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DATHLU YN YSTOD Y  
SEREMONI WOBRWYO
anrhydeddu staff a'r gymuned  
ar eu llwyddiant

ARWYDDO CYFAMOD Y  
LLUOEDD ARFOG 
ymuno gyda Chyngor Sir y Fflint i ymrwymo i 
gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog

MYND I'R AFAEL Â 
DIOGELWCH FFORDD

atgyfnerthu ein perthynas gyda phobl 
ifanc sydd yn dysgu gyrru

GOFALU AM BOBL HYN
adnabod a lleihau'r perygl o dân 
ymhlith pobl hŷn yn y gymuned



Cynhaliodd Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru ei 
Seremoni Wobrwyo Flynyddol yng 
Ngorsaf Dân Gymunedol y Rhyl 
ym mis Medi i gydnabod a dathlu 
aelodau staff a’r gymuned sydd 
wedi gweithio’n galed i wella 
diogelwch yng Ngogledd Cymru.

Fe gyflwynodd y Prif Swyddog 
Tân Simon Smith a’r Cynghorydd 
Meirick Lloyd Davies, Cadeirydd 
y Awdurdod Tân ac Achub, un ar 
ddeg o Wobrau Cymunedol.

Cyfraniad neilltuol gan unigolyn 

Mae’r wobr yn cydnabod aelod o’r staff 
sy’n mynd y tu hwnt i’w dyletswyddau 
arferol yn gyson.

Cafodd y wobr ei chyflwyno i ddau aelod 
o’r staff eleni - Peter Roberts Rheolwr 
Gwylfa yng ngofal Gorsaf Dân Betws y 
Coed a Tommy Rowlands, Rheolwr Gwylfa 
yng ngofal Llanfairfechan ac sydd hefyd yn 
Ddiffoddwr Tân Gwledig.

Yn ystod ymgyrch recriwtio System 
Dyletswydd Wrth Gefn yn ddiweddar roedd 
Peter yn ymwybodol bod nifer o ymgeiswyr 
ym Metws y Coed a gorsaf gyfagos wedi 
bod yn aflwyddiannus yn eu profion 
ysgrifenedig ac felly trefnodd gefnogaeth 
ychwanegol i’r ymgeiswyr a gofynnodd am 
lenyddiaeth addas a ble i gael cymorth.  
Yn dilyn hyn fe gynhaliodd sesiynau 
cefnogi a datblygu ar gyfer darpar staff 
gan greu grwpiau astudio ac asesiadau,  
o dan amodau arholiad, i roi blas realistig 
o’r asesiadau.  

Mae Tommy wedi cynorthwyo nifer o 
orsafoedd rhan amser i wella safonau 
yn dilyn archwiliadau gan y tîm Safonau 
Proffesiynol a Gwasanaeth. Yn benodol, 
bu’n cynorthwyo rheolwyr newydd yn y 
gorsafoedd drwy eu cyfeirio at wybodaeth 
berthnasol a mynd i’w gweld i gynnig 
cefnogaeth ymarferol wyneb yn wyneb. 

 

Gwobr Partner Diogelwch 
Cymunedol  

Mae’r wobr hon yn cydnabod gwaith 
asiantaethau neu gyrff cyhoeddus sy’n 
bartneriaid i Wasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru wrth iddynt geisio cyflwyno 
negeseuon hollbwysig ym maes  
diogelwch cymunedol.

Aeth y wobr eleni i Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam am ei wasanaeth targedu dwys 
i ddioddefwyr trosedd neu drais domestig 
a’r Tîm Cymorth Cymunedol am y peilot 
ymateb i godymau dianaf yng Nghonwy a 
Sir Ddinbych.

Gorsaf y Flwyddyn 

Mae’r wobr hon yn mynd i’r orsaf sydd wedi 
gwneud gwaith nodedig yn ystod y 12 mis 
diwethaf ac sydd wedi cael cydnabyddiaeth 
yr Adran Gweithrediadau.

