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NID OES Y FATH BETH Â 
DIFFODDWR TÂN ‘ARFEROL’ 

chwilio am ddiffoddwyr tân rhan  
amser mewn gorsafoedd tân  

ledled Gogledd Cymru

HELPU I GADW  
YMWELWYR YN DDIOGEL 

miloedd yn dysgu am bwysigrwydd  
profi larymau mwg yn rheolaidd  

yn ystod digwyddiad ar draws  
y rhanbarth yr haf hwn

LANSIO’R CADETIAID TÂN 
CENEDLAETHOL YNG NGOGLEDD 
CYMRU  
cynllun addysgol newydd i bobl ifanc  
rhwng 11-18 oed i helpu i ddatblygu  
sgiliau dinasyddiaeth a chyfle i ennill 
cymwysterau achrededig cenedlaethol

Y TÎM CYMORTH CYMUNEDOL  
YN DATHLU BLWYDDYN 
y fenter 'codymau yn y cartref'  
yn mynd o nerth i nerth

 Bwletin Chwarterol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru



Mae’r fenter a sefydlwyd yng 
Ngogledd Cymru i fynd at 
drigolion sydd wedi cael codwm 
yn y cartref yn parhau i fynd o 
nerth i nerth.

Yn Awst 2016 cydweithredodd 
y gwasanaethau argyfwng 
yng Ngogledd Cymru a lansio 
menter newydd wedi ei hanelu at 
amddiffyn pobl yn eu cartrefi.

Y llynedd fe aeth y Tîm Cymorth 
Cymunedol at 640 o gwympiadau di-anaf 
a 96% o’r amser mae hyn wedi golygu 
nad oedd angen i ambiwlans argyfwng 
fynychu, gan ryddhau dros 900 awr i 
barafeddygon fedru mynychu argyfyngau 
eraill.

Cychwynnodd y peilot yng Nghonwy a 
Sir Ddinbych cyn ei ymestyn i Sir y Fflint 
a Wrecsam yn ystod cyfnod o bwysau 
ychwanegol yn ystod y gaeaf.

Nod y fenter yw lleihau’r nifer o bobl 
sydd angen mynd i’r ysbyty o ganlyniad i 
gwympo, gan leihau’r pwysau a’r galw ar 
wasanaethau ambiwlans a meddygol.

Mae’r tîm yn cynnwys aelodau staff wedi 
eu hyfforddi’n llawn, wedi eu recriwtio o 
Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
sydd â’r gallu i ddarparu gwasanaeth 
rhagorol a gwell profiad i gleifion.

Meddai Stuart Millington, Uwch Swyddog 
Diogelwch Tân gyda Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru: “Rydym yn hapus 
iawn gyda sut mae’r fenter hon wedi 
datblygu dros y 12 mis diwethaf, ac yn 
falch bod ein tîm wedi medru cynorthwyo 
mwy na 600 o bobl heb orfod galw 
ambiwlans allan.

                 “  Mae manteision gweithio gyda 
gwasanaethau argyfwng a 
chyhoeddus eraill yn amlwg,  
o ran arbedion ariannol ac o  
ran cyflenwi gwell gwasanaethau 
i’n cymunedau.

“ Trwy ymateb fel tîm arbengol i 
gwympiadau di-anaf fel hyn, rydym 
yn gobeithio lliniaru peth o’r pwysau 
hwnnw, ynghyd â darparu gwasanaeth 
llawer gwell.

“Yn ystod y peilot, cafodd y tîm 
hyfforddiant gan Heddlu Gogledd Cymru 
ar sut i chwilio am bobl sydd ar goll o’u 
cartrefi ynghyd â chynnig cyngor ar atal 
troseddau pan roeddem yn yr eiddo.”

Dywedodd Mark Timmins, Arweinydd 
Cydweithredu’r Tri Gwasanaeth yng 
Ngogledd Cymru gyda Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru: "Mae’r Tîm Cymorth 
Cymunedol yn enghraifft berffaith o sut 
y gall y gwasanaethau argyfwng weithio 
gyda’i gilydd i wella gofal cleifion a 
diogelwch cymunedol.

