nifer y galwadau ATD. Rydym yn gweld buddion y gwaith
hwn gyda chwymp sylweddol yn nifer yr ATD yr ydym bellach yn mynychu. Cyflawnwyd hwn drwy law:
•

Cyd-gyflwyniadau i Bennaeth Ystadau’r GIG

•

Ymgysylltu a arweiniodd at adnewyddu systemau larwm mewn sawl adeilad GIG

•

Gweithio â Rheolwyr Diogelwch Tân GIG i ddarparu hyfforddiant lleihau ATD i staff

•

Cychwyn ar ymgyrch gyfryngol benodol sy’n cefnogi Wythnos Busnesau Cyfrifol

•

Darparu cynnwys gostwng ATD ar y cyfryngau cymdeithasol, sianelau newyddion prif ffrwd a radio lleol

•

Hyfforddi ein staff gweithredol i ostwng ATD

•

Cyhoeddi templedi llythyr ATD i Reolwyr Gorsaf ddanfon at adeiladau sy’n broblem gyson

•

Datblygu system fonitro ATD i gynorthwyo ein Rheolwyr Gorsaf wrth adnabod materion a thueddiadau o fewn eu hardaloedd

•

Defnyddio staff Diogelwch Tân i Fusnesau i godi ymwybyddiaeth o ATD i’n staff gorsaf, a gweithredu fel man cyswllt ar gyfer criwiau

•

Rydym wedi newid y modd yr ydym yn ymateb i alwadau ATD honedig drwy ostwng nifer y peiriannau tân yr ydym yn danfon o 3 i 1

•

Cyd-Reoli Tân yn cysylltu ag unrhyw ATD i gadarnhau os oes ein hangen cyn ein bod yn danfon peiriant tân
SUT Y GWNAETHOM YN 2017/18 MEWN CYMHARIAETH Â 2016/17
Cyfanswm ATD – 2016/2017
Cyfanswm ATD – 2017/2018
Gostyngiad

5,063
4,358
705 (13.9%)

Rhain yw’r canlyniadau cadarnhaol sy’n caniatáu i ni ddefnyddio ein hamser yn fwy effeithiol
•
Dros 2,000 yn fwy o oriau argaeledd peiriannau tân
•
Gostwng nifer y galwadau ATD a ddanfonwyd at Gyd-Reoli Tân
•
Gostwng nifer y peiriannau tân a ddanfonwyd at alwadau ffug
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Beth ydym yn gwneud yn 2018/2019
Ein Gweledigaeth

“Gwneud De Cymru’n ddiogelach wrth leihau risg”
wrth
Wasanaethu anghenion ein cymunedau
Weithio ag eraill
Wynebu heriau wrth arloesi a gwella
Leihau Risg wrth addysgu, ymateb a gorfodi
Llwyddo i wneud De Cymru’n ddiogelach

Crynhoir ein cynllun ar gyfer 2018-2019 isod. Mae pum thema
strategol a gefnogir gan y chwe cham blaenoriaeth. Adolygwyd
ein camau blaenoriaeth ar gyfer eleni ac fe’u cyhoeddwyd ar gyfer
ymgynghoriad rhwng Hydref 2017 ac Ionawr 2018.

Ein themâu
strategol yw;

Leihau Risg

Ymgysylltu
a Chyfathrebu

Bydd ein Camau Blaenoriaeth
(CB) yn caniatáu i ni gyflawni hyn
wrth;

I ddarparu hwn, rydym yn cynllunio i;

CB01 - gweithio gydag eraill i ddiogelu
ein cymunedau rhag niwed neu risg
niwed

•
•
•
•
•
•
•
•

Gyflwyno ymweliadau Diogel ac Iach i bob un o’r 10 Awdurdod Lleol
Adnabod y rhai bregus yn ein cymunedau wrth ddadansoddi tueddiadau galwadau
Ystyried argymhellion a wnaed yn dilyn tân trasig Tŵr Grenfell yn Llundain
Weithio â phartneriaid i ostwng nifer y tanau sbwriel a thanau gwyllt
Ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i hysbysu ein cymunedau o unrhyw risgiau parhaol
Gyflawni Cynllun Gwirfoddoli newydd i gefnogi mentrau Diogelwch Cymunedol
Ddarparu mwy o gyrsiau mewn mwy o leoliadau’r fenter Chwyldro “Cymru Gyfan”
Ymchwilio i ffyrdd newydd o ddarparu prosiectau Ffenics a Throseddau a Chanlyniadau

