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Trosolwg Argymhellir y safon hon ar gyfer personél tân ac achub y mae'n ofynnol iddynt yrru 

cerbydau'r Gwasanaeth Tân, ac sydd wedi dilyn hyfforddiant a phrofion priodol i 

yrwyr.  

 

Mae'r safon hon yn ymwneud â'ch gallu i yrru cerbyd tân ac achub yn ddiogel mewn 

sefyllfaoedd nad ydynt yn argyfwng, ac i ddigwyddiad o dan amodau ymateb mewn 

argyfwng. Bydd angen i chi baratoi'r cerbyd ar gyfer ei yrru, yn ogystal â gallu rhoi'r 

cerbyd mewn man diogel, wedi'i sicrhau mewn digwyddiadau.  

 

Ni fwriedir i'r safon hon adlewyrchu'r gofynion o ran profion statudol i yrwyr.  
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Meini Prawf 

perfformiad 

 

Paratoi i yrru cerbydau'r gwasanaeth tân ac achub 

Rhaid i chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhaid i chi allu: 

 

 

 

 

 

Rhaid i chi allu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 gwirio cerbydau i sicrhau eu bod yn addas at y diben ac yn barod i'w gyrru ar 

briffyrdd cyhoeddus, yn unol â gofynion eich sefydliad 

P2 ymgyfarwyddo â dulliau rheoli'r cerbyd cyn gyrru, yn unol â gofynion eich 

sefydliad  

P3 cynllunio eich llwybr, gan roi sylw i ddiben y daith a'r amodau lleol, o fewn yr 

amser byrraf, gan gyfyngu gymaint â phosibl ar y risg   

P4 sicrhau bod cerbydau yn barod ar gyfer y gweithrediad nesaf wrth gwblhau 

dyletswyddau'r digwyddiad, yn unol â gofynion eich sefydliad  

P5 rhoi gwybod am unrhyw ddifrod, beiau a diffygion sy'n effeithio ar gerbydau, yn 

unol â gweithdrefnau’ch sefydliad  

 

Gyrru cerbydau'r gwasanaeth tân ac achub at ddiben heblaw argyfwng 

 

P6 gyrru cerbydau yn ddiogel  

P7 gyrru, symud a lleoli cerbydau yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol a gofynion 

eich sefydliad 

 

Gyrru cerbydau'r gwasanaeth tân ac achub ar gyfer ymatebion mewn argyfwng 

 

P8 gwneud teithiau yn yr amser byrraf wrth ymateb i argyfwng, yn unol â'r llwybrau 

a gynlluniwyd  

P9 cyfyngu gymaint  â phosibl ar y risgiau i fywyd, eiddo a'r amgylchedd wrth yrru, 

yn unol â'r canllawiau perthnasol  

P10 gyrru cerbydau yn unol â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol a gofynion sefydliadol  

P11 gyrru cerbydau'n ddiogel ar gyfer ymateb mewn argyfwng, gan gadw oddi 

mewn i alluoedd y cerbyd a'ch medrau eich hun.  

P12 defnyddio dyfeisiau rhybudd fel sy'n briodol ar gyfer y sefyllfa, yn unol â'r 

canllawiau perthnasol 

P13 sicrhau bod modd cyfiawnhau ymatebion mewn argyfwng ac asesu a yw'n 

briodol cynnal ymatebion yn unol â'r canllawiau perthnasol  

P14 asesu'r amodau gyrru yn barhaus ac addasu eich gyrru i leiafu'r risg i chi eich 

hun ac i eraill, yn unol â'r gweithdrefnau perthnasol 
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haid i chi allu: 

 

P15 symud a lleoli cerbydau er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf, ac i osgoi risg 

ddiangen i gerbydau, i chi eich hun, ac i eraill, yn unol â'r canllawiau perthnasol 

P16 sicrhau cymorth gan gydweithwyr i dywys symudiadau anodd a pheryglus, yn 

unol â gweithdrefnau’ch sefydliad 

P17 lleoli a gosod cerbydau mewn ffyrdd sy'n rhoi sylw i'r mynediad angenrheidiol 

ac yn cynnal ymatebion gweithredol yn unol â'r gofynion gweithredol 

 

Ar gyfer y safon gyfan 

 

P18 gweithio gydag eraill mewn ffyrdd sy'n;  

