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Ffurflenni Ystadegol Blynyddol Gwasanaethau Tân ac Achub

Canllawiau cyffredinol ar sut i gwblhau'r ffurflen

LLYWIO

Byddwch yn gallu symud o daenlen i daenlen wrth glicio ar y ddolen briodol.

Er enghraifft, cliciwch y ddolen i fynd i OPSW6 OPSW6

Er enghraifft, cliciwch y ddolen 'Nôl i'r Hafan' i fynd yn ôl i'r hafan Yn ôl at yr Hafan

Eitemau Data Gofynnol

Pan gewch y daenlen, lliwir y celloedd lle disgwylir i chi ddarparu eitemau data.

Lliwir holl gelloedd lle mae data yn ofynnol yn las golau

Mae rhai celloedd yn deillio gwerthoedd o eitemau data eraill.  Lliwir y celloedd hyn gyda llwyd tywyll.  Ni 

chaniateir i chi fewnosod data yn y celloedd hyn.

Darparir lle gwag gwyn yn gyfagos i bob rhes ar bob tabl ar gyfer eich sylwadau ynglŷn â'r data ac ynglŷn 

ag absenoldeb data. Mae 'na le gwag gwyn hefyd ar waelod pob dalen ar gyfer sylwadau cyffredinol 

ynglŷn â'r ffurflenni.

Dilysiad

Dilysiad 1 V1

Mae Dilysiad 1 yn cynnwys chwilio am wallau sylfaenol. Rhaid datrys y gwallau hyn cyn cyflwyno’r daenlen 

trwy Afon.

Caiff eitemau data sy'n torri rheol dilysiad neu sydd heb eu cyflenwi eu lliwio'n goch. C

Caiff eitemau data sydd ar goll gyda sylwadau sy'n esbonio eu habsenoldeb eu lliwio'n oren. M

Caiff cofnodion data cyflawn sydd wedi cwrdd â'r rheolau dilysu eu lliwio'n wyrdd. √

Dilysiad 2 V2

Mae Dilysiad 2 yn cynnwys cymharu gwybodaeth a gyflwynwyd ar gyfer y flwyddyn flaenorol.

Bydd y gwiriad yn tynnu sylw at eitemau data sydd wedi newid yn sylweddol rhwng blynyddoedd. 

Mae’r rhain wedi’u nodi yng ngholofn V2 ar y daenlen. 

Mae angen cadarnhau newid os oes eitemau data wedi newid rhwng 10% a 20%.

Dynodir hyn gan C yng ngholofn V2.

Bydd y llythyren C yn dynodi bod angen eglurhad.

Mae angen egluro unrhyw eitemau data sydd wedi newid mwy na 20%.

Dynodir hyn gan E yng ngholofn V2.

Mae’n rhaid i’r eglurhad gynnwys rhesymau dros y newid ac ni ddylai ddynodi y bu newid neu gadarnhau’r 

newid yn unig.

Os yw'r data ar gyfer y flwyddyn gyfredol neu'r flwyddyn flaenorol ar goll, bydd y llythyren

M yn dynodi nad yw'n bosibl gwirio.

Bydd tic gwyrdd yn dynodi fod yr eitemau data o fewn yr amrediad a ddewiswyd. √

Os nad ydych yn gallu darparu unrhyw eitem ddata, gadewch y gell YN WAG.  Peidiwch â mewnosod unrhyw eiriau 

(Amherthnasol neu Heb eu casglu ayb) i unrhyw gell heblaw am y celloedd sylwadau.  Byddwn yn cymryd yn ganiataol 

fod sero mewn unrhyw gell yn dynodi'r cyfrif sero am yr eitem ddata hon.

M

C

E
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Canllawiau ar gyfer OPSW

OPSW6 – Galwadau a atebwyd gan yr Ystafell Rheoli Tân
Cyfanswm nifer y galwadau a atebwyd – yn cynnwys yr holl alwadau gweithredol, galwadau dyblyg a galwadau'n ymwneud â 

digwyddiadau sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol ag argyfyngau. Mae enghreifftiau'n cynnwys:

● galwadau ffug;

● galwadau a adawyd;

● galwadau ailadroddol;

● yr holl ddigwyddiadau a gâi eu cofnodi ar y System Cofnodi Digwyddiadau (IRS);

● holl ddigwyddiadau gwasanaethau arbennig;

● galwadau sy'n cael eu hailgyfeirio i wasanaethau brys eraill e.e. yr heddlu, RSPCA;

● galwadau sy'n cael eu camgyfeirio h.y. y rhai sy'n ymwneud â digwyddiadau tu hwnt i ardal yr GTA;

● adroddiadau am losgi dan reolaeth sy'n hysbys i'r GTA (eu trin galwadau diangen, bwriad da).