CB02 - datblygu ffyrdd mwy
effeithiol ac effeithlon o ymgysylltu
a chyfathrebu â’n cymunedau
ynghylch ein gwasanaethau

•
•
•
•
•
•

Wella ein hymgysylltu cymunedol yn y Cyd Ganolfan Rheoli
Lansio ein gwefan newydd a pharhau i ddatblygu hyn ar hyd y flwyddyn
Dargedu ein hymgyrchoedd atal i grwpiau penodol
Gyfweld â holl breswylwyr tanau damweiniol o fewn tai fel rhan o brosiect LIFEBID
Barhau â’r cyswllt a wnaed â’r cymunedau sy’n deithwyr
Ddarparu digwyddiad diogelwch cymunedol llwyddiannus yn ystod Her Sefydliad
Achub y Deyrnas Unedig (UKRO) ym Medi 2018
Ddefnyddio’r cerbyd Addysgu ac Ymgysylltu i addysgu ein cymunedau
Agor tair cangen cadetiaid tân newydd

•
•
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Ein themâu
strategol yw;

Bydd ein Camau Blaenoriaeth
(CB) yn caniatáu i ni gyflawni hyn
wrth;

Maethu
Adnoddau
Cynaliadwy

CB03 - sicrhau ein bod yn denu,
datblygu a chadw gweithlu sy’n
adlewyrchu ein cymunedau ac sy’n
alluog i ddarparu ein gwasanaethau

•

Gyflwyno’r Cynllun Gwirfoddoli i gynnwys y gymuned â’n Gwasanaeth
Ddarparu negeseuon recriwtio wrth ymgymryd â gweithgareddau
Diogelwch Cymunedol
Barhau â’r strategaeth newydd ar gyfer recriwtio i’r System Ddyletswydd Ar Alwad (SDdAA)
Ddatblygu cynlluniau yn ôl olyniaeth i sicrhau ein bod yn denu, datblygu a chadw
staff o ansawdd
Adeiladu cyfleuster Hyfforddiant Ymddygiad Tân Adrannol (HYTA) i hyfforddi staff

CB04 - gostwng effaith ein
Gwasanaeth ar yr amgylchedd i
sicrhau cynaliadwyedd i’r dyfodol

•
•
•
•
•

Ddatblygu system bywyd cyfan wrth brynu offer newydd
Ymchwilio i ddefnydd cerbydau trydanol neu hybrid ar hyd y sefydliad
Osod goleuadau LED newydd sy’n effeithlon o ran egni ar draws ein safleoedd yn Ne Cymru
Ddisodli nifer o unedau awyru aneffeithlon o fewn ein hadeiladau
Ymestyn a datblygu nifer o brosiectau ‘cyd-leoli’ â’n partneriaid

CB05 - sicrhau y defnyddiwn dechnoleg
i alluogi darparu gwasanaethau sy’n well
ac yn effeithlon

•
•
•
•
•
•
•

Ddatblygu ymgyrchoedd lleihau risg rhith-wirionedd
Lywio dyfais symudol i leihau papur sy’n gysylltiedig ag ymweliadau Diogel ac Iach
Ddatblygu System Rheoli Gwybodaeth Diogelwch Tân i Fusnesau sy’n seiliedig ar risg
Chwilio am uwchraddiadau ac arfer i ddyrchafu delio ag a danfon galwadau
Ymchwilio i bob cyfle i ddefnyddio technoleg wrth brynu offer newydd
Ddatblygu System Rheoli Fflyd, gyda’r nod o fod yn ddi-bapur erbyn 2019
Brynu offer ymladd tân newydd sy’n adlewyrchu llesiant a diogelwch

CB06 - gweithio â’n Byrddau
Gwasanaeth Cyhoeddus i gefnogi
cymunedau lleol

•

Gyflawni a chefnogi camau a amlinellwyd o fewn cynlluniau llesiant y Byrddau 			
Gwasanaeth Cyhoeddus
Ymgysylltu ag Adrannau Cynllunio a Rheoleiddio Adeiladau Awdurdodau Lleol
Gryfhau ein partneriaethau â Heddlu De Cymru drwy law’r Ganolfan Cyd-Reoli Tân
Barhau i weithio â’n hasiantaethau i gyfeirio pob unigolyn bregus a adnabuwyd
Weithio gydag asiantaethau partner yng ngham profi ein gwefan newydd

