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Ym mis Mawrth aeth Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd  
y Cabinet ar gyfer Cymunedau a Phlant, i weld gorsaf  
dân Dinbych i weld sut y mae disgyblion o ysgolion  
lleol wedi elwa o fynychu cwrs arloesol Ffenics  
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Mae’r cwrs Ffenics wedi ei ddylunio i 
gynorthwyo gydag ailgyfeirio ynni pobl 
ifanc tuag at weithgareddau cynhyrchiol 
a gwerth chweil a fydd yn cynorthwyo 
gyda’u hintegreiddio gyda chyfoedion  
a chymunedau.

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân ar gyfer Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Mae’r 
Gwasanaeth Tân ac Achub yn atyniad 
cryf i bobl ifanc, sy’n rhoi i ni y cyfle 
i geisio dylanwadu’n gadarnhaol ar 
ymddygiad.

“Mae prosiect Ffenics yn cynnig 
profiad unigryw i feithrin nodweddion 
rydym ni fel Gwasanaeth yn gweithio 
tuag atynt, fel parch, cyfathrebu ac 
ymddiriedaeth.

“  Mae’r cwrs yn cynnwys 
cymysgedd o ddysgu yn yr 
ystafell ddosbarth lle’r roedd 
y bobl ifanc yn dysgu am 
ganlyniadau gweithredoedd, 
yna gweithgareddau yn yr iard 
ymarfer lle rydym yn hybu 
gweithio fel tîm, asesu risg a 
chadw at gyfarwyddiadau.

“ Nod y cwrs yw cynorthwyo’r bobl 
ifanc i feithrin cymhelliad a theimlo’n 
gadarnhaol yngl ̂yn â nhw eu hunain, 
sydd yn ei dro yn eu gwneud yn well 
dinasyddion.

" Rydym yn gobeithio y bydd y 
bobl ifanc hyn yn teimlo eu bod 
wedi cael rhywbeth cadarnhaol 
o brosiect Ffenics ac y bydd o 
fudd iddynt yn y dyfodol.”

Meddai Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd 
y Cabinet ar gyfer Cymunedau a Phlant:

“ Rwy’n falch iawn o weld prosiect 
Ffenics yn gwneud gwaith mor 
ardderchog gyda phobl ifanc. Mae 
rhaglenni fel hyn yn rhoi hwb i hyder 
ac yn meithrin agweddau positif ac 
ymddygiad mwy cymdeithasol-gyfrifol 
yn y bobl ifanc sy’n cymryd rhan. 
Maent yn cynyddu ymwybyddiaeth o 
beryglon tân, yn helpu i gadw pawb yn 
ddiogel. Rwy’n llongyfarch yr holl bobl 
ifanc ar gwblhau’r cwrs a gobeithio y 
bydd yn eu helpu i feithrin eu sgiliau 
a’u hunan-hyder.”

YSGRIFENNYDD CABINET 
YN YMWELD Â CHWRS 
Y FFENICS
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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 mae staff wedi 
bod yn siarad gyda siopwyr yn Ynys 
Môn a Sir y Fflint ynglŷn â sut i gadw’n 
ddiogel yn y gegin, a rhannu brwshys 
golchi llestri am ddim i annog pobl i 
gadw diogelwch mewn cof wrth goginio 
a chofio glanhau poptai a gridyllau yn 
rheolaidd. 

Mae pobl hefyd wedi bod yn cymryd 
rhan mewn cwisiau diogelwch i ennill 
gwerth £100 o dalebau archfarchnad 
ac fe anogir unrhyw un na all ddod i’m 
gweld yn yr archfarchnadoedd i gymryd 
rhan yn y cwis ar-lein. 

Meddai Gwyn Jones, Rheolwr 
Diogelwch Cymunedol Gwynedd a Môn: 
“Mae’n gyfrifoldeb arnom ni i wneud 
popeth o fewn ein gallu 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 ei 
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 ei 
gwahodd i ginio gyda chi a 
diffodd tân yn eich cegin!"

Bydd yr ymgyrch ‘Peidiwch â’n 
gwahodd i ginio’ yn ymweld â 
Sir Ddinbych nesaf a byddwn yn 
hysbysebu’r gwahanol leoliadau  
yn y cyfryngau cymdeithasol.  

