
MEHEFIN 2016

ER GWYBODAETH
 Bwletin Chwarterol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

 AGORIAD SWYDDOGOL Y 
 GANOLFAN TRI-GWASANAETH 
 GYNTAF O'I MATH YNG 
 NGOGLEDD CYMRU 
gwaith ailwampio mawr wedi ei gwblhau

 GWEITHWYR AMBIWLANS 
 A THÂN AR DDYLETSWYDD 
cyd-ganolfan y gwasanaethau brys yn Wrecsam 
wedi agor ei drysau

 ‘MAE CANLYNIADAU I. 
 DANAU BWRIADOL’.   

lansiad aml asiantaeth i’r ymgyrch 
ym Mlaenau Ffestiniog

 www.gwastan-gogcymru.org.uk ATAL / AMDDIFFYN / YMATEB



Gweinyddodd y Cynghorydd Meirick 
Lloyd Davies, Cadeirydd Awdurdod 
Tân ac Achub Gogledd Cymru, mewn 
seremoni arbennig i ddathlu'r achlysur.

Mae'r orsaf, wedi ei lleoli ar Chester 
Road, Y Fferi Isaf, yn cynrychioli'r 
cy� eustra tri-gwasanaeth cyntaf un 
yng Ngogledd Cymru gan ei bod hefyd 
yn darparu cy� eusterau i Heddlu 
Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth 
GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Dechreuodd y gwaith ar y prosiect 
ym mis Mehe� n 2014 ac mae'r 
buddsoddiad hwn wedi uwchraddio'r 
orsaf i greu cy� eusterau modern 
i wasanaethu anghenion staff 
y gwasanaethau argyfwng a'r 
gymuned leol.

Mae diffoddwyr tân Glannau Dyfrdwy 
yn ymateb i ddigwyddiadau yn ardal 
Glannau Dyfrdwy a thu hwnt, gan 
gynnwys digwyddiadau dros y f� n 
yn Swydd Gaer. Agorodd yr orsaf 
bresennol ym 1964 a newidiwyd fawr 
ddim arni dros y blynyddoedd, tan rŵan.

Meddai Simon Smith, Prif Swyddog 
Tân: "Rydym wrth ein boddau gyda'r 
cy� eusterau newydd yng Nglannau 
Dyfrdwy a'r ffaith ein bod wedi 
medru sefydlu partneriaeth ar y sa� e 
gyda'n cydweithwyr yn yr heddlu a'r 
gwasanaeth ambiwlans.

"Nawr mae gennym gy� eusterau 
modern rhagorol i'r staff sy'n gweithio 
yn y lleoliad, ynghyd ag ystafelloedd 
cyfarfod i grwpiau cymunedol eu 

defnyddio. Yn ychwanegol at ymateb 
i ddigwyddiadau, mae rhwystro tanau 
rhag cychwyn yn y lle cyntaf yn rhan 
hollbwysig o waith y gwasanaeth tân 
ac achub modern - felly mae creu 
cysylltiadau agosach gyda'n cymuned 
yn hanfodol i'n gwaith i amddiffyn 
trigolion lleol.

“ Mae'n bwysig ein bod yn parhau 
i fuddsoddi yn ein hadeiladau ar 
gyfer y dyfodol, gan mai rhan o'n 
strategaeth yw cadw costau i lawr 
yn y tymor hir. Roedd yr adeilad 
presennol dros hanner can mlynedd 
oed ac nid oedd yn bodloni'r 
ddeddfwriaeth bresennol.
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 AGORIAD SWYDDOGOL Y 
 GANOLFAN TRI-GWASANAETH 
 GYNTAF O'I MATH YNG 
 NGOGLEDD CYMRU 
Cafodd yr orsaf dân yng Nglannau Dyfrdwy sydd newydd ei hail-fodelu ei hagor yn swyddogol 
ym mis Mawrth ar ôl cwblhau gwaith ailwampio mawr ar y safl e.
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"Mae cyd-leoli ein staff ni gyda 
phartneriaid gwasanaethau 
argyfwng yn dod â nifer o 
fanteision, yn gyfundrefnol ac 
i'n cymunedau. Mae gennym 
berthynas wych gyda'r heddlu 
ar sa� eoedd eraill megis ein 
Canolfan Gyfathrebu ar y Cyd 
yn Llanelwy a'r cyd-orsafoedd 
newydd yn Nefyn, Wrecsam 
a Thywyn.

