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 TÂN AILGYLCHU  
 YN SANDYCROFT 
Gweithio mewn partneriaeth  

yn ystod tân sylweddol

 HYBU ATAL BODDI A    
 DIOGELWCH DWR 

Cadetiaid tân yn dysgu sut  
i fod yn ddiogel yn y dŵr

 DIFFODDWYR TÂN YN Y  
 ANELU TUA’R COPA 

Diffoddwyr tân yn  
cyrraedd copa’r Wyddfa

ER GWYBODAETH
 Bwletin Chwarterol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

 LANSIO EIN HOFFER 
 LLIFOGYDD AC ACHUB  
 DWR NEWYDD
Rhoi’r offer ar brawf ar y Fenai
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Ym mis mai fe aeth ein criwiau at dân yng 
Nghanolfan Ailgylchu 300 Recycling yn 
Factory Road, Sandycroft a gafodd sylw 
ledled y rhanbarth.

Derbyniodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru’r 
alwad am 15.14 o’r gloch ar y 1af o Fai. Galwyd criwiau 
o Wrecsam, y Fflint, Bwcle, yr Wyddgrug, Llandudno, 
Glannau Dyfrdwy, Wrecsam, Y Rhyl, Johnstown, 
Rhuthun, Prestatyn, Llanelwy, Abergele a Bae Colwyn 
at y tân sylweddol a oedd yn ymwneud â phlastigau. 

Defnyddiodd y diffoddwyr tân offer anadlu, pibellau tro a phrif 
bibellau i ddelio gyda’r tân a oedd dan reolaeth erbyn 08.00 
o’r gloch ar y 3yd o Fai. 

Cynghorwyd y cyhoedd i gau drysau a ffenestri ac roedd 
ffyrdd ar gau wrth i griwiau ddelio gyda’r digwyddiad. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, gyda chefnogaeth lawn gan 
Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Chyngor Sir 
y Fflint, bellach wedi dadgofrestru safle 300 Recycling er 
diogelwch y cyhoedd, wedi i’w swyddogion ddarganfod nad 
oedd modd parhau i weithredu’n ddiogel ar y safle.

  Daethant i’r casgliad y byddai parhau i weithredu 
ar y safle yn peri risg annerbyniol i bobl ac i’r 
amgylchedd. Mae hyn yn golygu ei bod hi bellach 
yn anghyfreithlon storio a thrin gwastraff ar y 
safle. Mae swyddogion o Gyfoeth Naturiol Cymru 
yn gweithio gyda’r cwmni i gymryd camau i 
leihau’r risgiau.

Photo credits: Ian Cooper, Daily Post
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Cafodd y risg o fynd yn ôl i mewn i adeilad sydd ar dân ei amlygu yn dilyn cwest i’r tân trasig  
yn Ninbych y llynedd. 

Bu farw Janet Jones ar ei ffordd 
i’r ysbyty ar ôl cael ei hachub gan 
ddiffoddwyr tân o dân yn ei fflat llawr 
cyntaf yn Nhan y Graig, Dinbych yn 
Awst 2017.

Anfonwyd dwy injan dân o Lanelwy 
a’r Rhyl at y digwyddiad ac roedd 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru hefyd yn 
bresennol. Ar ôl cyrraedd fe wynebodd 
y criwiau dân sylweddol ac roedd yn 
fflat yn llawn mwg.

Yn dilyn ymchwiliad i achos y tân 
daethpwyd i’r casgliad bod y tân yn 
fwy na thebyg wedi ei achosi gan nam 
trydanol o ganlyniad i orlwytho socedi.

Meddai’r Uwch Reolwr Diogelwch 
Cymunedol Kevin Roberts: "Roedd 
hwn yn ddigwyddiad trasig ac rydym 
yn cydymdeimlo gyda theulu a 
ffrindiau Janet."

“Fe all unrhyw un sydd yn dioddef tân 
yn y cartref gael eu llethu gan y mwg 
ac rydym yn annog pobl i fynd allan 
ac aros allan - peidiwch byth â cheisio 
taclo’r tân eich hun na mynd yn ôl i 
mewn i adeilad sydd ar dân.