P18.1 annog cydweithredu 

P18.2 cefnogi dealltwriaeth gyffredin  

P18.3 hybu delwedd gadarnhaol o'ch sefydliad 

P19 cadw cofnodion cywir a'u darparu i eraill, yn unol â gofynion eich sefydliad 



SFJFRSFF9 
Gyrru cerbydau'r gwasanaeth tân ac achub  

 

 

SFJFRSFF9 Gyrru cerbydau'r gwasanaeth tân ac achub  4 

 

Gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

 

Gofynion deddfwriaethol a sefydliadol 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae angen i chi 

wybod a deall: 

 

 

 

 

 

K1 eich rôl a'ch cyfrifoldebau yng nghyswllt iechyd a diogelwch yn y gweithle 

K2 deddfwriaeth a pholisi sefydliadol sy'n berthnasol i yrru ac ymateb mewn 

argyfwng 

K3 sut a phryd mae cymhwyso eithriadau i'r ddeddf traffig ffyrdd 

K4 diben a goblygiadau systemau cofnodi ac adrodd 

K5 polisïau, gweithdrefnau gweithredu a chanllawiau’ch sefydliad, gan gynnwys 

mesurau rheoli ac asesu risg sy'n berthnasol i yrru cerbydau  

 

Personol a Rhyngbersonol  

 

K6 dulliau a thechnegau ar gyfer cyfathrebu gydag eraill 

K7 pwysigrwydd trin eraill â pharch ac ystyriaeth, gan roi sylw i amrywiaeth a'i 

dderbyn 

K8 llinellau a dulliau cyfathrebu ac adrodd yn y gweithle 

K9 rolau, cyfrifoldebau a chyfyngiadau awdurdod o'ch rhan eich hun, eraill ac 

asiantaethau eraill yn y gweithle 

effeithiau ffactorau corfforol a ffisiolegol sy'n gysylltiedig â gyrru 

 

Technegol  

 

K10 manylebau technegol cerbydau tân ac achub y mae eu gyrru o fewn eich lefel 

eich hun o awdurdod 

K11 sut a phryd mae defnyddio dyfeisiau a systemau rhybuddio cerbydau 

K12 gofynion sefydliadol o ran argaeledd a pharodrwydd gweithredol cerbydau 

K13 sut mae cymhwyso technegau gyrru amddiffynnol wrth yrru i ddigwyddiadau 

K14 ffactorau y dylid eu cymryd i ystyriaeth wrth leoli cerbydau 

K15 technegau ar gyfer amodau gyrru anodd, peryglus neu wahanol 

 



SFJFRSFF9 
Gyrru cerbydau'r gwasanaeth tân ac achub  

 

 

SFJFRSFF9 Gyrru cerbydau'r gwasanaeth tân ac achub  5 

 

Gwybodaeth Ychwanegol  

 

Cwmpas/Ystod 

 

1 Rheoliadau a chanllawiau 

 

1.1 Cyfraith Traffig Ffyrdd 

1.2 Cyfraith Sifil (Dyletswydd Gofal) 

1.3 Cyfraith Iechyd a Diogelwch  

1.4 Rheolau'r Ffordd Fawr 

1.5 eithriadau cyfreithiol 

1.6 'Roadcraft' - crefft bod ar y ffyrdd  

1.7 polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau sefydliadol 

1.8 deddfwriaeth sy'n ymwneud â hyfforddiant gyrwyr cyflymdra uchel neu 

ymateb mewn argyfwng 

 

2 Amodau gyrru 

 

2.1 cyflymdra 

2.2 y math o ffordd 

2.3 faint o draffig sydd 

2.4 cyflwr arwynebau'r ffordd 

2.5 gwelededd 

2.6 amodau tywydd 

2.7 osgoi sgidio 

 

3 Digwyddiadau 

 

3.1 unrhyw rai sy'n galw am ymateb argyfwng 

3.2 unrhyw rai sy'n galw am ymateb heb fod yn 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 FF9 

 

Galwedigaethau 

perthnasol 

Diffoddwyr tân; Gweithredwyr Rheoli Gwasanaethau Tân ac Achub 

 

Cyfres/Set Gweithrediadau Tân ac Achub yn y Gymuned; Gweithrediadau Rheoli'r Sector 

Tân ac Achub  

Geiriau allweddol argyfyngau; ymateb; symudiadau; parcio; ffordd; gyrru; digwyddiadau; 

 