" Cyfeirir pob claf ar gyfer 
cymorth i’r dyfodol trwy ein 
llwybr cwympo os yn briodol, ac 
mae’r tîm hefyd wedi darparu 
archwiliadau diogelwch a lles 
sy’n cynnwys cryfhau targedau  
a chyngor ar rwystro trosedd."

Cefnogir y fenter gan Lywodraeth Cymru 
ar y cyd â’r tri gwasanaeth argyfwng, 
Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr a Galw Gofal / Care Connect, 
a Gwasanaeth Monitro Galwadau 
Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Y TÎM CYMORTH CYMUNEDOL  
YN DATHLU BLWYDDYN
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Galwadau Allan
Mae CAT wedi ymateb i 640 o 

alwadau yn ystod y 12 mis diwethaf.

Dyfodol Disglair
Y gobaith yw y bydd ein llwyddiant dros
y 12 mis nesaf yn diogelu’r nawdd sydd 
arnom ei angen i roi’r cynllun ar waith

ledled y Gwasanaeth.

1
Dim Ambiwlans

Yn achos 614 o’r rhaid nid oedd 
angen cefnogaeth gan ambiwlans.

Amser i’w Arbed
Mae’r tîm wedi arbed 900 o 

oriau i barafeddygon: mwy o 
amser i achub bywydau.   

Peilot Sirol
Cafodd y peilot ei lansion yng 

Nghonwy a Sir Ddinbych i ddechrau arni, 
cyn ei lansio yn Wrecsam a Sir y F�int i ddelio 
gyda’r pwysau ychwanegol yn ystod y gaeaf.

Llwyddiannus
Mae eisoes wedi derbyn cydnabyddiaeth 
yng Ngwobrau Gwelliannau Cymunedol 

Parhaus Cymru 2016.

Caiff y gwasanaeth ei arwain trwy ystafell reoli’r Gwasanaeth Ambiwlans, felly nid 
oes angen i’r cyhoedd wneud unrhyw beth gwahanol i fel o’r blaen, ond os yw’n 
briodol, anfonir y Tîm Cymorth Cymunedol yn hytrach nag ambiwlans. 

Mae’r fenter hon ac eraill eisoes wedi eu cydnabod yng Ngwobrau Cymunedol 
Gwelliannau Parhaus Cymru Gyfan 2016 yn y categori ‘Cydweithredu’ a ddathlodd 
lwyddiant Tîm Prosiect Rhwystro ac Ymateb y Tri Gwasanaeth.

O ganlyniad i lwyddiant y flwyddyn gyntaf, mae’r Gwasanaeth nawr yn ceisio 
sicrhau’r cyllid angenrheidiol i barhau, a chyflwyno’r gwasanaeth ymateb 
gwerthfawr hwn ledled Gogledd Cymru.

Y TÎM CYMORTH CYMUNEDOL 2016-17
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Lansiwyd cynllun newydd i 
bobl ifanc sydd gan ddiddordeb 
mewn ymuno â’r gwasanaeth 
tân ac achub yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol ym Modedern ym 
mis Awst.

Mae’r Cadetiaid Tân Cenedlaethol yn 
fudiad ieuenctid addysgol a redir gan 
y Gwasanaethau Tân ac Achub mewn 
partneriaeth â Chymdeithas y Prif 
Swyddogion Tân.

Nod y cynllun yw creu cymunedau 
diogelach, cryfach trwy ddatblygu 
gwybodaeth ac ymwybyddiaeth unigolion 
o’u cymuned i wella sgiliau dinasyddiaeth.

Mae’r fenter yn rhoi cyfle i bobl ifanc 
rhwng 11 a 18 gael cymwysterau a 
gydnabyddir yn genedlaethol megis 
BTEC Lefel 2 mewn Gwasanaethau Tân 
ac Achub yn y Gymuned a thystysgrifau 
galwedigaethol o gyrhaeddiad mewn 
amrywiaeth o feysydd.