Eleni, aeth y wobr i staff Gorsaf Dân 
Harlech am eu hargaeledd 99% rhwng 
Mehefin 2016 a Mai 2017, sydd wedi 
eu galluogi i ymateb i argyfyngau ledled 
Harlech a’r cyffiniau.

Cyfraniad rhagorol i ddiogelwch 
tân i fusnesau 

Mae’r wobr yn cydnabod aelod o staff yn 
y swyddogaeth diogelwch tân i fusnesau 
sydd yn mynd y tu hwnt i’w ddyletswyddau 
arferol yn rheolaidd.

Yr enillydd eleni oedd Nigel Day a wnaeth 
ymddeol fel swyddog cydymffurfiaeth ar 
gyfer Conwy a Sir Ddinbych yn ddiweddar. 
Yn aml iawn byddai Nifel yn mynd y tu hwnt 
i’w ddyletswyddau arferol yn ystod y broses 
archwilio ac adrodd i wneud yn siŵr ei fod 
yn cyflawni gwaith rhagorol, gan rannu 
cyngor rhagorol bob amser. 

DATHLU YN YSTOD Y  
SEREMONI WOBRWYO

// 2 www.gwastan-gogcymru.org.uk



Person Ifanc y Flwyddyn  

Cyflwynir y wobr hon i berson ifanc sydd 
wedi dangos ymrwymiad i’r Gwasanaeth 
eleni - mae Ffion Williams yn ddiffoddwr 
tân dan brentisiaeth ac mae wedi dangos 
potensial ers ymuno gyda thîm y Ffenics. 
Mae hi wedi cymryd rhan ar y cyrsiau 
fel hyfforddwr ac mae wedi bod yn 
ysbrydoliaeth i’r myfyrwyr.

Ymrwymiad i'r Gwasanaeth 

Cyflwynwyd y wobr i Andrew Ballard o 
Gorwen, Wil Roberts o Borthaethwy a 
Tommy Rowlands o Lanfairfechan am eu 
hymrwymiad rhagorol ac am ddarparu 
gwasanaeth i’r system ddyletswydd wrth 
gefn ers dros 33 mlynedd. 

Dysgwr y Flwyddyn 

Cyflwynwyd y wobr i Krzysztof Kosmala i 
gydnabod ei ymrwymiad a’i ymroddiad i 
ddysgu Cymraeg. Mae Krzysztof Kosmala 
yn ddiffoddwr tân dan brentisiaeth yng 
Ngorsaf Dân Bae Colwyn ac ers ymuno 
gyda’r gwasanaeth y llynedd mae dysgu 
Cymraeg wedi bod yn uchelgais bersonol 
iddo. Ei iaith gyntaf yw Pwyleg, ac y 
mae wedi gorfod dysgu Saesneg a nawr 
Cymraeg, ac felly Cymraeg yw ei drydedd 
iaith. Yn ddiweddar fe gwblhaodd y cwrs 
Cymraeg Lefel 2.

Cyfraniad rhagorol i Elusen 

Cyflwynwyd y wobr i Duncan Stewart Ball, 
Rheolwr Criw yn yng Ngorsaf Dân y Rhyl 
sydd wedi gweithio’n galed drwy gydol y 
flwyddyn i godi arian, yn ei amser ei hun,  
er lles eraill. 

Mae ei ferch fach yn dioddef o ddiabetes 
ac felly mae Duncan a’i wraig wedi trefnu 
llawer o ddigwyddiadau i helpu i godi 
ymwybyddiaeth o’r cyflwr. Ei brif sialens 
oedd seiclo o gastell Conwy i gastell 

Caerdydd mewn diwrnod – cyfanswm  
o 180 o filltiroedd a gwblhaodd ar y  
12fed o Fehefin. 

Cyfraniad i’r Gymraeg 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru yn ymdrechu i hybu’r Gymraeg ar 
draws y Gwasanaeth ac mae Heather 
Jones yn gwneud hyn i’r eithaf. 

