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Y bwriad yw gwella ansawdd y 
ddarpariaeth ar gyfer cymunedau Cymru 
ac fe ddisgwylir i’r cynllun peilot barhau 
ledled Cymru tan Mehe� n 2016. 

Fe’i cynhelir mewn meysydd ymateb 
daearyddol penodol a gallai aelodau 
o’r cyhoedd yn yr ardaloedd hyn, sydd 
angen cymorth brys ar gyfer digwyddiad 
meddygol, dderbyn ymateb gan eu 
gwasanaethau tân ac achub lleol. 

Bydd y cynllun peilot yn cynnwys 
diffoddwyr tân sydd wedi’u lleoli yng 
Nghaergybi, Treffynnon, Bae Colwyn, 
Llangollen a Dolgellau. Bydd timau cyd-
ymateb o ddau yn cael eu hanfon allan 
gan ystafell reoli’r gwasanaeth tân, yn 
unol â chyfarwyddyd Ymddiriedolaeth 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, ac yn 
teithio mewn car ar gy� ymder arferol 
ar y ffyrdd. 

Bydd y cerbydau’n cario offer arbenigol 
a fydd yn galluogi staff sydd wedi’u 
hyfforddi’n arbennig i ymateb i gyfres 
o gy� yrau clinigol penodol lle byddent 
yn cyrraedd gy� ymaf a lle byddent yn 
ychwanegu’r mwyaf o werth yn gymesur 
â’u hyfforddiant a’r offer y byddant yn 
ei gario. Mae hyn yn cynnwys cael eu 
hanfon i achosion o ataliad ar y galon, 
clei� on sy’n anymwybodol neu’n tagu 
ac achosion o waedu difrifol. 

Meddai Richard Fairhead, Prif Swyddog 
Tân Cynorthwyol: “Hoffem dawelu 
meddyliau trigolion Gogledd Cymru 
na fydd unrhyw ddirywiad o gwbl yn 
yr ymateb argyfwng na darpariaeth 
y gwasanaeth, gan y gwasanaethau 
tân ac achub ledled Cymru na gan 
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans 
Cymru yn ystod y cyfnod peilot. 

“Bydd y cynllun peilot yn cynnwys 
ymatebwyr sydd wedi’u hyfforddi’n 
briodol a byddant yn gweithio i gadw 
pobl yn fyw tan y bydd ambiwlans neu 
gerbyd ymateb brys yn cyrraedd.

" Bydd union natur y cynllun 
peilot yn amrywio ym mhob 
ardal ond bydd y nod cyffredinol 
o gydweithio er mwyn arbed 
bywydau yn gyffredin ledled 
y tri rhanbarth."
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Mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Ngogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru yn cydweithio ar lansiad cynllun peilot newydd ledled Cymru gan gydweithio 
er mwyn arbed bywydau.
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Meddai Greg Lloyd, Pennaeth 
Gweithrediadau Clinigol Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru: “Mae pob eiliad 
yn cyfri mewn argyfwng. Os gall ein 
cydweithwyr yn y gwasanaeth tân 
gyrraedd lleoliad cyn ein cerbydau 
ambiwlans gallant ddechrau rhoi 
triniaeth achub bywyd yn syth – dydy 
hynny ond yn mynd i wella siawns y 
claf o fyw. 

“Mae’r holl gyd-ymatebwyr yn cael 
eu hyfforddi i allu rhoi triniaethau 
achub bywyd sy’n cynnwys rhoi CPR 
a defnyddio’r dif� briliwr. Rhaid i ni 
bwysleisio na fyddant yn disodli’r ymateb 
arferol gan barafeddyg mewn car ymateb 
neu ambiwlans argyfwng ond bydd yn 
ffur� o rhan o ymateb integredig tuag at 
ddarparu triniaeth achub bywyd brys i’n 
clei� on a’n cymunedau.

" Mae cyd-ymatebwyr yn chwarae rôl bwysig ochr 
yn ochr â staff ambiwlans rheng � aen er mwyn 
gwneud yn siŵr bod clei� on yn cael cymorth priodol 
mewn modd cy� ym ac effeithlon ac maent yn rhan 
hanfodol o deulu Gwasanaeth Ambiwlans Cymru."
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Yn dilyn ymgyrch llosgi dan reolaeth llwyddiannus sydd wedi bod ar waith ers pum mlynedd bellach, 
fel diweddglo i’r ymgyrch eleni ymwelodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru â marchnadoedd 
anifeiliaid a siopau bwyd anifeiliaid yn ystod misoedd Ionawr, Chwefror a Mawrth. 