£

Anwesu
Technoleg

Cryfhau
Partneriaethau

I ddarparu hwn, rydym yn cynllunio i;
•
•
•
•

•
•
•
•
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Ein themâu strategol arfaethedig a’n camau
blaenoriaeth ar gyfer 2019/2020
Yn yr hirdymor, mae ein gweledigaeth o “Wneud De Cymru’n ddiogelach wrth leihau risg” yn parhau’n brif amcan i ni. I gyflawni hyn, bwriadwn barhau â’r set o bump Thema
Strategol o’r llynedd. Eleni, adolygwyd y Camau Blaenoriaeth sy’n eistedd o dan y Themâu Strategol hyn a hoffwn gael eich adborth ar y rhain.
Fel mewn blynyddoedd blaenorol, cynorthwywyd datblygiad y themâu a’r camau blaenoriaeth hyn wrth ystyried ein hymrwymiad i adeiladu cydraddoldeb, amrywiaeth a
chynaliadwyedd i bopeth y gwnawn - o greu gweithle sydd wir yn gwerthfawrogi amrywiaeth gweithwyr, i ddarparu gwasanaethau sy’n ganolog i’r bobl o bob cymuned ar draws
De Cymru.
Ein prif flaenoriaeth bob tro yw darparu ymateb effeithiol i’n cymunedau mewn adegau o angen. Datblygwyd camau blaenoriaeth i ategu at y gweithgarwch lleihau risg ac ymateb
i ddigwyddiadau a ddarperir i’n cymunedau gan ein hadran reoli tân a’n criwiau mewn gorsafoedd yn ddyddiol.
Rhain yw’n Camau Gweithredu Arfaethedig ar gyfer 2019/2020 a sut maent yn cysylltu â’n Themâu Strategol.

Themâu Strategol

Camau Blaenoriaeth

ThS01 - Lleihau Risg

CB01 - Sicrhau ein bod yn darparu ymateb effeithlon ac effeithiol i’n cymunedau
CB02 - Gweithio gydag eraill i ddarparu addysg i’n cymunedau i atal niwed a diogelu rhag risg perygl

ThS02 - Ymgysylltu
a Chyfathrebu
ThS03 - Maethu
Adnoddau
Cynaliadwy

CB03 - Byddwn yn datblygu ffyrdd mwy effeithiol ac effeithlon o ymgysylltu a chyfathrebu â’n cymunedau
ynghylch ein gwasanaethau

£

CB04 - Sicrhau ein bod yn denu, datblygu a chadw gweithlu sy’n adlewyrchu ein cymunedau ac sy’n gallu darparu ein
gwasanaethau heddiw ac i’r dyfodol
CB05 - Lleihau effaith ein Gwasanaeth ar yr amgylchedd i sicrhau cynaliadwyedd i’r dyfodol

ThS04 - Anwesu
Technoleg

CB06 - Sicrhau y defnyddiwn dechnoleg i alluogi darpariaeth gwasanaethau gwell ac effeithlon

ThS05 - Cryfhau
Partneriaethau

CB07 - Gweithio â’n Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus a’n partneriaid i gefnogi ein cymunedau
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Beth ydym yn cynllunio gwneud yn 2019/2020
Lleihau Risg

Golyga hyn…
“Gwneud De Cymru’n ddiogelach wrth leihau risg” yw ein prif nod. Gwnawn hyn drwy ein gwasanaethau addysgu,
atal, amddiffyn ac ymateb. Bydd ein camau blaenoriaeth ar gyfer y thema hon yn canolbwyntio ar atal ac addysgu,
gan y credwn gall addysgu atal tanau ac argyfyngau eraill. Ar bob adeg, byddwn yn sicrhau ein bod yn darparu
ymateb effeithlon ac effeithiol i’n cymunedau pan fydd angen. Golyga hyn bod angen arnom bersonél medrus
iawn a’r offer diweddaraf sydd ar gael i sicrhau na fydd modd cyfaddawdu diogelu ein cymunedau fyth.

