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Yr enillwyr oedd:

Cyfraniad Eithriadol 
gan Unigolyn 

Mae'r wobr hon yn cydnabod aelod 
o staff sy'n gwneud gwaith y tu hwnt 
i'w dyletswyddau arferol yn rheolaidd.

Eleni roedd dau enillydd yn y categori 
hwn – Lynne Jones o’r Tîm Atal Tanau 
Bwriadol a Dilwyn Thomas, diffoddwr 
tân o Gaernarfon.

Cymerodd Lynne gyfrifoldeb am rôl 
ychwanegol yn ystod cyfnod mamolaeth 
aelod arall o staff er mwyn sicrhau 
gwytnwch ychwanegol o fewn yr adran. 
Rhoddodd Dilwyn gymorth cyntaf di-oed 
i ddyn a welodd yn disgyn oddi ar bont 
yng Nghaernarfon. 

Cyfraniad Eithriadol 
i’r Iaith Gymraeg

Cy� wynir y wobr hon i unigolyn sydd 
wedi gweithio’n galed i hyrwyddo’r 
Gymraeg yn y Gwasanaeth.

Yr enillydd oedd Terry Williams, 
Pennaeth Diogelwch Cymunedol, a 
arferai gadeirio cyfarfod mewnol yn 
Gymraeg, sydd yn cynnal cyfweliadau 
am swyddi yn Gymraeg ac sy’n rhoi 
cyfweliadau i’r cyfryngau drwy gyfrwng 
y Gymraeg fel llefarydd y Gwasanaeth.

Gwobr Partner 
Diogelwch Cymunedol

Mae'r wobr hon yn cydnabod gwaith 
asiantaethau partner neu gyrff 
cyhoeddus sy'n gweithio mewn 
partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru yn eu hymdrech 
i gy� wyno negeseuon diogelwch 
cymunedol hanfodol.

Eleni cafodd y wobr ei rhannu rhwng dau 
sefydliad – Y Tîm Ymyrraeth Gynnar a 
Chymdeithas Cyswllt Gwarchod Ar-lein 
Sir y Ffl int a Wrecsam.

Ers sefydlu’r Tîm Ymyrraeth Gynnar bu 
gostyngiad arwyddocaol yn y nifer o bobl 
fregus sydd angen cymorth yr heddlu ac 
mae’r tîm yn adnabod unrhyw broblemau 
posibl cyn iddyn nhw ddigwydd.

Mae Cymdeithas Cyswllt Gwarchod 
Ar-lein Sir y F� int a Wrecsam wedi 
cynorthwyo Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru i gynnal dros 3,000 
o archwiliadau diogelwch yn y cartref.

Gwobr Cyfl ogwr 
y Flwyddyn

Mae Gwobr Cy� ogwr y Flwyddyn yn 
cydnabod cy� ogwr lleol sydd yn rhyddhau 
staff i ymgymryd â dyletswyddau diffodd 
tân yn y gymuned yn rheolaidd. 

Yr enillydd eleni oedd Siemens 
Healthcare Diagnostics Products 
Limited. Mae pum aelod o staff 
yn Siemens sy’n ymateb i alwadau 
gweithredol yng Ngorsaf Dân Llanberis. 
Dros y blynyddoedd mae Siemens wedi 
rhyddhau aelodau eraill o staff i ymateb 
i ddigwyddiadau gweithredol.

Gorsaf y Flwyddyn 
Cy� wynir y wobr hon i'r orsaf sydd wedi 
gwneud gwaith nodedig yn ystod y 12 
mis diwethaf.

Eleni cy� wynwyd y wobr i Orsaf Dân 
Llanrwst ar ôl digwyddiad trasig a 
fynychwyd ganddynt � s Hydref diwethaf 
pan fu farw dau o bobl mewn tân mewn 
tŷ yn y dref.
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 SEREMONI WOBRWYO 
 YN DATHLU LLWYDDIANNAU
Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo 
Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru yng Ngorsaf Dân 
Gymunedol y Rhyl ym mis Medi 
er mwyn cydnabod a dathlu 
llwyddiannau aelodau o staff 
a’r gymuned sydd wedi gweithio 
mor galed i wella diogelwch 
cymunedol yng Ngogledd Cymru. 