Flwyddyn ers y tân trasig a laddodd 71 o bobl yn Nhŵr Grenfell, Llundain, ym mis Mehefin 2017  
mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn dal i weithio'n galed i sicrhau bod ein cymunedau'n ddiogel.

Meddai Paul Jenkinson, Pennaeth 
Diogelwch Tân Deddfwriaethol: 
"Ers Grenfell rydym wedi archwilio'r 
holl lety preswyl mewn tyrrau uchel 
yng Ngogledd Cymru i helpu i wella 
diogelwch yn y blociau fflatiau hyn ac 
mae'r gwaith hwn yn parhau. Rydym yn 
gweithio gyda darparwyr tai, gorfodaeth 
tai a phartïon perthnasol eraill i wella 
diogelwch tân yn y safleoedd hyn.

“   Mae llu o archwiliadau diogel 
ac iach wedi cael eu cwblhau 
mewn fflatiau i wella diogelwch 
a lleihau'r risg o danau yn yr 
adeiladau hyn.

"Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd ymchwiliad 
cyhoeddus ac adolygiad o'r rheoliadau 
adeiladu sydd ar waith yn genedlaethol, 
rydym wedi ymgysylltu'n llawn gyda'r 
broses ymgynghori ac mae aelodau 

staff wedi cwrdd gyda Chadeirydd yr 
arolwg annibynnol, Y Fonesig Judith 
Hackitt, i egluro mewn manylder y 
problemau gyda'r system bresennol. 

"Darganfu'r adroddiad cychwynnol bod 
y rheoliadau adeiladu yn caniatáu i 
bobl dorri corneli a chafodd chwe ffrwd 
gwaith ei amlygu, ac mae pedwar o'r 
rhain yn berthnasol i waith y gwasanaeth 
tân ac achub. Ynghyd â'n cydweithwyr o 
wasanaethau eraill, rydym yn dylanwadu 
ar y ffrydiau gwaith hyn.

"Daeth ei hadroddiad terfynol, a gafodd 
ei gyhoeddi ym mis Mai, i'r casgliad bod 
y rheoliadau adeiladu yn rhy gymhleth 
ac yn achosi dryswch, ac fe gynigodd 
system lymach i reoli diogelwch ar 
hyd oes yr adeilad, a fydd yn cael ei 
arwain gan y diwydiant adeiladu. Nod ei 
harolwg ydi gwneud yn siŵr nad ydi'r un 
peth yn digwydd eto yn y dyfodol.

“   Yn y cyfamser, rydym yn parhau 
i ymgysylltu gyda pherchnogion 
adeiladau a thenantiaid i wella 
diogelwch yn yr adeiladau hyn.”

 AMLYGU’R CYNGOR 
 ‘EWCH ALLAN, ARHOSWCH ALLAN’  
 YN DILYN CWEST I DÂN YN NINBYCH 

 Y GWAITH DIOGELWCH TÂN  
 YN PARHAU WEDI GRENFELL 

“ Fe all larwm mwg gweithredol 
roi rhybudd cynnar i chi ac os 
oes tân mae’n hanfodol bwysig 
eich bod yn mynd allan o’r 
adeilad – mae’n hanfodol bod 
gennych gynllun dianc yr ydych 
yn gyfarwydd ag ef.”
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Yn y rhifyn diwethaf fe adroddom ein bod wedi derbyn nawdd gan 
Lywodraeth Cymru i adolygu ac uwchraddio offer i gefnogi criwiau 
tân ac achub ledled Cymru.

Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf mae 
diffoddwyr tân yng Nghymru wedi cael 
eu galw at 2,000 o ddigwyddiadau 
yn gysylltiedig â llifogydd a dŵr - ac 
ym mis Ebrill y llynedd, cyflwynodd 
Llywodraeth Cymru ddyletswydd 
newydd i wasanaethau tân ac achub i 
ymateb i lifogydd ac argyfyngau achub 
o’r dŵr, gyda chyllid o £1.8m yn cael ei 
ddarparu dros ddwy flynedd i gyflawni’r 
ddyletswydd newydd.