Byddwn yn cyflawni hyn…
CB01 - Wrth sicrhau ein bod yn darparu ymateb effeithlon, effeithiol a pherthnasol i’n cymunedau
CB02 - Wrth weithio ag eraill i ddarparu addysg i’n cymunedau i atal niwed a diogelu rhag risg perygl

Bwriadwn gyflawni hyn oherwydd…
Cadw De Cymru’n ddeniadol, hyfyw, diogel ac wedi’i gysylltu’n effeithiol yw’n prif flaenoriaeth. Mae atal a
lleihau tanau yn caniatáu i ni ddiogelu ein hamgylchedd naturiol, a thrwy hyn, cefnogi’r economi wledig a llesiant
cymunedol. Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ein gweithwyr rheng flaen i sicrhau y cânt ymateb i amrediad eang o
ddigwyddiadau a wynebwn nawr ac i’r dyfodol. Mae hon yn ddyletswydd sylfaenol ac yn sicrhau ein bod yn diogelu
ein cenedlaethau nawr ac i’r dyfodol mewn cynifer o ffyrdd.

Mae rhai o’r pethau sydd gennym ar y gweill yn cynnwys…
•

Prosiect Ffenics – rydym yn parhau i weithio gydag unigolion rhwng 11 i 25 oed a droseddodd neu sydd â’r
potensial i droseddu

•

Prosiect Offer Anadlu – i sicrhau bod gennym y cit tân gorau posib i ganiatáu i’n hymladdwyr tân ddarparu’r
gwasanaeth gorau i’n cymunedau, mor ddiogel â phosib

•

Ymestyniad o’n rhaglen Cadetiaid Tân
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Ymgysylltu a
Chyfathrebu

Golyga hyn…
Wrth i’n rôl o fewn cymdeithas newid ac wrth i ddisgwyliadau’r cyhoedd ar y Gwasanaeth Tân ac Achub cynyddu,
rydym yn cydnabod y bydd rhaid i ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus newid. Ein staff yw asgwrn cefn ein
Gwasanaeth, eu hymrwymiad i wneud ein cymunedau’n ddiogel yw’r sylfaen yr ydym yn adeiladu ein Gwasanaeth
arno.
Yn ychwanegol i hyn, rydym yn cydnabod yr angen am ddull tîm a gwerthfawrogwn bwysigrwydd ymgysylltu,
ymgynghori a chynnwys pob cyfranddaliwr i lunio ein gwasanaethau i’r dyfodol ar y cyd. Bydd y dull hwn yn sicrhau
y byddwn yn ystyried amrywiaeth ein cymunedau a’n staff yn ein cynllunio i’r dyfodol.

Byddwn yn cyflawni hyn…
CB03 – Wrth ddatblygu dulliau effeithlon ac effeithiol o ymgysylltu a chyfathrebu â’n cymunedau i’w cynnwys
hwy yn y ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau

Bwriadwn gyflawni hyn oherwydd…
Mae ymgysylltu a chyfathrebu yn ein galluogi i gysylltu â’n cymunedau a chael gwybodaeth werthfawr ynghylch
y gwasanaethau a ddarparwn. Credwn fod ymgysylltu â chi yn cynorthwyo ein dealltwriaeth o’r rhai hynny sydd
mewn perygl ehangach o freuder ac yn caniatáu i ni addasu ein gweithgareddau i weddu anghenion cymunedau
ac unigolion.

Mae rhai o’r pethau sydd gennym ar y gweill yn cynnwys…
•

Sefydlu ein Cynllun Gwirfoddolwyr i ddyrchafu darparu gwasanaethau ac adeiladu a datblygu perthnasau
o fewn y cymunedau rydym yn byw a gweithio ynddynt ac yn ymweld â hwy

•

Cynnal a mynychu digwyddiadau recriwtio fel cyflogwr dewisol

30

Maethu
Adnoddau
Cynaliadwy

£

Golyga hyn…
Mae gan y Gwasanaeth amrywiaeth o adnoddau cynaliadwy, o staff i gyllidebau, adeiladau i gerbydau, cyfarpar i
danwydd. Cwmpasa hefyd lawer o’i arferion gwaith, megis caffael, gweithdrefnau gweithredol, defnydd traul ynni,
cynnal a gwaredu asedau yn ogystal ag ymchwil a datblygu. Y flwyddyn nesaf, rydym yn cynnig bydd ein maes cam
blaenoriaeth yn canolbwyntio ar ein staff a’n heffaith amgylcheddol. Bydd hyn yn sicrhau bydd gennym weithlu
amrywiol, sy’n gydradd ei werth a chynhwysfawr sy’n gwasanaethu’n cymunedau mewn modd cynhaliol.

