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AGOR GORSAF DÂN A HEDDLU
TYWYN YN SWYDDOGOL
Mae’r orsaf ar y cyd, sydd ar Barc Menter Pendre yn Nhwyn, 
nawr yn orsaf dân a heddlu gwbl weithredol.

HELPU POBL IFANC LEOL 
YM MLAENAU FFESTINIOG
Agorwyd lloches newydd i bobl ifanc ar barc sglefrio 
ym Mlaenau Ffestiniog.

TÎM CYMORTH 
CYMUNEDOL NEWYDD 

Cydweithio i ymateb i bobl fregus yn eu cartrefi.

ER GWYBODAETH
 Bwletin Chwarterol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
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Ym mis Mehefin, agorwyd Gorsaf Dân a Heddlu Tywyn yn swyddogol 
gan y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies, Cadeirydd Awdurdod Tân 
ac Achub Gogledd Cymru.

Mae’r gyd-orsaf, sydd ar Barc Menter Pendre, Tywyn, yn orsaf dân a heddlu 
gwbl weithredol.Dechreuodd y gwaith ar y prosiect hwn ym mis Chwefror 2015 
ac fe’i cwblhawyd ym mis Ionawr eleni – mae’r buddsoddiad wedi uwchraddio’r 
cyfleusterau o’r hen orsaf dân ar Stryd Frankwell a fu ar y safle hwnnw ers  
yr 1960au.

Meddai Simon Smith, Prif Swyddog Tân: “Roedd yr orsaf dân flaenorol yn Nhywyn 
yn hen adeilad a oedd angen ei uwchraddio. Heddiw rydym yn gweithio’n agosach 
â’n partneriaid yn yr heddlu, felly roedd yn gwneud synnwyr i staff yr heddlu a’r 
gwasanaeth tân ac achub weithredu o’r un adeilad.

“ Rydym wedi cyd-leoli ein staff 
ar achlysuron blaenorol, gan 
gynnwys yn ein Cyd-ganolfan 
Gyfathrebu yn Llanelwy, ac  
mae ein perthynas yn wastad 
wedi bod yn llwyddiannus  
iawn. Y llynedd, agorwyd  
cyd-gyfleusterau tebyg yn Nefyn 
a bu’n rheini’n llwyddiannus 
iawn, ac rydym nawr yn edrych 
ymlaen at barhau i adeiladu ar  
y berthynas hon yn Nhywyn.
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AGORIAD SWYDDOGOL YN NODI 
CYCHWYN PARTNERIAETH 
NEWYDD YN NHYWYN 
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“Mae’r prosiect wedi golygu buddsoddiad sylweddol o £1.225 miliwn ac mae’n dangos ymroddiad y ddau 
sefydliad i’w staff a’r gymuned lleol.”

Ymgymerwyd â’r gwaith adeiladu gan 
Peter T Griffiths, Conwy. Mae’r orsaf 
dân nawr yn cynnwys bae ymgynnull, 
ystafell sychu, ystafell becynnau ac 
ystafell offer anadlu a swyddfa’r wylfa. 
Bydd gan yr heddlu swyddfa ac ystafell 
gyfweld, a bydd y ddau sefydliad yn 
rhannu toiledau dynion a merched a 
thoiledau hygyrch, cyfleusterau cawod, 
ystafell ddarlithio, cegin a champfa.

Mae’r orsaf newydd yn hygyrch i bawb 
yn y gymuned ac mae’n cydymffurfio â 
gofynion mynediad Deddf Cydraddoldeb 
2010. Mae system rheoli adeilad 
modern yno. Mae hefyd yn orsaf 
ecogyfeillgar gyda system casglu d ̂wr 
glaw sy’n ailgylchu d ̂wr i’w ddefnyddio 
yn y toiledau. 