YR YMGYRCH ‘PEIDIWCH 
Â’N GWAHODD I GINIO!’ YN 
YMWELD AG YNYS MÔN A  
SIR Y FFLINT
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Mae’r tri gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru wedi ymuno 
â Phrifysgol Glynd ̂wr, Wrecsam a chanwr a chyfansoddwr 
adnabyddus o Ogledd Cymru i gomisiynu a chynhyrchu ffilm 
fer wreiddiol sydd wedi ei hanimeiddio er mwyn amlygu 
pwysigrwydd profi larymau mwg yn rheolaidd. 

Cafodd y ffilm ‘Profa Dy Larwm’ ei lansio yng Nghanolfan Catrin Finch,  
Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam ac mae’n cynnwys cymeriadau cartŵn od a’u 
harferion beunyddiol, a thrac sain bachog a gyfansoddwyd gan Daniel Lloyd  
o’r band Cymraeg ‘Daniel Lloyd a Mr Pinc’.

Cafodd y chwe myfyriwr o Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam, sy’n astudio rhaglenni 
Meistr Dylunio a Bagloriaeth yn y Celfyddydau yn yr adran Animeiddio, Effeithiau 
Gweledol a Chelfyddyd Gemau yn Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam eu briffio gan 
staff Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ar brif achosion tanau a’r 
ffactorau sy’n cynyddu’r tebygolrwydd o ddioddef tân. Yna fe gydweithiodd y 
myfyrwyr i ddylunio a chynhyrchu’r fideo ymwybyddiaeth tri munud o hyd.  

CYNHYRCHU FFILM 
FER DDONIOL WEDI EI 
HANIMEIDDIO I HYBU 
PWYSIGRWYDD PROFI 
LARYMAU MWG
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Mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru eisoes yn annog pobl i brofi 
eu larymau mwg bob wythnos drwy’r ymgyrch ‘Dydd Mawrth Profi’ ar y cyfryngau 
cymdeithasol a’r gobaith yw y bydd y fideo newydd yma’n hybu hyn ymhellach. 

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr Diogelwch Tân Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru: “Nod y ffilm ‘Profa dy Larwm’ yw rhannu’r neges bwysig yma gyda 
thrigolion mewn ffordd hwyliog a llawen. 

                 “  Rydym wrth ein bodd ein bod 
wedi cael cyfle i weithio gyda 
Phrifysgol Glynd ̂wr a’r artist 
lleol, Daniel Lloyd sydd wedi 
ein galluogi i gomisiynu darn o 
waith cyffrous ac arloesol sydd 
am ein helpu i hybu’r neges 
bwysig yma gyda’r gymuned.”

Meddai Marisse Mari, Prif Ddarlithydd 
Dylunio ac Arweinydd Rhaglenni’r Ysgol 
Celfyddydau Creadigol: “Mae hwn 
wedi bod yn gyfle gwych i’r myfyrwyr. 
Rydym yn annog ein myfyrwyr i weithio 
ar friffiau go iawn ac mae ymgyrch 
gwybodaeth gyhoeddus Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi bod 
yn enghraifft berffaith sydd wedi rhoi 
profiad proffesiynol iddynt.

“ Mae’r myfyrwyr yn eu hail flwyddyn 
ac maent wedi gorfod dysgu llawer 
o sgiliau newydd megis sgiliau 
meddalwedd a’u rhoi ar waith yn ystod 
y prosiect gwerth chweil yma."  

 Tim Davies, Thomas Purdue a William 
Parker oedd y tri myfyriwr a arweiniodd 
y prosiect. Meddai’r tri: “Rydym yn 
gwerthfawrogi’r cyfle’n fawr ac rydym 
wedi mwynhau gweithio ar y prosiect. 

“  Rydym nawr yn bwriadu sefydlu 
ein cwmni ein hunain ar ôl 
cwblhau’r cwrs. Dyma fydd un 
o’r prosiectau a fydd yn ein 
helpu i hybu’r hyn sydd gennym 
ni i’w gynnig.”

  Y myfyrwyr eraill a weithiodd ar 
y prosiect oedd Ellis Roberts, 
Duncan Adams a Marta Gabiga. 
Fe ychwanegodd y tri: “Rydym wedi 
mwynhau creu’r cymeriadau a’r byrddau 
stori a dod o hyd i atebion doniol er 
mwyn i’r stori gyd-fynd â geiriau’r  
trac sain.

“ Rydym yn gobeithio y bydd y gwyliwr 
yn cofio’r fideo ac rydym yn hapus ein 
bod wedi cael cyfle i fod yn rhan o’r 
ymgyrch.”  