Dysgir amrywiol sgiliau i bobl ifanc, 
gan gynnwys gweithio fel tîm, datrys 
problemau a cyfathrebu ynghyd â sgiliau 
bywyd uwch i gryfhau eu cyflogadwyedd.

Meddai Paul Scott, Pennaeth Diogelwch 
Cymunedol: “Mae gennym ganghennau 
Diffoddwyr Tân Ifanc yma ers blynyddoedd 
ond rydym nawr wedi symud drosodd i’r 
Cynllun Cadetiaid Cenedlaethol fel y rhan 
fwyaf o wasanaethau tân ac achub yn y DU. 

 

“  Mae’r cynllun newydd hwn yn un 
cenedlaethol lle bydd hyfforddwyr 
yn arwain y cadetiaid trwy gwrs 
gydnabyddedig i’w galluogi i 
ddysgu sgiliau newydd a chael 
cymhwyster ar yr un pryd. 

" Bydd pobl ifanc yn elwa mewn 
nifer o ffyrdd trwy ymuno â’r 
cynllun cadetiaid i helpu i feithrin 
eu hyder, dysgu am barch a 
gweithio fel rhan o dîm.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Gadet Tân neu os hoffech gael rhagor  
o wybodaeth, ebostiwch nationalfirecadets@gwastan-gogcymru.org.uk 
neu ewch i yma

Mae wyth uned yng Ngogledd Cymru ac maent yn cyfarfod unwaith yr wythnos yn eu 
gorsaf dân leol – nodir eu nosweithiau cyfarfod a’u lleoliad yn y bocs ar y dde:

GOGLEDD CYMRU YN LANSIO 
CYNLLUN CADETIAID TÂN 
CENEDLAETHOL

Amlwch 
Nos Lun 
Biwmares 
Nos Fawrth 
Conwy 
Nos Lun 
Yr Waun 
Nos Iau 
Llanfairfechan  
Nos Fercher a Nos Iau 
Prestatyn 
Nos Fercher 
Pwllheli 
Nos Fercher 
Rhuthun 
Nos Iau
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Canolbwyntiodd y gwasanaeth tân ac achub ar 
ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o ddamweiniau 
ymhlith plant a’r modd y gellir eu hatal ym mis 
Mehefin.

Mae Wythnos  Diogelwch Plant yn ymgyrch blynyddol sydd yn 
cael ei gefnogi gan lu o wahanol sefydliadau ac eleni fe aeth ein 
staff draw i   wardiau plant Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Maelor, 
Wrecsam yn ogystal ag ysgolion lleol i siarad gyda’r plant am 
gadw’n ddiogel.

Meddai Stuart Kevin Jones, Rheolwr Diogelwch Cymunedol: 
“Mae’r gwasanaeth tân ac achub yma i gadw pobl yn ddiogel, 
ond yn ogystal ag ymateb pan fydd pethau’n mynd o chwith 
rydym hefyd yn gwerthfawrogi pwysigrwydd atal damweiniau 
rhag digwydd yn y lle cyntaf. O ganlyniad rydym hefyd yn gwneud 
llawer o waith i atal damweiniau fel rhan o’n hymweliadau Diogel 
ac Iach sy’n cael eu cynnal ledled y rhanbarth.

“  Rydym yn cefnogi Wythnos Diogelwch y Plant mewn 
ymgais i annog rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr i 
feddwl am y math o fesurau syml y gallant eu rhoi ar 
waith i ddiogelu eu plant rhag damweiniau a all eu 
hanafu’n ddifrifol.

“  Rydym yn gweithio’n galed drwy gydol y flwyddyn 
i gefnogi ymgyrchoedd a chydlynu ymweliadau ag 
ysgolion ond mae Wythnos Diogelwch Plant yn rhoi 
cyfle gwych i ni ledaenu’r gair ar ddiogelwch gyda 
chynulleidfa ehangach."