Meddai’r Cynghorydd Meirick Lloyd 
Davies, Cadeirydd Awdurdod Tân 
ac Achub Gogledd Cymru: “Mae’r 
gwasanaeth tân ac achub a’r heddlu yn 
darparu amrediad eang o wasanaethau 
sy’n golygu bod angen i’r adeilad gael 

y cyfleusterau diweddaraf ar gyfer y 
staff. Mae adeilad pwrpasol fel hwn yn 
darparu cyfleusterau ardderchog, nid 
yn unig i helpu i hyfforddi diffoddwyr 
tân i ddelio â digwyddiadau, ond hefyd 
i gyflawni’r amrywiol gynlluniau addysg 
ac atal a weithredir yma gan y ddau 
sefydliad yng Ngogledd Cymru.”

Meddai’r Uwch-arolygydd Iestyn Davies: 
“Mae Heddlu Gogledd Cymru yn falch o 
fod yn rhan o’r cyfleusterau hyn. Rydym 
yn hyderus y bydd yn rhoi cyfleoedd 
gwerth chweil inni.

“Dim ond drwy weithio’n agos gyda’n 
partneriaid y gallwn atal troseddau, ac 
mae cyd-leoli gwasanaethau cyhoeddus 
yn gam cadarnhaol ymlaen, o ystyried 
y pwysau ariannol sy’n wynebu’r ddau 
sefydliad.

“Bydd yr adeilad newydd yn ein 
galluogi i gynnal presenoldeb plismona 
cymunedol cryf yn Nhywyn.”

Ychwanegodd Arfon Jones, y 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu: 
"Mae gennym berthynas waith agos 
gyda Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru eisoes, ac felly, lle 
bynnag y bo modd, mae cyfleusterau ar 
y cyd yn gwneud synnwyr perffaith ar 
adeg pan fo cyllidebau’n dynn.

"Mae cael eiddo newydd, modern hefyd 
yn golygu bod gan swyddogion a staff 
amgylchedd gwaith gwell, a bydd hynny 
o fantais wrth ddarparu’r gwasanaeth 
gorau posibl i’r gymuned leol.

“ Trwy gyfrwng cydweithredu 
arloesol fel hyn, medrwn 
barhau i ddarparu gwasanaeth 
plismona gwell i gymunedau 
ledled Gogledd Cymru a lleihau 
costau ar yr un pryd."
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Ym mis Awst, fe wnaeth 
y gwasanaethau brys yng 
Ngogledd Cymru gydweithio  
i lansio menter newydd gyda’r 
nod o gadw pobl yn ddiogel yn 
eu cartrefi.

Mae Tîm Cymorth Cymunedol newydd 
yn cael ei dreialu yn Sir Ddinbych, sef 
tîm arbenigol sy’n gweithio gyda’i gilydd 
i ymateb yn benodol i bobl fregus sydd 
wedi cwympo gartref.

Nod y fenter yw gostwng nifer y bobl 
sy’n gorfod mynd i’r ysbyty o ganlyniad 
i gwympo, a thrwy hynny leddfu’r baich 
a’r galw ar y gwasanaeth ambiwlans a’r 
gwasanaeth meddygol.

Mae’r tîm yn cynnwys aelodau o staff 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru sydd wedi cael eu hyfforddi’n 
llawn.

Dywedodd Stuart Millington, Uwch 
Reolwr Diogelwch Tân Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Dyma 
un o blith nifer o brosiectau peilot 
sydd gennym ni ar y gweill ar y cyd â’n 
cydweithwyr yn y gwasanaethau brys i 
gadw ein cymunedau’n ddiogel.

“Mae manteision amlwg i weithio 
ar y cyd â gwasanaethau brys a 
chyhoeddus eraill, manteision ariannol 
yn ogystal â manteision o ran darparu 
gwasanaethau gwell i’n cymunedau.

“Mae tua 3,000 o achosion yn Sir 
Ddinbych bob blwyddyn lle mae gofyn 
i bobl gael cymorth ar ôl cwympo, 
sy’n gyfystyr â 250 o achosion y mis 
– ac mae hyn yn rhoi pwysau mawr ar 
ein gwasanaethau cyhoeddus. Drwy 
ymateb fel tîm arbenigol i bobl sydd 
heb gael eu hanafu ar ôl cwympo 
gallwn helpu i leddfu’r baich a darparu 
gwasanaeth llawer gwell.”