Eleni cafodd yr ymgyrch gefnogaeth 
y ffermwr adnabyddus Gareth Wyn 
Jones ac ymunodd Gareth â staff y 
gwasanaeth yn y Ffair Aeaf yn Llanfair 
ym Muallt ym mis Rhagfyr er mwyn 
helpu i hyrwyddo'r negeseuon. Mae 
Gareth hefyd yn ymddangos mewn dau 
� deo newydd sy’n hyrwyddo’r ymgyrch 
sydd i’w gweld ar sianel YouTube yn 
gwasanaeth (nwales� reservice).

Mae'r ymweliadau â’r marchnadoedd 
anifeiliaid wedi’u hanelu at sicrhau 
fod tirfeddianwyr yn talu sylw i reolau 
diogelwch sylfaenol a’u bod yn rhoi 
gwybod i ystafell reoli’r Gwasanaeth os 
ydynt yn bwriadu llosgi ar eu tir. Bydd 
hyn yn helpu i leihau achosion o anfon 
criwiau allan yn ddiangen yn ogystal 
â sicrhau ein bod yn barod i ymateb 
pe bai tân o’r fath yn mynd allan 
o reolaeth.

Mae’r Cod Llosgi Grug a Glaswellt yn 
dweud mai dim ond rhwng 1 Hydref a 
31 Mawrth y caniateir i ffermwyr losgi ar 
ucheldir, a dim ond rhwng 1 Tachwedd 
a 15 Mawrth mewn mannau eraill.

Tua diwedd y cyfnod llosgi bydd llawer 
o ffermwyr yn manteisio ar y cy� e 
i losgi grug, glaswellt, rhedyn ac eithin 
ar eu tir.

Cafwyd canlyniadau cadarnhaol yn sgil 
yr ymgyrch gyda chynnydd sylweddol yn 
y nifer o ffermwyr a gysylltodd â ni i’n 
hysbysu eu bod yn bwriadu llosgi dan 
reolaeth. Rhwng Hydref a chanol mis 
Tachwedd bu cynnydd o 185 (56%) yn 
nifer y galwadau – o 425 yn ystod yr un 
cyfnod yn 2014 i 610 eleni.

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân: "Hoffwn ddiolch i’r 
cymunedau am yr ymateb rhagorol i’n 
hymgyrch ‘Ffoniwch cyn llosgi!’ cyn y 
Nadolig. Trwy ymweld â marchnadoedd 
anifeiliaid unwaith eto a chyfarfod 
tirfeddianwyr wyneb yn wyneb rydym yn 
gobeithio parhau i daro’r post i’r pared. 
Mae Ffeiriau Gaeaf yn boblogaidd 
iawn ac yn gy� e arall i ni siarad yn 
uniongyrchol â ffermwyr sy’n llosgi 
ar eu tir.

"Wrth i ddiwedd y tymor llosgi 
eleni nesáu, rydym yn parhau 
i annog annog tirfeddianwyr sy'n 
meddwl am yn meddwl am losgi 
dan reolaeth i gysylltu â ni drwy 
ffonio ein hystafell reoli ar 
01935 522006. 

" Ryda’ ni hefyd yn gofyn i’r 
tirfeddianwyr hyn fod yn gyfrifol 
wrth iddyn nhw losgi. Mae’r 
tanau’n aml iawn yn cael eu 
cynnau mewn mannau lle 
mae mynediad yn hynod o 
anodd a chy� enwadau dŵr yn 
gyfyngedig. Os bydd tân yn 
mynd allan o reolaeth bydd yn 
rhoi pwysau mawr ar adnoddau, 
gan ymrwymo diffoddwyr tân 
am gryn amser wrth iddynt 
geisio dod â’r tân dan reolaeth. 
Gall y tanau hyn beryglu cartre� , 
anifeiliaid, bywydau’r criwiau 
yn ogystal â bywydau trigolion 
gogledd Cymru oherwydd eu 
bod yn atal diffoddwyr tân rhag 
mynychu gwir argyfyngau.”

 ANNOG TIRFEDDIANWYR I 
 ‘FFONIO CYN LLOSGI!’ 

