Ffurflen Gais Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn
Amser
i Drosglwyddo i Wasanaeth Tân ac
Achub De Cymru (GTADC)
O Wasanaeth Tân ac Achub (GTA) o fewn y DU
Enw Llawn
Enw'r Gwasanaeth Tân
Cyfredol sy’n eich cyflogi
Rhif Staff Gwasanaeth
Rhif ffôn
Cyfeiriad e-bost
Noder:
Ystyrir ceisiadau i drosglwyddo i System Ddyletswydd Llawn Amser (SDdLlA) gyda
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru gan y rhai hynny a gyflogwyd yn gyfredol mewn
swydd SDdLlA gan Wasanaeth Tân ac Achub y DU yn unig.
Bydd yn rhaid i ymgeiswyr allu darparu tystiolaeth o'u statws o fewn eu rôl gyfredol.
Derbynnir ceisiadau gan Ymladdwyr SDdLlA a ystyrir yn gymwys yn unig. Bydd angen i
Reolwyr Criw a’r rhai uwch sy'n dymuno cael eu hystyried fod yn ymwybodol y byddant
yn trosglwyddo ar lefel Ymladdwr Tân yn unig.
Ni dderbynnir ceisiadau o'r sawl sy'n gweithio yn y gwasanaethau canlynol:
- Gwasanaethau Tân ac Achub y Weinyddiaeth Amddiffyn
- Gwasanaethau Tân ac Achub Meysydd Awyr
- Gwasanaethau Tân ac Achub y tu allan i'r DU
Mae'r ffurflen gais hon ar gael yn Saesneg a Chymraeg. Os derbyniwyd y ffurflen gais
hon gennych ac nid yw yn eich iaith ddewisol, galwch ni ar: 01443 232200.
A fyddech cystal â nodi os hoffech dderbyn gohebiaethau a chyfathrebiadau drwy gyfrwng
y Gymraeg neu'r Saesneg yn y dyfodol.
Ysgrifenedig

Saesneg

Cymraeg

Ar Lafar
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Adran 1 – Manylion Personol
Noder: Mae'n rhaid cwblhau pob adran o'r ffurflen gais hon yn llawn, os na fydd cwestiwn
yn gymwys chi, ysgrifennwch ‘DDIM YN BERTHNASOL’.
Teitl:

Cyfenw:

Enw Cyntaf:

Enw(au) Canol):

Cyfeiriad:

Cod
Post:
Rhif Ffôn Cartref:

Rhif Ffôn Symudol:

Rhif Ffôn Gwaith:

Cyfeiriad E-bost:*

*Sylwer yr anfonir pob gohebiaeth drwy law e-bost
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Adran 2 – Datganiad Troseddau
Mae’n ofynnol i chi ddatgan unrhyw ddedfrydau am droseddau sydd heb ddarfod o dan Ddeddf
Adsefydlu Troseddwyr 1974. Cynhwyswch droseddau a ddeliwyd gan Lys Barn, Gweithdrefnau
Disgyblu Gwasanaethau ei Mawrhydi ac unrhyw droseddau gyrru.
Sylwer: Os methwch â datgelu unrhyw ddedfrydau sydd heb ddarfod a adnabyddir ar ddyddiad
hwyrach, gallai hwn arwain at ddiswyddiad o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.
Ydych chi’n destun unrhyw ddedfryd droseddol sydd heb eto
Ydw
Nac Ydw
ddarfod o dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 ar hyn o
bryd?
Manylion y Drosedd (Troseddau):Troseddau, gan gynnwys dyddiad(au) y gollfarn