Fel swyddog cydymffurfiaeth yng 
Ngwynedd a Môn ac fel aelod o’r Cynllun 
Hyrwyddwyr Iaith Gymraeg, mae Heather 
yn cyflawni pob agwedd o’i rôl yn gwbl 
ddwyieithog, gan gynnwys ysgrifennu 
gohebiaeth ac adroddiadau yn Gymraeg, 
ac annog eraill i wneud yr un peth. Yn 
aml iawn mae’n annog ei chydweithwyr i 
ysgrifennu e-byst byr yn y Gymraeg ac mae 
rhai bellach wedi magu digon o hyder i 
ysgrifennu llythyrau ffurfiol yn Gymraeg.

Cyflogwr y Flwyddyn 

Mae’r wobr yn cydnabod cyflogwr lleol sydd 
yn rhyddhau staff yn rheolaidd i gyflawni 
dyletswyddau difodd tân yn y gymuned. 
Mae’r cyflogwyr hyn yn hanfodol i helpu i 
sicrhau bod peiriannau ar gael ar draws 
Gogledd Cymru.

Yr enillwyr eleni yw Abersoch Land and 
Sea sydd ar hyn o bryd yn cyflogi tri aelod  
o staff sydd yn ymateb i alwadau 
gweithredol - ond tros gyfnod o 20 
mlynedd mae chwe aelod o staff wedi 
cael eu rhyddhau o’r cwmni i ymateb i 
ddigwyddiadau gweithredol. 

Cynllun Awgrymiadau’r Staff

Mae cynllun awgrymiadau’r staff yn rhoi 
cyfle i’r staff awgrymu syniadau neu 
fentrau newydd a fydd yn gwella’r ffordd o 
ddarparu’r gwasanaeth yn fwy effeithlon 
neu effeithiol.

Mae Thomas Plant yn ddiffoddwr tân ym 
Mae Colwyn ac y mae hefyd yn darparu 
gwasanaeth gwledig mewn gorsafoedd ar 
draws y Gogledd. Bu i Thomas awgrymu y 
dylai’r Gwasanaeth fuddsoddi mewn offer 
puro dŵr i olchi peiriannau er mwyn eu 
hatal rhag cael eu difrodi gan y dŵr caled 
sydd yn cael ei ddefnyddio i’w glanhau ar 
hyn o bryd. 

Medalau Gwasanaeth Hir ac 
Ymddygiad Clodwiw - Cyflwynodd 
Arglwydd Raglaw Clwyd, Mr Harry 
George Fetherstonhaugh OBE Fedalau 
Gwasanaeth Hir ac Ymddygiad Clodwiw i 
aelodau staff gweithredol y Gwasanaeth. 
Cyflwynir y Fedal i ddiffoddwyr tân gan 
Gynrychiolydd Ei Mawrhydi i gydnabod  
20 mlynedd o wasanaeth. 

Dave Hughes

Gavin Lowry

Michael Dymock

Jody McEachern

Steve Dixon

Paul Ellams

Robin Jones

Shane Price

Helen Angel-Hayes

Jodie Hamilton

Steven Roberts

Shoned Worsley

Nigel Williams

Cyflwynodd y Prif Swyddog Tân Simon 
Smith y wobr Gwasanaeth Ffyddlon i 
Anwen Medlicott ac Aled Thomas am 
gwblhau 40 mlynedd o Wasanaeth. 
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MYND I’R AFAEL Â  
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Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru wedi bod yn sgwrsio gyda phobl ifanc 
o Fae Colwyn sydd wrthi’n dysgu gyrru.

Cafodd chwaraewyr Rygbi Gogledd Cymru 
(RGC 1404) a myfyrwyr o Goleg Llandrillo, 
campws Llandrillo-yn-rhos gyfle i weld 
Subaru ymgysylltu’r Gwasanaeth ar ei 
newydd wedd. 

Pwrpas y cerbyd yw addysgu gyrwyr ifanc 
am beryglon gyrru’n anghyfrifol. Mae’r 
cerbyd hefyd yn apelio at bobl ifanc sydd â 
diddordeb mewn ceir rasio.

