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Pobl” 

 

Simon Jenkins (Rheolwr Ardal):  Y llynedd, un o'n prif feysydd ffocws oedd “Ein Pobl”, a 

oedd yn canolbwyntio ar sicrhau bod gan ein staff yr wybodaeth a'r sgiliau gofynnol i 

ddarparu a datblygu ein gwasanaethau mewn modd diogel, yn ogystal â sicrhau eu bod yn 

cynrychioli'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu ac yn cael eu cefnogi gan y 

Gwasanaeth o ran eu hiechyd a'u llesiant.  

 

Roeddem wedi cytuno i: Gwella amrywiaeth ein gweithlu i fod yn fwy cynrychioliadol o'r 

cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, ac Ysbrydoli cyd-gynhyrchu, a chyfranogiad pawb.  

 

Cyflwynodd y pandemig COVID-19 nifer o heriau i ni, y Gwasanaeth Tân ac Achub. Un o'n 

prif flaenoriaethau oedd llesiant ein staff, yn enwedig llesiant ein staff rheng flaen, er mwyn 

sicrhau ein bod yn parhau i ymateb pan oedd ein hangen. Dyma'r meysydd allweddol lle y 

gwnaethom gynnydd:  

 

Aethom ati i addasu i arferion gweithio hyblyg trwy ddarparu cyfarpar TGCh i'n staff 

anweithredol i'w galluogi i weithio gartref.  

 

Defnyddiwyd Microsoft Teams i gynnal ymgysylltiad ehangach â'r gweithlu, a chynhaliodd y 

Dirprwy Brif Swyddog Tân gyfarfodydd rheolaidd â phersonél gweithredol rheng flaen ac â 

staff yr ystafell rheoli, yn ogystal â chyfarfodydd adran.  

 

Darparodd ein tîm ffitrwydd ganllawiau i'r staff ynghylch ffyrdd y gallent gyflawni ffordd iach 

o fyw yn ystod y cyfnod o fynediad cyfyngedig at gyfleusterau hamdden.  

 



Cynhaliwyd nifer o rith-weminarau llesiant, a oedd yn cwmpasu nifer o feysydd pwnc, megis 

optimeiddio iechyd meddwl a hybu eich system imiwnedd.  

 

Aethom ati i sefydlu “Cell Pobl” i liniaru effaith y pandemig COVID-19, a gynhaliodd arolwg 

“datgloi'r gwasanaeth” ymhlith yr holl staff; roedd hyn wedi ein helpu i ddatblygu ein 

strategaeth datgloi. Bwriad yr arolwg oedd casglu meddyliau a phryderon ein staff, yn 

ogystal â'r syniadau a oedd ganddynt o ran y modd y mae'r sefydliad am symud ymlaen yn y 

byrdymor a'r tymor canolig, fel ei gilydd.  

 

Roedd y pandemig wedi effeithio ar ein cyfleoedd i ymgysylltu â'r cyhoedd mewn ffyrdd 

traddodiadol, ac arweiniodd hyn at gynnal nifer o ddigwyddiadau rhaglenedig a sesiynau 

blasu trwy ddulliau digidol, a oedd yn llwyddiant mawr.  

 

Ac yn olaf, bu i ni lofnodi addewid i gefnogi'r ymgyrch dim goddefgarwch o ran hiliaeth trwy 

Dim Hiliaeth Cymru.  

 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y cynnydd a wnaed gennym yn unol â'n hamcanion 

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

 

 

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