Dyfarniad (gan gynnwys dirwy(on) a dedfryd(au)):
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Adran 3 – Anghenion Cymorth
Rydym yn deall, mewn rhai achosion, (er enghraifft, dyslecsia), mae’n bosib y bydd angen
cymorth ychwanegol i alluogi ymgeiswyr i gyfranogi’n llawn yn y broses ddethol.
Os dymunwch gofnodi unrhyw ofynion cymorth, a fyddech cystal â nodi’r manylion isod. Os
byddai’n well gennych siarad ag aelod o’r Tîm Recriwtio ac Asesu, a fyddech cystal â ffonio
01443 232200.
Sylwer y gallai fod angen tystiolaeth gynhaliol a chyfarwyddyd gan weithiwr gofal iechyd
proffesiynol arnom i sicrhau ein bod yn darparu addasiadau priodol ac effeithiol.
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Adran 4 – Cyflogaeth
Cyflogaeth
Cyflogaeth Gyfredol
Gwasanaeth Tân ac Achub:
Lleoliad/Adran:
Rhif Gwasanaeth Staff:
Dyddiad Cychwyn gyda’r Gwasanaeth
Tân hwn:
Rôl Wreiddiol:
Rôl Gyfredol:
Cyfnod Rhybudd:
Sylwer: Dim ond os byddwch yn darparu tystiolaeth ddigonol o'ch cymhwyster Ymladdwr Tân y
medrwn dderbyn eich cais. Mae'n ofynol i chi nodi'r math o dystiolaeth yr ydych yn cyflwyno,
ticiwch y blwch (blychau) perthnasol.
Tystiolaeth o'ch Cymhwysedd
Dyddiad
Cymhwyster

Llythyr gan yr
Adran AD neu
Hyfforddi

Ymladdwr Tân
Cymwys SDdG
RhC neu uwch
Cyflogaeth Arall gyda Gwasanaethau Tân ac Achub
Gwasanaeth Tân ac
Lleoliad
Rôl
Achub
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chymhwysedd
swydd

Dyddiadau : Dyddiadau :
(O)
(i)
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Adran 4 – Cyflogaeth parhad.....
Cyflogaeth
Cyflogaeth System Ddyletswydd Ar Alwad / Rhan Amser
A oes gennych gytundeb eilaidd System Ar Alwad / Rhan
Amser?

Oes

Oes

GWASANAETH TÂN AC ACHUB
Gorsaf /ardal
Dyddiad cychwyn eich cyflogaeth System
Ddyletswydd Ar Alwad / Rhan Amser:
Gamn ddibynnu ar yr ardal, ydych chi’n
bwriadu parhau gyda’r cytundeb hwn os
cewch eich cyflogi gan GTADC?
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Adran 5 Sgiliau, cymwysterau, profiad
Matrics Sgiliau/Cymwysterau
Nodwch lefel y sgiliau/cymwysterau a enillwyd gennych a'u math.
Bydd angen tystysgrifau gwreiddiol Cyrsiau a Chymwysterau Gwasanaeth Tân ac Achub ar
gyfer y Cyfweliad.
Sgil/Cymhwyster

Oes/Nac Oes

Hyfforddiant Ymateb Argyfwng i Yrwyr (HYAG)

Oes

Nac Oes

Platfform Hydrolig (PH)

Oes

Nac Oes

Peiriant ag Ysgol ac Esgynlawr (PYE)

Oes

Nac Oes

Llinell Achub

Oes

Nac Oes

Gweithredydd Cwch

Oes

Nac Oes

Achub o Ddŵr

Oes

Nac Oes

Rheoli Digwyddiadau Lefel 1

Oes

Nac Oes

Gofal Trawma

Oes

Nac Oes

Iechyd a Diogelwch IOSH a NEBOSH

Oes

Nac Oes

Ymatebydd Meddygol Brys

Oes

Nac Oes

Tystysgrif Hyfforddi

Oes

Nac Oes

Asesydd/Gwirydd/Sicrwydd Ansawdd

Oes

Nac Oes

Pryd bydd angen adnewyddu eich
Cymhwyster Offer Anadlu?

