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Llawlyfr Gwybodaeth i Gaplaniaid

Caplan y Gwasanaeth Tân ac Achub

Lluniwyd y llyfryn hwn i roi peth gwybodaeth i chi am
wasanaethau Caplan y Gwasanaeth Tân – gwasanaethau
sydd ar gael i bersonél ar bob lefel yn y Gwasanaeth Tân 
ac Achub.

Gwirfoddolwr di-dâl yw Caplan y Gwasanaeth Tân. Mae
ganddo ef/ganddi hi swydd llawn amser arall, ond gellir
galw arno/arni ar unrhyw bryd i ymateb i gais penodol am
wasanaeth. Nid oes yn rhaid i chi aros i’r caplan ymweld â’r 
Orsaf Dân. Os hoffech sgwrs gydag ef neu hi, am rywbeth 
sy’n eich poeni, gallwch gysylltu â’r Caplan dros y ffôn a 
threfnu i’w weld ef neu hi ar adeg ac mewn lle sy’n gyfleus 
i’r ddau ohonoch.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin
Cymru wedi bod yn ddigon ffodus i sicrhau gwasanaethau 
tri caplan, ac mae pob un ohonynt ar gael i bob aelod o’r 
Gwasanaeth.
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Beth yw Gwaith Caplan?

Mynychu Digwyddiadau

Yn aml, caiff Caplaniaid y Gwasanaeth Tân ac Achub eu
gwahodd i fynychu lleoliad tanau a digwyddiadau difrifol 
arall, yn enwedig os bu yna golledigion.

Ymweliadau

Mae pob Caplan yn ceisio ymweld â’r gorsafoedd yn eu
Gwasanaeth mor aml ag sy’n bosib. Mae rhai’n ymweld yn 
ystod oriau penodol ac ar ddyddiau penodedig. I eraill,
byddai hyn yn creu anhawster mawr, ac maent yn ymweld 
â’u gorsafoedd pan fod amser a chyfleoedd yn caniatáu.

Ond does dim dirprwyo os yw’r Caplan am ddod i 
adnabod y personél a dod yn adnabyddus iddynt yn eu 
tro. Yn syml, mae cael eu gweld o gwmpas y lle, a dod 
i adnabod cymaint o bobl ag sy’n bosib, bod yn wyneb 
cyfarwydd yn ystafell y wylfa, allan ar yr iard gorymdeithio, 
yn y swyddfeydd neu’r ffreutur, yn sicrhau pan elwir ar y 
Caplan i gyflawni gwasanaeth penodol eich bod o leiaf yn 
gwybod gyda phwy yr ydych yn delio.

Yn eu hanfod, amcan y niferus gysylltiadau a sgyrsiau
anffurfiol yw meithrin perthynas a’i gwneud hi’n hawdd i’r 
bobl sydd eisiau mynd ato ef/ati hi i drafod rhywbeth sy’n 
eu poeni. Mae’n well gan lawer o bobl drafod materion o’r 
fath gyda rhywun sy’n hollol ddieithr, a nod pob caplan yw 
bod ar gael i holl bersonél y Gwasanaeth.
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Cwnsela

Mae pob Diffoddwr Tân yn ymwybodol y gallent wynebu
sefyllfa o berygl a thrallod mawr ar unrhyw adeg. Mae’r
ddelwedd macho o ddiffoddwr tân, sydd wedi arfer ag 
unrhyw argyfwng, waeth pa mor arswydus, yn un y mae 
mwyafrif personél y Gwasanaeth yn ei adnabod fel myth 
a grëwyd gan y cyfryngau. Y gwirionedd yw ein bod ni’n 
fodau dynol, ac mae’r pethau yma’n medru effeithio arnom 
hyd lefel dyfnaf ein henaid, ac oherwydd eu bod yn rhan 
hanfodol o’r rheswm pam fod y Gwasanaeth Tân ac Achub 
yn bodoli, mae’n rhaid i bob un ohonom ddod o hyd i 
ffyrdd o ymdopi â nhw.

Mae’r Caplaniaid yno i fod yn rhan o’r system cefnogi
personél. Ni fuasent yn hawlio fod ganddynt wellhad i
drawma, ond byddent yn hawlio eu bod yn adnodd a ellid 
ac a ddylid ei ddefnyddio.