Fe aeth y car a’i griw draw i ddigwyddiadau 
diogelwch ffordd ledled y rhanbarth i hybu 
negeseuon diogelwch hanfodol megis 
y ‘5 Angheuol’ a’r ffaith bod pobl ifanc 
yn fwy tebygol o gael eu hanafu mewn 
gwrthdrawiadau traffig ar y ffordd, a cheisio 
dal pen rheswm gyda gyrwyr ifanc. 

Meddai Jane Honey, Pennaeth Diogelwch 
Cymunedol: “Mae pobl ifanc sydd newydd 
gael eu trwydded yrru yn cael rhyddid 
sydd fawr ei angen arnynt ac mae gyrru yn 
cynrychioli cam sylweddol tuag at dyfu’n 
oedolyn, ond mae hyn hefyd yn golygu 
cyfrifoldeb dros gadw eu hunain ac eraill 
sy’n defnyddio’r ffordd yn ddiogel. 

“Trwy ddefnyddio’r Cerbyd 
Ymgysylltu a thechnoleg Llith-
Realaeth gallwn helpu gyrwyr 
ifanc i ddeall canlyniadau trasig 
gyrru’n anghyfrifol.

“Rydym yn edrych ymlaen at gael 
gweithio gyda phobl ifanc ledled 
y rhanbarth gyda’r Subaru, a 
phwysleisio ein prif negeseuon 
am bwysigrwydd aros yn ddiogel 
y tu ôl i’r llyw.” 

 

Bydd y Subaru yn parhau i ymweld 
ag ysgolion, colegau, gweithleoedd a 
digwyddiadau i addysgu gyrwyr newydd. 
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Yn ddiweddar fe arwyddodd 
Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru Gyfamod Lluoedd 
Arfog Sir y Fflint yn Neuadd y Sir 
yn yr Wyddgrug.

Mae arwyddo'r Cyfamod hwn yn golygu 
bod y Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymuno 
â Chyngor Sir y Fflint i ymrwymo i gefnogi 
Cymuned y Lluoedd Arfog yn Sir y Fflint.

Roedd cynrychiolwyr o’r Lluoedd Arfog, 
gweithwyr y Cyngor, Swyddogion Cyswllt 
Rhanbarthol y Lluoedd Arfog a Chefnogwr 
Lluoedd Arfog y Cyngor y Cynghorydd Andy 
Dunbobbin yn bresennol yn y digwyddiad.

Mae arwyddo’r Cyfamod yn cynrychioli 
ymrwymiad cadarn gan Wasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru i gefnogi Cymuned 
y Lluoedd Arfog gan gydnabod gwerth 
milwyr sy'n gwasanaethu – yn cynnwys yr 
aelodau rheolaidd a rhai wrth gefn, cyn 
filwyr a theuluoedd milwrol a'u cyfraniad 
i'r wlad.

Wrth siarad yn ystod y digwyddiad, 
dywedodd y Cynghorydd Dunbobbin: “Mae 
Cyngor Sir y Fflint yn falch bod Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi ymuno 

â 18 llofnodwr arall i gefnogi Cyfamod 
Lluoedd Arfog Sir y Fflint. Mae gennym 
Grŵp Llywio gweithgar a brwdfrydig ac 
rydym wedi cymryd camau sylweddol tuag 
at hyrwyddo’r Cyfamod a sicrhau bod 
gweithwyr a’r cyhoedd yn ymwybodol o 
anghenion Cymuned y Lluoedd Arfog.

“   Rydym yn edrych ymlaen ar i’r 
Gwasanaeth Tân ac Achub fod yn 
bartner weithgar a chydweithio 
â ni i godi ymwybyddiaeth 
am y Cyfamod, anrhydeddu 
cyflawniadau Cymuned y Lluoedd 
Arfog a gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol i'w bywydau”.

Dywedodd Simon Smith, Prif Swyddog 
Tân: “Roedd hi’n anrhydedd arwyddo’r 
cytundeb hwn. Ein blaenoriaeth ydi 
darparu’r gwasanaeth tân ac achub gorau 
posibl i gymunedau Gogledd Cymru gan 
weithio i leihau nifer yr achosion argyfwng 
sy’n digwydd ac ymateb i argyfyngau 
pan fyddant yn digwydd. Ein gweithlu 
ymroddedig ac amrywiol sydd yn ein 
galluogi i wneud hyn ac felly rydym yn 

cydnabod gwerth cefnogi ein gweithwyr 
o gefndir milwrol, sydd â llawer o sgiliau 
trosglwyddadwy a gwerthfawr yn sgil eu 
hyfforddiant milwrol.