Dyddiad

Rhowch fanylion am unrhyw sgiliau/profiadau perthnasol eraill.
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Lefel /Math

Adran 5 – Sgiliau, cymwysterau a phrofiadau parhad.
Profiadau Ychwanegol fel Ymladdwr Tân

Nodwch fanylion penodol o brofiadau o fewn y meysydd canlynol, lle bo’n briodol
Digwyddiadau Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Hyfforddiant Hyfforddwr

Asesydd/Gwirydd/Sicrhau Ansawdd
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Adran 6 - Cwestiynau a seilir ar gymhwysedd
Mae'r pedwar cwestiwn isod yn seiliedig ar fframwaith arweinyddiaeth y CCPT
(ynghlwm)
a gyhoeddwyd yn gynharach eleni ac a fydd yn disodli'r fframwaith ansawdd a
rheoleiddio.
Rhowch gymaint o fanylion â phosibl ynglŷn â'ch ymwneud personol ac unrhyw
ystyriaethau a wnaed.
Dylai’r enghreifftiau fod yn gysylltiedig â'r Gwasanaeth Tân.

Cwestiwn 1- Effaith bersonol
Sut rydych wedi datblygu eich hun? Darparwch enghraifft (enghreifftiau) manwl
yn disgrifio sut rydych chi wedi dysgu a datblygu eich sgiliau a’ch ymddygiadau.
(500 o eiriau ar y mwyaf)

9

Codi Ymwybyddiaeth – Lleihau Risg

D Doel 2019

Adran 6 – Cwestiynau a seilir ar gymhwysedd
Cwestiwn 2 - Arweinyddiaeth Ragorol
Nodwch adeg pan rydych chi wedi ymgymryd â rôl arweiniol i gyflawni tasg neu
amcan penodol.
Rhowch enghraifft benodol.
(500 o eiriau ar y mwyaf)
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Adran 6 – Cwestiynau a seilir ar gymhwysedd
Cwestiwn 3 - Darparu Gwasanaethau
Pa wasanaeth o safon uchel rydych chi wedi'i ddarparu a ddiwallodd anghenion
cwsmeriaid?
Rhowch un enghraifft benodol.
(500 o eiriau ar y mwyaf)
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Adran 6 – Cwestiynau a seilir ar gymhwysedd
Cwestiwn 4 – Effeithiolrwydd sefydliadol
Un o nodau GTADC yw gwella’r ddarpariaeth mewn perthynas â chydraddoldeb
ac amrywiaeth. Sut rydych chi wedi arloesi wrth gyfrannu at neu gyrraedd gôl
sefydliadau fel hyn?
Rhowch enghraifft fanwl.

(500 o eiriau ar y mwyaf)
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Adran 7 – Tystlythyrau
Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen gais, gwneir ymholiadau ynghylch tystlythyrau

gydag Adran Adnoddau Dynol eich Gwasanaeth Tân ac Achub cyfredol. Gofynnir am
fanylion yn ymwneud â thystiolaeth o’ch cymhwysedd, hyfforddiant a gyflawnwyd, a
throseddau disgyblaethol.
Felly, rydym yn eich argymell i hysbysu eich cyflogwr GTA cyn gynted â phosib am eich
bwriad i gychwyn y broses drosglwyddo hon.

Manylion Cysywllt eich Gwasanaeth Tân ac Achub Cyfredol
A fyddech cystal â darparu manylion cyswllt Adran Adnoddau Dynol eich Gwasanaeth Tân ac
Achub cyfredol.
Teitl:

Enw:

Cyfeiriad

Cod Post:
Rhif Ffôn:

