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DWEUD EICH DWEUD AR DDYFODOL  
EICH GWASANAETH TÂN AC ACHUB
Mae Awdurdod Tân ac Achub 
yn cynnal ymgynghoriad 
cyhoeddus i geisio barn y 
cyhoedd ar ei gyllideb ar gyfer y 
flwyddyn ariannol nesaf. Bydd y 
sylwadau a gyflwynir yn cael eu 
hystyried gan yr Awdurdod wrth 
iddo osod ei gyllideb ddrafft ar 
gyfer 19/20 ym mis Rhagfyr.

Mae’r broses ar gyfer gosod cyllideb 
gytbwys wedi bod yn hynod anodd 
eleni gan fod yr Awdurdod yn wynebu 
cynnydd na ellir mo’i osgoi mewn 
costau ar adeg pan mae wedi gorfod 
adennill tir ar ôl cadw cyfraniadau’r 
cynghorau sir yn annaturiol o isel 
am dair blynedd trwy ddefnyddio’i 
gronfeydd wrth gefn ei hun.  Yn 
ddealladwy, mae’r Awdurdod yn 

gyndyn iawn o gynyddu cyfraniadau’r 
cynghorau fwy nag sydd angen, ond 
wrth i’w  gronfeydd wrth gefn leihau ac 
i’r bwlch ariannol gyrraedd bron i £1.9 
miliwn erbyn hyn mae’n hynod bwysig 
ei fod yn ystyried yr holl opsiynau cyn 
penderfynu’n derfynol ar ei gyllideb ar 
gyfer 2019/20.

 

Ar ôl pwyso a mesur yr holl 
bosibiliadau ar gyfer sicrhau cyllideb 
gytbwys, nid yw’r Awdurdod am fynd 
ar drywydd arbedion ariannol mawr 
y flwyddyn nesaf oherwydd bod y 
risgiau sydd ynghlwm â hynny yn rhy 
uchel ar yr adeg hon.  Nid yw wedi 
diystyru gwneud arbedion yn gyfan 
gwbl, ond byddai  maint yr arbedion yn 
2019/20 wedi golygu, er enghraifft, 
cau gorsafoedd tân neu ddiswyddo 

diffoddwyr tân.   Er y byddai hyn yn 
golygu cynyddu’r cyfraniadau ariannol 
gan y cynghorau sir, byddai'n cynnal 
y lefel gyfredol o wasanaethau tân 
ac achub ac amddiffyn cronfeydd yr 
Awdurdod rhag mynd yn beryglus o 
isel.  Mae’r Awdurdod yn annog pawb 
yng Ngogledd Cymru i gymryd rhan yn 
y broses ymgynghori a mynegi eu barn. 
Gallwch wneud hyn trwy fynd i’r wefan 
www.gwastan-gogcymru.org.uk

 Bydd yr Awdurdod yn gosod ei gyllideb 
ddrafft ym mis Rhagfyr 2018 ac yn 
cyhoeddi ei gynllun ar gyfer 2019/20 
ar ei wefan erbyn 31ain Mawrth 2019.

Mae dwy elusen leol wedi cael 
cyfanswm o £1,500 a godwyd 
yn ystod y noson tân gwyllt 
flynyddol yn yr Wyddgrug fis 
Tachwedd diwethaf.

Mae Hosbis Tŷ’r Eos, Wrecsam a 
Chymdeithas Gymunedol Daniel Owen 
wedi cael rhoddion gwerth £750 yr un.

Dywedodd Steven Hill, Rheolwr Gwylfa 
yng Ngorsaf Dân yr Wyddgrug: "Diolch 
i bawb a fu’n gysylltiedig â’r gwaith o 
drefnu’r noson tân gwyllt y llynedd – 
gwaith tîm yn wir a phawb yn cydweithio i 
greu digwyddiad gwych i’r gymuned gyfan.

"Ein blaenoriaeth ydi cadw ein trigolion 
yn ddiogel – ac mae mynd i noson 
gymunedol yn ffordd dda o aros yn 
ddiogel yn ystod cyfnod y nosweithiau  
tân gwyllt.