Byddwn yn cyflawni hyn…
CB04 – Wrth sicrhau ein bod yn denu, datblygu a chadw gweithlu sy’n adlewyrchu ein cymunedau ac sy’n gallu
darparu ein gwasanaethau heddiw ac i’r dyfodol
CB05 - Wrth leihau effaith ein Gwasanaeth ar yr amgylchedd i sicrhau cynaliadwyedd i’r dyfodol

Bwriadwn gyflawni hyn oherwydd…
Dylai ein gweithlu fod yn amrywiol, yn gydradd ei werth, ac â mynediad i ddatblygiad yn ogystal â chyfleoedd
proffesiynol.
Wrth brynu gwasanaethau a chyflenwadau, defnyddiwn Strategaeth Gaffael Cymru a gweithdrefnau i sicrhau y
defnyddir prosesau teg a thryloyw i gefnogi busnesau lleol a gwella’r economi leol.

Mae rhai o’r pethau sydd gennym ar y gweill yn cynnwys…
•

Mae cyflwyniad y Cynllun Gwasanaeth Tân Cynhwysol yn casglu ynghyd y gwelliannau cynhwysol,
diwylliannol ac ymddygiadol sy’n ofynnol i un lle ac a fydd yn sicrhau bydd gwellianau gwirioneddol yn
darparu canlyniadau gwirioneddol i staff cyfredol a’r dyfodol a darpar ddefnyddwyr ein gwasanaethau ill
dau

•

Creu Rhwydwaith Ymgysylltu Staff sy’n caniatáu i ni ddeall ein gweithwyr a’u galluogi hwy i gyfrannu at yr
hyn a wnawn yn fwy effeithiol
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Anwesu
Technoleg

Golyga hyn…
Ddefnyddio technoleg i ddyrchafu ein prosesau a’n systemau i’w gwneud yn fwy diogel rhag y dyfodol gan ein bod
yn adnabod y chwaraea rôl hanfodol mewn gwelliant parhaus. O’n technegau a’n cyfarpar ymladd tân gweithredol
i’n systemau cefnogi swyddfa gefn, bwriadwn eithafu dyrchafiadau technolegol i gefnogi a gwella’r ffyrdd rydym yn
darparu gwasanaethau.

Byddwn yn cyflawni hyn wrth…
CB06 - Sicrhau y defnyddiwn dechnoleg i alluogi darpariaeth gwell ac effeithlon o wasanaethau

Bwriadwn gyflawni hyn oherwydd…
Bydd ein datblygiad technolegol yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i lesiant ehangach ein staff a’r cymunedau yr
ydym yn eu gwasanaethu.
Hefyd, credwn bydd defnydd effeithiol TGCh a chyfarpar yn sicrhau y lleolir ein hadnoddau gweithredol orau i
ymateb yn effeithiol i ddigwyddiadau.

Mae rhai o’r pethau sydd gennym ar y gweill yn cynnwys…
•

Adnodd addysgu ar-lein bydd yn dyrchafu cysylltiadau ag ysgolion ac asiantaethau partner a bydd yn
galluogi personél Tân ac Achub i gyrchu’r offer sydd hangen arnynt i ddarparu negeseuon diogelwch

•

Bydd ein calendr digwyddiadau arfaethedig yn atgyfnerthu ymgysylltu cymunedol ar draws De Cymru, yn
darparu gwybodaeth hanfodol am ddigwyddiadau i ddefnyddwyr

•

Cyflwyno setiau Offer Anadlu newydd a arfogwyd â thechnoleg ddyrchafedig

•

Treialu Camerâu Teledu Cylch Cyfyng ar gyfer ein criwiau gweithredol
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Cyfhau
Partneriaethau

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. Bydd hyn yn cynnwys cyfrannu at flaenoriaethau
strategol lleol a chynorthwyo wrth wella llesiant cymunedol drwy ein hymglymiad â grwpiau allweddol.