Eithriwch bob galwad gweinyddol ac unrhyw alwadau a atebwyd fel rhan o wasanaeth ateb galwadau i sefydliadau eraill.

Peidiwch â chynnwys unrhyw alwadau radio a wnaethpwyd i, neu a dderbyniwyd o, leoliadau tân fel rhan o ddigwyddiad oedd 

yn mynd rhagddo. Mae enghreifftiau'n cynnwys:

● Ymarferion hyfforddi;

● Galwadau sy'n hysbysu'r GTA am losgi dan reolaeth (gan yr unigolyn sydd wrthi’n llosgi);

● Rhybuddion Tywydd a Llifogydd;

● Profion dilys ar larymau tân.

Galwadau ffug maleisus – yn cynnwys galwadau sydd â'r bwriad o gael y gwasanaeth tân ac achub i fynd i ddigwyddiad nad 

yw'n bodoli (y gwasanaethau tân ac arbennig fel ei gilydd). Dylid cynnwys galwadau bwriadol ac a amheuir a wnaethpwyd 

gyda bwriadau maleisus. Yn gysylltiedig yn uniongyrchol â FRS_RRC_C_002

Galwadau larwm a fynychir – lle mae offer, cerbyd arall neu swyddog y gwasanaeth tân ac achub yn cael ei anfon i leoliad y 

digwyddiad a hysbyswyd.

Galwadau lle nad aethpwyd allan oherwydd bod yr alwad wedi cael ei herio. Lle bo’r Ystafell Rheoli'n siarad â galwr ac yn 

penderfynu peidio ag ymateb i'r digwyddiad oherwydd y wybodaeth a gafwyd o ganlyniad i herio'r alwad. Hefyd yn dod o dan y 

Galwadau lle nad aethpwyd allan – lle mae'r  staff rheoli tân yn penderfynu nad yw'r digwyddiad a hysbyswyd yn un dilys ac 

nad oes angen mynd allan.

Galwad larwm tân awtomatig (AFA) -digwyddiad lle bo’r gwasanaeth tân ac achub yn credu ei fod yn cael ei alw at dân ond yn 

darganfod nad yw'n bodoli. Mae hyn yn cynnwys llwch/thripsod, nam ar y system, offer neu leoliad anaddas ac eraill. 

Aethpwyd allan – lle bo injan, cerbyd arall neu swyddog o’r GTA yn cael ei anfon i leoliad y digwyddiad a hysbyswyd.

OPSW11 – Gorsafoedd tân

Nodwch y nifer priodol o orsafoedd ar 31 Mawrth yn erbyn pob categori. 

Sifftiau llawn amser 2:2:4 traddodiadol – gorsafoedd lle mae staff rhan amser yn gweithio'r sifft 2:2:4. 

Llawn amser wedi'i addasu – gorsafoedd lle mae'r staff yn gweithio fel criwiau dydd, criwiau niwclews ac unrhyw sifftiau eraill 

heblaw am y patrwm sifft 2:2:4. 

System ar ddyletswydd yn ôl galw – gorsafoedd lle cyflogir yr holl staff o dan y system ar ddyletswydd yn ôl galw. Os yw'r 

orsaf yn gymysgedd o system ar ddyletswydd yn ôl galw a llawn amser, mae angen ei chofnodi fel gorsaf lawn amser 

(traddodiadol neu wedi'u haddasu, fel sy'n berthnasol).

Gwirfoddol – gorsafoedd lle mae'r holl staff yn rhai gwirfoddol. 

Dylai Awdurdodau Tân ac Achub gofnodi gorsafoedd unwaith yn unig, yn ôl ei phrif swyddogaeth e.e. os oes gan orsaf amser 

llawn bwmp wrth gefn hefyd, yna byddai angen cofnodi'r orsaf fel un llawn amser.
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V1











Sylwadau

Band 2 (£20,000 - £26,999)

Band 5 (£54,000+)

● Anfon y ffurflen i Gyfarwyddiaeth Ystadegol y Cynulliad trwy AFON.