"Edrychwn ymlaen at feithrin y 
perthnasau hyn ac rwy'n hyderus 
y bydd y cy� euster newydd yng 
Nglannau Dyfrdwy yn ein helpu i 
barhau i wasanaethu'r gymuned leol 
nawr a thros y degawdau i ddod."

Cwblhawyd y gwaith adeiladu gan 
MPH Construction ac roedd yn golygu 
agor yr orsaf dân bresennol i mewn 
i'r orsaf ambiwlans � aenorol drws 
nesaf, ac ymestyn yr ystafelloedd 
ar y llawr gwaelod i gynnwys baeau 
peiriannau tân yn y cefn. Cafodd 
yr adeilad presennol ei ail-gladio, 
ei ail-doi, ei ail-fodelu a'i ymestyn, 
gan ddymchwel y tŷ hyfforddiant tân 
blaenorol a'i ddisodli gan dwr hyfforddi 
wedi ei adeiladu'n bwrpasol. Mae bae 
ymgynnull i 44 aelod staff, cy� eusterau 
sychu ac ystafelloedd locer, ynghyd 
â swyddfeydd, darpariaeth gysgu 
ychwanegol a chegin newydd.

Mae'r ailwampio hefyd wedi cynnwys 
gwell cy� eusterau i Ymddiriedolaeth 
GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, 
gyda chy� eusterau hyblyg, ystafell 
orffwys bwrpasol i staff ambiwlans, 
a lle parcio i ddwy ambiwlans 
- oll wedi eu darparu fel rhan o 
gynlluniau'r gwasanaeth ambiwlans 
ar gyfer y dyfodol.

Mae'r orsaf newydd yn hygyrch i bawb 
yn y gymuned ac yn cydymffur� o gyda 
gofynion mynediad Deddf Cydraddoldeb 
2010. Bydd trigolion lleol yn medru 
defnyddio'r ddwy ystafell gymunedol.

Bydd Heddlu Gogledd Cymru yn 
defnyddio swyddfa ar gyfer cwnstabl 
yr heddlu a bydd hefyd yn defnyddio 
cy� eusterau cyfarfod a hyfforddi 
a rennir. Bydd y trefniant hwn yn 
cynorthwyo nid yn unig o ran gwell 
gwaith partneriaeth, ond bydd hefyd 
yn cynorthwyo trigolion a busnesau 
Y Fferi Isaf i gysylltu â swyddog 
yr heddlu.

Meddai'r Cynghorydd Meirick Lloyd 
Davies, Cadeirydd Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru: "Bydd y tri 
sefydliad yn cy� enwi amrediad eang 
o wasanaethau sy'n gofyn i'r adeilad 
gael y cy� eusterau diweddaraf i'r staff 
sy'n gweithio ohono. Mae'r prosiect 
ailwampio hwn yn darparu cy� eusterau 
rhagorol, nid yn unig i gynorthwyo gyda 
hyfforddi diffoddwyr tân i ddelio â 
digwyddiadau, ond hefyd i ddarparu'r 
cynlluniau addysg ac atal amrywiol a 
redir yma yng Ngogledd Cymru gan y 
tri sefydliad."

Meddai Karl Hughes, Rheolwr Ardal 
o Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru: "Mae gennym 
berthynas waith agos eisoes gyda'r 
gwasanaeth tân a'r heddlu, ac mae 
cael sa� e newydd, modern hefyd yn 
golygu bod amgylchedd gwaith gwell 
i'r staff, a fydd yn fanteisiol o ran 
darparu'r gwasanaeth gorau posibl 
i'r gymuned leol.