Cy� wynwyd deng Gwobr Gymunedol 
gan Simon Smith, Prif Swyddog Tân, 
a Chynghorydd Meirick Lloyd Davies, 
Cadeirydd yr Awdurdod Tân ac Achub.

Chris Catt ac Elis Jones

Dave Harrison, ymddiredolwr 
OWL Sir y Ffl int a Wrecsam

Dilwyn Thomas

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



Person Ifanc 
y Flwyddyn

Mae'r wobr hon yn mynd i berson ifanc 
sydd wedi dangos ymrwymiad mewn 
unrhyw weithgaredd gyda'r Gwasanaeth 
yn ystod y � wyddyn.

Eleni roedd dau enillydd sef Chris 
Catt o’r Waun ac Elis Jones o gangen 
Prestatyn.

Cynorthwyodd Chris Catt i roi cymorth 
cyntaf i deithiwr ar awyren a aeth yn sâl 
ac a oedd yn cael trafferth anadlu wrth 
hedfan rhwng Almeria a Manceinion 
y llynedd. 

Roedd Elis Jones yn dyst i ddamwain pan 
rowliodd tractor a oedd yn cael ei yrru 
gan ei frawd Rhys drosodd ddwywaith. 
Cynorthwyodd Elis i roi cymorth cyntaf 
i’w frawd a helpodd y parafeddygon. 

Gwobr Ymrwymiad 
i Wasanaeth 

Cy� wynir y wobr hon i unigolyn sydd wedi 
rhoi ymrwymiad rhagorol i'r Gwasanaeth 
Tân ac Achub yng Ngogledd Cymru o 
ganlyniad i wasanaeth estynedig fel 
aelod o'r system dyletswyddau rhan 
amser am fwy na 33 o � ynyddoedd.

Cy� wynwyd gwobrau eleni i Steven 
Jones a David Jones, y ddau o Orsaf 
Dân Abergele.

Dysgwr Cymraeg 
y Flwyddyn

Cy� wynir Gwobr Dysgwr y Flwyddyn i 
unigolyn sydd wedi dangos ymrwymiad a 
phenderfyniad tuag at ddysgu Cymraeg.

Yr enillydd oedd Kayleigh Harper sydd yn 
Gydgysylltydd Trydydd Sector yn yr Adran 
Diogelwch Cymunedol yn y Rhyl.

Yn ddiweddar cwblhaodd Kayleigh gwrs 
Lefel 3 gan sgorio marc uchel iawn yn 
yr arholiad. Ers cwblhau'r cwrs mae 
wedi bod yn frwdfrydig iawn ynglŷn â 
defnyddio'r Gymraeg a ddysgodd ac mae 
hi’n benderfynol o barhau i ddysgu’r iaith 
gan y bydd hyn yn ei chynorthwyo â’i rôl 
yn y Gwasanaeth. 

Gwobr Hyrwyddwyr Iechyd 
Mae’r wobr hon yn cydnabod unigolyn 
neu dîm sydd wedi gweithio’n galed i 
godi prof� l iechyd a f� trwydd neu sy’n 
rhoi esiampl dda o fanteision cadw’n 
iach ac yn f� t.

Yr enillwyr eleni oedd staff Gorsaf Dân 
Treffynnon am eu cofnod presenoldeb 
rhagorol. Rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 
2014 llwyddodd yr 11 aelod criw 
yn Nhreffynnon i gy� awni cofnod 
presenoldeb o 100%.

 Gwobr Cynllun 
Awgrymiadau Staff 

Mae'r cynllun awgrymiadau staff yn 
rhoi cy� e i staff awgrymu syniadau 
newydd neu fentrau a fydd yn arwain 
at ddarparu gwasanaeth mwy effeithiol 
ac/neu effeithlon. 

Roedd pum enillydd eleni.

Awgrymodd Steve Morris sy’n gweithio 
yn yr adran Gwybodaeth, Cyfathrebu 
a Thechnoleg y dylid datblygu ap ffôn 
clyfar sy’n rhoi negeseuon rheolaidd 
i bobl yn eu hatgoffa nhw i bro� 'r 
larwm mwg yn eu cartref ynghyd 
â gemau seiliedig ar ddiogelwch tân 
i blant ac oedolion.