"Er wrth gwrs, mae’n bwysig cofio am 
ddiogelwch tân drwy gydol y flwyddyn.

"Rydyn ni’n falch o weithio 
efo trigolion Gogledd Cymru 
i’w cadw nhw mor ddiogel â 
phosibl, ac mae gweld yr arian 
yn mynd yn ôl i’r gymuned yn 
gwneud i ni deimlo bod yr holl 
waith trefnu yn werth chweil."

DIFFODDWYR TÂN YR WYDDGRUG YN 
CODI ARIAN AT ELUSENNAU LLEOL
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Mae’r tywydd poeth a sych wedi golygu bod criwiau tân wedi gorfod diffodd nifer fawr o danau bach  
a mawr yn yr awyr agored ledled ardal gogledd Cymru drwy fisoedd yr haf.

Bu’r criwiau’n treulio llawer o amser 
mewn digwyddiadau, a hynny ger 
Bethesda, Caernarfon a Bangor,  
ac roedd y digwyddiad mwyaf ar  
fynydd Llantysilio ger Llangollen wedi 
golygu gwaith diffodd tân dros gyfnod  
o wythnosau.

Roedd pocedi o fannau poeth o dan 
y ddaear yn golygu bod yn rhaid i 
ddiffoddwyr tân gadw’r ardal dan 
wyliadwriaeth fanwl.

Dywedodd yr Uwch Reolwr 
Gweithrediadau Stuart Millington:  
"Mae tanau fel hyn yn defnyddio 
adnoddau gwerthfawr, yn bygwth 
diogelwch yr eiddo gerllaw ac yn cael 
effaith barhaol ar yr amgylchedd. 
Ac maen nhw wedi golygu bod ein 
diffoddwyr tân yn gweithio dan  
amodau heriol iawn ar dir anodd.

"Mae’r cyhoedd wedi ymateb yn wych 
drwy gydol y cyfnod, a hoffwn fanteisio 
ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb am 
eu cefnogaeth – gan gynnwys nifer o 
gyflogwyr ein staff rhan amser sydd 
wedi rhyddhau diffoddwyr tân i fynd at 
ddigwyddiadau, a busnesau lleol ac 
aelodau’r gymuned sydd wedi rhoi bwyd 
a diod i’n staff.

"Mae’r holl ddigwyddiadau wedi 
golygu ein bod ni wedi rhoi gwaith 
partneriaethol ar waith, er enghraifft 
gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor 
Sir Ddinbych a D ̂wr Cymru.

" Gwych o beth oedd gweld ein 
cymunedau’n cefnogi gwaith 
ein diffoddwyr tân – os ydych 
chi’n meddwl y gallech chithau 
ymgymryd â’r her o ymuno  
â’n tîm rhan amser, ewch  
i’n gwefan i ddysgu am  
swyddi sydd ar gael nawr  
fel diffoddwyr tân."

 CRIWIAU’N DIFFODD 
 TANAU YN YR AWYR AGORED 

Photos: Ian Cooper, Daily Post
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Mae’r cynllun cyntaf o’i fath sydd wedi cael ei lansio gan Gartrefi Conwy mewn partneriaeth â 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn helpu i osgoi tanau posibl. 

Mae’r cynllun Diogel ac Iach yn dathlu 
pedair blynedd erbyn hyn, ac mae’n 
gwella diogelwch tân yn y cartref ac 
wedi llwyddo i dynnu sylw at beryglon 
mewn cartrefi sy’n llawn eitemau 
llosgadwy fel hen bapurau newydd  
a llythyrau sothach.

Yn ogystal ag achosi perygl i 
denantiaid, byddai gorgasglu fel hyn 
hefyd yn gallu peryglu bywydau staff 
cymorth a’r gwasanaethau brys pan 
fyddan nhw’n dod yno os oes tân.

Felly, mae Cartrefi Conwy wedi cyflwyno 
Partneriaid Cartref, sydd wedi cael 
hyfforddiant arbennig i ymweld â 
thenantiaid gartref pan fydd peirianwyr 
nwy yn cynnal eu harchwiliadau 
diogelwch nwy blynyddol.