“Rydym wedi mynd at 15 o alwadau’n 
barod, ac yn ôl yr adborth a gawsom 
gan y parafeddygon a’r cleientiaid, mae 
pob un wedi bod yn gadarnhaol.”

Bydd y cynllun peilot yn cael ei 
gynnal am gyfnod o wyth mis yn y 
lle cyntaf, a bydd aelodau’r tîm yn 
gweithio sifftiau mewn parau yn ystod 
y cyfnodau prysuraf rhwng 7am - 3pm 
a 3pm - 11pm. Byddant yn ymateb 
yng ngherbyd pwrpasol y Tîm Cymorth 
Cymunedol gydag offer arbenigol.

Y mae modd i’r cyhoedd ddefnyddio’r 
gwasanaeth drwy alw’r Gwasanaeth 
Ambiwlans neu trwy ddefnyddio’r offer 
Teleofal sydd wedi ei osod gan Gyngor 
Sir Ddinbych.

Dywedodd Mark Timmins o 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru: “Y mae mwy a mwy 
o alw arnom i wella profiad y claf ac, 
yn bwysicach fyth, i wella’r canlyniadau 
clinigol.

“Mae y fenter hon yn rhoi cyfle 
i fwy a mwy o gleifion aros yn y 
cartref, anfon llai o ambiwlansys 
traddodiadol i ddigwyddiadau o’r 
fath ac annog mwy o gydweithio 
rhwng yr asiantaethau addas.”

Meddai’r Arolygydd Paul Wycherley 
o Heddlu Gogledd Cymru: “Bydd 
aelodau’r Tîm Cymorth Cymunedol 
hefyd wedi eu hyfforddi i osod 
dyfeisiadau atal troseddau megis 
cloeon ffenestri yn ogystal â chwblhau 
archwiliadau lles i helpu i amddiffyn 
trigolion bregus.”

Meddai Rhianwen Jones, Rheolwr 
Strategol Teleofal Rhanbarth Gogledd 
Cymru: “Mae dewis eang o offer 
teleofal ar gael gan awdurdodau lleol i 
bobl fregus yn eu cartrefi i’w galluogi i 
seinio rhybudd pe byddent yn cwympo. 
Fe fydd Galw Gofal / Care Connect yn 
derbyn galwad ac yn galw am gymorth 
gan y Tîm Cymorth Cymunedol. Mae’n 
hanfodol bod gwasanaeth ymateb 
effeithiol ar gael er mwyn ein galluogi 
i ddefnyddio technoleg yn effeithiol ym 
maes gofal.” 

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

TÎM CYMORTH CYMUNEDOL 
NEWYDD YN SIR DDINBYCH 
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Mae diffoddwyr tân o Lannau Dyfrdwy wedi cyflwyno arian a  
godwyd ar adeg eu noson tân gwyllt a choelcerth flynyddol i  
elusennau a mudiadau lleol.

Cyflwynodd Simon Smith, y Prif 
Swyddog Tân, sieciau gwerth cyfanswm 
o £2,600 i gynrychiolwyr o wahanol 
elusennau ym mis Mehefin.

Roedd nifer o elusennau lleol, fel 
Canolfan Gymuned Shotton, yn  
ogystal ag elusennau cenedlaethol  
fel Ambiwlans Sant Ioan, ymysg y  
rhai i elwa.

Dywedodd Ian Werner, Rheolwr Gwylfa 
yng Ngorsaf Dân Glannau Dyfrdwy: 
“Daeth llawer draw i’r noson tân 
gwyllt eleni, a hoffwn ddiolch i bob un 
ohonynt am ei gwneud yn bosibl inni roi 
arian i’r elusennau haeddiannol yma.

“Roedd yn bleser gweld 
yr elusennau’n derbyn eu 
sieciau gan ein Prif Swyddog 
Tân. Hoffwn ddiolch i’r holl 
gynrychiolwyr am ddod i  
dderbyn y rhoddion."