Mae Nicola Jones yn gweithio yn yr 
Adran Adnoddau Dynol yn y Pencadlys 
a’i hawgrym hi oedd cynyddu’r defnydd 
o’r Gymraeg yn y gweithlu drwy amlygu’r 
aelodau hynny o staff sy’n siarad 
Cymraeg yn y cyfeirlyfr e-bost. 

Avril Wright sy’n gyfrifol am yr Adran 
Storfeydd. Bydd awgrym Avril yn arwain 
at arbedion y gellir eu troi’n arian 
ac mae’n ymwneud ag addasu’r ffordd 
y rhoddir enw neu farc rôl ar siacedi 
fel y gellir newid y marc ar y siaced 
os bydd aelod o staff yn newid ei swydd 
yn barhaol neu dros dro. 

Mae Sandra Fawcett yn gweithio yn 
y Ganolfan Gyfathrebiadau ar y Cyd yn 
Llanelwy. Roedd ei syniad hi yn seiliedig 
ar gydweithio ag adrannau ailgylchu’r 
cynghorau sir er mwyn cynnwys 
negeseuon am losgi dan reolaeth 
mewn unrhyw lenyddiaeth a ddosberthir 
ynghylch casgliadau gwastraff. 

Cy� wynodd Tim Owen, Hyfforddwr 
Gweithredol gyda’r adran Hyfforddiant 
a Datblygiad syniad am system 
ddiogelwch newydd ar gyfer mynd i 
mewn i bob un o adeiladau Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Kayleigh Harper

Yn ogystal cy� wynodd Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Gogledd 
Cymru, Cynghorydd Meirick Lloyd Davies wobr i Margaret Windrum, 
am gwblhau ugain mlynedd o wasanaeth ffyddlon fel aelod o’r 
staff cefnogi.

Cyfl wynwyd naw medal Gwasanaeth Hir ac Ymddygiad Da i staff gan 
Arglwydd Raglaw Clwyd, Mr Harry George Fetherstonhaugh OBE. Cy� wynir 
y fedal hon i ddiffoddwyr tân gan gynrychiolydd Ei Mawrhydi i gydnabod 
20 mlynedd o wasanaeth. 

Y derbynyddion oedd:

• Stuart Millington
• Gavin Roberts
• Justin Evans
• Mike Owen 
• Dave Roberts

• Dave Hughes 
• Ian Werner
• Arfon Hughes
• James Jones

Justin Evans
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Mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng 
Nghymru wedi bod yn cydweithio i greu adnoddau 
newydd ar gyfer addysgu disgyblion Cymru am 
ddiogelwch tân.

Ar ôl misoedd o waith datblygu ar y cyd, 
lansiwyd yr adnoddau arloesol mewn 
ysgolion ar draws Cymru yn gynharach 
yr hydref hwn.

Mae’r adnoddau’n cynnwys llyfrau gwaith 
a byrddau stori newydd i gynorthwyo 
gyda gwersi diogelwch tân ar gyfer 
disgyblion CA1 a CA2. Seren y deunydd 
addysgol newydd ar gyfer y grwpiau 
oedran iau hyn yw Tanni, masgot 
poblogaidd y Gwasanaeth Tân ac Achub.

Mae � deo o’r enw ‘Noson i’w Cho� o’ 
wedi’i gynhyrchu’n benodol ar gyfer 
cynulleidfaoedd CA3 a CA4. Mae’r 
f� lm rymus hon yn mynd i’r afael ag 
amrywiaeth o faterion sy’n gyffredin 
ymysg pobl ifanc o’r grŵp oedran hwn, 
megis yfed dan oed, pwysau cyfoedion, 
effeithiau’r cyfryngau cymdeithasol, 
bwlio ac ymddygiad anystyriol. 

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân: “Mae’r prosiect hwn 
yn cydnabod bod dyletswydd arnom fel 
gwasanaethau tân ac achub nid yn unig 
i fynd i’r afael â materion diogelwch 
tân ond hefyd i roi sylw i broblemau 
gwrthgymdeithasol eraill megis yfed 
dan oed, pwysau gan gyfoedion ac 
effeithiau’r cyfryngau cymdeithasol 
– pynciau sydd yn cael sylw yn y DVD 
newydd hwn.

“Gweithiodd ein haddysgwyr yn 
agos â ‘Cwmni Da’ i greu’r f� lm 
sy’n rhoi mewnwelediad nid yn unig 
i beryglon ymddygiad anystyriol 
a chynnau tanau bwriadol ond hefyd 
i ganlyniadau’r gweithredoedd hyn a 
sut y maent yn effeithio ar fywydau’r 
rhai sy’n gysylltiedig.

