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Cynlluniwyd y llyfryn hwn i egluro’r profion 
asesu ymarferol sy’n rhan o’r broses ymgeisio 
i ddod yn Ddiffoddwr Tân Llawn Amser yng 
Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru.

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio’r bobl orau i 
weithio gyda ni ac i gefnogi ein cymunedau.

Neilltuwch ychydig o amser i ddarllen hwn, 
oherwydd cafodd ei ysgrifennu i’ch helpu chi. 
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PRAWF 
BLÎP CAER
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Prawf ffitrwydd aml-gam yw’r prawf blîp, sy’n gofyn i 
chi redeg/gerdded 20 metr yn ôl ac ymlaen yn unol â’r 
blipiau.

SAFONAU GWASANAETH TÂN AC ACHUB CANOLBARTH A 
GORLLEWIN CYMRU 
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn defnyddio’r prawf 
hwn i asesu a all yr unigolyn dan sylw gyflawni’r safon ofynnol genedlaethol ar gyfer 
gallu aerobig. Lefel 8.8 yw’r safon ofynnol y mae disgwyl i’r unigolyn ei chyflawni ar 
gyfer y prawf ffitrwydd aml-gam. I rai, bydd y lefel hon yn brawf uchafswm, sy’n golygu y 
bydd yn mynd â chi at derfyn eich ffitrwydd.

SUT Y MAE’R PRAWF YN CAEL EI GYNNAL
Cyn y prawf, byddwch yn cael disgrifiad llawn o’r prawf, a fydd yn esbonio’r hyn a 
ddisgwylir.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn defnyddio system 
3 rhybudd yn ystod y prawf. Os na fyddwch yn cyrraedd y man cychwyn cyn y blîp, 
rhoddir eich rhybudd cyntaf i chi. Os na fyddwch yn cyrraedd y man cychwyn am yr 
eildro yn olynol cyn y blîp, rhoddir ail rybudd i chi. Yn olaf, os na fyddwch yn cyrraedd y 
man cychwyn am y trydydd tro’n olynol cyn y blîp, byddwch yn cael eich tynnu’n ôl o’r 
prawf ac ni fyddwch wedi cyrraedd y safon ofynnol.

Fodd bynnag, os byddwch, ar ôl cael rhybudd, yn llwyddo i adennill tir a dal i fyny â’r 
blîp, bydd eich rhybuddion yn cael eu hailosod i sero. Dim ond 3 rhybudd yn olynol a 
fydd yn arwain at gael eich tynnu’n ôl o’r prawf a’i fethu.

Yn olaf, mae’n bwysig deall, byddwch yn methu’r prawf yn awtomatig, ni waeth pa 
rybuddion a gawsoch yn flaenorol, os na fyddwch yn cwrdd â’r blîp y tro olaf y byddwch 
yn rhedeg (lefel 8/8).
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Y PRAWF   
GOFOD AMGAEEDIG

I gyflawni’r prawf hwn yn llwyddiannus. bydd angen 
i chi gyfuno hyder, ystwythder a stamina i ddilyn y 
llwybr cropian o fewn yr amser penodedig.
MANYLION Y PRAWF
1. Bydd gofyn i chi ddilyn llwybr cropian mewn ystafell dywyll.
2. Byddwch yn dechrau’r prawf gan wisgo masg wyneb gyda golwg glir.
3. Gan ddefnyddio eich dwylo i deimlo eich ffordd o gwmpas, dylech wneud eich 

ffordd ar hyd y llwybr cropian nes i chi gyrraedd yr asesydd yn y pen arall. Dim ond 
un ffordd sydd ar hyd y llwybr cropian: ymlaen, i’r chwith, i’r dde, i fyny neu i lawr, ac 
nid oes DIM drysau i’w hagor.

4. Bydd yn rhaid i chi eich gostwng eich hun o’r lefel uchaf i’r lefel isaf, a rhaid gwneud 
hynny gan lanio â’ch traed gyntaf.

5. Pan gyrhaeddwch yr asesydd yn y pen arall, bydd yn eich stopio, yn stopio’r oriawr 
amseri ac yn dweud “TIME OFF”. Bydd wedyn yn gosod gorchudd dros eich 
mwgwd wyneb, yn eich troi o gwmpas, ac yn dweud wrthych am ddychwelyd ar 
hyd y llwybr yr ydych newydd ei gymryd. Byddwch yn cael y gorchymyn “3-2-1-
GO”, bydd y oriawr amseri yn cael ei hailgychwyn a bydd yr hyfforddwr yn dweud 
“TIME ON”.