Yn ystod yr ymweliadau, mae staff y 
gymdeithas dai wedi cael hyfforddiant 
i ganfod unrhyw beryglon posibl a 
allai arwain at dân neu achosi niwed 
i drigolion bregus drwy achosi iddynt 
lithro, baglu neu gael codwm. Sonnir 
wrth reolwyr Cartrefi Conwy os oes 
unrhyw broblemau, a byddan nhw’n 
gallu cywiro pethau.

Bu Chad Rogerson, Rheolwr 
Partneriaethau gyda Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru, yn 
cynorthwyo i sefydlu’r cynllun, a 
dywedodd: "Mae hyn wedi gallu arbed 
bywydau o’r dechrau’n deg. 

Mae’r cynllun yn cael ei ariannu ar y 
cyd rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru a Chartrefi Conwy,  
ac mae’n eithriadol werthfawr o ran 
rhoi cyfle i gael cysylltiad â’r bobl  
fwyaf bregus yn y gymuned.

"Mae’r bartneriaeth yn unigryw yng 
Nghymru, ac mae’n rhoi sicrwydd 
enfawr i Wasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru o ran y modd y mae 
Cartrefi Conwy yn rhoi pwys ar les a 
diogelwch eu tenantiaid. Mewn rhai 
achosion, mae’r asesiadau yn y cartref 
wedi atal niwed difrifol ac o bosibl wedi 
arbed bywydau.

"Mae gan y cynllun fanteision mawr 
i’r ddau sefydliad a’r gymuned. Rydyn 
ni’n gallu cael cysylltiad uniongyrchol 
â thenantiaid yn eu cartrefi, canfod 
unrhyw bryderon am ddiogelwch a  
lles, a chymryd camau i wella 
diogelwch i bawb.

" Ers i’r bartneriaeth ddechrau 
mae mil a mwy o archwiliadau 
diogel ac iach wedi cael eu 
cynnal yn y 3,800 o eiddo sydd 
gan Gartrefi Conwy. Mae traean 
o’r rhain wedi bod mewn llety 
gwarchodol sy’n cynnig cartref  
i denantiaid ĥyn sy’n fwy 
agored i niwed.

"Mae’r Partneriaid Cartref yn cael eu 
hyfforddi a’u hasesu gan ein staff 
i roi cyngor cyffredinol am faterion 
diogelwch a lles, gan gynnwys profi 
larymau mwg bob wythnos, cynlluniau 
dianc, cyngor ar goginio a sosban 
sglodion, ysmygu, canhwyllau, tanau 
agored a chyngor am ddiogelwch nwy  
a thrydan.

"Yn ystod yr ymweliadau, maen 
nhw’n aml yn gweld pobl sydd, yn ôl 
yr ystadegau, yn fwy agored i berygl 
tân, gan gynnwys pobl oedrannus, 
pobl sydd â nam gorfforol, pobl sy’n 
ddibynnol ar alcohol neu gyffuriau, pobl 
sydd â nam ar y golwg neu’r clyw, neu 
bobl sy’n byw ar eu pen eu hunain.

" Mae Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru wedi 
hyfforddi naw o weithwyr eraill 
Cartrefi Conwy. Mae’r rhain 
yn cynnwys cydlynwyr byw’n 
annibynnol, swyddogion cyswllt 
tenantiaid ac ymgynghorwyr 
gwasanaethau cwsmeriaid.

"Mae’n bleser o’r mwyaf cael 
y Partneriaid Cartref o Gartrefi 
Conwy gyda ni ar y prosiect. Dyma 
enghraifft ragorol o waith gwych mewn 
partneriaeth."

Yn y Cyfarfod Cyffredinol a gynhaliwyd yng Nghonwy ym mis Mehefin, 
cafodd Meirick Lloyd Davies, un o Gynghorwyr Sir Ddinbych, ei ail-ethol 
yn Gadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Mae’r Cynghorydd Davies yn aelod o’r Awdurdod Tân ac Achub ers 1999. 