Os oes yna ffyrdd y buasai gwasanaethau’r Caplan o fudd 
i chi yn hyn o beth, mae ef neu hi yno i helpu. Cedwir y 
cyfrinachedd llymaf bob amser. Yn wir, does dim angen i 
unrhyw un wybod eich bod wedi siarad ag ef neu hi. Sail 
yr holl gwnsela a gynigir gan y Caplan yw cyfeillgarwch 
a gwrando, ac mae’r ddau’n galw am sensitifrwydd i, a 
pharch at y person arall, ac maent wedi eu gwreiddio yn yr 
Efengyl Gristnogol.
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Gwasanaethau Bugeiliol Eraill

Mae’r Caplan ar gael bob amser i ymweld â phersonél y
Gwasanaeth sydd yn yr ysbyty neu’n dioddef argyfwng yn 
y cartref. O bryd i’w gilydd, gofynnir i Gaplaniaid gyflawni 
gwasanaethau bugeiliol a gweinidogaethol eraill i aelodau 
o’r Gwasanaeth, ac mae hyn yn gwbl naturiol. Gyda 
golwg ar achlysuron megis priodasau, bedyddiadau ac 
angladdau, mae’r Caplaniaid bob amser yn ofalus i sicrhau 
bod eu gwasanaethau’n cael eu rhoi wedi ymgynghori 
gyda gweinidogion neu offeiriaid y plwyf, a bydd eu 
hawliau a’u breintiau yn hyn o beth yn cael eu hystyried 
bob amser cyn gwneud unrhyw drefniadau pendant.

Ond wedi dweud hyn, os oes gennych broblem neu 
gwestiwn yn ymwneud â phriodas, bedydd neu angladd, 
mae croeso i chi siarad â’r Caplan, a fydd yn medru eich 
cynghori am y camau priodol i’w cymryd. Gan amlaf, mae 
gweinidogion neu offeiriaid y plwyf yn fwy na bodlon i 
Gaplaniaid y Gwasanaeth gyfranogi, ond mae’n bwysig 
ymgynghori â nhw cyn gwneud unrhyw drefniadau.
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Atgyfeiriadau
Un peth sy’n gyffredin i holl Gaplaniaid y Gwasanaeth 
Tân ac Achub yw’r ymwybyddiaeth fod yna gyfyngiadau 
i’r cymorth y gall unrhyw un ohonynt ei roi mewn unrhyw 
sefyllfa benodol. Mae’r holl Gaplaniaid bron yn gweithredu 
rhyw fath o system atgyfeirio, lle gellir atgyfeirio pobl sy’n 
dod ato ef/ati hi at bobl eraill y maent yn ymwybodol o’u 
harbenigedd.

Fodd bynnag, mae’r fath atgyfeirio yn cael ei wneud gyda 
chaniatâd hollol y person dan sylw. Fel y dywedwyd 
droeon, nid yw atgyfeirio rhywun at drydydd person yn 
arwydd o fethiant Ac eto, ni ellir gorbwysleisio fod yna 
gyfrinachedd hollol parthed â sgyrsiau gyda’r Caplan, a 
fydd yn ceisio cynnig cefnogaeth fugeiliol i bawb.

Ôl-nodyn
Efallai bydd yr hyn yr ydych wedi’i ddarllen yn y llyfryn 
hwn yn eich arwain i gredu bod y Caplan yno ar gyfer 
problemau ac anawsterau’n unig, ond nid felly y mae. Mae 
ef/hi yn ymfalchïo fel yr ydych chi yn holl lwyddiannau, 
dyrchafiadau, dyweddiadau, gwyliau, hobïau a’r profiadau 
gwaith beunyddiol sy’n rhan o’ch bywyd yn y Gwasanaeth.

Mae’n fraint gan y Caplan fod yn rhan o deulu’r 
Gwasanaeth Tân ac Achub, a chael cyfrannu at ansawdd 
ei fywyd. 

Mae’r Caplan yma i chi!
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I Bawb yn Ddieithriad

Pan fod y Caplan yn ymweld â Gorsaf, efallai bod rhai’n 
tybio ei fod yn ymddiddori’n bennaf yn y bobl o’i enwad 
ei hun. Efallai bod rhai’n ochelgar hyd yn oed, oherwydd 
nad ydynt fel arfer yn mynychu’r Eglwys ac nad ydynt 
yn grefyddol iawn, ei fod ef neu ei bod hi eisiau gorfodi 
crefydd arnynt os nad ydynt yn ofalus! Does dim 
ymhellach na’r gwir.