6. Dylech gwblhau’r prawf heb beryglu eich diogelwch na’ch lles. Bydd eich amser yn 
dechrau cyn gynted ag y byddwch yn mentro ar hyd y llwybr cropian, ac yn dod i 
ben pan fyddwch yn dod allan ohono.

7. Byddwch yn gwybod eich bod wedi cyrraedd y diwedd gan y bydd yr asesydd yn 
eich tapio ar eich pen ac yn dweud STOP.

8. Gallwch eich tynnu eich hun yn ôl o’r prawf ar unrhyw adeg trwy weiddi “STOP 
THE TEST”, neu, os bydd y swyddogion diogelwch o’r farn eich bod yn dioddef yn 
ormodol, byddant yn eich tynnu’n ôl o’r prawf gan roi rheswm dros eu penderfyniad.
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Y PRAWF  
CARIO CYFARPAR

I gwblhau’r prawf yn llwyddiannus, bydd angen i chi 
gyfuno dygnwch, cryfder rhan uchaf ac isaf y corff a 
chydsymudiad, a chwblhau’r prawf o fewn yr amser 
penodedig.
MANYLION Y PRAWF
Byddwch yn cario cyfarpar ar hyd y cwrs, gan symud rhwng y ddau gôn, sy’n cwmpasu 
pellter o 25 metr. Mae’r eitemau wedi’u gosod yn y drefn y dylech eu defnyddio. Dyma’r 
llinell dechrau a gorffen. 

1. Byddwch yn dechrau ar y llinell hon, gan ddal yr olwyn biben wrth lefel canol eich 
corff.

2. Rhaid i chi redeg y biben i’r ail gôn a’i gosod i lawr.
3. Yna rhedwch yn ôl i’r dechrau a chodi’r ddwy dorch o biben wrth y dolenni.
4. Cariwch nhw ar hyd y cwrs 4 gwaith.
5. Yna bydd yn rhaid i chi godi’r dorch sengl o biben gludo wrth y lugiau canol a’i 

chario ar lefel y frest ar hyd y cwrs unwaith, i lawr i’r ail gôn, a’i gosod ar y llawr, ac 
yna redeg ar hyd y cwrs deirgwaith yn ôl i’r dechrau.

6. Yna bydd yn rhaid i chi godi a chario’r biben sugno a’r fasged i fyny ac i lawr y cwrs 
4 gwaith, a’u rhoi ar y llawr lle y dechreuwyd y dasg.

7. Yna bydd yn rhaid i chi redeg ar hyd y cwrs 4 gwaith.
8. Yn olaf, bydd yn rhaid i chi godi a chario’r barbwysau ar hyd y cwrs 4 gwaith.

Bydd eich amser yn dechrau pan glywch “3-2-1- GO!!” A bydd yn stopio pan fyddwch 
yn croesi’r llinell derfyn gyda’r barbwysau. Nid oes rhaid i chi gofio’r drefn gan y bydd yr 
asesydd yn eich tywys.

RHAID I CHI BEIDIO Â RHEDEG wrth gario’r cyfarpar, heblaw’r biben ddŵr ar y 
dechrau – fodd bynnag, DYLECH REDEG bob tro arall pan nad ydych yn cario cyfarpar.
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PRAWF DRINGO  
YSGOL (RHAN 1)

I gwblhau’r prawf yn llwyddiannus, bydd angen i chi 
ddangos hyder wrth ddringo’r ysgol, gan ddefnyddio’r 
dechneg clo coes gywir, a dod i lawr yr ysgol yn y modd 
cywir, fel y dangoswyd gan yr hyfforddwr.

TEST DETAILS
1. Bydd gofyn i chi ddringo’r ysgol i oddeutu dwy ran o dair o’i huchder – bydd yr 

hyfforddwr yn rhoi’r gorchymyn i chi stopio.
2. Yn y fan hon, cewch gyfarwyddyd i wneud clo coes, fel y dangoswyd yn flaenorol gan 

yr hyfforddwr, rhyddhau eich dwylo o’r ysgol, estyn eich breichiau i’r ochr, edrych i 
lawr tuag at yr hyfforddwr, a gweiddi nifer y bysedd y mae wedi eu codi.