“ Trwy gydweithredu'n arloesol 
fel hyn, medrwn barhau i 
ddarparu gwasanaethau gwell 
i gymunedau ledled Gogledd 
Cymru tra hefyd yn medru 
lleihau costau.”

Ychwanegodd yr Arolygydd Dave Jolly: 
"Mae Heddlu Gogledd Cymru yn falch 
iawn o fod yn rhan o'r cy� eusterau 
hyn a rennir. Medrwn ond fod yn 
llwyddiannus o ran rhwystro trosedd 
trwy weithio'n agos gyda'n partneriaid, 
ac mae cyd-leoli gwasanaethau yn 
gam cadarnhaol ymlaen, o ystyried 
y cyfyngiadau ariannol sy'n wynebu'r 
cyfundrefnau. Bydd yn ein galluogi 
i gynnal presenoldeb plismona 
cymunedol cryf yn yr ardal."
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Dechreuodd criwiau ambiwlans 
a thân Wrecsam eu sifft gyntaf 
yn y ganolfan adnoddau fodern 
newydd yn ystod mis Ebrill.

Mae Ymddiriedolaeth GIG 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru rhyngddynt wedi buddsoddi 
mwy na £15 miliwn yn y cy� euster 
a adeiladwyd yn benodol at y diben 
- y cyntaf o'i fath yng Nghymru - sy'n 
cynnwys gorsaf dân â lle i wyth cerbyd, 
gorsaf ambiwlans â lle i chwe cherbyd, 
cy� euster gwneud pethau'n barod a 
gweithdy trin cerbydau'r f� yd ynghyd â'r 
cy� eusterau hyfforddiant diweddaraf.   

Daw'r Ganolfan Adnoddau 
Gwasanaethau Ambiwlans a Thân 
ar Ffordd Croesnewydd yn lle'r orsaf 
dân bresennol ar Ffordd Bradley yn 
Wrecsam, a'r gorsafoedd ambiwlans 
presennol yn y Waun a Wrecsam. 

Dywedodd Sonia Thompson, 
Pennaeth Gweithrediadau Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru yng Ngogledd Cymru: 

"Mae llawer o waith caled wedi cael 
ei wneud ar y prosiect hwn gan y 
bartneriaeth. Bydd y datblygiad yn 
darparu'r gwasanaethau modern, wedi 
eu huwchraddio, y mae ein criwiau yn 
eu haeddu.

"Mae hefyd yn cy� wyno'r cy� e perffaith 
i gydweithio'n agosach â'n cydweithwyr 
yn y gwasanaeth tân. Mae gennym 
ni berthynas waith ragorol â nhw 
eisoes ac rydym ni'n mynd i lawer 
o ddigwyddiadau gyda'n gilydd."  

Meddai Kevin Roberts, Uwch Reolwr 
Gweithrediadau Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru: "Mae hwn yn 
gyfnod cyffrous i bawb fu'n ymwneud 
â'r prosiect ac rydym ni'n falch iawn 
o fod yn symud i'r ganolfan adnoddau 
hon sydd o'r radd � aenaf, ac a fydd 
yn darparu cy� eusterau gwell i'n staff 
a gwasanaeth gwella i'r cyhoedd yn 
yr ardal.   

"Bydd gweithredu o un sa� e yn 
caniatáu mwy o gydlynu wrth ymateb 
i ddigwyddiadau a bydd yn gwneud 
y defnydd gorau o adnoddau o ran 
y ddau sefydliad.

“ Mae'r bartneriaeth hon wedi 
caniatáu i ni greu cy� euster 
ar y cyd y medrwn fod yn 
falch iawn ohono, sy'n darparu 
gwasanaethau modern, gwell, 
wedi eu huwchraddio.”

Mae'r rhan i'r gwasanaeth ambiwlans 
yn cynnwys gweithdy cynnal a chadw'r 
f� yd cerbydau, cy� euster gwneud 
pethau'n barod, garej chwe bae, 
swyddfeydd i staff a rheolwyr y f� yd 
cerbydau, ystafell ôl-drafodaeth a 
chanolfan i staff ymateb. 