Byddwn yn cyflawni hyn…
CB07 – Wrth weithio â’n Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’n partneriaid i gynorthwyo ein cymunedau.

Bwriadwn gyflawni hyn oherwydd…
Gall gweithio cydlynus fel rhan o gymuned a gysylltir yn dda ddarparu gwelliant ehangach nag wrth weithio ar wahân,
a thrwy hynny’n sicrhau gwell cyfleoedd i gadw preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr De Cymru’n ddiogelach. Yn
ogystal â bod o fudd i’n cymunedau, bydd hyn hefyd yn cyfrannu’n sylweddol at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol.
Credwn fod gennym ddyletswydd i gael y data cywir a’r wybodaeth gywir ar yr adeg gywir gan y bobl gywir er mwyn
sicrhau ein bod yn cwrdd ag anghenion ein holl gymunedau. Ni allwn gyflawni hyn ar ein pennau ein hunain; mae’n
rhaid i ni weithio gydag eraill i gyflawni hyn.

Mae rhai o’r pethau sydd gennym ar y gweill yn cynnwys…
•

Bydd Cyd-Reoli Tân yn parhau i adeiladu ar gydweithredu â grwpiau eraill, alinio polisïau a datblygu adrannau
mewnol megis Atal a Diogelu a Darparu Gwasanaethau

•

Byddwn yn gweithio â’r gymuned amaethyddol leol i ystyried problem tanau gwyllt ac annog mwy o ffermwyr
a pherchnogion tir i ddatblygu “cynlluniau llosgi” diogel ac effeithiol
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi cyfle i ni weithio gyda’r naw Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus ar draws De Cymru. Bydd hyn
yn cynorthwyo’r broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru wrth weithredu mewn ffordd “sy’n
ceisio sicrhau cwrdd ag anghenion cyfredol heb gyfamodi dim ar allu cenhedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain”. Mewn nifer o
achosion, sonia’r cyfarwyddyd am ddull synnwyr cyffredin i wneud penderfyniadau a dyrannu adnoddau a darpara fframwaith i ni dystiolaethu ein
hymdrechion i’r dyfodol.
Cyniga’r Ddeddf saith nod a nodwyd camau gweithredu amrywiol gennym fydd yn cyfrannu at y rhain fel y gwelir isod. Yn ategol i hyn, cymhwyswyd
cyfres o bump “ffordd o weithio” wrth wneud penderfyniadau o fewn y Gwasanaeth, o lefel strategol hollgynhwysol i lefel a seilir ar lefel gorsaf.
Byddwn yn monitro ein cynnydd tuag at y rhain fel rhan o’n prosesau cyfredol.
Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr

Cynllun Llesiant

DECHRAU
CADARNHAOL

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Pen-y-bont ar Ogwr
Bridgend

Cynllun
Lles
Caerdydd
2018-2023

POBL
GADARNHAOL

Public Services Board

NEWID
CADARNHAOL

Looking to the Future: Your
County Your Way

LLEOEDD
CADARNHAOL

Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Caerffili

Cynllun Llesiant
2018-2023

EIN CWM TAF

CYNLLUN LLES

CWM TAF

Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Saesneg
This document is also available in English

2018-2023

Tîm Cymorth BGC,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,
Y Swyddfeydd, Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg/
This document is available in English

PSB@Bridgend.gov.uk • 016656 642759

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg
Cynllun Llesiant 2018-2023

Cynllun Llesiant
i Dorfaen

Ein Bro – Ein Dyfodol

2018 - 2023

Cyflwyniad

2

Am Ein Cynllun

3

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Canllaw cyflym

4

Ein Bro – Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

6

Beth wyddom ni am y Fro – Ein Hasesiad Llesiant

CYNLLUN LLESIANT
CASNEWYDD
2018-23

Atodiad Cynllun Llesiant Bwrdd
y Gwasanaethau
Cyhoeddus Sir Fynwy –
Cefndir i’r Cynllun Llesiant

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Torfaen
Public Services Board