Wrth gael ei ethol i wasanaethu fel Cadeirydd yr Awdurdod am y 12 mis nesaf, 
diolchodd y Cynghorydd Davies i’r aelodau am eu cymorth a dweud: "Rwy’n falch o 
ymgymryd â’r swydd am flwyddyn arall. Mae rhai penderfyniadau anodd o’n blaenau, 
ond fel Awdurdod rwy’n hyderus y byddwn ni’n cydweithio’n effeithiol i geisio cael y 
ffordd orau o wynebu heriau yn y dyfodol mewn cyfnod mawr o newid na welwyd ei 
debyg o’r blaen, a hynny’n ariannol a llywodraethol."

Cafodd y Cynghorydd Peter Lewis MBE o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ei ail-ethol  
yn Ddirprwy Gadeirydd.  

Ymunodd y Cynghorydd Lewis â’r Awdurdod Tân ac Achub am y tro cyntaf yn 2012. 
Dywedodd:

" Rwy’n ddiolchgar am gymorth yr aelodau. Bydd y Cadeirydd a minnau’n parhau i weithio 
gyda’n gilydd i sicrhau ein bod ni’n gallu parhau â’r trafodaethau yn y cyfnod hwn o newid."

AIL-ETHOL CADEIRYDD 
AWDURDOD TÂN AC ACHUB 
GOGLEDD CYMRU

Carol Richards, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Nia Williams, Ymgynghorydd Gwasanaethau i Gwsmeriaid, James Wood, Hyfforddai Rheoli Tai, a Chad Rogerson.

LANSIO GÊM ARLOESOL 
AR GYFER ADDYSG DIOGELWCH TÂN
Mae’r tri gwasanaeth tân 
ac achub yng Nghymru wedi 
gweithio gyda chwmni stiwdio 
ddigidol i greu casgliad o 
adnoddau addysgiadol arloesol 
ar gyfer y cyhoedd ac i’w 
defnyddio gan athrawon mewn 
ysgolion ledled y wlad.

Mae’r adnoddau newydd yn 
canolbwyntio ar dref ffug o’r enw 
‘Tregwreichion’, a gall pobl ifanc 
ymweld â hi ar-lein i chwarae gemau a 
dysgu sut i fod yn ddiogel.

Mae’r gemau’n darparu ffordd effeithiol 
a difyr o addysgu pobl ifanc am 
wahanol bynciau fel diogelwch ar y 
ffyrdd, diogelwch gyda dŵr, a diogelwch 
tân wrth gwrs.

Dywedodd y Prif Swyddog Tân 
Cynorthwyol, Kevin Roberts, 
Cadeirydd Grŵp Plant a Phobl Ifanc 
gwasanaethau tân ac achub Cymru: 
“Cafodd Tregwreichion ei datblygu’n 
wreiddiol gan Wasanaeth Tân ac 
Achub Swydd Gaer, ond buon ni’n 
gweithio gyda’r arbenigwyr digidol 
Matmi i greu ein fersiwn ni ein hunain 
o Tregwreichion yma yng Nghymru, 
ac mae ar gael yn Gymraeg ac yn 
Saesneg.

“Y syniad y tu ôl i’r dref 
ryngweithiol ydy helpu i addysgu 
plant mewn ffordd ddifyr 
ac mewn awyrgylch diogel, 
gartref neu yn yr ysgol. Gan 
fod technoleg mor boblogaidd 
gyda phobl ifanc, dyma ffordd 
berffaith o danio eu dychymyg.”

Pan fyddan nhw’n ymweld â 
Tregwreichion, mae pobl ifanc yn gallu 
cymryd rhan mewn cwisiau, canfod 
peryglon, rhoi gwisg am ddiffoddwr tân 
a dysgu am yr offer, yn ogystal â gwylio 
fideos a chwarae gemau addysgiadol 
am ddiogelwch gyda dŵr, diogelwch ar  
y ffyrdd a diogelwch tân.

I fynd i ardal ryngweithiol  
Tregwreichion, ewch i’n gwefan ar  
www.gwastan-gogcymru.org.uk

CYNLLUN UNIGRYW GYDA 
CHARTREFI CONWY
YN ACHUB BYWYDAU
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Bu staff y gwasanaeth tân ac achub yn cymryd 
rhan arbennig mewn ymgyrch ym mis Mehefin 
i godi ymwybyddiaeth o beryglon damweiniau i 
blant a sut mae modd eu hatal.