Cafodd yr offer newydd ei lansio’n 
swyddogol yn Ynys Môn ym mis 
Mehefin. Ymunodd cydweithwyr o 
Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru a Gwasanaeth Tân ac 
Achub De Cymru gyda ni yng Ngogledd 
Cymru i arddangosfa gallu'r offer ym 
Mhorthaethwy a Biwmares. 

 Prynwyd cyfanswm o 16 o 
gychod pŵer pwmpiadwy ac 
maent bellach ar gael mewn 
lleoliadau ledled Cymru, 
ynghyd â chwe uned achub 
dŵr i gefnogi digwyddiadau yn 
genedlaethol ac offer gwarchod 
personol newydd i ychwanegu 
at yr offer presennol.

Mae’r nawdd hwn gan Lywodraeth 
Cymru hefyd wedi ein galluogi i 
brynu offer o’r radd flaenaf a fydd yn 
fanteisiol wrth ymatbe i lifogydd yng 
Nghymru.

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer 
Llywodraeth Leol a Gwasanaethau 
Cyhoeddus Alun Davies: “Rydym wedi 
darprau’r buddsoddiad hwn i sicrhau 
y gall ein gwasanaethau tân barhau i 
esblygu ac ymateb i fygythiadau megis 
llifogydd. Rwy’n falch o weld bod y 
gwasanaethau wedi cydweithredu 
er mwyn cael gwerth am arian ac i 
sicrhau bod gan ein diffoddwyr tân yr 
offer gorau posibl er mwyn amddiffyn 
ein cymunedau.”

 LANSIO OFFER  
 ACHUB O DDWR A  
 LLIFOGYDD NEWYDD 
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Ym mis Ebrill fe gefnogodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru’r ymgyrch ‘Deall Peryglon Dŵr’, 
sef ymgyrch atal boddi a diogelwch dŵr Cymdeithas Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân.

Mae boddi ymhlith un o brif achosion marwolaethau 
damweiniol yn y DU. Pob blwyddyn mae dros 300 o bobl yn 
marw ar ôl baglu, syrthio neu beidio â llawn werthfawrogi’r 
peryglon sydd yn gysylltiedig â bod yn agos at ddŵr. Mae 
llawer mwy o bobl hefyd yn dioddef anafiadau newid bywyd o 
ganlyniad i ddigwyddiadau yn gysylltiedig â dŵr. 

Meddai Jane Honey, Dirprwy Bennaeth Diogelwch 
Cymunedol: "Bydd y rhan fwyaf o bobl wedi synnu o glywed 
mai’r bobl sydd yn boddi ydi’r bobl hynny sydd yn digwydd 
bod yn agos at ddŵr megis rhedwyr neu gerddwyr. Maent yn 
anymwybodol o’r risgiau a heb baratoi ar gyfer y posibilrwydd 
o syrthio i’r dŵr. 

“Trwy amlygu’r mater hwn a gwneud yn siŵr bod negeseuon 
diogelwch yn eu cyrraedd rydym yn gobeithio lleihau nifer y 
marwolaethau diangen hyn.” 

“ Yn ystod wythnos diogelwch dŵr fe wnaethom 
addysgu’n cadetiaid tân am y peryglon o fod 
yn ac yn agos at y dŵr. Bydd y cadetiaid hyn yn 
rhannu’r negeseuon yma gyda’i ffrindiau a’u teulu 
i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch dŵr yn ein 
cymunedau yng Ngogledd Cymru.”