ELW NOSON TÂN GWYLLT  
YN MYND I’R GYMUNED  
YNG NGLANNAU  
DYFRDWY 

CYHOEDDI ENW ENILLYDD 
CYSTADLEUAETH Y SIOE 
FRENHINOL 
Roedd Dafydd Arthur o Rostryfan wrth ei fodd o dderbyn 
dyfais tabled ar ôl cael ei ddewis ar hap fel enillydd  
lwcus ein cystadleuaeth diogelwch tân a gynhaliwyd  
yn ddiweddar yn y Sioe Fawr ym mis Gorffennaf.

Cymerodd ran mewn cwis ar ddiogelwch wrth goginio pan ymwelodd  
â stondin y gwasanaeth tân ac achub yn y sioe.
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Mae lloches newydd ar gyfer pobl ifanc wedi cael ei godi mewn parc sglefrio ym Mlaenau Ffestiniog  
ar ôl ychydig o hwb ariannol gan yr Heddlu a’r Gwasanaeth Tân

Mae’r parc sglefrio, sy’n cael ei ariannu a’i gynnal a’i gadw gan Gyngor Tref Blaenau Ffestiniog, yn gyfleuster pwysig i rai  
o bobl ifanc y dref. Meddai’r Rhingyll Iwan Lloyd Jones o Dîm Cymdogaethau Diogelach De Gwynedd: 

“Tynnwyd ein sylw ni at y prosiect hwn gan Gyngor y Dref a oedd wedi cael llythyr gan griw o bobl ifanc yn 
gofyn am loches a gwelliannau eraill yn y parc. Roedd y bobl ifanc wedi codi peth o’r arian eu hunain ac 
roedd Cyngor y Dref hefyd yn cyfrannu.  Roedd yn ysbrydoliaeth gweld y bobl ifanc yn dangos y fath awydd 
a pharodrwydd i geisio gwella eu hamgylchedd, a’r teimlad oedd bod hwn yn brosiect gwerth ei gefnogi.”

HELPU POBL IFANC YN ARDAL 
BLAENAU FFESTINIOG 

Meddai Kevin Jones, Rheolwr Addysgu 
Busnesau a Thîm Lleihau Llosgi 
Bwriadol:

“Roedd cyfrannu arian tuag at y 
lloches yn y parc sglefrio yn un 
elfen o'r ymgyrch gydweithredol 
amlasiantaeth i ostwng nifer y 
tanau gwair bwriadol, sydd wedi 
bod yn llwyddiannus iawn ledled 
Cymru, yn enwedig yn ardal 
Ffestiniog.

Roedd y lloches yn rhywbeth yr oedd 
y bobl ifanc leol wedi gofyn amdano 
er mwyn iddyn nhw gael rhywle i fynd 
rhag y glaw pan maen nhw’n defnyddio’r 
parc. Mae’n braf gweld y bobl ifanc 
yn mwynhau’r cyfleusterau ac ni all y 
lloches ond gwneud y profiad yn well 
iddyn nhw.”

Cyfrannwyd arian drwy’r Tîm Lleihau 
Llosgi Bwriadol, sef cydweithrediad 
rhwng Heddlu Gogledd Cymru a 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru. 

Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau yn yr 
ardal yn ystod y gwanwyn a dechrau’r 
haf er mwyn amlygu peryglon cynnau 
tanau bwriadol, yn enwedig tanau gwair 
ac eithin. Darparwyd symiau o arian 
er mwyn cefnogi prosiectau a mentrau 
lleol a fyddai’n trefnu gweithgareddau 
ar gyfer pobl ifanc. 
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Mae’r cynllun peilot, sydd ar waith ym 
Mlaenau Ffestiniog, Porthmadog a 
Thywyn ar hyn o bryd, yn golygu bod 
Swyddogion Cymorth Cymunedol yr 
Heddlu yn cynnal archwiliadau sy’n 
cynnwys rhoi cyngor ar ddiogelwch, a 
gosod neu brofi larymau mwg pan fo 
hynny’n briodol. 

Mae’r holl aelodau o Heddlu Gogledd 
Cymru sy’n cynnal yr archwiliadau wedi 
cael hyfforddiant gan eu cydweithwyr 
yng Ngwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru.