Yn ôl at yr Hafan

Cynhwyswch amser sydd wedi’i dreulio ar weithgareddau yn darparu ac anfon y ffurflen hon, megis:

Mae Llywodraeth Cymru yn monitro’r baich ar awdurdodau lleol sy’n cwblhau’r ffurflenni data. Mae hyn yn ein helpu ni i 

gynllunio newidiadau yn y dyfodol i ffurflenni casglu data. Fe fyddem yn gwerthfawrogi os gallech chi ein helpu ni drwy 

gwblhau’r tabl isod. 

● Casglu, coladu, dadansoddi ac agregu cofnodion ffigyrau sydd angen;

Cofnodwch yr amser a gymerodd i chi (ac unrhyw gydweithwyr) ddarparu ac anfon y ffurflen. Efallai bod nifer o staff sydd wedi’u 

cyflogi mewn swyddi gwahanol wedi cymryd rhan. Rydym yn gofyn i chi gyfrif yr oriau mae staff wedi’u dreulio ar gyfer pob band 

cyflog blynyddol cyfwerth ag amser llawn wedi’i ddangos isod. Fe fyddwch angen talgrynnu cyflogau staff i’r £1,000 agosaf. 

Cofnodwch eich amser i’r awr agosaf.

● Adalw a chadw’r ffurflen wag;

● Llenwi, gwirio, diwygio, adolygu ac, ar ôl ei gwblhau, cymeradwyo’r ffurflen; ac

Band 3 (£27,000 - £33,999)

Oriau wedi’u cymryd

Band 4 (£34,000 - £53,999)

Gradd y staff

Band 1 (£11,500 - £19,999)
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Dewiswch eich GTA o'r rhestr darpared 
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2018-19 2017-18 OPSW11

Rhif Rhif V1 V2 Sylwadau

a b a b

1 C M

2 C M

C M

C M

C M

4 C M

C M

C M

C M

C M

C M

Sylwadau

 

Cyfanswm nifer o alwadau wedi'u delio â gan yr ystafell Rheoli Tân

Galwadau wedi'u delio â gan yr Ystafell Rheoli Tân

Larymau ffals oherwydd 

larymau tân awtomatig 

(oherwydd offer)

(i) Nifer o larymau ffug mewn adeiladau 

annomestig wedi'u hachosi gan larymau tân 

awtomatig (AFA)

(ii) Nifer o larymau ffug annomestig gyda 

mwy nag 1 fynychiad larwm tân awtomatig 

ers 1 Ebrill 2018

(iii) Nifer o larymau tân awtomatig (AFA) 

wedi'u eu mynychu mewn adeiladau 

annomestig gyda mwy nag un mynychiad ers 

1 Ebrill 2018

Cyfanswm nifer o larymau ffug maleisus

Cyfanswm nifer o larymau 

ffug maleisus. Sydd:
(ii) dim presenoldeb at larwm ffug maleisus 

oherwydd rheswm arall
3

5

6

Cyfanswm galwadau ffug 

awtomatig (ATA), y

Cyfanswm galwadau ffug awtomatig (ATA)

(i) dim presenoldeb at larwm ffug maleisus 

oherwydd newid yn yr alwad

(iii) presenoldeb at larwm ffug maleisus

Nifer oedd y Gwasanaethau Tân ac Achub 

ddim yn bresennol

Nifer oedd y Gwasanaethau Tân ac Achub 

yn bresennol
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Nifer ar 31 

Mawrth

2018-19 a a

1 C

15 C

5 C

6 C

9 0 √

Nifer ar 31 

Mawrth

2017-18 a  

1

15

5

6

9

Sylwadau

 

Comments

Gwirfoddolwr

CYFANSWM

Llawn amser wedi'i addasu

System dyletswydd rhan amser

V1

Sifftiau traddodiadol llawn amser 

2:2:4 

Llawn amser wedi'i addasu

CYFANSWM

System dyletswydd rhan amser

System dyletswydd

Sylwadau

Gwirfoddolwr

Gorsafoedd Tân

System dyletswydd

Sifftiau traddodiadol llawn amser 

2:2:4 
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Ffurflen

Dim angen sylwad - 

 Wedi pasio 

dilysiant (√)

Data ar goll (M)
Angen 

sylwad (C)

Angen 

esboniad (E)
Cyfanswm

Canran sydd wedi 

pasio dilysiant

OPSW6 0 11 11 0 22 0%

OPSW11 1 0 4 0 5 20%

Cyfanswm 1 11 15 0 27 4%

Dilysiant 

Yn ôl at yr Hafan