 HYBU ATAL BODDI  
 A DIOGELWCH DWR 

Cadetiaid Tân yn derbyn hyfforddiant diogelwch dŵr

 CYNGOR  
 DIOGELWCH 
•  Os ydych chi’n mynd am dro neu’n rhedeg ger dŵr cadwch at lwybrau addas a pheidiwch â mynd yn agos at ymyl y dŵr

•  Gwnewch yn siŵr bod yr amodau’n ddiogel, ceisiwch osgoi rhedeg neu gerdded yn ymyl dŵr yn y tywyllwch, os ydi’r tir yn llithrig neu os ydi’r tywydd yn wael 

•  Os ydych chi wedi bod yn yfed peidiwch â mynd i mewn i’r dŵr, ceisiwch osgoi cerdded ar eich pen eich hun a cheisiwch osgoi llwybrau sy’n agos at ddŵr 

•  Peidiwch byth â mynd i mewn i’r dŵr i geisio helpu person neu anifail – ffoniwch 999 bob amser a defnyddiwch offer achub dŵr os oes offer gerllaw 

•  Os ydych chi’n treulio amser ger dŵr – un ai adref neu dramor gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r cyngor diogelwch lleol. 
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 DIFFODDWYR TÂN  
 YN ANELU TUA’R COPA 

A dyma a wnaeth wyth o diffoddwyr tân 
o orsafoedd o bob cwr o ogledd Cymru 
ym mis Mai – a hynny er mwyn codi 
arian Elusen y Diffoddwyr Tân a Hosbis 
Dewi Sant.

Cafodd y digwyddiad ei drefnu gan 
Gareth Morgan, sy’n Ddiffoddwr Tân yn 
Llandudno. Meddai: "Hoffwn ddiolch i'r 
Gwasanaeth am eu cefnogaeth, i'r wyth 
o ddiffoddwyr tân a gymrodd ran ac i'r 
26 o bobl a ymunodd gyda ni i'n helpu i 
gario ein cyflenwadau.

"Roeddem yn ffodus iawn gyda’r tywydd 
ar y diwrnod a oedd yn berffaith- dim 
rhy boeth na rhy oer.

“   Yr hyn a wnaeth ein helpu 
i gyrraedd y copa oedd y 
gefnogaeth enfawr gan ein 
teulu a'n ffrindiau yn ogystal 
â'r cyhoedd.

"Roedd yn fraint gen i gael bod yn rhan 
o'r her anferthol hon a chodi cymaint o 
arian - fedra i ddim diolch digon i bawb 
sydd wedi cyfrannu i’r ddwy elusen."

Mae cyrraedd copa’r Wyddfa yn tipyn o her ynddo’i hun ond mae’n anoddach fyth cwblhau’r  
her mewn cit tan llawn ac offer anadlu.
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 DIFFODDWYR TÂN  
 YN ANELU TUA’R COPA 

Mae diffoddwyr tân o’r 44 gorsaf dân yng Ngogledd Cymru wedi ymuno gyda’r cynllun ‘Ar goll o’r cartref’ 
sydd yn golygu gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru i helpu i chwilio am bobl fregus sydd ar goll. 

Meddai Kevin Roberts, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân ar gyfer Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Byddai 
gorfod delio gydag anwylyd sydd ar goll 
yn hunllef i unrhyw un ond y gwir amdani 
ydi bod 3,000 o bobl yn cael eu riportio 
ar goll o’r cartref bob blwyddyn yn ôl yr 
ystadegau gan Heddlu Gogledd Cymru.

“Dechreuom fod yn rhan o’r 
cynllun ym mis Medi'r llynedd 
ar ôl dethol ychydig o orsafoedd 
i gymryd rhan. Rydym bellach 
wedi ehangu’r cynllun fel bod 
staff o bob un o’n 44 gorsaf dân 
wedi cael eu hyfforddi i gael eu 
galw gan Heddlu Gogledd Cymru 
i helpu i chwilio am bobl sydd ar 
goll pan fydd angen.

 

“Hyd y gwyddom, dyma’r unig fenter o’r 
fath yn genedlaethol sydd yn drefniant 
ffurfiol ac un sydd yn cael ei gydlynu’n 
iawn yn y modd hwn. Mae criwiau yn dal 
yn barod i ymateb i alwadau tân, ond 
byddant hefyd yn cynorthwyo Heddlu 
Gogledd Cymru i chwilio am bobl sydd ar 
goll o’r cartref pan fydd angen. 