Mae Wythnos Diogelwch Plant yn ymgyrch flynyddol sy’n cael 
cefnogaeth amrywiaeth o sefydliadau, ac eleni bu’r staff yn 
ymweld â phob ward plant yng Ngogledd Cymru. Ymwelwyd 
ag Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Gwynedd, ac Ysbyty Maelor 
Wrecsam yn ogystal ag ysgolion yr ardal i siarad â phobl 
ifanc am fod yn ddiogel.

Dywedodd Justin Evans, Pennaeth Diogelwch Cymunedol: 
"Mae’r gwasanaeth tân ac achub ar gael i gadw pobl yn 
ddiogel, ond yn ogystal ag ymateb i ddigwyddiadau, rydyn 
ni’n deall ei bod yn bwysig atal problemau rhag digwydd yn  
y lle cyntaf. Felly, fel rhan o’n hymweliadau Diogelwch ac Iach 
â chartrefi ledled y rhanbarth, rydyn ni’n gwneud llawer iawn 
o waith i atal damweiniau rhag digwydd.

" Rydyn ni’n cefnogi Wythnos Diogelwch Plant i 
geisio annog rhieni, gwarcheidwaid neu ofalwyr 
i feddwl sut gallan nhw roi mesurau ar waith i 
ddiogelu plant rhag damweiniau bach neu niwed 
ac anafiadau difrifol.

"Rydyn ni wedi gweithio’n 
galed drwy’r flwyddyn yn 
cefnogi ymgyrchoedd ac 
yn cydlynu ymweliadau 
addysgiadol ag ysgolion, 
ond mae Wythnos 
Diogelwch Plant yn gyfle 
gwych i ledaenu’r neges 
am ddiogelwch cymaint 
â phosibl, a pheth gwych 
oedd gweld y plant yn 
trafod â’n staff yn y 
digwyddiadau hyn."

Mae ymarferiad amlasiantaethol yn efelychu gwrthdrawiad traffig ar y ffyrdd wedi helpu i wella gwaith 
mewn partneriaeth.

Ar Safle’r Awyrlu yn Sealand, Glannau 
Dyfrdwy bu staff Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru yn ymarfer y 
gwaith gyda chydweithwyr o Wasanaeth 
Tân ac Achub Swydd Gaer, Heddlu 
Gogledd Cymru, Ymddiriedolaeth 
Gwasanaethau Ambiwlans GIG  
Cymru, a staff o Hough Green  
Recovery a’r Casualties Union.

Roedd y gwrthdrawiad ffug yn cynnwys 
tri cherbyd ysgafn, un cerbyd nwyddau 
ysgafn ac un cerbyd nwyddau trwm. 

Roedd y Casualties Union wedi darparu 
nifer o anafusion byw yn esgus eu 
bod yn sownd ac angen cymorth 
gan y wasanaethau brys, gyda staff 
Hough Green Recovery yno yn fan 
a’r lle yn gweld cydweithio manwl y 
gwasanaethau brys.

Dywedodd Amy Croxton, Rheolwr Criw o 
Orsaf Dân Glannau Dyfrdwy: "Roedd yr 
ymarferiad yn darparu senario realistig 
ar gyfer staff o wahanol sefydliadau i 
weithio gyda’i gilydd. 

" Cawson ni gyfle i ddeall yn 
well beth mae pob un ohonon 
ni’n gallu ei wneud, yn ogystal 
â’r cyfyngiadau sydd arnon ni 
mewn digwyddiad gweithredol, 
gan weithio tuag nod cyffredin 
yn unol ag Egwyddorion y 
Gwasanaethau Brys ar y Cyd, 
sef ‘Cydweithio, arbed bywydau 
a lleihau niwed’."

YMARFERIAD BRYS AR Y CYD  
YN GWELLA  GWAITH MEWN 
PARTNERIAETH 

SYLW I 
DDIOGELWCH TÂN 
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CWRS DIOGELWCH TÂN AM DDIM  
I LANDLORDIAID
Mae Rhentu Doeth Cymru, sef yr awdurdod 
cofrestru ar gyfer pobl sy’n gosod eiddo ar rent, 
wedi datblygu cwrs diogelwch tân newydd i 
landlordiaid.