Bydd criwiau ambiwlans yn dechrau eu 
sifft yn y Ganolfan Adnoddau ac yna'n 
symud i fannau strategol ledled 

Wrecsam a'r Waun, lle bo data galw am 
wasanaeth yn rhagfynegi y daw'r alwad 
999 nesaf.   

Bydd cynorthwywyr f� yd sydd newydd 
eu penodi yn glanhau'r stoc ac yn 
glanhau'r cerbydau ar ôl iddynt gael 
eu defnyddio, gan alluogi clinigwyr i 
dreulio mwy o amser wyneb yn wyneb â 
chlei� on yn darparu gwell gofal i'r ardal. 

Mae'r rhan i'r gwasanaeth tân yn 
cynnwys swyddfa diogelwch cymunedol 
leol, garej wyth bae, campfa, tŷ 
hyfforddiant a thwr ymarfer ynghyd ag 
ardal ymarfer gwrthdaro traf� g ffordd

Bydd cy� eusterau fel yr ystafell 
orffwyso, ffreutur, cegin, prif swyddfa, 
ystafell loceri a'r ystafelloedd cyfarfod 
a hyfforddiant yn cael eu rhannu gan 
y ddau wasanaeth.

Bydd agoriad swyddogol a diwrnod 
agored ar gyfer y cyhoedd yn cael eu 
trefnu yn ddiweddarach yn y fl wyddyn.

 GWEITHWYR AMBIWLANS A THÂN 
 AR DDYLETSWYDD YN Y GANOLFAN 
 ADNODDAU AR Y CYD NEWYDD 
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Y mae bellach yn ofynnol dan y gyfraith i landlordiaid ac asiantau fod â thrwydded 
neu fod yn gofrestredig.

Mae cyfraith newydd – Deddf (Tai) 
Cymru 2014 – wedi ei chy� wyno yng 
Nghymru sy’n berthnasol i bob landlord 
ac asiant eiddo preswyl preifat. Os 
ydych chi’n berchen ar, yn rhentu, 
yn rheoli ac/neu yn byw mewn eiddo 
ar rent, yna bydd y gyfraith hon yn 
effeithio arnoch chi.

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân: "Os ydych yn landlord 
ac gosod eiddo yng Nghymru, mae 
angen i chi gofrestru nawr. Mae hon yn 
gyfraith newydd a ddaeth i rym ym mis 
Tachwedd 2015, ac efallai nad ydych 
yn ymwybodol ohoni eto.

“ Cafodd ei chy� wyno i wella 
safonau byw a diogelwch yn y 
sector rhentu preifat ac mae 
Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru yn cefnogi'r 
ddeddfwriaeth newydd hon gan 
y bydd yn cynorthwyo i wella 
diogelwch mewn eiddo ar rent 
yng Nghymru. 

Mae’n rhaid i landlordiaid sy’n darparu 
offer llosgi tanwydd soled yn eu heiddo 
sicrhau eu bod nhw hefyd yn gosod 
larwm carbon monocsid.".

 OES GENNYCH CHI EIDDO 
 AR RENT YNG NGHYMRU? 

YDYCH CHI’N LANDLORD?
Os atebwch YDW i bob un o’r cwestiynau canlynol, bydd angen i chi gofrestru fel landlord:

• Ydych chi’n berchen ar eiddo preswyl nad ydych yn byw ynddo?

• Ydych chi’n gadael i rywun arall fyw yn yr eiddo?

• Ydych chi’n cael arian ganddyn nhw am gael byw yno?

• Ydych chi’n rheoli eiddo ar rent?

Os atebwch YDW i unrhyw un o’r cwestiynau canlynol, bydd angen i chi wneud cais am drwydded:

• Ydych chi’n landlord sy’n rheoli ei eiddo ei hun?

• Ydych chi’n asiant sy’n gosod ac yn rheoli eiddo ar ran landlordiaid?