“Yn ogystal â hyn ac i ddangos ein 
hymrwymiad i weithio mewn partneriaeth 
i amddiffyn ein cymunedau mae ein 
holl griwiau cyflawn bellach wedi 
cwblhau hyfforddiant ychwanegol 
mewn perthynas â sicrhau mynediad 
i adeiladau heb achosi difrod, er 
mwyn diogelu adeiladau. Yn ogystal 
ag amddiffyn ein trigolion pan fyddant 
mewn angen, mae hyn hefyd yn 
rhyddhau swyddogion heddlu a fyddai 
fel arall yn cael eu galw allan i ddiogelu’r 
adeiladau hyn.

“Mae hyn oll yn golygu gweithio i 
sicrhau bod pawb yn ddiogel ac 

rydym yn falch iawn o gael gweithio 
gyda Heddlu Gogledd Cymru i helpu i 
amddiffyn y cymunedau yr ydym ni’n eu 
gwasanaethu.”

Meddai Richard Debicki, Prif Gwnstabl 
Cynorthwyol, Heddlu Gogledd Cymru: 
“Mae’n addas iawn bod y gwasanaethau 
brys yn chwilio am ffyrdd o gydweithio 
i gynnal a gwella ein gwasanaethu i’r 
cyhoedd ac rydym yn falch bod y cynllun 
hwn bellach wedi cael ei ehangu ledled 
y rhanbarth. Dyma enghraifft ragorol o’r 
hyn y gall gwasanaethau golau glas ei 
gyflawni trwy gydweithio.

“Mae’r fenter hon yn golygu bod mwy o 
bobl broffesiynol o’r gwasanaeth brys yn 
cael eu hanfon at ddigwyddiadau lle mae 
pobl ar goll, sydd yn golygu bod modd 
dod o hyd i’r bobl yn gyflymach i leihau’r 
posibilrwydd y byddant yn dioddef niwed. 
Trwy ddod â’n sgiliau, hyfforddiant ac 
offer ynghyd gallwn amddiffyn pobl 
Gogledd Cymru yn well.”

 DIFFODDWYR TÂN YN HELPU I  
 CHWILIO AM BOBL SYDD AR GOLL 

Daeth elusennau lleol at ei gilydd yng Ngorsaf Dân Glannau Dyfrdwy i 
dderbyn cyfanswm o £5,600, y swm a godwyd yn ystod yr arddangosfa 
dân gwyllt flynyddol ar y 5ed o Dachwedd 2017.

Roedd yr elusennau a dderbyniodd rodd 
yn cynnwys DAFFODILS, Eye 2 Eye, 
Clwb Dydd Gwener Plymouth Street 
,Grŵp Brodwaith Shotton, Cymdeithas 
Gymunedol Shotton, Clwb dros 50 
Ewlo , Cymdeithas Tenantiaid Manley 
Court, Ambiwlans St John, Mental 
Health UK, Ysgol Pen Coch, CAB Sir 
y Fflint, Roundtable Glannau Dyfrdwy, 
Congenital Diaphragmatic Hernia (CDH 
UK), Hawarden Lodge 6140 ac Elusen y 
Diffoddwyr Tân.

Cyflwynwyd y sieciau i gynrychiolwyr o'r 
gwahanol elusennau gan Simon Smith, 
Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru.

Meddai Ian Werner, Rheolwr Gwylfa 
o Lannau Dyfrdwy ac un o drefnwyr y 
noson: "Daeth llawer o bobl i gefnogi'r 
noson eleni a hoffwn ddiolch i bawb 
a'm cefnogodd a'i gwneud hi'n bosib 
i ni gyfrannu arian i'r elusennau 
haeddiannol hyn.

"Roedd yn bleser gweld yr elusennau'n 
derbyn y sieciau gan Simon Smith, ein 
Prif Swyddog Tân. Hoffwn ddiolch i'r 
holl gynrychiolwyr am ddod i dderbyn y 
rhoddion.

“Hoffwn hefyd ddiolch i bawb wnaeth 
helpu gyda threfnu’r digwyddiad ac yn 
ystod yr arddangosfa, yn enwedig Heddlu  
Gogledd Cymru a Chyngor Sir Y Fflint. 