3. Yna, byddwch yn cael cyfarwyddyd i ddod i lawr yr ysgol. I gyflawni hyn bydd yn 
rhaid i chi ailafael yn gywir yn ffyn yr ysgol, camu i fyny allan o’r clo coes, a dod i 
lawr i’r llawr. Dylech gyflawni’r dasg hon mewn modd diogel, o dan eich rheolaeth, 
fel y manylir gan yr hyfforddwyr. Byddwch yn gwisgo harnais corff llawn, a byddwch 
ynghlwm wrth ddyfais atal cwymp trwy gydol yr asesiad. Cyn dechrau’r prawf, bydd 
hyfforddwr yn dangos yr asesiad o’r dechrau i’r diwedd, gan egluro’r holl bwyntiau 
perthnasol, fel a ganlyn:
• Mae hon yn un o ysgolion 13.5 metr y Gwasanaeth Tân, dyma ffyn yr ysgol, dyma 

ochrau’r ysgol a gelwir hwn yn drawst Jac. (Nodwch i’r myfyrwyr)
• Sylwch nad y trawst jac yw’r cam cyntaf ar yr ysgol, na’r cam olaf oddi ar yr ysgol.
• Wrth ddod i lawr, byddwch yn cael eich cyfrif i lawr 3, 2, 1 gan aelod o staff nes i 

chi gyrraedd y ddaear.
• Dylech ddechrau trwy ddefnyddio eich dwy law i afael yn y ffon, a hynny ar lefel 

eich ysgwydd. Lle mae rhannau o’r ysgol yn gorgyffwrdd, dim ond un ffon ar yr 
ysgol y dylid gafael ynddi, sef y ffon agosaf atoch. Dylid gafael yn y ffon trwy osod y 
bysedd ar ei phen gyda’r bodiau oddi tani.

• Wrth ddringo i fyny ac i lawr yr ysgol, bydd eich braich chwith yn symud gyda’ch 
coes chwith, a’ch braich dde yn symud gyda’ch coes dde.

• Pan gyrhaeddwch yr uchder gofynnol, bydd yr hyfforddwr yn rhoi’r gorchymyn 
“REST”. Yn y fan hon dylech stopio a sicrhau bod y ddwy droed ar yr un ffon a’r 
ddwy law ar yr un ffon.
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PRAWF DRINGO  
YSGOL (RHAN 2)

Ar orchymyn yr hyfforddwr, rhaid i chi gyflawni clo coes 
trwy osod un o’ch traed trwy’r ysgol, a hynny rhwng yr ail 
a’r drydedd ffon uwchben lle mae eich traed wedi’u lleoli 
ar hyn o bryd, a rhoi blaen eich esgid yn ôl dros y ffon 
wreiddiol (os gwelwch fod eich traed yn rhy fawr i’w rhoi 
yn ôl dros y ffon, yna dylech roi eich sawdl ar y ffon yn 
lle.) Ar ôl cyflawni hyn, rhaid i chi gamu i lawr un ffon â’ch 
coes arall.

• Yn y fan hon, cewch gyfarwyddyd i dynnu eich dwylo oddi ar y ffyn ac ymestyn eich 
breichiau. Bydd yr hyfforddwr yn gofyn i chi “how many fingers am I holding up”, a 
bydd yn rhaid i chi edrych o’ch cwmpas a nodi’r rhif cywir, a’i fynegi i’r hyfforddwr.

• Pan fydd yr hyfforddwr yn fodlon, bydd yn eich gorchymyn i gamu allan o’r clo coes. 
Byddwch yn gwneud hyn trwy gamu yn ôl i fyny un ffon, datgysylltu clo blaen eich 
troed neu eich sawdl, a dod â’ch coes yn ôl trwy’r ysgol er mwyn dod yn ôl i’ch safle 
gwreiddiol, gyda’r ddwy droed ar yr un ffon a’r ddwy law ar yr un ffon.

• Yna, byddwch yn cael cyfarwyddyd i ddod i lawr yr ysgol. Wrth ddod i lawr, byddwch 
yn clywed y gorchymyn ‘PAWLS. STEP IN.’ Yn y fan hon dylech fod yn fwy gofalus, 
gan y byddwch yn agosáu at orgyffyrddiad rhwng adrannau’r ysgolion. Dylech deimlo 
am y gorgyffyrddiad â’ch traed. Peidiwch â drysu rhwng y gorchymyn hwn a PAUSE!

• Ni ddylech, ar unrhyw adeg yn ystod yr asesiad hwn, ddefnyddio ochrau’r ysgol er 
mwyn ei dringo, dod i lawr neu gynnal eich pwysau wrth gamu i mewn neu allan o’r 
clo’r coes.

• Er mwyn sicrhau eich bod yn deall y weithdrefn gywir ar gyfer cyflawni clo coes, bydd 
yr hyfforddwr hefyd yn dangos sut y mae gwneud clo coes, a hynny ar lefel isel.