Gofynnir i ffermwyr a thirfeddianwyr ddilyn yr arweiniad 
isod os ydynt yn bwriadu llosgi dan reolaeth:

• Gofalwch fod gennych ddigon o bobl ac offer i reoli’r tân

• Gwiriwch gyfeiriad y gwynt a gofalwch nad oes unrhyw berygl i eiddo, 
ffyrdd na bywyd gwyllt

• Os bydd tân yn mynd allan o reolaeth cysylltwch â'r gwasanaeth tân 
ac achub ar unwaith gan roi manylion y lleoliad a manylion mynediad

• Mae'n anghyfreithlon gadael tân heb neb yn cadw llygad arno neu gynnau 
tân heb ddigon o bobl i'w reoli

• Gofalwch bob amser fod tân wedi diffodd yn llwyr cyn ei adael ac ewch 
yn ôl y diwrnod wedyn er mwyn gofalu nad yw wedi ail gynnau.

i annog annog tirfeddianwyr sy'n 

dan reolaeth i gysylltu â ni drwy 

// 4  www.gwastan-gogcymru.org.uk



Yn ystod mis Chwefror symudodd diffoddwyr tân o Dywyn i orsaf dân a heddlu ar y cyd 
newydd ym Mharc Menter Pendre, Tywyn, a bydd ein cydweithwyr o Heddlu Gogledd Cymru 
yn ymuno â'r criwiau tân yn nes ymlaen.

Mae nodweddion newydd yn yr orsaf 
yn cynnwys iard ymarfer fawr a thŵr 
hyfforddi, paneli solar ar do'r bae 
peiriannau, system cynaeafu dŵr glaw, 
unedau adennill gwres, system awyru 
naturiol, pibellau haul ar gyfer golau 
dydd naturiol, a system rheoli adeilad 
i reoli a monitro'r offer mecanyddol 
a thrydanol.

Meddai Dawn Docx, Dirprwy Brif 
Swyddog Tân Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru: "Mae'r 
cy� eusterau newydd yn llawer gwell 
na'r hyn oedd yn yr hen orsaf dân yn 
Stryd Frankwell a oedd yn dangos ei 
hoed ac nid oedd yn cydymffur� o â'r 
ddeddfwriaeth gyfredol. Heddiw rydym 
yn gweithio'n agosach â'n partneriaid 
yn Heddlu Gogledd Cymru, ac felly 
roedd yn gwneud synnwyr i staff yr 
heddlu a staff y gwasanaeth tân ac 
achub weithio o'r un adeilad.

"Mae'n bwysig ein bod, fel 
Gwasanaeth, yn parhau i fuddsoddi 
yn ein hadeiladau ar gyfer y dyfodol 
fel rhan o'n strategaeth i gadw costau 
i lawr yn yr hirdymor.

"Roedd prosiect fel yr orsaf newydd 
hon yn Nhywyn yn golygu buddsoddiad 
sylweddol i’r Gwasanaeth Tân ac Achub 
ac mae'n dangos ein hymrwymiad i'n 
diffoddwyr tân ac i’r cymunedau lleol.

“ Ynghyd â darparu cy� eusterau 
modern a chynnig mwy 
o gy� eoedd i ni ddatblygu 
cysylltiadau agosach â'r 
gymuned leol, mae'r orsaf 
newydd hon hefyd yn rhoi 
cy� e i ni weithio ar y cyd 
â'n partneriaid i wella 
gwasanaethau a gwneud 
arbedion yn y dyfodol.”

 GORSAF DÂN A HEDDLU AR 
 Y CYD NEWYDD YN NHYWYN 

...Newydd!

Trefnir agoriad swyddogol 
i ddathlu’r ffaith ein bod 
wedi symud i’r cyfl euster 
newydd yn hwyrach yn 
y gwanwyn

Hen...

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



Symudodd ymgyrch lwyddiannus Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ‘Da ni ddim isio dod am 
swper efo chi’ i Sir y Ffl int ym mis Rhagfyr er mwyn ceisio lleihau’r nifer o danau cysylltiedig â choginio 
sy’n digwydd yn yr ardal ac er mwyn addysgu trigolion lleol ynghylch pwysigrwydd coginio’n ddiogel.

Coginio yw un o brif achosion tanau 
damweiniol yn y cartref yng Ngogledd 
Cymru ac mae'r fenter 'Meddwl yn 
ddiogel, coginio'n ddiogel' hon yn 
amlygu peryglon peidio cadw llygad 
ar fwyd wrth iddo goginio ac yn 
rhan o ymgyrch ehangach ar draws 
y rhanbarth.

Yn Sir y F� int rhwng 1 Ebrill 2014 a 31 
Mawrth 2015, yn y gegin y dechreuodd 
dros 60% o danau mewn cartre� .

Roedd diffoddwyr tân allan o amgylch 
Sir y F� int yn ystod mis Rhagfyr a mis 
Ionawr yn addysgu siopwyr ynghylch sut 
i aros yn ddiogel yn y gegin ac yn rhoi 
brwshis golchi llestri am ddim iddynt fel 
rhodd i’w hannog i go� o am ddiogelwch 
wrth goginio a chadw poptai a griliau’n 
lân bob amser. 

Cafodd pobl gy� e i bro�  eu gwybodaeth 
am ddiogelwch ac i ennill gwerth £100 
o dalebau archfarchnad drwy gymryd 
rhan mewn cwis coginio’n ddiogel.