34

1

1

7

Datblygu’r cynllun

8

Creu’r cysylltiadau

10

Cyflawni ein hamcanion

11

Amcan 1: Galluogi pobl i ymwneud, cymryd rhan yn eu cymunedau
lleol a llunio gwasanaethau lleol

12

Amcan 2: Lleihau tlodi a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb sy’n
gysylltiedig ag amddifadedd

17

Amcan 3: Rhoi’r cychwyn gorau mewn bywyd i blant

23

Amcan 4: Gwarchod, cyfoethogi a rhoi gwerth ar ein hamgylchedd

28

Monitro ein perfformiad

34

Sut byddwn yn cyflawni’r Nodau Llesiant
Nod
Cymru
ffyniannus

Cymru
hydwyth

Cymru iachach

Cymru fwy
cyfartal

Disgrifiad o’r Nod
Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n adnabod
terfynau amgylchedd byd-eang ac sydd felly’n defnyddio
adnoddau yn effeithlon a chymesurol (gan gynnwys
gweithredu ar newid hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth
grefftus a dawnus mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac
sy’n darparu cyfleoedd cyflogi, gan ganiatáu i bobl fanteisio o’r
cyfoeth a gynhyrchwyd wrth sicrhau gwaith gweddus.

Sut byddwn yn cyflawni’r nod
Byddwn yn monitro’n allbynnau carbon a cheisio dod o hyd i
ffyrdd i leihau, gwaredu neu ailgylchu. Byddwn yn datblygu
cynllun i leihau ein gwastraff. Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn
ein gweithwyr a’u hyfforddi gan mai hwy yw ein hasedau mwyaf
gwerthfawr. Bydd hyn yn cynnwys rhoi system cynllunio am
olyniaeth rymus mewn lle.

Gwlad sy’n cynnal a dyrchafu amgylchfyd bioamrywiol naturiol
ag ecosystemau gweithredol iach sy’n cefnogi hydwythedd
cymdeithasol, economaidd ac ecolegol a’r gallu i addasu i
newid (er enghraifft, newid hinsawdd).

Byddwn yn prynu cynnyrch a darddwyd yn lleol ac yn
integreiddio egwyddorion mwy cynaliadwy lle bo’n bosib.
Gwnaethpwyd hyn wrth brynu cyfarpar offer anadlu mewn
cydweithrediad â dau Wasanaeth Tân ac Achub arall yng
Nghymru i sicrhau gwell gwerth am arian.

Byddwn yn gweithio â busnesau lleol i sicrhau eu bod yn ddiogel
ac yn gallu tyfu’n ddiogel.

Byddwn yn cydweithio â phoblogaeth Cymru sy’n heneiddio i
sicrhau fod diogelwch tân yn rhan allweddol o fywyd cartref.
Cymdeithas lle eithafir llesiant corfforol a meddyliol pobl a lle Byddwn yn darparu cyngor a chefnogaeth iechyd a llesiant i’n
deellir pa ddewisiadau ac ymddygiadau all fod o fudd i iechyd gweithwyr a hefyd o fewn ein cymunedau.
y dyfodol.
Cymdeithas sy’n caniatáu i bobl gyflawni’u potensial beth Rydym yn gyson archwilio partneriaethau a chyfleoedd
bynnag fo eu cefndir neu’u hamgylchiadau (gan gynnwys eu cydweithredol i wella canlyniadau i bobl o fewn y gymuned.
cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol economaidd).
Rydym yn helpu i greu swyddi, hyfforddiant ac ymyriadau i
wella sgiliau ac addysg pobl o bob cefndir o fewn ein cymuned.
Byddwn yn darparu amgylchedd i ganiatáu pobl i fyw bywydau
hir ac iach.
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Nod
Cymru o
gymunedau
cydlynus

Disgrifiad o’r Nod
Cymunedau atyniadol, hyfyw, diogel sydd â chyswllt da.

Cymru o
ddiwylliant
byrlymus ac
Iaith Gymraeg
ffyniannus

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac amddiffyn diwylliant, Byddwn yn ufuddhau i’r holl ddeddfwriaeth sy’n hyrwyddo’r
etifeddiaeth a’r Iaith Gymraeg, ac sy’n annog pobl i gyfranogi Iaith Gymraeg. Byddwn yn annog ein pobl i gyfranogi mewn
yn y celfyddydau a chwaraeon a hamddena.
gweithgareddau sy’n hyrwyddo diwylliant Cymru ac sy’n
amddiffyn ein treftadaeth.