“Rydym yn falch ein bod yn 
gweithio gyda thrigolion 
Gogledd Cymru i’w cadw mor 
ddiogel ac sydd bosib, ac mae 
cael gweld yr arian yn mynd 
un ôl i mewn i’r gymuned yn 
gwneud yr holl waith caled yn 
werth chweil.”

 CYFLWYNO ELW’R ARDDANGOSFA 
 DÂN GWYLLT I ELUSENNAU 
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Fe gwblhaodd criw o ddiffoddwyr tân o Ruthun 
hanner marathon Caer ym mis Ebrill i godi arian 
i Ambiwlans Awyr Cymru.

Meddai’r Diffoddwr Tân Jamie Knights, un o drefnwyr y 
digwyddiad: “ Penderfynodd grŵp ohonom gwblhau’r hanner 
marathon am ddau reswm. Yn gyntaf roedden eisiau codi 
arian i Ambiwlans Awyr Cymru, sefydliad yr ydym ni’n gweithio 
ochr yn ochr â hwy ar adegau ac sydd ddim yn derbyn nawdd 
gan y llywodraeth. 

“Y rheswm arall oedd i’n cadw ni’n heini fel 
diffoddwyr tân, ac mae hefyd yn llawer iawn o 
hwyl. Rydyn ni’n mwynhau hyfforddi gyda’n gilydd. 

Fe gymrodd Chelsey Hughes, Ymgynghorydd Ffitrwydd 
Corfforol, hefyd ran yn y digwyddiad hefyd.

 DIFFODDWYR TÂN O RUTHUN  
 YN CWBLHAU  
 HANNER  
 MARATHON CAER

Roedd staff wrth law i gynnig cyngor diogelwch cartref i siopwyr yn Asda ym mis Ebrill.

Roedd y gwasanaethau tân yn darparu’r wybodaeth yma yn 
genedlaethol i gefnogi’r cydweithio rhwng Cyngor Cenedlaethol 
y Prif Swyddogion Tân (NFCC) ac Asda.

Roedd yr archfarchnad yn awyddus i helpu i gadw pobl 
yn ddiogel ac felly fe wnaethant gynnig 100 o’u siopau 
i’n galluogi i rannu ein negeseuon diogelwch fel rhan 
o’r digwyddiad Ffocws ar Dân - Diwrnod Diogelwch Tân 
Cenedlaethol.

I gefnogi’r diwrnod fe aeth staff o Wasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru draw i siopau Asda yn y Fferi Isaf, Bangor 
a Llandudno.

Meddai Paul Scott, Pennaeth Diogelwch Cymunedol: “Rydym 
yn argymell bod gan bob cartref o leiaf un larwm mwg ar bob 
lefel. Gwnewch yn siŵr bod y larwm wedi ei osod mewn man 
lle gallwch ei glywed – hyd yn oed trwy ddrws caeedig. 

“Profwch eich larwm bob wythnos. Fe all larwm mwg roi cyfle 
i chi fynd allan mewn achos o dân, ond dim ond os ydyw’n 
gweithio’n iawn”

“Cymrwch bwyll wrth goginio – mae tua hanner y 
tanau damweiniol sydd yn digwydd yn y cartref yn 
cychwyn yn y gegin. Peidiwch â gadael i ddim byd 
dynnu’ch sylw tra byddwch yn coginio a pheidiwch 
â choginio ar ôl yfed alcohol.”

Meddai Stewart Edgar Arweinydd Atal 
Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân 
(NFCC): “Mae’n wych bod Asda wedi rhoi 
cyfle i wasanaethau tân yn y DU gwrdd â’u 
cwsmeriaid a chynnig cyngor achub bywyd 
ar atal tanau. Rydym yn gobeithio y bydd 
hyn yn sicrhau bod help yn cael ei gynnig 
i’r bobl hynny sydd fwyaf mewn angen, ac y 
bydd ein presenoldeb yn eu hatgoffa y dylai 
atal tanau fod yn rhan o fywyd arferol – yn 
union fel picio i’r archfarchnad.”

 ATAL TANAU YN DOD YN RHAN  
 O FYWYD BEUNYDDIOL  
 – YN UNION FEL PICIO ALLAN I ASDA! 
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