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Trosolwg Argymhellir y safon hon ar gyfer diffoddwyr tân ac eraill sy'n gyfrifol am ddiogelwch 

cymunedol. 

 

Mae'r safon hon yn cynnwys gweithio gyda'ch cymuned a chymryd rhan mewn 

digwyddiadau cymunedol, naill ai yn eich gweithle arferol neu allan yn y gymuned.  

Gallwch weithio heb oruchwyliaeth uniongyrchol, fel aelod o wasanaeth tân ac 

achub, neu fel rhan o dîm partneriaeth mewn digwyddiadau o fewn eich cymuned 

eich hun.  

 

Mae'r safon hon yn cwmpasu eich gallu i hybu diogelwch trwy ddarparu 

gwybodaeth i'ch cymuned, megis darparu gwybodaeth am ddiogelwch, cyflawni 

gwiriadau diogelwch yn y cartref, a dosbarthu taflenni. Gall yr wybodaeth ddiogelwch 

a ddarparwch ymwneud â thân ac achub neu faterion diogelwch ehangach.  

 

Mae'r safon hon hefyd yn cynnwys eich gallu i gefnogi digwyddiadau diogelwch 

cymunedol, yn ogystal â chynyddu ymwybyddiaeth o rôl y Gwasanaeth Tân ac 

Achub. Mae'n cwmpasu helpu eraill i ddysgu a deall materion diogelwch trwy 

ddigwyddiadau ffurfiol ac anffurfiol, megis trwy arddangos ymatebion diogelwch 

wedi'u targedu a pheryglon a risgiau pob dydd.  
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Meini Prawf 

perfformiad 

 

Darparu gwybodaeth 

Rhaid i chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid i chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 gweithio gydag eraill i gadarnhau pa wybodaeth ddiogelwch mae ei hangen ar 

gyfer eich cymuned 

P2 canfod a ellir darparu'r wybodaeth ddiogelwch sy'n ofynnol oddi mewn i rôl eich 

swydd 

P3 hysbysu eraill pan fydd yr wybodaeth sy'n ofynnol y tu allan i gylch gorchwyl rôl 

eich swydd 

P4 cytuno gydag eraill ar sut byddwch yn darparu'r wybodaeth sy'n ofynnol i'ch 

cymuned 

P5 darparu'r wybodaeth ddiogelwch ddiweddaraf i'ch cymuned  

P6 gwirio dealltwriaeth o'r wybodaeth a roddwyd i'ch cymuned, yn unol â 

chanllawiau’ch sefydliad 

 

Cefnogi digwyddiadau diogelwch cymunedol  

 

P7 rhyngweithio gydag aelodau o'ch cymuned mewn digwyddiadau i wella eu 

dealltwriaeth o faterion diogelwch 

P8 canfod materion a risgiau sy'n gysylltiedig â'ch presenoldeb mewn 

digwyddiadau, gan ddefnyddio prosesau asesu risg eich sefydliad 

P9 cael hyd i atebion ar gyfer materion a risgiau a nodwyd, yn unol â phrosesau 

rheoli risg eich sefydliad 

P10 rhoi'r atebion a nodwyd ar waith, er mwyn lliniaru problemau posibl neu 

wirioneddol cyn ac yn ystod digwyddiadau 

P11 canfod yr adnoddau sy'n ofynnol a dilyn gweithdrefnau’ch sefydliad er mwyn 

sicrhau bod y rhain ar gael mewn digwyddiadau diogelwch cymunedol 

P12 dychwelyd adnoddau ar ôl digwyddiadau, a sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn 

cael eu storio yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad 

P13 rhoi gwybod am unrhyw faterion sy'n codi o ran adnoddau i eraill, er mwyn 

iddynt weithredu, yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad 

 

Ar gyfer y safon gyfan 
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Rhaid i chi allu: 

 

P14 gweithio gydag eraill mewn ffyrdd sy'n; 

P14.1 cynnal dealltwriaeth gyffredin 

P14.2 annog cydweithredu  

P14.3 hybu delwedd gadarnhaol o'ch gwasanaeth i'ch cymuned 

P15 defnyddio dulliau cyfathrebu, yn unol â chanllawiau’ch sefydliad, sy'n; 