“Rydym yn teimlo’n falch iawn o’n 
masgot Tanni sydd yn gymaint o 
lwyddiant gyda’r plant iau, ac i gydnabod 
hyn mae’r cymeriad annwyl wedi cael 
ychydig o weddnewidiad er mwyn mynd 
â ni ymlaen i’r dyfodol. Rydym yn edrych 
ymlaen rŵan at weld yr adnoddau 

newydd yn cael eu defnyddio 
yn ysgolion Cymru,”

Lansiwyd y DVD newydd gyda disgyblion 
Blwyddyn 9 yn Ysgol Uwchradd Dewi 
Sant, Saltney a lansiwyd deunyddiau 
addysgol Tanni yn Ysgol Nant y Coed, 
Cyffordd Llandudno.

Mr Chris Usher, Pennaeth Ysgol 
Uwchradd Dewi Sant: 

" Rydym yn teimlo’n freintiedig 
cael bod yn rhan o brosiect 
mor werth chweil a gobeithiwn 
y bydd y neges yn cyrraedd 
cymaint o ddisgyblion o bob 
rhan o Gymru ag sydd bosibl. 
Roedd neges y f� lm ei hun 
yn rymus dros ben, ond yn 
hynod werthfawr a phwysig. 
Mae’r ffaith mai actorion 
ifanc Cymraeg sy’n actio’r 
cymeriadau ynddi yn golygu 
y bydd pob disgybl ysgol 
uwchradd yn gallu uniaethu 
a’r cynnwys mewn rhyw ffordd." 

 ADNODDAU 
 ADDYSGOL NEWYDD 
 AR GAEL LEDLED CYMRU 

Ysgol Dewi Sant

Ysgol Nant y Coed
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Mae Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru wedi 
derbyn recriwtiaid newydd 
pwysig ar ffurf teganau 
wedi’u gweu lliwgar.

Cafodd y teganau eu creu gan bobl 
leol sydd wrth eu bodd yn gweu 
ac mae nhw’n cael eu defnyddio 
i gysuro plant a phobl fregus mewn 
digwyddiadau anodd.

Mae ‘Tedis Trawma’ wedi bod yn cael 
eu defnyddio gan y Gwasanaeth ers 
nifer o � ynyddoedd ond roedd y stoc 
wedi mynd yn isel. Yn dilyn digwyddiad 
diweddar pan ddefnyddiwyd tedis i 
gysuro bachgen a merch ifanc a oedd 
wedi bod yn rhan o wrthdrawiad traf� g, 
penderfynodd diffoddwyr tân apelio 
am gymorth pobl sy’n hof�  gweu i greu 
rhagor o deganau o’r fath at ddefnydd 
y Gwasanaeth.

Clywodd Patricia Morris, 72 oed, 
o Wrecsam am yr apêl drwy ei merch 
Denise sy’n gweithio fel cogyddes 
yng Ngorsaf Dân Wrecsam. Mae Mrs 
Morris wedi gweu dwsinau o eirth ac 
yn parhau i gynhyrchu rhai o bob lliw 
a llun.

Meddai Patricia: “Mae’n syniad mor dda 
a ‘dwi’n hapus iawn i helpu Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru. Hwyrach 
y gwna’i sôn am hyn wrth ffrindiau 
sy’n hof�  gweu hefyd er mwyn i ni allu 
gwneud mwy o dedis fyth!”

Bydd y teganau y mae Patricia wedi 
eu gweu yn cael eu cadw mewn injans 
tân ar draws Gogledd Cymru ac yn 
cael eu rhoi i blant a phobl fregus gan 
ddiffoddwyr tân yn ôl yr angen.

Meddai Paul Scott, Rheolwr 
Diogelwch Cymunedol Wrecsam 
a Sir y F� int: “Mae rhoi ‘tedis 
trawma’ i blant a phobl fregus 
yn ffordd ardderchog o’u cysuro 
nhw mewn digwyddiadau 
trawmatig. Gall bod a rhywbeth 
i afael ynddo fod yn ffordd dda 
iawn o leihau pryder, yn enwedig 
ymysg plant.