I’r rhai nad oeddent 
yn gallu dod i’r 
archfarchnadoedd, mae 
cwis coginio ar-lein ar gael 
i’w helpu nhw i ddysgu am 
ddiogelwch ac i roi cy� e 
iddyn nhw hefyd gymryd 
rhan yn y gystadleuaeth. 

Meddai Paul Scott, 
Rheolwr Diogelwch 
Siroedd y F� int a 
Wrecsam: "Ein cyfrifoldeb 
ni ydy gwneud popeth 
bosibl i amlygu’r ffaith 
fod coginio’n achosi nifer 
uchel o danau mewn 
tai a cheisio newid 
ymddygiad pobl er mwyn 
atal y fath danau rhag 
digwydd, fodd bynnag er ein bod 
yn gallu cynghori ac addysgu, mae’n 
rhaid i’r unigolyn fod eisiau newid y 
ffordd maen nhw’n gwneud pethau 
er mwyn diogelu eu hunain. 

" Dro ar ôl tro rydym yn mynychu 
tanau mewn tai a ddechreuodd 
yn y gegin – mae’n hawdd 
angho� o am fwyd sy’n coginio, 
yn enwedig os ‘da chi wedi blino, 
os yw eich sylw’n cael ei dynnu 
neu os ‘da chi wedi bod yn yfed 
neu’n cymryd meddyginiaeth. 
‘Da ni ddim isio dod i swper efo 
chi a thaclo tân yn eich cegin!"

Mae rhagor o wybodaeth 
am yr ymgyrch ar gael yn 
www.gwastan-gogcymru.org.uk

 YMGYRCH ‘DA NI DDIM ISIO DOD 
 AM SWPER EFO CHI!’ 
 YN DOD I SIR Y FFLINT 
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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 chyfl 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.
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Mae diffoddwyr tan o'r 
Wyddgrug wedi cyfl wyno 
arian a gasglwyd yn eu 
harddangosfeydd tân gwyllt 
a choelcerthi blynyddol i 
elusennau a sefydliadau lleol.

Cy� wynodd y Prif Swyddog Tân, Simon 
Smith £500 i bob un o’r bedair elusen 
a ddewiswyd sef Tŷ Gobaith, Home 
Start, Daffodils Club a New Life.

Diolchodd Peter Edwards, Rheolwr 
Gwylfa Gorsaf Heddlu’r Wyddgrug i 
bawb fu’n ymwneud â threfnu coelcerth 
y llynedd: “Roedd yn ymdrech rhagorol 
gan y tîm i gyd gyda phawb yn dod 
at ei gilydd er mwyn creu digwyddiad 
gwych a gafodd ei fwynhau gan 
y gymuned gyfan.

" Rydym yn falch o fod yn cydweithio â thrigolion Gogledd Cymru er 
mwyn gallu eu cadw mor ddiogel â phosibl ac mae gweld yr arian 
yn mynd yn ôl i’r gymuned yn gwneud yr holl waith caled a’r gwaith 
trefnu yn werth chweil." 

Ers y 1af o Ionawr 2016, Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd lle mae 
hi’n ofynnol gosod systemau chwistrellu awtomatig ym mhob eiddo 
domestig newydd.

Mae bellach angen gosod chwistrellwyr 
yn yr holl dai newydd neu dai sydd 
wedi’u haddasu, f� atiau, cartre�  
preswyl, neuaddau preswyl ac unrhyw 
lety preswyl arall sydd wedi’i fwriadu 
i fod yn brif fan preswyl unigolyn. 

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân: 

“ Mae Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru yn croesawu’r 
ddeddfwriaeth newydd hon fel 
cam pwysig ar gyfer darparu 
amgylchedd diogelach ym 
mhob eiddo preswyl newydd 
yng Nghymru." 

Os ydych yn byw mewn eiddo sydd 
â system chwistrellu ddomestig mae 
gennych amddiffyniad ychwanegol rhag 
tân ac mae unrhyw dân damweiniol yn 
llawer mwy tebygol o gael ei atal neu ei 
ddiffodd yn gy� ym.

Mae mwy o wybodaeth am systemau 
chwistrellu a sut i sicrhau eu bod yn 
parhau’n effeithiol ar gael yn y canllaw 
i ddeiliad tai ar systemau chwistrellu 
a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. 
Gellir ei weld drwy fynd i 
www.gwastan-gogcymru.org.uk

 NEWID YN Y GYFRAITH AR GYFER GOSOD 
 SYSTEMAU CHWISTRELLU 

 ENILLION TÂN GWYLLT 
 YN MYND YN ÔL I’R GYMUNED 
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