Cymru sy’n
rhyngwladol
gyfrifol

Gwlad sydd, wrth wneud unrhyw beth i wella llesiant Byddwn yn gweithio ar hyd y sefydliad i sicrhau ein bod yn
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol creu ac yn cynnal cyfraniadau cadarnhaol tuag at Gymru sy’n
Cymru yn ystyried a fyddai gwneud y fath beth yn gwneud rhyngwladol gyfrifol.
cyfraniad cadarnhaol i lesiant byd-eang.
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Sut byddwn yn cyflawni’r nod
Rydym yn cysylltu â’n cymunedau ac yn gweithio ar y
cymunedau hyn wrth gysylltu â’r Byrddau Gwasanaeth
Cyhoeddus.

Lleisia dy farn
Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, rydym yn chwilio’n barhaol am ffyrdd o wella ein gwasanaethau a chyflwyno gwybodaeth sy’n
ystyrlon. Er mwyn cyflawni hyn, dymunwn sicrhau yr ystyrir eich safbwyntiau.
Byddwn yn ddiolchgar petaech yn ateb y rhestr fer o gwestiynau hyn ac ymateb “drwy’r ddolen hon”.

Ysgrifennwch atom

Sut i ganfod mwy

Perfformiad y Gwasanaeth a Chyfathrebu,
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,
Parc Busnes Forest View
Llantrisant
CF72 8LX

Mae ein gwefan yn cynnwys gwybodaeth fwy manwl ar benawdau o fewn y
ddogfen hon.

Ffoniwch ni

Ymwelwch â’n gwefan

01443 232000

www.decymru-tan.gov.uk

Croesawn eich sylwadau a’ch awgrymiadau ar gyfer gwella.
Os oes rhai gennych, cysylltwch â ni.

Fersiynau amgen
Os hoffech gael y wybodaeth hon mewn iaith neu fformat amgen megis print mawr, Braille neu ar ffurf awdio, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r
manylion uchod.

@TanDeCymru

@TanDeCymru

Croesawn ohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg – byddwn yn ymateb yn gydradd yn y ddwy iaith ac yn ateb yn eich iaith ddewisol heb oedi.
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Gwirfoddolwyr
Mae’r Gwasanaeth yn cydnabod y buddion gall gwirfoddolwyr ddwyn i’r Gwasanaeth, a’r cyfleoedd maent yn cynnig i addysgu ac
amddiffyn ein cymunedau. Yn gyfnewid am hyn, bydd y Gwasanaeth yn rhoi cyfle i’w wirfoddolwyr ymarfer a gwella eu sgiliau mewn
amgylchedd gwahanol ac ymgymryd â phrofiadau newydd.
Sefydlwyd ein Cynllun Gwirfoddolwyr i ddyrchafu darpariaeth gwasanaethau ac adeiladu a datblygu perthnasau yn y cymunedau lle’r
ydym oll yn byw a’n gweithio. Ymgymerir â gwirfoddoli yn ddigyfraniad ac nid er budd ariannol; mae’n cynnwys ymrwymiad amser ac egni
er lles y gymdeithas a’r gymuned. Nid yn unig mae’r cynllun yn darparu’r cyfle i wneud cyfraniad gwerthfawr i ddiogelwch eich cymuned,
ond hefyd darpara’r Gwasanaeth â sgiliau, gwybodaeth ac adnoddau ychwanegol.
Ymgysylltir â gwirfoddolwyr o bob cefndir i gyflawni gweithgareddau sydd naill ai:
•

Yn dyrchafu ein gwasanaethau wrth ychwanegu gwerth i’r gwasanaethau a
berfformiwyd eisoes, neu

•

Yn rhyddhau amser i staff i’w caniatáu i berfformio gwaith a all fod yn fwy
cynhyrchiol a lle bydd eu hyfforddiant, sgiliau ac arbenigedd yn hanfodol

Ni ddefnyddir ein gwirfoddolwyr i gymryd lle staff neu effeithio ar eu tâl neu’u amodau
gwasanaethu

https://www.southwales-fire.gov.uk/firefighter-role/volunteer-scheme/
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