“’Da ni’n falch iawn o fod yn gweithio 
gyda’r cymunedau fel hyn. Hoffem 
ddiolch i Patricia am chwarae ei rhan 
ac am roi ei hamser a’i hymdrech 
i greu pob tegan yn unigol.”

 TEDIS TRAUMA YN YMUNO A’R 
 GWASANAETH TAN AC ACHUB 
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Cymerodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ran ym menter Diwrnod 
Pobl Hŷn 2015 er mwyn annog pobl hŷn i ofalu am eu hiechyd a’u lles.

Anfonwyd gwahoddiadau VIP arbennig 
at bobl hŷn yn eu hannog i ‘Ddod am 
Baned’ a helpu i ledaenu’r neges 
ynghylch diogelwch tân.

Dengys ystadegau fod y risg o farw 
mewn tân i bobl 65 oed a throsodd fwy 
na dwywaith yn fwy na’r risg cyfartalog 
i bobl o bob oedran. Mae hyn yn bryder 
penodol yn y DU oherwydd bod y 
boblogaeth yn mynd yn hŷn – disgwylir 
y bydd 23% o’r boblogaeth yn 65 oed 
a throsodd erbyn 2035.

Er bod y risg o dân yn uwch i bobl hŷn, 
mae rhai camau syml y gallant eu 
cymryd er mwyn gwneud eu hunain mor 
ddiogel â phosibl.

Mynychodd staff y Gwasanaeth 
ddigwyddiadau lleol i hyrwyddo 
diogelwch tân ymysg pobl hŷn yng 
Nghei Connah, Llandudno a Dolgellau 
ac yn ogystal cynhaliwyd digwyddiad 
yn yr Orsaf Dân Gymunedol yn y Rhyl.

Meddai Gwyn Jones, Rheolwr Diogelwch 
Cymunedol Conwy a Sir Ddinbych: 
“Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau fod 
pobl o bob oed yn derbyn y wybodaeth 
angenrheidiol am ddiogelwch tân.

“Hwn oedd y tro cyntaf i ni gynnal 
digwyddiad o’r fath mewn gorsaf 
dân ac roedd yn wych cyfarfod 
ymwelwyr mewn sefylfa lai ffur� ol 
dros baned o de. 

“ Cafodd pawb hefyd focs 
arbennig o fagiau te er mwyn 
iddyn nhw fynd adref a 
lledaenu’r neges am ddiogelwch 
tân a’r gefnogaeth y gallwn ni ei 
rhoi ymysg eu ffrindiau a’u teulu 
dros baned o de.”

 HYRWYDDO DIOGELWCH TAN 
 YMYSG POBL HYN DROS BANED 
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Mae Gareth Wyn Jones, ffermwr a phersonoliaeth teledu adnabyddus, yn cynorthwyo Gwasanaethau 
Tân ac Achub Cymru i godi proffi l a hyrwyddo pwysigrwydd dilyn y Cod Llosgi Grug a Gwair yr hydref hwn. 

Gareth, sy’n ffermio yn Llanfairfechan, 
Conwy, yw seren dau � deo diogelwch 
newydd – y cyntaf yn anelu at annog 
perchnogion tir i roi gwybod i’r 
Gwasanaeth Tân ac Achub cyn llosgi 
glaswellt ayyb, a’r ail yn annog stopio 
a riportio tanau bwriadol sy’n cael 
eu dechrau gan bobl anghyfrifol.

Lansiwyd y ddau � deo – ‘Ffoniwch cyn 
llosgi’ a ‘Helpwch i atal tanau bwriadol’ 
ym marchnad Rhuthun ym mis Hydref 
a gellir eu gweld ar sianel YouTube 
y Gwasanaeth.

Mae neges Gareth yn syml – ‘Peidiwch 
â pheryglu bywydau pobl eraill. Byddwch 
yn Gyfrifol!’ wrth losgi dan reolaeth. 

‘Mae cychwyn tân yn fwriadol 
nid yn unig yn fath o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, mae’n weithred 
droseddol’ ac mae Gareth yn annog 
riportio pobl sy'n cynnau tanau mewn 
modd anghyfrifol i Crimestoppers.

Meddai Gareth: “Roeddwn i’n fodlon 
iawn hyrwyddo’r negeseuon hyn er 
mwyn helpu i ddiogelu’r cyhoedd, eiddo 
a’r amgylchedd ehangach.

