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Ein Dyfodol”  

 

Craig Flannery (Rheolwr Ardal): Roedd dod o hyd i ffyrdd o ategu a gwella'r hyn a wnawn yn 

faes ffocws allweddol y llynedd a chytunwyd i wneud y canlynol: 

 

Datblygu seilwaith TG a oedd yn cefnogi ffyrdd amgen o weithio trwy ddefnyddio technoleg 

i leihau risg weithredol ac i greu fforwm i archwilio syniadau ac awgrymiadau ein staff.   

  

Dyma rai o lwyddiannau nodedig y Gwasanaeth dros y 12 mis diwethaf: Cwblhaodd yr adran 

TGCh y broses o gyflwyno technoleg a systemau i alluogi staff i weithio mewn ffordd lawer 

mwy ystwyth yn ystod y pandemig. Mae hyn wedi cynnwys prosiect ledled y Gwasanaeth 

cyfan i uwchraddio'r cysylltedd a'r seilwaith ym mhob un o'n gorsafoedd tân.  

 

Aeth yr adran TGCh ati i dreialu gliniaduron mwy newydd ac ysgafnach sy'n fwy addas ar 

gyfer gweithio symudol, ac maent wedi cael eu cyflwyno i'r swyddogion tactegol sy'n 

ymateb i ddigwyddiadau mwy. 

 

Mae Terfynellau Data Symudol (MDTs) newydd, sef gliniaduron ar y peiriannau tân yn y bôn, 

ynghyd â meddalwedd newydd, wedi'u prynu, eu ffurfweddu a'u profi, ac maent bellach i 

fod i gael eu gosod ar bob peiriant tân y rheng flaen yn ystod haf 2021. Bydd hyn yn darparu 

deallusrwydd a gwybodaeth am risgiau amser real i griwiau, yn ogystal ag yn cynyddu 

effeithiolrwydd y cyfathrebu rhwng y rhai sy'n mynychu digwyddiadau a'r Ystafell Reoli. 

 



Yn ystod anterth y Pandemig, lansiwyd “arolwg datgloi ein Gwasanaeth” gennym, a oedd yn 

ceisio casglu barn a safbwyntiau staff ynghylch sut y dylai'r Gwasanaeth fynd ati i ddatgloi. 

Trwy ddefnyddio setiau dysgu gweithredol, datblygwyd yr adborth ymhellach i gynorthwyo 

wrth ddatblygu 'cynlluniau datgloi’. 

 

Aeth yr adran Datblygu Pobl ati i ddiweddaru PDRpro i fersiwn 5, a ddyluniwyd i'w gwneud 

yn haws cofnodi'r broses o gynnal cymhwysedd, ac i ddeall yn well unrhyw fylchau sy'n 

ymddangos o ran hyfforddiant. Mae hefyd wedi dechrau gweithredu Learnpro, system 

rheoli cynnwys sy'n darparu llwyfan e-ddysgu sy'n siarad â PDRpro, a dylai hyn oll wneud 

pethau'n fwy hwylus i'n staff gweithredol sy'n ymgymryd â hyfforddiant. 

 

Crëwyd y Fforwm Syniadau. Wedi'i gadeirio a'i fynychu gan staff sy'n ffurfio sleisen fertigol 

o'r sefydliad, bu'r fforwm yn ystyried syniadau gan aelodau staff ac yn archwilio'r rhai y 

gellid eu datblygu i wella naill ai'r Gwasanaeth neu'r gwasanaethau a ddarperir i'r 

cymunedau. Mae'r syniadau wedi amrywio o fentrau cynaliadwyedd i awgrymiadau ar gyfer 

gwelliannau i'n dulliau ymateb a chyfleoedd o ran llesiant. 

 

Un o'r syniadau a ddatblygwyd gan y Fforwm oedd creu podiau neu fannau llesiant yn y 

Gwasanaeth, er mwyn galluogi staff i gael mynediad at amgylchedd a fyddai'n cynorthwyo o 

ran iechyd meddwl a lles da.  

 

Dim ond crynodeb byr yw hwn o'r hyn yr ydym wedi'i gyflawni yn ystod y 12 mis diwethaf, 

ond gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein cynnydd o gymharu â'n hamcanion yn ein 

Hasesiad Perfformiad Blynyddol trwy fynd i www.mawwfire.gov.uk  

 

http://www.mawwfire.gov.uk/