Datblygwyd y cwrs ar y cyd â’r tri gwasanaeth tân ac achub  
yng Nghymru, ac mae’n ceisio cynyddu gwybodaeth am 
ddiogelwch tân a sicrhau bod landlordiaid yn ymwybodol o’u 
hymrwymiadau cyfreithiol i sicrhau bod eu tenantiaid a’u heiddo 
yn cael eu hamddiffyn rhag effeithiau dinistriol posibl tân.

Mae’r cwrs ar gael ar wefan Rhentu Doeth Cymru, a dyma’r  
cwrs Datblygu Proffesiynol Parhaus ar-lein cyntaf i gael ei  
gynnig gan y cynllun, ac mae’n darparu mwy o wybodaeth  
fanwl am ddiogelwch tân na’r cyfrifoldebau sylfaenol sydd  
i’w cael yn y cwrs hyfforddi gorfodol ar gyfer landlordiaid  
sy’n hunan-reoli yng Nghymru.

Mae’r hyfforddiant ar-lein yn cymryd rhyw awr i’w gwblhau, 
ac mae’n ymdrin â naw o bynciau gan gynnwys dyletswyddau 
cyffredinol landlord, diogelwch tân, diogelwch nwy, diogelwch 
trydan a diogelwch dodrefn a deunyddiau. Mae’r cwrs hefyd 
yn cynnwys gwybodaeth am ddiogelwch tân mewn Tai 
Amlfeddiannaeth, cyfarpar diogelwch tân ac asesiadau risg. 

Rhaid i landlordiaid gwblhau asesiad byr ar ddiwedd y cwrs 
er mwyn llwyddo, ac mae’r canlyniad yn rhan o’u cofnod 
hyfforddiant gyda Rhentu Doeth Cymru.

Dywedodd Paul Scott, Pennaeth Diogelwch Tân Busnesau 
ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: "Mae 
mor bwysig i bawb fod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau o 
ran diogelwch tân – rhaid i bawb wneud ei ran i gadw ein 
cymunedau’n ddiogel.

" Mae’r cwrs yma yn rhad ac am ddim ac yn hawdd 
cael gafael arno, a thrwy gefnogi’r gwaith o’i 
ddatblygu rydyn ni’n gobeithio y bydd landlordiaid 
yn cymryd yr amser i ddysgu mwy am ddarparu’r 
llety mwyaf diogel, ac felly’n ddiogelu trigolion ein 
rhanbarth."

Roedd un o Gadetiaid Tân y Waun yn un o wyth o gadetiaid tân o 
Brydain gyfan a gafodd eu dewis i fynd i arddwest frenhinol ym mis Mai.

Aeth Morgan Williams i Clarence House 
i ddigwyddiad mawreddog dan nawdd y 
Tywysog Charles i anrhydeddu aelodau 
neilltuol o sefydliadau ieuenctid.

Cafodd Morgan ei henwebu gan  
ei Hyfforddwr, a dywedodd:  
"Roedd y daith i Lundain yn daith 
fythgofiadwy, unwaith mewn oes.

" Roedd y diwrnod yn anhygoel 
– roedd pawb wedi cyffroi. 
Ces i gwrdd â chadetiaid tân 
o bob rhan o Brydain, a dysgu 
ganddynt, ac rydw i wedi 
gwneud ffrindiau da iawn.

"Doedden ni ddim yn gwybod ymlaen 
llaw beth roedden ni’n mynd i fod yn ei 
wneud ar y diwrnod, ond roedd hynny’n 
ychwanegu at y teimlad o achlysur a 
chyffro.

" Drwy gydol y digwyddiad, fe 
wnaethon ni brofi llawer o 
bethau newydd – o gyfarch 
gwesteion i weld aelodau o’r 
teulu brenhinol a chael sgwrs 
sydyn efo nhw, roedd hyn yn 
ychwanegiad annisgwyl."

GWAHODDIAD BRENHINOL  
YN ARWAIN AT DAITH UNWAITH 
MEWN OES I UN CADÉT TÂN
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