“Fel ffermwyr mae cyfrifoldeb arnom 
i ddiogelu bywyd gwyllt – os ydym yn 
llosgi mannau nythu naturiol y tu allan 
i’r tymor llosgi rydym nid yn unig yn 
torri’r gyfraith ond hefyd yn gwneud 
difrod i ecoleg ein tirwedd.

“ Mae Cymru yn adnabyddus 
am ei hardaloedd o harddwch 
naturiol eithriadol, ond yn 
anffodus rydym yn rhy aml 
yn gweld y mannau hyn yn cael 
eu difrodi o ganlyniad i danau 
bwriadol. Gall tân fynd allan 
o reolaeth yn gy� ym ac mae’n 
hynod o anodd darogan sut 
bydd yn lledaenu.”

Mae’r cod llosgi grug a glaswellt 
yn dweud mai dim ond rhwng 
1 Hydref a 31 Mawrth y caniateir 
llosgi mewn ucheldiroedd a dim ond 
rhwng 1 Tachwedd a 15 Mawrth ym 
mhobman arall.

Meddai Stuart 
Millington, Uwch 
Swyddog Diogelwch 
Tân Gwasanaeth 
Tân ac Achub 
Gogledd Cymru: 
“Bob blwyddyn yn 
ystod y tymor llosgi 
dan reolaeth rydym 
yn cael sawl galwad 
ffug yn ogystal â 
galwadau i achosion 
o losgi bwriadol 
sydd wedi mynd allan o reolaeth 
ac wedi lledaenu gan ddinistrio tir 
ac eiddo gwerthfawr ac sydd hefyd 
yn wastraff o’n hadnoddau prin ni. 

“Rydym yn annog pob perchennog tir 
sy’n bwriadu llosgi dan reolaeth i roi 
gwybod i ni yn gyntaf drwy ffonio ein 
hystafell reoli ar 01931 522 006 er 
mwyn helpu i osgoi galwadau ffug a 
gorfod anfon criwiau allan yn ddiangen.

"Rydym hefyd yn gofyn i’r perchnogion 
tir hyn fod yn gyfrifol wrth losgi 
dan reolaeth – mae cyngor manwl 
ar gael ar ein gwefan 
www.gwastan-gogcymru.org.uk 
ar sut i osgoi risgiau diangen. 

“Yn anffodus rydym yn gweld cynnydd 
mewn tanau bwriadol ar rai adegau 
penodol o’r � wyddyn sydd yn aml iawn 
wedi’u hachosi gan bobl ifanc. Felly mae 
Gareth hefyd yn ein helpu ni i dynnu sylw 
at y ffaith bod cynnau tanau yn drosedd 
a’n bod yn gweithio gyda’r heddlu i geisio 
atal digwyddiadau bwriadol. Rydym yn 
apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth 
am y fath weithgaredd i’w riportio 
i Crimestoppers neu ffonio 101”.

 CODI PROFFIL 
 TANAU GLASWELLT 
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Nadolig Llawen 
a diogel i chi 

Nadolig Llawen 
a diogel i chi a diogel i chi a diogel i chi a diogel i chi 

Nadolig Llawen Nadolig Llawen Nadolig Llawen Nadolig Llawen Nadolig Llawen 
a diogel i chi a diogel i chi a diogel i chi a diogel i chi 

gan holl staff Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru

Roedd Marianne Wright o’r Rhyl 
wrth ei bodd derbyn gwerth 
£100 o dalebau archfarchnad 
ar ôl cael ei dewis ar hap fel 
enillydd lwcus ein cystadleuaeth 
goginio ‘Da Ni Ddim Eisiau Dod 
Am Swper Efo Chi’ ar Facebook 
yn ddiweddar.

Helpodd Marianne i hyrwyddo negeseuon 
coginio’n ddiogel drwy rannu un o negeseuon 
y gystadleuaeth ar dudalen Facebook 
swyddogol y Gwasanaeth.

Gall pobl barhau i gymryd rhan yn y cwis 
ar-lein drwy fynd i www.facebook.com/
Northwalesfi reservice am gy� e i ennill £100 
o dalebau siopa. Bydd yr enillydd nesaf yn 
cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2016. 

 CYHOEDDI ENILLYDD CYSTADLEUAETH 
 COGINIO’N DDIOGEL 

HAVE YOUR SAY! 

