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Trosolwg Mae'r safon hon yn ymwneud â chasglu gwybodaeth am eich sefydliad a'r gymuned 

lle rydych yn gweithio, a darparu gwybodaeth a chyngor i eraill.  

 

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

perfformiad 

 

Casglu gwybodaeth  

Rhaid i chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid i chi allu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid i chi allu: 

 

 

 

P1 casglu gwybodaeth sy'n berthnasol i weithrediadau rheoli tân ac achub, yn unol 

â gofynion gwybodaeth eich sefydliad 

P2 cymryd camau i ddelio gyda materion wrth gasglu gwybodaeth yn unol â 

gweithdrefnau’ch sefydliad 

P3 cadw cofnodion cywir o wybodaeth, yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad 

P4 darparu cofnodion i eraill, yn unol â dulliau cyfathrebu ac adrodd eich sefydliad 

 

Darparu gwybodaeth a chyngor 

 

P5 defnyddio dulliau cyfathrebu, yn unol â chanllawiau’ch sefydliad, sy'n: 

P5.1 addas ar gyfer yr wybodaeth a'r cyngor rydych chi'n eu darparu  

P5.2 briodol ar gyfer anghenion a dewisiadau’ch cynulleidfa 

P6 darparu gwybodaeth a chyngor i eraill yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad  

P7 darparu gwybodaeth a chyngor i eraill ynghylch yr adnoddau sydd ar gael, yn 

unol â gweithdrefnau’ch sefydliad   

P8 darparu tystiolaeth a rhesymeg i gefnogi'ch cyngor pan fo gofyn i chi wneud 

hynny, yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad  

P9 gwirio bod y bobl yr ydych yn cyfathrebu â nhw yn deall yr wybodaeth a'r 

cyngor yr ydych yn eu darparu, yn unol â gweithdrefnau cyfathrebu eich 

sefydliad 

 

Ar gyfer y safon gyfan 

 

P10 darparu gwybodaeth ar gyfer cyfrinachedd a diogelu data, yn unol â pholisïau a 

gweithdrefnau’ch sefydliad  

P11 cyrchu a defnyddio meddalwedd, systemau ac offer sy'n ofynnol ar gyfer eich 

rôl, yn unol â'r canllawiau sydd ar gael 
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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 

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 eich sefydliad i liniaru'r risg 

 

Sefydliadol 

 

K6 deddfwriaeth, rheoliadau a gofynion sy'n effeithio ar eich gwaith 

K7 gwahanol ffynonellau gwybodaeth a sut mae eu cyrchu 

K8 sut mae dehongli a darparu gwybodaeth berthnasol, gan gynnwys adborth 

K9 systemau ac offer eich sefydliad a'u defnyddiau 

K10 gofynion eich sefydliad o ran cadw cofnodion, diogelu data a chyfrinachedd 

K11 amcanion, systemau gwaith, codau ymddygiad ac arferion gwaith eich 

sefydliad 

 

Personol a Rhyngbersonol 

 

K12 dulliau a thechnegau ar gyfer cyfathrebu'n effeithiol gydag eraill 

K13 pwysigrwydd trin eraill â pharch ac ystyriaeth, gan roi sylw i amrywiaeth a'i 

dderbyn 

K14 ffyrdd gwahanol o rannu a chyflwyno gwybodaeth a'r hyn rydych chi'n ei wybod 

K15 llinellau a dulliau cyfathrebu ac adrodd yn y gweithle 

K16 rolau, cyfrifoldebau a chyfyngiadau awdurdod o'ch rhan eich hun, eraill ac 

asiantaethau eraill yn y gweithle 

K17 pwysigrwydd cynllunio ar gyfer trefniadau wrth gefn, a sut mae gwneud hynny  

K18 sut mae datrys problemau a gwneud penderfyniadau 

 

Technegol 

 

K19 mathau a ffynonellau gwahanol o wybodaeth 
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wybod a deall: K20 sut mae dehongli gwahanol fathau o wybodaeth 

K21 pa fathau o wybodaeth sy'n gallu dylanwadu ar newid a gwelliant wrth 

ddarparu gwasanaeth 

K22 sut mae cyflwyno gwybodaeth mewn ffyrdd sy'n dylanwadu ar newid a 

gwelliant 

K23 pwysigrwydd cadw a darparu gwybodaeth gywir  

K24 pwysigrwydd cadw tystiolaeth a sut mae gwneud hynny 

K25 sut mae cyrchu a defnyddio meddalwedd, systemau ac offer perthnasol 

K26 sut mae cyrchu gwybodaeth am argaeledd adnoddau 

K27 sut mae paru adnoddau er mwyn cyflawni amcanion  

K28 yr adnoddau a'r gefnogaeth sydd ar gael a sut mae eu cyrchu 

K29 gwybodaeth am feysydd cyfrifoldeb daearyddol perthnasol, gan gynnwys: 

K29.1 pobl a chymunedau  

K29.2 risgiau a pheryglon 

 



SFJFRSCO6  
Rheoli gwybodaeth tân ac achub er mwyn cefnogi anghenion 
eich cymuned  

 

SFJFRSCO6 Rheoli gwybodaeth tân ac achub er mwyn cefnogi anghenion eich cymuned  5 

 

Gwybodaeth Ychwanegol  

 

Cwmpas/Ystod 

 

1 Mathau o wybodaeth 

 

1.1 llafar 

1.2 ysgrifenedig 

1.3 graffigol 

1.4 ansoddol 

1.5 meintiol 

 

2 Mathau o gofnodion 

 

2.1 ysgrifenedig 

2.2 electronig 

2.3 sain 

 

3 Mathau o gyngor 

 

3.1 darparwyd yn fewnol i'ch sefydliad 

3.2 darparwyd yn allanol i'r wasg 

3.3 darparwyd yn allanol i'r cyhoedd 

 

4 Eraill 

 

4.1 cydweithwyr 

4.2 rheolwyr llinell 

4.3 aelodau o'r cyhoedd 

4.4 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 CO6 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Gweithredwyr Rheoli Gwasanaethau Tân ac Achub 

 

Cyfres/Set Gweithrediadau Rheoli'r Sector Tân ac Achub 

 

Geiriau allweddol Cymuned;  cymdeithas; cofnodion; grŵp cleientiaid; cydweithio; rheolaeth; 

cyngor 

 