• Ydych chi’n gyfaill, yn aelod o deulu neu’n adnabod landlord ac yn edrych ar ôl eu heiddo ar eu rhan?

I wneud cais am drwydded neu am ragor o fanylion ewch i www.rhentudoeth.llyw.cymru neu ffoniwch 03000 133 344.

// 5 www.gwastan-gogcymru.org.uk



Mae Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru wedi ei enwebu 
ynghyd â chwe sefydliad arall 
ar gyfer gwobr newydd sydd yn 
anrhydeddu'r sefydliadau mwyaf 
hygyrch i bobol fyddar. 

Mae'r gwobrau a gy� wynwyd gan 
elusen Action on Hearing Loss Cymru 
yn cydnabod busnesau yng Nghymru 
sydd yn mynd gam ymhellach i sicrhau 
bod eu gwasanaethau yn hygyrch i'r un 
o bob chwech o bobl yng Nghymru sydd 
yn fyddar neu sydd â nam ar eu clyw.

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân: "Rydym yn falch iawn o 
fod ar y rhestr fer am yr ail � wyddyn yn 
olynol ac mae’n fraint ein bod wedi cael 
cydnabyddiaeth am ein hymdrechion.”

Mae'r Gwasanaeth yn awyddus i 
ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl 
i bawb, a dyma pam bod gennym ni 
wasanaethau penodol i unigolion sydd  
â nam ar eu clyw, sy’n golygu y gall 
pawb gael mynediad i’n gwasanaethau.

“ Nid yn unig ydym yn darparu’r 
cyhoedd â’r gwasanaeth hwn, 
rydym hefyd yn cynnig cymorth 
i’n staff, gan sicrhau y gallant 
gy� awni eu gwaith i’r safon 
uchaf posibl gyda’r cymorth 
sydd gennym os ydynt yn 
dioddef unrhyw broblemau 
corfforol neu feddyliol.

“Byddwn yn parhau i wella ein 
gwasanaethau i bawb ac yn sicrhau 
ein bod yn mynd y tu hwnt i’r disgwyl 
ar gyfer pobl sydd angen ein cymorth. 

"Mae pobl sydd yn fyddar neu sydd â nam ar eu clyw yn cael cynnig ffonio 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ar y gwasanaeth ffôn Text Relay; sef 
gwasanaeth ffôn sydd yn galluogi pobl fyddar, pobl fyddar a dall, pobl sydd wedi colli 
eu clyw, pobl sydd â nam ar eu clyw a phobl sydd â nam ar eu lleferydd i gyfathrebu 
gyda ni dros y ffôn. 

"Mae'r cyngor yr ydym ni'n ei ddarparu fel arfer ar gael yn ysgrifenedig, ac mae gan 
bob un o'n hadeiladau cymunedol ddolennau clyw fel y gall pobl sydd yn mynychu 
sesiynau cyngor ac ymwybyddiaeth gyfrannu ac elwa o'n cymorth.

"Mae pob un o'n haelodau staff gweithredol ynghyd â'n staff diogelwch cymunedol 
wedi derbyn sesiwn ymwybyddiaeth i gynyddu eu hymwybyddiaeth a'u dealltwriaeth 
o anghenion pobl fyddar a thrwm eu clyw mewn perthynas â diogelwch tân ac atal 
tanau - roedd hyn yn cynnwys defnyddio cyfarwyddiadau gweledol neu lenyddiaeth 
i gy� eu'r neges, yn ogystal â deall sut a pham ein bod yn gosod offer ataliol. 

"Hefyd, yn y gorffennol rydym wedi hyfforddi pobl i weithredu fel eiriolwyr ac 
rydym yn parhau i ddarparu cy� eoedd i'r rhai hynny sydd yn awyddus i ddatblygu 
eu sgiliau iaith arwyddion; mae dau aelod o'n staff wedi eu hyfforddi i gyfathrebu 
drwy ddefnyddio iaith arwyddion.