 DWEUD EICH DWEUD! 
Mae Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru yn 
cydnabod ei bod yn hanfodol 
bod y cymunedau rydym yn eu 
gwasanaethu yn medru llunio a 
dylanwadu ar y gwasanaethau 
rydym yn eu cyfl enwi ynghyd 
â sut rydym yn eu cyfl enwi – 
a’i bod yn bwysig rhoi cyfl e i 
bobl ddweud wrthym beth yw 
eu hanghenion penodol hwy 
er mwyn i ni fedru pennu ein 
blaenoraethau yn unol â hynny.

Rydym yn ymroddedig i hyrwyddo cy� e 
cyfartal mewn gwaith a chy� wyniad 
gwasanaeth ar draws y sefydliad 
cyfan – ac yn ddiweddar rydym wedi 
lansio ymgynghoriad yn annog y 
cyhoedd i leisio barn ar ein hamcanion 
cydraddoldeb i’r dyfodol.

Meddai’r Prif Swyddog Tân Cynorthwyol 
Ruth Simmons: “Ein polisi yw sicrhau 
bod holl ddefnyddwyr gwasanaeth, 
ymgeiswyr am swyddi a gweithwyr yn 
cael eu trin yn deg a chyda gofal. Rydym 
yn cydnabod y gall pobl bro�  anfantais a 
gwahaniaethu am lawer o resymau, ac 

rydym yn cefnogi’n llawn ddarpariaethau 
deddfwriaeth ddiweddar i ddileu’r 
rhwystrau hyn. Rydym yn ymroddedig 
i arwain yn y broses hon, nid yn unig 
oherwydd gorchymyn cyfreithiol ond 
hefyd bod gwneud hynny yn ein helpu 
ni i gy� awni ein hamcanion gweithredol 
a busnes ynghyd ag arddangos rôl 
y Gwasanaeth o ran hybu cydlyniant 
cymunedol yn y rhanbarth.

“Mae cydraddoldeb yn golygu 
creu cymdeithas decach lle mae 
amrywiaeth yn cael ei werthfawrogi 
a’i barchu, lle nad yw pobl yn wynebu 
gwahaniaethu a rhagfarn a lle gall 
pawb gymryd rhan, ffynnu a chael 
y cy� e i gy� awni eu potensial.”

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru felly yn ymwybodol 
o’r angen i: 

•  Ddileu gwahaniaethu, a� onyddiad 
ac erledigaeth

•  Hybu cy� e cyfartal
•  Hyrwyddo perthynas dda 

rhwng gwahanol grwpiau 
o bobl a chymunedau.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 wedi 
harmoneiddio a chryfhau deddfwriaeth 
cydraddoldeb dan un Ddeddf newydd, 

sy’n ei gwneud yn ofynnol bod cyrff 
cyhoeddus yn ystyried y materion hyn. 
Rydym felly yn annog pobl i hysbysu’r 
Gwasanaeth sut dylai weithio tuag at 
ein hamcanion cydraddoldeb dros y 
pedair blynedd nesaf. Mae’r Ddeddf 
yn rhestru nifer o nodweddion na 
ddylid eu defnyddio fel rheswm i drin 
rhai pobl yn waeth nag eraill – gelwir 
y rhain yn ‘nodweddion gwarchodedig’.

Ychwanegodd y Prif Swyddog Tân 
Cynorthwyol Ruth Simmons: “Pwrpas 
yr ymgynghoriad hwn yw cael gwybod 
beth yw barn pobl ar y rhwystrau 
mwyaf sy’n wynebu pobl â nodweddion 
gwarchodedig yng Ngogledd Cymru 
a beth ddylem eu mabwysiadu fel 
amcanion cydraddoldeb yn ein Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol 2016-2020.

“Mae hwn yn ymgynghoriad pwysig 
sy’n delio â chydraddoldeb mewn 
perthynas â nifer o feysydd gwahanol. 
Cymerwch y cy� e hwn i ddweud 
wrthym beth ddylai ein blaenoriaethau 
cydraddoldeb fod yn eich barn chi.”

Ewch i www.yourvoicewrexham.net 
i leisio barn. Mae gwybodaeth bellach, 
gan gynnwys y dyddiad cau, i’w gweld 
yn www.gwastan-gogcymru.org.uk 
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