• Bydd pob ymgeisydd yn cael ei alw ymlaen, yn ei dro, i ymarfer y clo coes ar lefel isel 
cyn dechrau’r prawf.
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PRAWF SYMUD UNIGOLYN  
WEDI’I ANAFU

I gyflawni’r prawf yn llwyddiannus, bydd angen i chi 
gyfuno cydsymudiad a chryfder rhan uchaf a rhan isaf 
y corff, ynghyd â chwblhau’r prawf o fewn yr amser 
penodedig.

MANYLION Y PRAWF
1. Defnyddiwch eich dwy law i afael yn dynn yn y ddolen ar gefn pen y dymi.
2. Gan gadw eich corff yn unionsyth a’ch cefn yn niwtral, codwch y dymi fel y gallwch 

sythu eich cefn wrth gadw eich coesau wedi eu plygu.
3. Llusgwch y dymi o’r côn cyntaf i’r llinell derfyn, gan gerdded am yn ôl ar hyd y llwybr 

30 metr o hyd.
4. Bydd yr asesydd yn eich tywys, felly ni fydd angen i chi droi eich pen i edrych am y 

corneli. “BYDD YR ASESYDD YN DWEUD WRTHYCH PRYD I DROI.”
5. Cyn i’r prawf ddechrau, bydd yr hyfforddwr yn rhoi arddangosiad byr i chi o’r dechneg 

sy’n ofynnol.
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PRAWF EFELYCHU  
CODI YSGOL

I gwblhau’r prawf yn llwyddiannus, bydd angen i chi 
gyfuno cydsymudiad a chryfder rhan uchaf ac isaf y corff 
i godi’r ysgol i’r uchder gofynnol a’i gostwng yn ddiogel o 
dan reolaeth. Bydd y crud wedi’i LWYTHO â phwysau 15 
kg i roi cyfanswm pwysau codi o 30kg.

MANYLION Y PRAWF
1. Dechreuwch godi’r ysgol trwy afael ynddi â’ch cledrau yn wynebu i fyny.
2. Gan blygu eich pengliniau ychydig (os oes angen) a chadw eich cefn yn syth, codwch 

y bar i safle niwtral.
3. Gan ddefnyddio eich breichiau yn unig, codwch y bar i lefel eich brest.
4. Ar y pwynt hwn, dylech newid eich arddyrnau trwy gylchdroi eich arddyrnau 180˚  i 

fod mewn safle pwyso.
5. Pwyswch y bar i fyny i gyrraedd y marc ar 182 cm mewn un symudiad parhaus.
6. Ar orchymyn yr hyfforddwr, bydd y bar yn cael ei ostwng o dan reolaeth,  

yn ôl i’w orffwysfan.
7. Cadwch eich dwylo y tu mewn i fan codi’r bar.
8. Rhaid i chi beidio â sgwatio i lawr a defnyddio eich coesau i ddechrau codi.
9. Rhaid i chi wisgo menig i gyflawni’r prawf.
10. Bydd y swyddog diogelwch yn eich cynorthwyo wrth i chi godi’r ysgol,  

os bydd angen.
11. Yn gyntaf, byddwch yn ymarfer gyda 5 kg ar y crud, sy’n cyfateb i gyfanswm o 20 kg, 

yna bydd yr hyfforddwr yn ychwanegu’r 10 kg ychwanegol i roi cyfanswm pwysau’r 
prawf, sef 30 kg.

12. Gallwch godi’r bar o unrhyw le yn y parth codi sydd wedi cael ei farcio.
13. Cyn i’r prawf ddechrau, bydd yr hyfforddwr yn rhoi arddangosiad byr i chi o’r dechneg 

sy’n ofynnol.
14. Os gwelir bod yr ymgeisydd yn cael trafferth ac nad yw’n debygol o godi’r pwysau 

gofynnol, bydd yr hyfforddwr yn camu i mewn ac yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd 
y bydd yn ei gynorthwyo i godi’r pwysau. Bydd hyn yn cael ei gofnodi fel ymgais 
aflwyddiannus. Ni chaniateir unrhyw ymdrechion pellach.
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Y PRAWF  
CYDOSOD CYFARPAR

I gyflawni’r prawf hwn yn llwyddiannus, bydd angen i chi 
gydosod ac yna ddadgydosod pwmp cludadwy, yn unol 
â’r dull a ddisgrifir, a hynny o fewn yr amser penodedig.