CEFNOGI WYTHNOS 
DIOGELWCH Y 
PLANT 
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Cafodd miloedd o ymwelwyr 
i’r Eisteddfodau a’r sioeau 
amaethyddol yr haf hwn 
gyfle i ymweld â stondin yn 
gwasanaeth tân i dderbyn yr 
wybodaeth ddiweddaraf gan 
staff.   

Yn ystod y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd 
fe gydweithiodd y tri gwasanaeth tân ac 
achub yng Nghymru ar stondin i hybu 
diogelwch tân ar draws Cymru.  

Yn ystod Sioe Môn, Dinbych a Fflint a 
Meirionydd buom yn annog ymwelwyr i 
ddysgu am ddiogelwch tân drwy gymryd 
rhan mewn cwis diogelwch tân yn 
ogystal ag amlygu cyfleoedd recriwtio 
gyda’r gwasanaeth tân ac achub. 

Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol 
yn Ynys Môn ac Eisteddfod Ryngwladol 
Llangollen, cafodd  ymwelwyr gyfle 
i wylio’r ffilm ‘Profa dy larwm’ a 
gomisiynwyd i amlygu pwysigrwydd profi 
larymau mwg yn wythnosol.

Meddai Paul Scott, Pennaeth Diogelwch 
Cymunedol: “Rydym yn teimlo ei bod 
hi’n bwysig iawn ein bod ni’n weledol yn 
ein cymunedol er mwyn gwneud yn siŵr 

bod pobl yn gwrando ar ein negeseuon 
diogelwch – mae’r digwyddiadau hyn yn 
ein galluogi i gyfathrebu gyda miloedd 
o ymwelwyr wyneb yn wyneb am 
ddiogelwch tân.

“  Rydym yn gobeithio  y bydd y 
rhai hynny a siaradom gyda 
hwy dros yr haf yn gwrando 
ar ein negeseuon diogelwch  
a’u bod nawr  yn ymwybodol 
o bwysigrwydd larymau mwg 
gweithredol a chadw cartrefi  
yn ddiogel rhag tân.”

Yn ogystal â mynychu’r 
prif ddigwyddiadau 
yng Ngogledd Cymru 
fe wnaethom ni 
hefyd fynychu nifer 
o ddigwyddiadau llai 
ar draws y rhanbarth 
megis Chester Pride  
a Diwrnod Mawr Cartrefi 
Conwy.

HELPU YMWELWYR  
I GADW’N DDIOGEL

Gallwch gymryd y cyfle i ddysgu am ein hymgyrch 'Profa dy Larwm’ yma.
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Mae’r ymgyrch i amlygu peryglon coginio yn parhau i deithio o  
amgylch Gogledd Cymru i ledaenu’r gair ar bwysigrwydd cadw’n  
ddiogel yn y gegin.

Anghofio diffodd y pentan, gadael bwyd 
yn y ficrodon yn rhy hir, gorboethi’ch 
sosban sglodion, llosgi tost, anghofio 
diffodd y popty  - gall pob un o’r rhain fod 
yn drychinebus yn y gegin a gallant achosi 
anafiadau difrifol neu, yn fwy difrifol byth, 
ladd rhywun.

Coginio yw un o brif achosion tanau 
damweiniol yn y cartref yng Ngogledd 
Cymru -  dyma pam bod staff wedi bod 
yn trafod diogelwch coginio gyda siopwyr 
ledled Conwy a Sir Ddinbych a’u hannog 
i gadw diogelwch tân mewn cof wrth 
goginio drwy rannu brwshys golchi llestri 
i’w hatgoffa i wneud yn si ̂wr eu bod yn 
glanhau poptai a gridyllau yn rheolaidd.  

Fe gymrodd pobl ran mewn cwisiau 
diogelwch am gyfle i ennill gwerth £100 
o dalebau archfarchnad  ac roedd modd 
i bobl nad oed yn gallu dod i’n gweld i’r 
archfarchnadoedd gwblhau’r cwis ar-lein.