“Mae arwyddo’r cyfamod yma’n 
dangos ein hymrwymiad i gynnal 
y prif egwyddorion sy’n ymwneud 
â gweithio a gweithredu ynghyd â 
phartneriaid eraill yng ngogledd 
Cymru i gefnogi’r lluoedd arfog a’i 
gymuned ehangach”. 

Mae’r Cyfamod yn ymrwymiad gan y 
wlad na ddylai aelodau o gymuned y 
Lluoedd Arfog wynebu unrhyw anfantais 
o'i gymharu â dinasyddion eraill wrth 
ddarparu gwasanaethau ac y dylid rhoi 
ystyriaeth arbennig mewn rhai achosion, 
yn enwedig i'r rhai sydd wedi rhoi’r mwyaf. 
Fe arwyddodd Cyngor Sir y Fflint y Cyfamod 
ym mis Gorffennaf 2013.

ARWYDDO CYFAMOD  
Y LLUOEDD ARFOG 

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



 

Fe fanteisiodd staff ar y cyfle 
ddechrau’r mis yma i gydnabod a 
lleihau’r peryglon tân y mae pobl 
hŷn yn eu hwynebu. 

Cynhaliwyd digwyddiadau amrywiol yn 
Llandudno, Cei Conna a Bangor a oedd 
yn canolbwyntio ar bobl hŷn gyda chyfle i 
ddysgu gwersi defnyddiol iawn ar ddiogelu. 

Oherwydd problemau iechyd a threfniadau 
byw, mae pobl dros 65 mlwydd oed yn fwy 
tebygol o farw mewn tân yn y cartref nag 
unrhyw grŵp oedran arall. Hefyd, y llynedd 
digwyddodd 41% o’r holl danau yn y cartref 
yng Ngogledd Cymru i bobl dros 60. 

Mae’r rhagamcanion ar gyfer yr 20 
mlynedd nesaf yn awgrymu y bydd pobl 
dros 65 oed yn ein hardal ni’n cynyddu o 
157,000 i 213,000 (35%)

Mae’r ystadegau hyn yn golygu y bydd 
cynnydd sylweddol ar wasanaethau yn y 
dyfodol, ac er mwyn lliniaru’r effaith ar 
ymatebwyr brys, mae’n bwysicach nag 
erioed bod pobl hŷn yn gwybod sut i brofi 
larymau mwg, llunio cynlluniau dianc a 
chael cyswllt gyda chymdogion a theulu. 

Yn Venue Cymru cynhaliwyd prynhawn 
‘Cyswllt’ mewn partneriaeth â Cartrefi 
Conwy a oedd yn cynnwys bingo, 
cerddoriaeth fyw a dawnsio. Cynhaliwyd 
digwyddiad ‘Dathlu gyda’n Gilydd!’ gan 

y grŵp ar gyfer pobl 50 oed yn Neuadd 
Ddinesig Cei Conna a chafwyd digwyddiad 
i hybu cadw’n iach dros y gaeaf yng Nghaffi 
Hafan ym Mangor.  

Roedd y digwyddiadau hyn yn golygu bod 
modd i bobl fwynhau gweithgareddau 
pwysig a dysgu sut i gadw’n ddiogel yn y 
cartref ac yn y gymuned ar yr un pryd.

GOFALU AM  
BOBL HYN 
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Mae partneriaeth waith 
rhwng Wales & West Utilities 
a Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru yn helpu i 
godi ymwybyddiaeth ynglŷn â 
pheryglon carbon monocsid.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru yn gweithio gyda Wales & West 
Utilities, y gwasanaeth argyfyngau nwy a 
phiblinellau ledled Gogledd Cymru, i hybu’r 
gefnogaeth sydd ar gael i drigolion. 