Cyfeiriad
e-bost:
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Adran 8 – Ein Gwerthoedd
Mae ein Gwerthoedd yn diffinio'r hyn yr ydym yn credu ynddynt — ein rheolau craidd ydynt. O’u
diffinio, dylai'r gwerthoedd hynny sy'n bwysig i ni gael eu hadlewyrchu ym mhopeth y gwnawn.
Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru gyfres o werthoedd sy’n disgrifio sut rydym yn
gweithredu fel sefydliad. Pryd bynnag y byddwch yn dod i gysylltiad â GTADC fel aelod o’r
cyhoedd, yn bartner neu fusnes, neu aelod o staff, dylai’r gwerthoedd hyn fod yn amlwg bob tro.
Gofalgar
Byddwn yn ofalus a thosturiol, gan arddangos gofal ac empathi dros eraill.
Yn bwrpasol
Rydym yn ymroddgar i'r cymunedau lle'r ydym yn byw, yn gweithio ac yn ymweld â hwy. Rydym
yn ymroddedig i achub bywydau a gweithio mewn partneriaethau fel rhan annatod o'n cymunedau.
Yn ddisgybledig
Rydym yn glir ynghylch ein rolau ac yn gweithredu o fewn lefelau cymeradwy o ran awdurdod, o
fewn awyrgylch ddisgybledig. Ystyriwn taw hunan ddisgyblaeth yw'r ddisgyblaeth eithaf.
Yn rymus
Byddwn yn cofleidio newid, a gallwn newid neu gael ein newid. Rydym yn cyfranogi mewn
gweithgareddau grymus, gydag egni a brwdfrydedd, gan gyflawni effeithiolrwydd mawr.
Yn broffesiynol
Byddwn yn arddangos proffesiynoldeb ym mhopeth y gwnawn. Golyga hyn byddwn yn cyflawni ein
dyletswyddau mewn modd cymwys a dibynadwy, yn arddangos arbenigedd ym mhopeth y
gwnawn ac yn sicrhau ein bod ni’n dangos ymroddiad i'r safonau uchel a ddisgwylir gan
Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru bob adeg.
Yn hydwyth
Byddwn yn rhagdybio risg, lleihau effaith, ac yn adlamu'n ôl drwy fod yn hyblyg, esblygu a thyfu yn
wyneb newidiadau cythryblus. Byddwn yn parhau ac yn adfer yn gyflym yn wyneb amgylchiadau
heriol.
Yn barchus
Byddwn yn parchu ein gilydd a'r cymunedau yr ydym yn gwasanaethu. Mae hyn yn cynnwys trin
pobl yn deg, cydnabod gwahaniaethau ac adnabod cyfraniad ein cydweithwyr a'n cymunedau.
Yn ddibynadwy
Gellir dibynnu arnom i fod yn onest a geirwir.
Mae ein gwerthoedd yn adlewyrchu ideoleg graidd GTADC.

Yr wyf wedi darllen a deall Gwerthoedd Craidd y Gwasanaeth Tân ac
Achub ac rwy’n ymrwymo i fod yn weithredol wrth eu harfer a’u hyrwydd.
(Ticiwch y blwch).
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Adran 9 - Datganiad
1) Rwy’n cytuno y gall y wybodaeth sydd yn y ffurflen hon gael ei storio’n unol â’r Rheoliadau
Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Gweler ein polisi preifatrwydd ar dudalen ‘Gweithio i Ni’ ar
wefan GTADC.
2) Ar hyn o bryd rwy’n ymladdwr tân cymwys Llawn Amser ac mae gen i allu nofio a hyder dŵr
lefel sylfaenol a fydd yn fy ngalluogi i weithio’n ddiogel mewn sefyllfaoedd achub o’r dŵr (yn
unol â dyletswyddau statudol GTADC). Yn ogystal â hyn mae gen i drwydded yrru gyfredol
ac rwy’n fodlon gyrru Peiriannau Gwasanaeth tân yn ôl y gofyn.
3) Nid wyf yn perthyn i unrhyw Aelod nac Aelod a etholir ar y cyd o’r Awdurdod Tân na Phrif
Swyddog y Gwasanaeth Tân ac Achub hyd y gwyddwn i, ac os bydd gen i unrhyw
gwestiynau yn ymwneud â’r uchod byddaf yn cysylltu’n uniongyrchol â’r tîm Recriwtio.
Sylwer: Bydd cysylltu â Chynghorydd Etholedig neu weithiwr Awdurdod Tân ac Achub
yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol er mwyn hyrwyddo'r cais hwn neu ddarparu gwybodaeth
anwir/gamarweiniol o fewn y ffurflen hon yn eich diarddel rhag cael eich penodi. Neu os
byddwch yn cael eich penodi gallai eich gwneud yn agored i gael eich disgyblu a allai arwain at
eich diswyddo.
Cadarnhaf fy mod wedi cwblhau’r ffurflen gais hon, a hyd y gwn i, mae’r wybodaeth yr wyf wedi’i
darparu’n wir, yn gywir ac yn briodol.
Llofnodwyd:
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