Meddai Kevin Jones, Rheolwr Diogelwch 
Cymunedol ar gyfer Conwy a Sir 
Ddinbych: “Mae’n gyfrifoldeb arnom 
ni i amlygu’r nifer uchel o danau yn y 
cartref sy’n cael eu hachosi gan goginio 
a newid y modd y mae pobl yn ymddwyn 
er mwyn atal y tanau hyn rhag digwydd.  
Fodd bynnag, er ein bod ni ar gael i 
gynnig cyngor ac i addysgu pobl mae’n 
rhaid i unigolion fod yn barod i wneud 
y newidiadau hyn er mwyn diogelu eu 
hunain yn well.

“ Dro ar ôl tro rydym yn cael ein 
galw i danau yn y cartref sydd 
wedi cychwyn yn y gegin - mae’n 
hawdd iawn anghofio am fwyd 
sy’n coginio, yn enwedig os ydych 
wedi blino, ddim yn canolbwyntio 
neu os ydych wedi bod yn yfed 
neu’n cymryd meddyginiaeth, ac 
fe all hyn arwain at ganlyniadau 
difrifol. Dydyn ni ddim eisiau cael 
ein gwahodd i ginio gyda chi a 
diffodd tân yn eich cegin!"

Bydd yr ymgyrch yn parhau i ymweld 
â siopau yng Nghonwy a Sir Ddinbych 
tan ddiwedd mis Hydref a byddwn 
yn cyhoeddi’r lleoliadau ar gyfryngau 
cymdeithasol.

Llongyfarchiadau i Cathy Jones am ennill 
y gystadleuaeth Diogelwch Coginio yn 
rhanbarth Glannau Dyfrdwy a’r Fflint - 
cyflwynwyd talebau gwerth £100 iddi yng 
Ngorsaf Dân Glannau Dyfrdwy.

YR YMGYRCH ‘PEIDIWCH Â’N 
GWAHODD I GINIO!’ YN YMWELD  
Â CHONWY A SIR DDINBYCH
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Nid oes y fath beth â diffoddwr tân ‘arferol’ – dyma’r neges gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
wrth iddo lansio’i ymgyrch recriwtio ddiweddaraf ar gyfer Diffoddwyr Tân Rhan Amser (RDS neu ar-alwad) i 
helpu i amddiffyn cymunedau ar draws y rhanbarth.

Yn dilyn yr ymgyrch lwyddiannus y llynedd, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru unwaith eto’n galw ar i gymunedau lleol ei 
helpu i gefnogi ei waith drwy ofyn i bobl sydd yn byw neu weithio o fewn 5 munud i’w gorsaf dân leol ymgymryd â’r her ac ystyried yr yrfa 
gwerth chweil hon.

Mae’r gwasanaeth tân 
ac achub eisiau recriwtio 
Diffoddwyr Tân RDS yn nifer o’i 
44 o orsafoedd tân ac mae’n 
awyddus i glywed gan unigolion 
brwdfrydig sydd â diddordeb 
mewn gweithio fel diffoddwyr 
tân yn eu gorsaf leol.

Mae’r Gwasanaeth hefyd 
yn gofyn ar i gyflogwyr lleol 
gefnogi’r ymgyrch yn eu 
cymuned drwy siarad gyda’u  
staff am rôl y Diffoddwr Tân 
RDS, a rhyddhau staff o’r 
gwaith pan fo hynny’n addas, 
ar ddyddiau ac adegau y 
cytunwyd arnynt ymlaen llaw,  
i ymateb i alwadau brys.

Mae’r Prif Swyddog Tân 
Cynorthwyol Gary Brandrick 
yn egluro “Mae diffoddwyr 
tân o’r fath yn darparu 
gwasanaeth brys hanfodol a 
boddhaol yn eu cymunedau 
24 awr o’r dydd, saith 
diwrnod yr wythnos.

“ Rydym am bwysleisio nad oes 
y fath beth â diffoddwr tân 
‘arferol’ – mae’n diffoddwyr tân 
yn cynrychioli amrywiaeth eang 
o bobl, gan gynnwys adeiladwyr, 
gweinyddwyr, perchnogion siop, 
nyrsys, gweithwyr ffatri, pobl 
hunangyflogedig proffesiynol a 
rhieni sy’n aros adref i fagu plant.