P15.1 addas ar gyfer yr wybodaeth sy'n cael ei darparu  

P15.2 briodol ar gyfer anghenion a dewisiadau’ch cymuned 

P16 gwahodd ac ymateb i gwestiynau gan eich cymuned ynghylch yr wybodaeth 

ddiogelwch a roddwyd 

P17 bodloni gofynion iechyd a diogelwch eich sefydliad wrth ddarparu gwybodaeth 

a chefnogi digwyddiadau cymunedol  

P18 cadw cofnodion cywir a'u darparu i eraill, yn unol â gofynion eich sefydliad 

P19 gwerthuso digwyddiadau i asesu effaith yr wybodaeth ddiogelwch a roddwyd 

i'ch cymuned, gan gynnwys y manteision i'ch cymuned 

P20 darparu gwybodaeth ac adroddiadau i eraill yn ôl y gofyn, gan gynnwys 

argymhellion ac awgrymiadau ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol, yn cynnwys; 

P20.1 a oedd yr wybodaeth a ddarparwyd yn cyflawni'r anghenion o ran 

gwybodaeth  

P20.2 sut dderbyniad cafodd digwyddiadau gan eich cymuned  

P20.3 a oedd y digwyddiadau'n cyflawni'r anghenion a nodwyd gan y 

gymuned 
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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 yng nghyswllt gweithio gyda chymunedau  

K2 y peryglon a'r risgiau sy'n effeithio ar bobl a'r amgylchedd wrth ddarparu 

gwybodaeth diogelwch cymunedol  

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 gwasanaeth cenedlaethol a lleol o ran diogelwch cymunedol 

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

sut mae eu defnyddio  

K8 canllawiau, deddfwriaeth a gweithdrefnau gweithredu safonol sy'n berthnasol 

wrth weithio gyda chymunedau o fewn eich maes cyfrifoldeb 

K9 mathau a ffynonellau gwahanol o wybodaeth gyfredol ynghylch materion 

diogelwch cymunedol a sut mae eu cyrchu  

 

Personol a Rhyngbersonol 

 

K10 dulliau a thechnegau ar gyfer cyfathrebu gydag eraill  

K11 pwysigrwydd trin eraill â pharch ac ystyriaeth, gan roi sylw i amrywiaeth a'i 

dderbyn  

K12 llinellau a dulliau cyfathrebu ac adrodd yn y gweithle 

K13 rolau, cyfrifoldebau a chyfyngiadau awdurdod o'ch rhan eich hun, eraill ac 

asiantaethau eraill yn y gweithle 

K14 sut mae datrys problemau a gwneud penderfyniadau o fewn eich ystod o 

gyfrifoldeb 

 

Technegol 

 

K15 sut mae defnyddio adnoddau perthnasol yn effeithiol ac yn ddiogel 
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wybod a deall: 

 

 

K16 sut mae canfod y cyngor diogelwch sy'n berthnasol i'ch cymuned 

K17 eich cymuned a'i hanghenion yng nghyswllt diogelwch 

K18 sut mae hwyluso dysgu   

K19 sut mae gwerthuso digwyddiadau dysgu am ddiogelwch cymunedol 

K20 risgiau a pheryglon allweddol sy'n effeithio ar ddatblygiad tanau mewn 

amgylcheddau domestig 

K21 datrysiadau diogelwch tân sydd ar gael ar gyfer lleoliadau domestig a'u 

manteision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SFJFRSFF1 
Addysgu eich cymuned i wella ymwybyddiaeth o faterion 
diogelwch tân ac achub  

 

SFJFRSFF1 Addysgu eich cymuned i wella ymwybyddiaeth o faterion diogelwch tân ac achub  6 

 

Gwybodaeth Ychwanegol  

 

Cysylltiadau â SGC 

eraill 

 

Mae'r safon hon yn cysylltu â'r SGC ar gyfer Diogelwch Tân Cymunedol: 

SFJ CFS03 Darparu gweithgareddau ymarferol ar ddiogelwch tân yn y cartref 

https://www.skillsforjustice-nosfinder.com/get_nos.php?id=1901
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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 FF1 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Diffoddwyr tân 

 

Cyfres/Set Gweithrediadau Tân ac Achub yn y Gymuned 

 

Geiriau allweddol Hyrwyddo; arddangos; cynyddu ymwybyddiaeth; gwybodaeth;  gweithrediadau; 

diffoddwyr tân   

 