"Mae nifer o bobl sydd â nam ar eu clyw mewn perygl mawr o ddioddef tân yn 
y cartref oni bai bod ganddynt yr offer synhwyro cywir. Mae larymau mwg arbenigol 
yn rhoi cy� e i bobl fynd allan mewn achos o dân, ac mae'n hanfodol bod pobl 
fyddar neu drwm eu clyw yn cael gosod y larymau mwg cywir yn eu cartref i'w 
cadw'n ddiogel."

Penderfynodd panel o feirniaid annibynnol ar yr enillwyr, a gyhoeddwyd yn Noson 
Hearing Loss Cymru ym mis Mai. Dyfarnwyd y wobr gyffredinol i Western Power 
Distribution, rhoddwyd y ddwy wobr Rhagoriaeth i Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, enillwyr y Wobr Cydnabyddiaeth 
Arbennig oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Enillwyr gwobr Dewis y Bobl 
oedd RNIB Cymru. 

 CYRRAEDD Y RHESTR FER AM EIN 
 GWAITH GYDA PHOBL FYDDAR 

Fe ddylai unrhyw un sy’n ansicr am y larwm sydd ei hangen arnynt gysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru i drefnu ymweliad diogelwch am ddim. Rydym yma i sicrhau bod eich cartref mor ddiogel â phosibl.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch ein llinell ffôn 24 awr ar 0800 169 1234 neu anfonwch neges e-bost at 
cfs@nwales-fi reservice.org.uk
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Gweithiodd staff o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, 
Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Trafnidiaeth Prydain mewn 
partneriaeth fi s Mawrth i lansio ymgyrch ymwybyddiaeth tanau 
glaswellt bwriadol yn Ysgol y Moelwyn Blaenau Ffestiniog.

Fel rhan o'r lansiad, dangoswyd f� lm 
newydd i fyfyrwyr ynglŷn â chanlyniadau 
tanau bwriadol a'r effaith y gallent ei 
chael ar deuluoedd a chymunedau. 
Anelir y f� lm fer 'Still Laughing' at 
ddisgyblion oedran ysgol uwchradd 
a hŷn. Y thema yw annog pobl sy'n 
cynnau tanau neu sy'n meddwl am 
gynnau tanau'n fwriadol i feddwl am 
ganlyniadau dechrau tanau glaswellt 
a mynydd yn fwriadol.

Mae’r f� lm yn pwysleisio sut gall 
rhywbeth sy'n edrych fel hwyl fod â 
chanlyniadau difrifol - cofnod troseddol 
i’r unigolyn sy’n cynnau’r tân, yn ogystal 
â difrodi bywyd gwyllt, y dirwedd, 
economi Cymru ac yn bwysicaf oll, mae 
hefyd yn golygu y gall diffoddwyr tân 
gael eu rhwystro rhag mynd i argyfwng 
go iawn - rhywun sydd wedi ei ddal 
mewn tân mewn tŷ neu wrthdrawiad 
car, lle mae perygl posibl i fywyd. 

Ynghyd â'r ymweliad aml-asiantaeth dau 
ddiwrnod â'r ysgol, trefnodd y Tîm Atal 
Tanau Bwriadol ymweliadau â Chlybiau 
Ieuenctid lleol, ysgolion cynradd, cwrs 
Ffenics yn yr ardal, digwyddiad ar y 
Stryd Fawr ac aethant ar batrolau ar y 
cyd â Heddlu Gogledd Cymru o gwmpas 
y dref.

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru: "Eleni, fel 
mewn blynyddoedd blaenorol, 
rydym yn gwrthod goddef y tanau 
glaswellt a mynydd bwriadol hyn 
sy'n arwain at ddinistrio mynyddoedd a 
bywyd gwyllt ledled Cymru ac sy'n gallu 
peryglu bywydau.

"Trwy weithio â'n partneriaid ar yr 
ymgyrch aml-asiantaeth rymus hon, 
rydym yn benderfynol o achosi newid 
a gwneud cynnau tanau bwriadol 
yn gwbl annerbyniol i bawb yn ein 
cymunedau - mae canlyniadau i danau 
glaswellt felly rhaid iddynt stopio!"