MANYLION Y PRAWF
1. Cyn dechrau eich prawf, bydd yr hyfforddwr yn arddangos sut i gydosod ac yna 

ddadgydosod y cyfarpar, ac un rhoi sylwebaeth ar hyn.
2. Pan fydd yr uned wedi cael ei rhoi at ei gilydd yn gyflawn ac yn gywir, yn unol â’r 

cyfarwyddiadau a’r diagramau, bydd y stopwatsh yn cael ei hoedi a bydd cyfanswm 
eich amser cydosod yn cael ei nodi.

3. Yna cewch eich cyfarwyddo i ddechrau dadgydosod uned.
4. Byddwch yn cael y gorchymyn “3-2-1-GO”, bydd y stopwatsh yn cael ei hailddechrau 

yna dylech ddechrau dadgydosod yr uned yn y drefn arall, gan osod pob eitem yn ôl 
ar y bwrdd yn y safle dynodedig. Pan fyddwch wedi cwblhau’r gwaith dadgydosod, 
dywedir “STOP” wrthych a bydd eich amser yn cael ei gofnodi.

5. Dylid gwneud yr holl edau a chysylltiadau’n gywir, a dylech wylio rhag croesi edau 
rhan Rhif 2. Os byddwch yn gwneud camgymeriad, dywedir STOP wrthych a bydd yr 
hyfforddwr yn eich cyfeirio at y lluniau ar y bwrdd gerllaw. NI FYDD y stopwatsh yn 
cael ei stopio os byddwch yn gwneud camgymeriad.
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PRAWF  
ESTYN YSGOL  

Bydd gofyn i chi gynnal prawf sy’n efelychu estyn un o 
ysgolion 13.5m y Gwasanaeth Tân o lawr cyntaf i ail lawr 
adeilad. I gwblhau’r prawf yn llwyddiannus, bydd angen i 
chi gyfuno cydsymudiad a chryfder rhan uchaf y corff, a 
gwneud yr ymdrech ddiogel fwyaf posibl ar y lein estyn 
gan gwblhau’r dasg o fewn yr amser penodedig.

MANYLION Y PRAWF
1. Gafaelwch yn gadarn yn y lein estyn, a hynny wrth lefel eich pen neu’n uwch.
2. Gan ddefnyddio dull llaw-dros-law, tynnwch i lawr ar y lein, bydd crud y gweithredwr yn 

codi.
3. Caniateir i chi ddefnyddio pwysau eich corff, ond rhaid i chi gadw’r ddwy droed mewn 

cysylltiad â’r llawr bob amser. Parhewch fel hyn nes bod y crud yn cyrraedd pen y ffrâm.
4. Codwch y crud cyn gyflymed â phosibl i ben y ffrâm. Ar y pwynt hwn, dylech ysgogi 

atalfar yr efelychydd. Er mwyn ysgogi atalfar yr efelychydd, rhaid i chi godi’r crud nes 
bod y mecanwaith yn ymgysylltu (gyda sŵn clicio).

5. Yna gallwch ostwng y crud i lawr i un o ffyn yr ysgol, lle y bydd yn gorffwys yn 
ddiogel. Er mwyn datgysylltu’r atalfarrau ar yr efelychydd, rhaid i chi godi’r crud 
oddi ar y ffon nes bod y mecanwaith yn clicio. Yna bydd system yr atalfarrau wedi’i 
datgysylltu, a gallwch ostwng y crud i’r llawr, gan ddefnyddio’r dull llaw-dan-law, nes 
bod y crud yn cyrraedd y gwaelod.

6. Peidiwch â gadael i’r crud blymio.
7. Ni chewch eich amseru yn ystod y rhan o’r prawf lle y bydd y crud yn disgyn
8. Caniateir i chi gael cymorth gan y swyddog diogelwch yn ystod y rhan o’r prawf lle y 

bydd y crud yn disgyn, ac ni fyddwch yn cael unrhyw gosb am hyn.
9. Bydd yr amser yn dechrau cyn gynted ag y byddwch yn tynnu ar y lein, a bydd yn 

stopio pan fydd y crud yn cyrraedd y brig. Os byddwch yn teimlo ar unrhyw adeg fod 
yr efelychydd yn rhy drwm i chi barhau i symud yn ddiogel, neu os na fydd eich gafael 
yn rhoi rheolaeth ddigonol, dylech dynnu sylw’r swyddog diogelwch, ac ysgogi atalfar 
yr efelychydd. Ond bydd eich amser yn cael ei nodi fel Ddim wedi Gorffen y prawf.
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