Mae’r Caplan yno gyda gofal dros bawb yn ddieithriad.
Gall Caplan fod yn Anglicanaidd neu’n Offeiriad Pabyddol, 
yn weinidog o draddodiad E.U.Dd, Methodistaidd, 
Presbyteraidd, Bedyddwyr, Annibynnol neu draddodiad 
arall, ond fel Caplan nid yw ef/hi yn unrhyw un o’r uchod.

Gwasanaethu Gweithlu Amrywiol

Yn ein cymdeithas amlddiwylliannol ac aml ffydd, mae’r
Caplan yn ymwybodol iawn fod yna bobl o draddodiadau
crefyddol eraill, er enghraifft Iddewiaeth ac Islam, ac mae
ef neu hi’n sensitif i hynny. Ond, mae ef/hi yno oherwydd 
ei gredo ef/ei chredo hi fod pobl yn bwysig waeth pwy 
ydynt, beth ydynt, neu beth yw eu credoau penodol, 
boed nhw’n aelodau o Eglwys ai pheidio. Mae ef/hi yna 
i rannu pryderon, diddordebau, problemau a chyfleoedd 
personél Gwasanaeth Tân ac Achub yn eu bywydau yn y 
gwaith. Uwchlaw popeth, mae ef/hi yno i wneud cyfraniad 
cadarnhaol at fywyd a lles pawb sy’n ymwneud â’r 
Gwasanaeth.
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“Ynddo ond nid ohono”

Yn aml, dywedir fod y Caplan “yn y Gwasanaeth ond nid
ohono”. Yn syml, mae hyn yn golygu er y gellir gweld y
Caplan o gwmpas yr orsaf, yn y ffreutur neu’r swyddfeydd 
neu yn rhywle arall (ac i’r graddau hynny mae ef 
ynddo), mae ef neu hi’n annibynnol o strwythur rheng y 
Gwasanaeth (ac felly nid yw ohono).

Yn naturiol, mae Caplaniaid yn dueddol o uniaethu â’r
Gwasanaeth Tân ac Achub mae’n ymwneud ag ef, a gellir 
ei weld ar achlysuron swyddogol sy’n ymwneud yn agos 
iawn ag ef, ond fel Caplan mae’n aros yn annibynnol bob 
amser.

Fel hyn ddylai fod, oherwydd mae’r Caplan ar gael i bawb, 
waeth beth fo eu rheng. Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub 
wedi sylweddoli gwerth y fath benodiad ers amser maith.
Mae’r Caplan yno i fod yn ffrind i bawb, yn rhywun sy’n 
barod i wrando a chefnogi pobl ar bob lefel, ac ym mhob 
math o amgylchiadau. Dyma pam mae’n bwysig fod y 
Caplan yn aros tu allan i’r strwythur rheng ffurfiol.

Er na chaiff y Caplaniaid eu penodi’n swyddogol i’r
Gwasanaeth Tân ac Achub, mae yna deimlad lle mae ei
statws ef/hi yn fwy tebyg i westai gwahoddedig, ac ni 
fuasai’r Caplaniaid yn dymuno i hyn fod yn wahanol.
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Tîm y Caplaniaid
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru

Y Parchedig Ganon Illtyd Protheroe, Caplan
Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion

Y Ficerdy, Lôn Millbank, Tre Ioan,
Caerfyrddin. SA31 3BW.

Ffôn: 01267 236805
Ffôn Symudol: 07866 492911
E-bost: parch.rhys@gmail.com

Y Parchedig Mark T Beaton, Caplan Powys

Y Rheithordy, Lôn yr Ysgol, Maesyfed,
Llanandras, LD8 2SS.

Ffôn: 01544 350342
Ffôn Symudol: 07766 059854
E-bost: mark.beaton@tesco.net







www.tancgc.gov.uk

facebook.com/mawwfire @mawwfire

Caplaniaid I’r Gwasanaeth Tân
Llawlyfr Gwybodaeth i Gaplaniaid

JR
00

63
Gwasanaeth Tân ac Achub

Canolbar th a G orllewin C ymru

Mid and West Wales
Fire and Rescue Service


