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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â chynnal gwiriadau arferol ar gyfarpar gweithrediadau 

rheoli, megis cyfarpar cyfathrebu a chynnull. Bydd disgwyl i chi ddilyn gweithdrefnau 

sefydliadol ar gyfer cyflawni gwaith cynnal a chadw fel mater o drefn, a fydd yn 

cadw'r cyfarpar yn weithredol.  

 

Argymhellir y safon hon ar gyfer staff ystafell reoli. 
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Meini Prawf 

perfformiad 

 

Gwirio cyfarpar  

Rhaid i chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid i chi allu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid i chi allu: 

 

 

P1 gwirio cyfarpar gan gadw at yr amserlen a gynlluniwyd, yn unol â 

gweithdrefnau’ch sefydliad 

P2 canfod eitemau diffygiol a'u prosesu yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad  

P3 cofnodi statws a chyflwr cyfarpar a hysbysu'r bobl berthnasol, yn unol â 

gweithdrefnau’ch sefydliad  

P4 sicrhau bod cyfarpar yn y man cywir, yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad 

P5 gwirio bod cyfarpar yn cael ei adael yn barod i'w ddefnyddio, yn unol â 

gweithdrefnau’ch sefydliad 

 

Monitro cyfarpar 

 

P6 cadarnhau eich amcanion ar gyfer monitro cyfarpar gyda'r bobl berthnasol, yn 

unol â'ch rôl a'ch cyfrifoldebau 

P7 monitro cyfarpar a chymryd camau i gadw'r cyfarpar yn weithredol, yn unol â'ch 

rôl a'ch cyfrifoldebau  

P8 hysbysu'r bobl eraill berthnasol yn rheolaidd ynghylch y camau a gymerwyd, yn 

unol â pholisïau cyfathrebu eich sefydliad  

P9 gwneud gwaith cynnal a chadw ar gyfarpar fel mater o drefn, yn unol â 

gweithdrefnau’ch sefydliad 

P10 dychwelyd adnoddau ar ôl eu defnyddio, a sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn 

cael eu storio yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad 

P11 monitro nwyddau traul a chymryd camau i gynnal lefelau penodedig, yn unol â 

gofynion eich sefydliad  

P12 rhoi gwybod am unrhyw faterion sy'n codi ynghylch adnoddau i eraill, er mwyn 

iddynt weithredu, yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad 

 

Ar gyfer y safon gyfan 

 

P13 monitro eich amgylchedd gwaith o ran peryglon a allai effeithio ar eich 

diogelwch eich hun neu eraill  

P14 cadw cofnodion cywir, yn unol â gofynion eich sefydliad  
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 P15 canfod pryd nad yw cyfarpar yn addas at y diben, a chymryd camau yn unol â'r 

cynlluniau wrth gefn y cytunwyd arnynt  

P16 gadael eich man gwaith yn lân, yn daclus ac yn barod i'w ddefnyddio, yn unol â 

pholisïau’ch sefydliad  

P17 gweithredu oddi mewn i lefelau cytunedig eich rôl, eich awdurdod a'ch 

cyfrifoldeb 
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Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

Iechyd a Diogelwch 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

K1 arferion gwaith diogel eich sefydliad  

K2 peryglon a risgiau'r gweithle, sy'n effeithio ar bobl a'r amgylchedd 

K3 sut mae defnyddio gwybodaeth asesiadau risg i wneud penderfyniadau 

K4 sut mae cymhwyso penderfyniadau ar sail yr asesiad o risg 

K5 mesurau rheoli’ch sefydliad i liniaru'r risg 

 

Sefydliadol 

 

K6 amcanion, systemau gwaith, polisïau ac arferion gwaith eich sefydliad 

K7 systemau, offer a gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cofnodi gwybodaeth a 

sut mae eu defnyddio  

 

Personol a Rhyngbersonol 

 

K8 dulliau a thechnegau ar gyfer cyfathrebu gydag eraill  

K9 pwysigrwydd trin eraill â pharch ac ystyriaeth, gan roi sylw i amrywiaeth a'i 

dderbyn 

K10 llinellau cyfathrebu ac adrodd yn y gweithle 

K11 rolau, cyfrifoldebau a chyfyngiadau awdurdod o'ch rhan eich hun, eraill ac 

asiantaethau eraill yn y gweithle 

K12 sut mae cynllunio a blaenoriaethu gwaith mewn ymateb i ofynion gwaith 

K13 pwysigrwydd cynllunio ar gyfer trefniadau wrth gefn, a sut mae gwneud hynny   

K14 sut mae datrys problemau a gwneud penderfyniadau 

 

Technegol 

 

K15 galluoedd a chyfyngiadau cyfarpar gweithrediadau rheoli 

K16 amserlenni cynnal a chadw, cyfarwyddiadau a chanllawiau gweithredu ar gyfer 

cyfarpar gweithrediadau rheoli   

K17 sut mae profi a monitro cyfarpar gweithrediadau rheoli 

K18 sut mae defnyddio cyfarpar, systemau ac adnoddau gweithrediadau rheoli 
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K19 sut mae monitro adnoddau mewnol 

K20 gweithdrefnau’ch sefydliad ar gyfer storio cyfarpar  

K21 cynlluniau wrth gefn eich sefydliad pan na fydd cyfarpar yn addas at y diben 

K22 gofynion adnoddau a chyfarpar eich sefydliad er mwyn sicrhau parodrwydd i 

weithredu 
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Gwybodaeth Ychwanegol  

 

Cwmpas/Ystod 

 

1 Mathau o gyfarpar gweithrediadau rheoli 

 

1.1 cyfarpar cyfathrebu 

1.2 cynnull cyfarpar 

1.3 ategol 

 

2 Mathau o adnoddau 

 

2.1 cyfarpar 

2.2 cyfarpar profi 

 

3 Eraill 

 

3.1 cydweithwyr 

3.2 rheolwyr llinell 

3.3 aelodau o'r cyhoedd 

3.4 asiantaethau eraill 
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Datblygwyd gan Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Rhif y fersiwn 2 

 

Dyddiad cymeradwyo Rhagfyr 2013 

 

Dyddiad adolygu 

dangosol 

Rhagfyr 2018 

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Statws Gwreiddiol 

 

Sefydliad cychwynnol Sgiliau er Cyfiawnder 

 

RhCU Gwreiddiol SFJ FRS CO5 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Gweithredwyr Rheoli Gwasanaethau Tân ac Achub 

 

Cyfres/Set Gweithrediadau Rheoli'r Sector Tân ac Achub 

 

Geiriau allweddol Gwirio; cyfarpar; cynnal a chadw; gweithredol; cyflwr 

; 

 


