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Trosolwg Argymhellir y safon hon ar gyfer diffoddwyr tân.   

 

Mae'r safon hon yn ymwneud â gweithio fel aelod o dîm i gyfyngu ar y difrod mae 

deunyddiau peryglus yn ei achosi i'r amgylchedd  (h.y. unrhyw ddeunyddiau a 

allai beryglu iechyd neu'r amgylchedd), yng nghyswllt criwiau unigol neu luosog. 

Bydd gofyn eich bod yn defnyddio cyfarpar amddiffynnol personol priodol ac yn 

gweithredu cyfarpar arall priodol.  

 

Mae'r safon hon yn cynnwys eich gallu i weithio fel aelod o dîm i ddadhalogi pobl 

ac eiddo a fu'n ymwneud ag achosion o ddeunyddiau peryglus, megis rhai a 

anafwyd, staff tân ac achub neu staff asiantaethau eraill.  Bydd yr eiddo a 

ddadhalogir gennych yn amrywio o strwythurau, trafnidiaeth a lle ar y ddaear, i 

gyfarpar tân ac achub a chyfarpar asiantaethau eraill.  

 

Bydd disgwyl i chi ddarparu cymorth i eraill a fu'n ymwneud yn uniongyrchol ac yn 

anuniongyrchol â digwyddiad gweithredol.  Bydd cymorth gweithredol neu gorfforol 

yn cynnwys eich gallu i gadw mewn cysylltiad ag asiantaethau eraill neu gynnal 

diogeledd ar safle digwyddiad.  Gallai'r cymorth emosiynol a roddwch i eraill ofyn 

eich bod yn rhoi sicrwydd a chysur i bobl, ond ar yr un pryd yn diogelu eu 

preifatrwydd a'u hurddas. 
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Meini Prawf 

perfformiad 

 

Cyfyngu gymaint â phosibl ar y niwed i'r amgylchedd yn sgîl deunyddiau 

peryglus 

Rhaid i chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid i chi allu: 

 

 

 

 

 

 

P1 cytuno gyda phobl eraill berthnasol ar eich tasgau a'ch dyletswyddau mewn 

digwyddiad, yn unol â'ch rôl a'ch cyfrifoldebau  

P2 dethol cyfarpar y gellir ei ddefnyddio'n ddiogel i leiafu effeithiau deunyddiau 

peryglus, yn unol â chanllawiau’ch sefydliad 

P3 gweithredu cyfarpar yn unol â'i gyfyngiadau, diogelwch a chyfarwyddiadau 

gweithredu  

P4 canfod y risgiau sy'n effeithio ar eich tasgau a'ch dyletswyddau, yn unol â 

gweithdrefnau asesu risg eich sefydliad 

P5 defnyddio mesurau rheoli priodol i liniaru risg, yn unol â gweithdrefnau’ch 

sefydliad 

P6 darparu adroddiadau ar ddeunyddiau peryglus i bobl eraill berthnasol, yn unol 

â gweithdrefnau’ch sefydliad, gan gynnwys: 

P6.1 y math 

P6.2 lleoliad 

P6.3 swm 

P6.4 nodweddion ffisegol  

P7 defnyddio dulliau a thechnegau y cytunwyd arnynt i leiafu effaith risg 

deunyddiau peryglus, yn unol â'r tasgau a'r dyletswyddau a ddyrannwyd i chi 

mewn digwyddiad 

P8 gweithio mewn ffyrdd sy'n eich cadw chi, eraill, eiddo a'r amgylchedd yn 

ddiogel ac yn rhydd rhag niwed  

 

Dadhalogi pobl ac eiddo 

 

P9 gweithio gydag eraill i sefydlu ardal ddadhalogi ar gyfer pobl ac eiddo, yn unol 

â gweithdrefnau’ch sefydliad 

P10 dethol cyfarpar y gellir ei ddefnyddio'n ddiogel wrth ddadhalogi, a'i weithredu'n 

unol â'i gyfyngiadau, diogelwch a chyfarwyddiadau gweithredu  

P11 cymhwyso dulliau dadhalogi a ddewiswyd ar gyfer pobl ac eiddo yn ddiogel, ac 

yn unol â'r canllawiau dadhalogi sydd ar gael  

P12 cynorthwyo gyda dadhalogi a gwaredu eitemau a deunyddiau a halogwyd yn 
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Rhaid i chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid i chi allu: 

 

ddiogel, yn unol â'r canllawiau dadhalogi a gwaredu sydd ar gael 

 

Cefnogi digwyddiadau gweithredol 

 

P13 cynnal mynediad, diogeledd ac allanfeydd diogel mewn digwyddiadau 

gweithredol, yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad 

P14 cyfyngu ar yr hyn y gellir ei weld o'r digwyddiad, yn unol â gweithdrefnau’ch 

sefydliad 

P15 adnabod risgiau a all effeithio ar ddiogelwch pobl eraill neu eiddo, yn unol â 

chanllawiau asesu risg eich sefydliad 

P16 rhoi gwybod i eraill am unrhyw beth a all gael effaith niweidiol ar ddiogelwch 

pobl, yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad  

P17 gweithio gydag eraill, yn cynnwys cydweithwyr ac asiantaethau eraill, yn unol â 

gweithdrefnau cyfathrebu’ch sefydliad 

P18 darparu cymorth i eraill yn y digwyddiad mewn ffyrdd sy'n hybu ymddygiad 

digynnwrf, tosturi ac ystyriaeth at eraill 

 