Ynghyd â hysbysebion radio lleol, bydd 
y fideo ‘Profa dy Larwm’ yn cael ei 
ddefnyddio gan addysgwyr y gwasanaeth 
tân ac achub yn ystod ymweliadau ag 
ysgolion ac y mae ar gael i’w wylio ar 
sianeli You Tube, Twitter a Facebook y tri 
gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru 
– dilynwch #profadylarwm  
ar Twitter. 
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Mae Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru wedi lansio fideo 
Iaith Arwyddion Prydain newydd ar ei 
wefan i gynorthwyo pobl gyda nam ar 
eu clyw. 

Roedd y lansiad yn cyd-fynd ag Wythnos 
Ymwybyddiaeth o fod yn Fyddar rhwng  
15-21 Mai 2017, sef ymgyrch unigryw sydd  
yn galluogi i gymaint o sefydliadau â phosib 
hybu’r gwaith y maent yn ei wneud ar gyfer 
pobl â phob math o gyflyrau yn ymwneud 
 â’r clyw. 

Nod y fideo newydd yw amlygu’r cyngor a 
chefnogaeth diogelwch tân eang sydd ar 
gael yn ogystal ag atgyfnerthu’r neges bod y 
Gwasanaeth yn cynnig archwiliadau diogelwch 
cartref ac offer arbenigol i drigolion byddar a 
thrwm eu clyw yn y rhanbarth.

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân: “Mae pob math o larymau 
mwg ar gael sydd wedi cael eu dylunio’n 
arbennig ar gyfer pobl sy’n fyddar neu’n  
drwm eu clyw.

“ Mae nifer o bobl sy’n drwm eu clyw 
mewn perygl oni bai bod ganddynt 
larymau mwg addas. Fe all system 
larwm arbenigol roi cyfle i bobl fynd 
allan mewn achos o dân. Hebddynt, 
fe all pobl golli eu bywydau.

“ Mae ein clip fideo newydd yn dangos y 
gwahanol systemau a’r mesurau diogelwch 
sydd ar gael i bobl â nam ar eu clyw.

“ Rydym yn gobeithio y bydd y clip fideo 
newydd yn cynyddu ymwybyddiaeth pobl  
yngl ̂yn â’r offer arbenigol yr ydym ni’n ei 
gynnig a helpu pobl i gadw’n ddiogel yn  
eu cartrefi."

FIDEO IAITH ARWYDDION 
PRYDAIN NEWYDD I GEFNOGI 
WYTHNOS YMWYBYDDIAETH 
O FOD YN FYDDAR 
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Mae’r Gwasanaeth wedi ymrwymo i gyfres o Raglenni Prentisiaeth sydd ar gael i bobl ifanc sydd gan 
ddiddordeb mewn dod yn aelodau o’r gwasanaeth tân ac achub yn y dyfodol ac yn ddiweddar y mae 
wedi ehangu ei gyfleoedd prentisiaeth. 

Mae dewis eang o raglenni prentisiaeth 
achrededig ar gael dros gyfnodau 
gwahanol mewn adrannau amrywiol. 

Meddai Chris Nott, Uwch Reolwr 
Hyfforddiant a Datblygiad Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Bydd 
y prentisiaethau hyn yn dysgu sut i 
chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o 
amddiffyn cymunedau yng Ngogledd 
Cymru, trwy ddarparu pob math o 
gefnogaeth - gan gynnwys ymateb ac 
amddiffyn, darparu rhaglenni diogelwch 
cymunedol, sicrhau bod busnesau yn 
cydymffurfio â’r rheoliadau diogelwch 
tân, helpu i hybu ymgyrchoedd 
diogelwch tân, yn ogystal â sicrhau bod 
cerbydau’r gwasanaeth tân ac achub yn 
cael eu cynnal a’u cadw’n iawn. 

“ Dyma’r tro cyntaf i ni ehangu’r 
rhaglen brentisiaeth i adrannau 
a disgyblaethau mor eang. 

“ Mae’r hyfforddiant yn meithrin sgiliau 
ymarferol a theori sydd yn galluogi i’r 
prentisiaid chwarae rôl hanfodol gyda 
ni. Maent yn cael eu hyfforddi a’u 
mentora yn barhaus ac maent hefyd 
yn cael eu hasesu’n rheolaidd.  

“ Mae’r rhaglenni’n rhan bwysig 
o’n gweledigaeth ar gyfer y 
dyfodol wrth i ni gynllunio 
i baratoi ar gyfer yr heriau 
o’n blaenau a chwilio am 
ffyrdd o addasu i gyd-fynd â’r 
newidiadau sy’n digwydd  
o’n cwmpas.