Esboniodd Stuart Millington, Uwch 
Reolwr Diogelwch Tân Gwasanaeth  
Tân ac Achub Gogledd Cymru:  
“Mae hwn ymhlith nifer o brosiectau 
peilot eraill sydd gennym ar y gweill 
mewn partneriaeth â’n cydweithwyr yn y 
gwasanaeth brys gyda’r nod o gadw ein 
cymunedau cymunedau’n ddiogel.

“Fe all yr archwiliadau hyn arbed 
bywydau. Rydym wedi bod yn 
llygad-dystion i gymaint o danau 
trychinebus a allai fod wedi cael 
eu hatal drwy gymryd ychydig o 
ragofalon syml.

“Mae Heddlu Gogledd Cymru yn 
ein cefnogi i rannu ein negeseuon 
pwysig yngl ̂yn â diogelwch tân tra 
bo staff Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru yn cael hyfforddiant ar 
gynnal arolygon atal troseddau yn ein 
cymunedau, fel rhan o Archwiliadau 
Diogelwch yn y Cartref llawer mwy 
integredig.”

Fe ychwanegodd y Rhingyll Paul 
Wycherley o Heddlu Gogledd Cymru: 
“Rydym bob amser yn chwilio am 
ffyrdd o addasu ein dulliau gwaith i 
ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf 
i’r cyhoedd.

“Mae’r prosiect peilot hwn yn enghraifft 
wych o’r modd yr ydym wedi dod o 
hyd i ffyrdd effeithiol ac effeithlon o 
weithio mewn partneriaeth neu weithio 
ar ran ein cydweithwyr o wasanaethau 
goleuadau glas eraill i amddiffyn ein 
cymunedau.”

GWEITHIO MEWN 
PARTNERIAETH I HELPU I 
AMDDIFFYN EIN CYMUNEDAU

Mae staff o Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr o Wasanaeth  
Tân ac Achub Gogledd Cymru i gynnig archwiliadau diogelwch yn y cartref i bobl sydd mewn perygl  
o ddioddef tanau yn y cartref.
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Bu i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru ddathlu 20 mlynedd ym mis Mehefin 2016 ers ei sefydliad 
yn 1996. Tynnwyd llun yr holl aelodau presennol yn ystod y cyfarfod blynyddol yn Rhuthun.

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD 
CYMRU YN DATHLU 20 MLYNEDD

Ym mis Mehefin, cipiodd Gwasanaeth Tân ac Achub  
Gogledd Cymru ddwy wobr genedlaethol i gydnabod  
ei waith diogelwch cymunedol.

Bwriad Gwobrau Cymunedol Gwelliannau Parhaus Cymru Gyfan 2016 yw 
cydnabod a dathlu gwelliannau parhaus yn y gwasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru ac annog cydnabod a rhannu’r arferion gorau.

Cyflwynwyd y ddwy wobr i’r Gwasanaeth mewn seremoni yng Nghanolfan y 
Mileniwm ym Mae Caerdydd – un wobr yn y categori ‘Gwerth Cyhoeddus’ 
am Archwiliad Diogelwch Integredig yn y Cartref ac ail wobr yn y categori 
“Cydweithredu’ am waith Tîm Prosiect Atal ac Ymateb y Tri Gwasanaeth.

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr Diogelwch Tân: "Datblygwyd y cynllun 
gwobrau hwn gyda’r nod trosfwaol o rannu arferion da a chefnogi’r ymgyrch i 
gael gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel yng Nghymru. 

Mae’n dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud gan wasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru gyda gwobrau dan y categorïau Arweinyddiaeth, Gwerth Cyhoeddus, 
Cydweithredu ac Arloesi.

"Cynhaliwyd pleidlais ar-lein ar y ffurflenni cyflwyno, gan 
alluogi’r gymuned gyfan i sgorio’r ceisiadau.

"Cafodd tri enwebiad eu rhoi ar y rhestr fer ym mhob categori  
– ac aeth y gwasanaeth tân ac achub ymlaen i ennill dau gategori  
a chael ei roi ar y rhestr fer ar gyfer categori arall. 

GWOBRAU DIOGELWCH CYMUNEDOL 
I WASANAETH TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU
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