Meddai Arolygydd Diogelwch 
Cymunedol HGC, Julie Sheard: 
"Tra bydd swyddogion tân yn delio 
ag adroddiadau o danau glaswellt a 
mynydd bwriadol, efallai bod rhywun 
wedi ei ddal mewn tân mewn tŷ 
neu mewn gwrthdrawiad difrifol ar 
y ffordd sydd angen cymorth brys gan 
y gwasanaethau argyfwng. At hyn, mae 
tanau o'r fath yn aml yn achosi difrod 
mawr i'r amgylchedd ac yn lladd bywyd 
gwyllt lleol."

“ Rhwystro, addysgu a gorfodi 
sydd wrth graidd delio â'r 
ymddygiad anghyfrifol hwn 
ac mae gweithio'n agos gyda 
phartneriaid allweddol i 
ddelio â'r materion sylfaenol 
y tu ôl i'r math yma o drosedd 
yn hanfodol.” 

Ychwanegodd Kevin Jones, Rheolwr 
Tîm Atal Tanau Bwriadol: "Eleni mae'r 
neges yn glir, os ydych yn cynnau tân 
bwriadol rydych yn droseddwr. Gall un 
peth gwirion fod â chanlyniadau difrifol 
i ddyfodol person. Rwy'n annog rhieni, 
gwarcheidwaid, athrawon ac aelodau'r 
cyhoedd i gadw'u llygaid yn agored am 
arwyddion ymddygiad amheus fel arogli 
mwg neu danwydd, meddu ar fatsis 
ac ymddygiad arall sy'n amheus, ac i 
hysbysu Heddlu Gogledd Cymru drwy 
ffonio 101.

Mae'r ymgyrch 'mae canlyniadau i 
danau glaswellt' yn rhan o strategaeth 
aml-asiantaeth lleihau tanau glaswellt 
ehangach sydd wedi ei datblygu gan 
dri Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru, 
gyda chymorth eu partneriaid, i leihau 
nifer y tanau glaswellt a mynydd ledled 
Cymru. Bydd y strategaeth ehangach 
yn canolbwyntio ar y negeseuon 
cyfathrebu, addysg, dargyfeirio a 
gorfodi a'r mentrau y bydd pob partner 
yn eu datblygu a'u gweithredu yn unol 
a'u meysydd ffocws penodol nhw.

 LANSIO YMGYRCH 
 ‘MAE CANLYNIADAU I DANAU 
 GLASWELLT BWRIADOL’ 
 YM MLAENAU  FFESTINIOG 2016 
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Mae papur newydd llafar yn Nolgellau yn gweithio gyda Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru i helpu i ledaenu cyngor a allai achub 
bywydau trigolion ledled y rhanbarth.

Mae Papur Llafar y Deillion, Dolgellau 
a'r Cylch yn wasanaeth rhad ac am 
ddim i bobl nad ydynt yn gallu ddarllen 
papurau newydd lleol. Maent yn 
darparu tâp wythnosol dwyieithog o 
newyddion lleol o amgylch yr ardal i 
unrhyw un sydd wedi ei gofrestru'n 
ddall neu'n rhannol ddall, ynghyd â 
thâp cylchgrawn bob pythefnos.

 Yn dilyn ymlaen o'r bartneriaeth newydd 
hon, mae'r tapiau nawr yn cynnwys 
cyngor ar ddiogelwch tân a manylion sut 
i wneud cais am archwiliad diogelwch 
cartref am ddim, sy'n cynnwys cyngor 
wedi ei deilwra'n benodol ar gyfer 
pobl sydd â phroblemau gyda'u golwg. 
Anfonir y tapiau allan i drigolion ledled 
Gogledd Cymru.