Fel rhai o’i archwiliadau ‘Diogel ac Iach’, 
bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru yn darparu gwybodaeth allweddol 
ar sut i’ch cadw chi a’ch teulu’n ddiogel 
rhag y lladdwr tawel, carbon monocsid. 

Bydd y gwasanaeth tân ac achub hefyd 
yn gallu rhannu gwybodaeth yn ystod ei 
ymweliadau am y cynlluniau eraill sydd gan 
Wales & West Utilities ar waith ar draws y 
rhanbarth i helpu’r rhai sydd fwyaf mewn 
angen, gan gynnwys cofrestru pobl ar y 
Gofrestr Gwasanaeth Blaenoriaeth, eu 
cysylltu i’r rhwydwaith nwy drwy’r cynllun 
Cymorth Cartrefi Cynnes a gosod falfiau 

Ynysu Nwy i helpu pobl hŷn gadw’n ddiogel 
yn eu cartrefi yn hirach. 

Meddai Paul Scott, Pennaeth Diogelwch 
Cymunedol: “Rydym yn falch o gael 
gweithio gyda Wales and West Utilities i 
helpu i sicrhau bod pobl yn meddu ar yr 
wybodaeth gywir i’w cadw’n ddiogel rhag 
peryglon carbon monocsid.

 "Fe all gwenwyd carbon monocsid 
ladd neu achosi niwed parhaol 
i’ch iechyd. Mae CO yn cael ei 
gynhyrchu pan nad ydi tanwydd 
carbon monocsid yn llosgi’n iawn 
– does ganddo ddim arogl na 
blas ac, os oes llawer o wenwyn 
yn bresennol, fe all ladd yn 
gyflym iawn.  
 
"Drwy wneud yn siŵr bod 
cyfarpar sydd yn llosgi tanwydd a 
sicrhau bod y ffliwiau cysylltiedig 
yn cael eu cynnal a’u cadw a’u 
gwasanaethu’n iawn ac yn unol â 
chyfarwyddiau’r gwneuthurwr a 
thrwy osod larwm CO clywadwy, 

gallwch helpu i amddiffyn eich 
hun a’ch teulu rhag peryglon 
carbon monocsid."

Meddai Sarah Hopkins, Cyfarwyddwr 
Pobl ac Ymgysylltu yn Wales & West 
Utilities: “Fel busnes sydd yn seiliedig ar 
werthoedd, rydym yn awyddus i weithio 
gyda phartneriaid i rannu ein ffordd o 
wneud pethau ac ein blaenoriaeth yw 
gwasanaeth cwsmer a diogelwch, felly 
rydym yn falch o gael gweithio gyda 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

“Yn ddiweddar fe wnaethom 
ni gyrraedd y Safon Brydeinig 
18477 am ein gwaith yn cefnogi 
cwsmeriaid bregus ond mae 
bob amser fwy y gallwn ni ei 
wneud, ac mae partneriaethau 
yn allweddol i’n helpu i ddarparu 
gwasanaeth i’r rhai hynny sydd 
ein hangen ni fwyaf ledled y 
cymunedau yr ydym ni’n eu 
gwasanaethu.”

CYDWEITHIO I FYND I’R AFAEL Â 
PHERYGLON CARBON MONOCSID 
– Y LLADDWR TAWEL
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Mae staff o bob cwr o’r 
Gwasanaeth wedi bod yn 
gweithio mewn partneriaeth â 
Heddlu Gogledd Cymru i gefnogi’r 
ymgyrch BANG dros y tymor 
Calan Gaeaf a thân gwyllt. 

Nod yr ymgyrch Bydd yn Gall Ar 
Noson Guto yw atal ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a gwneud Gogledd 
Cymru’n lle diogel ar yr adeg yma o’r 
flwyddyn. 

Fe noddodd y gwasanaeth nifer o 
weithgareddau dargyfeiriol ledled 
Gogledd Cymru yn ogystal â chefnogi 
diffoddwyr tân i gynnal arddangosfeydd 
tân gwyllt ar hyd a lled y rhanbarth. 