“ Mae prentisiaethau modern yn ffurfio 
rhan allweddol o’r strategaeth gyflogi 
genedlaethol ac rydym yn falch o 
gynnig y gefnogaeth yma i bobl ifanc.” 

LANSIO DEWIS EANG O 
BRENTISIAETHAU TÂN  
AC ACHUB
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Mae staff Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi bod yn 
gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru i ddarparu cyfres o weithdai  
i bobl ifanc ar ganlyniadau cynnau tanau yn fwriadol. 

Mae cynllun ‘Cyfiawnder mewn Diwrnod’  
yn weithdy addysgol deinamig gyda’r nod 
o atal pobl ifanc rhag troseddu a chodi 
ymwybyddiaeth o’r system gyfiawnder ac 
effeithiau negyddol troseddau.

Mae staff y Tîm Lleihau Tanau Bwriadol 
ac aelodau'r Adran Diogelwch Tân 
Cymunedol, y Ffenics a’r Addysgwyr  
wedi cynnal sgyrsiau awr a hanner 
mewn ysgolion yn yr Wyddgrug, y 
Fflint, Wrecsam, Llandudno, Prestatyn, 
Caernarfon, Dolgellau a Llangefni.

Roedd y gweithdai’n cynnwys y DVD 
‘Llosgi’ch Dyfodol, ffilm fer rymus gan 
Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
a Heddlu Gogledd Cymru a lansiwyd ym 
mis Chwefror, a sesiwn cwestiwn ac ateb 
addysgiadol.

Meddai Dave Evans o Ymddiriedolaeth yr 
Heddlu a’r Gymuend (PACT): “Mae’r galw 
gan ysgolion i gymryd rhan yn y rhaglen 
‘Cyfiawnder mewn Diwrnod’ yn fwy nag 
erioed, a dyma’r seithfed tro i’r rhaglen 
gael ei rhoi ar waith.

“    Nod y rhaglen yw addysgu’r bobl 
ifanc am y system cyfiawnder a 
chanlyniadau troseddu. Roedd 
cael  Tîm Lleihau Tanau Bwriadol 
wrth law i rannu negeseuon  
yngl ̂yn â chynnau tanau bwriadol 
eleni yn gyfle a oedd yn rhy dda 
i’w golli ac roedd y cyflwyniadau’n 
cyd fynd ag amcanion y diwrnod 
yn berffaith.

“ Eleni mae dros 850 wedi cymryd rhan, 
ac rwyf yn ddiolchgar i Tim Owen a’i dîm 
am eu cefnogaeth.”

Meddai Tim Owen, Rheolwr Lleihau Tanau 
Bwriadol, “Roedd yn gyfle gwych i ddarparu 
gweithdai dyddiol dros gyfnod o bum 
wythnos i bobl ifanc - rhywbeth na fyddai 
wedi bod yn bosib oni bai ein bod wedi dod 
at ein gilydd yn y modd hwn  i rannu’r neges 
rymus sydd yn debygol o gael effaith hir 
dymor ar y gynulleidfa.”

Bu i Llinos Owen, Pennaeth Cynorthwyol 
Ysgol Dyffryn Nantlle, ddiolch i’r tîm. 
Meddai: “Mae’r disgyblion wedi mwynhau eu 
hunain ac maent wedi dysgu llawer. Roedd 
cyflwyniad y gwasanaeth tân ac achub a’r 
fideo yn effeithiol a thrawiadol iawn. Ar ôl 
dychwelyd i’r ysgol, roedd y plant yn cofio 
prif ffeithiau’r fideo. Cafodd bob un ohonynt 
brofiad bythgofiadwy.”

GWEITHDY GRYMUS I ADDYSGU 
POBL IFANC AM GANLYNIADAU 
CYNNAU TANAU YN FWRIADOL

Fel rhan o 'drawsnewidiadau digidol' ac er mwyn i'r Gwasanaeth wneud mwy o ymdrech i ddarparu mwy 
o wasanaethau digidol dyma fydd y rhifyn olaf o’r cylchgrawn Er Gwybodaeth i gael ei argraffu. Yn hydref 
2017 bydd y cylchgrawn Er Gwybodaeth ar gael ar ein gwefan neu gallwch gofrestru i’w dderbyn ar e-bost 
drwy fynd i www.gwastan-gogcymru.org.uk
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