Cychwynnodd y bartneriaeth ar ôl 
i Weithiwr Cymorth Diogelwch lleol, 
John Paul Williams, gysylltu â'r papur 
llafar a gofyn a fuasent yn ystyried 
cynnwys manylion ar sut i aros yn 
ddiogel rhag tân.

Esboniodd John Paul: "Mae Papur 
Llafar y Deillion Dolgellau a'r Cylch 
yn cynnig gwasanaeth gwych - mae 
gweithio gyda nhw yn gy� e ardderchog 
i ni gysylltu gyda thrigolion y gall fod yn 
anodd eu cyrraedd, sydd â phroblemau 
gyda'u golwg.

"Hoffwn ddiolch i'r papur am weithio 
gyda ni fel hyn, a helpu i gadw trigolion 
Gogledd Cymru mor ddiogel ag y 
bo modd. Rwy'n edrych ymlaen at 
ddatblygu sut medrwn weithio gyda'n 
gilydd yn y dyfodol."

Meddai Gareth Roberts o Bapur Llafar 
y Deillion Dolgellau a'r Cylch: "Rydym 
wrth ein boddau'n gweithio gyda 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru a helpu ein gwrandawyr i aros 
yn ddiogel yn eu cartre� .

“ Rydym yn postio 25 tâp a 
35 CD bob wythnos, ac mae 
ychwanegu'r wybodaeth hon 
yn golygu ein bod yn pwysleisio 
pwysigrwydd larymau mwg 
a'r gwasanaethau sydd ar gael 
iddynt, ynghyd â'u diweddaru 
ar y newyddion lleol.”

 PAPUR NEWYDD LLAFAR 
 YN HELPU I LEDAENU 
 NEGESEUON DIOGELWCH TÂN 

Rhoddwyd cyfl e i blant ennill iPod Shuffl e dros gyfnod Calan 
Gaeaf a Noson Tân Gwyllt y llynedd, yn ystod digwyddiadau 
a gweithgareddau a gynhaliwyd fel rhan o'r ymgyrch BANG, 
ac fe'u cyfl wynwyd nhw â’u gwobrau yn ddiweddar.

Mae'r fenter BANG (Bydda'n Gall Ar 
Noson Guto) sy’n cael ei chefnogi gan 
Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru a Heddlu Gogledd Cymru mewn 
perthynas ag Ymddiriedolaeth yr Heddlu 
a'r Gymuned, yn atgoffa plant ar draws 
y Gogledd y gall eu hymddygiad effeithio 
eraill ac i gadw'n ddiogel wrth fynd allan 
dros gyfnod calan gaeaf a thân gwyllt.

Llongyfarchiadau i'r enillwyr sef Hannah 
Maddocks ac Alan Hill a gafodd eu 
dewis ar hap o’r cannoedd o enwau 
a dderbyniwyd gan y Tîm Lleihau 
Llosgi Bwriadol.   

 

Meddai Kevin Jones, Rheolwr Lleihau 
Llosgi Bwriadol: "Mae ymgyrch BANG 
yn ein helpu i amlygu pwysigrwydd 
cadw'n ddiogel yn ystod dathliadau 
calan gaeaf a noson tân gwyllt ac 
unwaith yn rhagor mae wedi llwyddo 
i leihau nifer y digwyddiadau yr ydym 
yn cael ein galw atynt.  

"Fe drefnom nifer o ddigwyddiadau 
a gweithgareddau hwyliog i blant ar 
draws y Gogledd, a chafodd pawb a 
oedd yn bresennol gy� e i gwblhau cwis 
ar ddiogelwch tân a thanau bwriadol a 
oedd wedyn yn cael eu cynnwys yn y 
gystadleuaeth i ennill y wobr. 

.

 CYHOEDDI ENILLWYR 
 YMGYRCH BANG 

“ Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'r 
ymgyrch wedi ein helpu i wella 
ein cyswllt gyda phobl ifanc 
ac mae wedi ein helpu ni a'n 
partneriaid i addysgu pobl ifanc 
yng Ngogledd Cymru”

Hannah

Amanda

// 8  www.gwastan-gogcymru.org.uk