Ar gyfer y safon gyfan 

 

P19 gweithredu'n ddiogel o fewn eich rôl, eich cyfrifoldeb a'ch lefel arbenigedd 

cytunedig, ac yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad 

P20 cadw tystiolaeth i fodloni anghenion ymchwiliad, yn unol â gweithdrefnau’ch 

sefydliad 

P21 hysbysu eraill pan geir hyd i bethau ac eiddo pobl, a'u cadw'n ddiogel yn unol â 

gweithdrefnau’ch sefydliad  

P22 dychwelyd adnoddau ar ôl eu defnyddio, a sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn 

cael eu storio yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad 
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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 sy'n gysylltiedig â deunyddiau peryglus a dadhalogi 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 canllawiau, deddfwriaeth a gweithdrefnau gweithredu safonol sy'n berthnasol 

wrth ddelio gyda deunyddiau peryglus a dadhalogi  

K7 systemau, offer a gweithdrefnau’ch sefydliad ar gyfer cofnodi gwybodaeth a sut 

mae eu defnyddio  

K8 mathau a ffynonellau gwybodaeth ynghylch deunyddiau peryglus a dadhalogi a 

sut mae eu cyrchu 

 

Personol a Rhyngbersonol 

 

K9 dulliau a thechnegau ar gyfer cyfathrebu gydag eraill  

K10 pwysigrwydd trin eraill â pharch ac ystyriaeth, gan roi sylw i amrywiaeth a'i 

dderbyn  

K11 sut mae sylweddoli pryd mae pobl mewn trallod 

K12 sut mae cefnogi pobl sydd mewn trallod 

K13 llinellau a dulliau cyfathrebu ac adrodd yn y gweithle 

K14 rolau, cyfrifoldebau a chyfyngiadau awdurdod o'ch rhan eich hun, eraill ac 

asiantaethau eraill yn y gweithle 

 

Technegol 

 

K15 cyfarpar amddiffynnol personol a gweithredol a ddefnyddir mewn tanau a 

digwyddiadau gweithredol eraill, gan gynnwys eu galluoedd, eu cyfyngiadau a 
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defnydd diogel ohonynt 

K16 sut mae dethol cyfarpar amddiffynnol personol a gweithredol sy'n briodol ar 

gyfer y digwyddiadau deunyddiau peryglus 

K17 rolau a chyfrifoldebau oddi mewn i'r system awdurdod ar gyfer digwyddiadau 

K18 gwahanol fathau o dystiolaeth sy'n berthnasol i ddigwyddiadau deunyddiau 

peryglus 

K19 pwysigrwydd adnabod a chadw tystiolaeth mewn digwyddiadau deunyddiau 

peryglus 

K20 sut mae cadw tystiolaeth mewn digwyddiadau deunyddiau peryglus 

K21 pwysigrwydd cyfyngu ar y difrod i eiddo a'r amgylchedd 

K22 sut mae cyfyngu ar ddifrod i eiddo a'r amgylchedd 

K23 sut mae cymhwyso dulliau a thechnegau ar gyfer rheoli a chynnwys 

deunyddiau peryglus   

K24 sut mae cymhwyso dulliau a thechnegau ar gyfer dadhalogi, gan gynnwys 

osgoi halogi pellach  

K25 sut mae defnyddio gwahanol gyfryngau dadhalogi ac ar gyfer pa ddeunyddiau 

maent yn addas 
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Gwybodaeth Ychwanegol  

 

Cwmpas/Ystod 

 

1 Ffynonellau gwybodaeth am ddeunyddiau peryglus a dadhalogi 

 

1.1. Meteoroleg Gemegol (CHEMET) 

1.2. Cronfa ddata peryglon cemegol (CHEMDATA) 

1.3. TOPS 

1.4. Cynllun y diwydiant cemegol ar gyfer cymorth gyda nwyddau (CHEMSAFE) 

1.5. Trefniadau Cenedlaethol ar gyfer Digwyddiadau sy'n cynnwys Ymbelydredd 

(NAIR) 

1.6. Y rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer monitro ymbelydredd a'r system ymateb 

mewn argyfwng (RIMNET)  

1.7. Radsafe 

1.8. Asiantaeth yr Amgylchedd 

1.9. Awdurdodau Lleol  

1.10. Polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau sefydliadol  

 

2 Deddfwriaeth deunyddiau peryglus 

 

2.1 Iechyd a Diogelwch  

2.2 Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)  

2.3 Rheolaeth ar Beryglon Damweiniau Sylweddol 

2.4 Rheoliadau cyfarpar amddiffynnol personol 

2.5 Rheoliadau cemegol  

 

3 Digwyddiadau 

 

3.1 ymatebion mewn argyfwng 

3.2 ymatebion heb fod mewn argyfwng 

3.3 unrhyw rai sy'n gofyn bod adnoddau'n cael eu hadleoli 
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Datblygwyd gan Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Rhif y fersiwn 3 

 

Dyddiad cymeradwyo Rhagfyr 2013 

 

Dyddiad adolygu 

dangosol 

Rhagfyr 2018 

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Statws Gwreiddiol 

 

Sefydliad cychwynnol Sgiliau er Cyfiawnder 

 

RhCU Gwreiddiol SFJ FRS FF5 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Diffoddwyr tân 

 

Cyfres/Set Gweithrediadau Tân ac Achub yn y Gymuned 

 

Geiriau allweddol Tân; achub; difrod; amddiffyn; dadhalogi; cefnogaeth; 

 