“Maent wedi eu hyfforddi’n dda, 
gyda sgiliau rhagorol,  i ddarparu 
gwasanaeth tân a brys ar-alwad.  
Mae rhai ar gael o’r cartref, 
y gwaith, neu’r ddau, a hynny 
ar adegau amrywiol o’r dydd 
drwy gydol yr wythnos ac ar 
benwythnosau.”

Roedd yr ymgyrch recriwtio mor 
llwyddiannus y llynedd fel bod gennym 
bellach restr aros ar gyfer rhai gorsafoedd 
- fodd bynnag mae  cyfleoedd yn dal i fod 
ar gael mewn gorsafoedd eraill sydd yn 
chwilio am aelodau newydd.

 Mae’r gwasanaeth tân ac achub 
felly’n awyddus i glywed gan unigolion 
brwdfrydig, sydd yn gallu cyrraedd gorsaf 
dân o’r cartref neu’r gwaith ymhen 5 
munud, yn enwedig mewn ardaloedd 
gwledig, ac sydd gan ddiddordeb mewn 
gyrfa fel Diffoddwr Tân RDS. 

I gael gwybod mwy am yrfa fel  
diffoddwr tân RDS mewn gorsafoedd 
ledled Gogledd Cymru, ewch i yma

Os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch 
â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru ar 01745 535250 neu   
HRDesk@gwastan-gogcymru.org.uk

Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed o leiaf. 
Rhaid bod ganddynt safon dda o ffitrwydd 
corfforol a’r gallu i lwyddo mewn profion 
gallu. Yn ychwanegol at y ffioedd misol 
a delir, gwneir taliadau hefyd am droi 
allan, mynychu digwyddiad a nosweithiau 
ymarfer.

Mae llawer o gyflogwyr yn ymwybodol 
o’r rôl hanfodol y mae staff gwasanaeth 
tân ac achub rhan amser yn ei chyflawni 
yn eu cymunedau lleol ac mae llawer yn 
rhyddhau staff i ymgymryd â dyletswyddau 
diffodd tân ac argyfyngau eraill.

CHWILIO AM DDIFFODDWYR 
TÂN RHAN AMSER MEWN 
GORSAFOEDD LEDLED 
GOGLEDD CYMRU – ALLECH 
CHI LENWI’R ESGIDIAU HYN’  
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Bydd y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies yn 
dychwelyd fel Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub 
Gogledd Cymru am flwyddyn arall yn dilyn ei  
ail-etholiad.

Bydd y Cynghorydd Peter Lewis MBE, yn ymuno ag ef wedi iddo 
yntau gael ei ail-ethol yn Is-gadeirydd. Cynhaliwyd yr etholiad ar 
19 Mehefin, yng nghyfarfod blynyddol yr Awdurdod yn Siambr 
Cyngor Sir Ddinbych, yn Rhuthun.  

Ymunodd y Cynghorydd Davies â’r Awdurdod yn 1999, meddai: “Rydw i wrth fy modd 
fy mod i’n cael parhau yn y rôl am flwyddyn arall. Gyda’n gilydd byddwn yn gweithio fel 
Awdurdod effeithiol i wynebu heriau i’r dyfodol er mwyn sicrhau’r amddiffyniad orau i’r 
cyhoedd yng Ngogledd Cymru.”  

 Mae’r Cynghorydd Peter Lewis wedi bod yn aelod ers 2012, meddai: 
“Rwy’n ddiolchgar am gefnogaeth yr aelodau. Rydw i a’r Cadeirydd 
wedi cydweithio’n dda dros y blynyddoedd ac rwyf yn siŵr y bydd hyn o 
fudd i’r Awdurdod wrth sicrhau y medrwn ddarparu sylfaen gref, nid ar 
gyfer heddiw’n unig ond hefyd i’r dyfodol.”  

AIL-ETHOL  
CADEIRYDD YR  
AWDURDOD
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