Meddai Kevin Roberts, Uwch Swyddog 
Diogelwch Tân: "Mae diogelwch ar yr 
adeg hon o’r flwyddyn yn gyfrifoldeb 
i bawb. Ni fedrwn orbwysleisio mai’r 
ffordd orau o leihau nifer yr anafiadau 
wrth ddathlu yw mynychu digwyddiadau 
wedi’i trefnu. Dyma’r peth mwyaf diogel, 
mae’r cyfleusterau gorau yno ac maent yn 
cynnig y gwerth gorau am arian.  

“Mae dathliadau tân gwyllt yn 
achosi cynnydd mewn pryderon 
i bobl hŷn a rhai sydd ag 
anifeiliaid anwes, felly mae mynd 
i ddigwyddiadau cymunedol yn 
helpu i leihau’r pryderon hyn. 
Rwyf yn falch ein bod wedi gallu 
cefnogi cymaint o ddigwyddiadau 
dargyfeiriol ac arddangosfeydd 
tân gwyllt y tro hwn.”

YR YMGYRCH BANG  
YN LLWYDDIANNUS 

Cafodd siopwyr yn Ynys Môn a 
Gwynedd gyfle i gymryd rhan 
mewn cystadleuaeth diogelwch 
coginio yn ddiweddar fel rhan o’n 

hymgyrch barhaus i leihau tanau 
cegin sydd wedi bod yn ymweld 
â phob sir yng Ngogledd Cymru 
dros y 18 mis diwethaf.

Mr Trevor Jones, o Benmynydd, Ynys 
Môn oedd yr enillydd a chyflwynwyd 
taleb archfarchnad gwerth £100 iddo 
gan Cameron Owen, Prentis Diogelwch 
Cymunedol. 

CYHOEDDI ENILLYDD 
Y GYSTADLEUAETH 
DIOGELWCH COGINIO 
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MARCIAU LLAWN I FYFYRWYR AM 
DDIOGELWCH TÂN
Mae staff y gwasanaeth tân ac 
achub wedi bod yn ymgysylltu 
gyda myfyrwyr drwy gydol 
mis Medi fel rhan o’i ymgyrch 
diogelwch myfyrwyr. 

Fe aeth cynrychiolwyr i Ffeiriau Myfyrwyr ym 
Mhrifysgol Bangor a Glyndŵr lle cafodd y 
myfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn cwisiau 
i gael amlygwr am ddim sy’n hybu safleoedd 
rhwydweithio cymdeithasol y Gwasanaeth.

Mae’r Gwasanaeth hefyd yn gweithio gyda 
staff o’r ddwy brifysgol i’w haddysgu am 
ddiogelwch tân a lleihau camrybuddion, yn 
ogystal â thargedu myfyrwyr agored i niwed 
sy’n byw mewn tai rhent preifat. 

Meddai Paul Scott, Pennaeth Diogelwch 
Cymunedol: “Roedd y ffeiriau myfyrwyr yn 
brysur iawn ac fe siaradom gyda channoedd 
o fyfyrwyr am bwysigrwydd diogelwch tân, 
gan rannu ein cynghorion ar sut i gadw’n 
ddiogel gyda hwy. Rydym hefyd wedi bod 
yn rhoi cyngor ar sut i atal camrybuddion 
mewn neuaddau preswyl – rydym wedi bod 
yn cydweithio gyda’r ddwy brifysgol i fynd i’r 
afael â hyn ers nifer o flynyddoedd ac rydym 
wedi gweld cynnydd sylweddol.

 “Mae nifer o’r bobl ifanc yma’n  
byw oddi cartref am y tro cyntaf 
ac felly maent yn agored iawn  
i’r peryglon. 
 
“Cafodd ein negeseuon eu hybu  
ar gyfryngau cymdeithasol i 
annog myfyrwyr i hoffi a rhannu 
ein postiadau ar Facebook a’n 
dilyn ni ar Twitter ac Instagram 
i gael ychwaneg o gyngor 
diogelwch tân.”
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