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DATHLU YN YSTOD Y 
SEREMONI WOBRWYO 
cydnabod y rhai sy'n mynd  
gam ymhellach.

SEREMONI AGORIADOL 
YN WRECSAM 
y bartneriaeth newydd nawr yn swyddogol.

 CROESAWU DROS 100,000 
O YMWELWYR I'R RHYL 

gorsaf dân gymunedol yn dathlu carreg filltir.

 www.gwastan-gogcymru.org.uk

 Bwletin Chwarterol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
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Dyma oedd yr enillwyr;

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.

Eleni cafwyd tri enillydd yn y categori 
hwn – Bethan Millington a Rhian 
Williams o’r Adran Cyfathrebiadau 
Corfforaethol a Dave Plack o’r Tîm 
Cymorth Cymunedol.

Mae Bethan a Rhian yn gweithio’n 
broffesiynol bob amser ac maent bob 
amser yn barod i gymryd dyletswyddau 
ychwanegol a llwythi gwaith sylweddol 
ymlaen sydd yn mynd tu hwnt i’w 
dyletswyddau arferol, gan eu cyflawni i 
safon ragorol a dibynadwy.

Yn aml iawn mae Dave yn mynd 
gam ymhellach wrth gyflawni ei 
ddyletswyddau ac fe ddylai safon ei 
waith fod yn esiampl i bawb. 

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.

Eleni, aeth y wobr i Iechyd  
Cyhoeddus Cymru am y gwaith y mae 
Emma Girvan wedi ei gyflawni gydag 
aelodau’r tîm diogelwch cymunedol 
i roi’r rhaglen ‘Gwneud i Bob Cyswllt 
Gyfrif’ ar waith. 

 
Gwobr 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 gan adran Safonau 

Proffesiynol y Gwasanaeth.

Aeth y wobr eleni i Orsaf 
Dân Aberdyfi am ymateb 
yn gadarnhaol i’r meysydd 
datblygiad a nodwyd ar gyfer 
yr orsaf a pherfformiad 
gweithredol y staff.

Gwobr Gweithio  
gyda Phartneriaid

Mae’r wobr hon yn cydnabod aelod 
staff sydd yn gweithio gydag unigolion 
neu sefydliadau partner yn gyson i 
hybu diogelwch a gwneud cymunedau’r 
Gogledd yn llefydd mwy diogel.

Yr enillydd eleni oedd Carol Richards, 
Gweithiwr Cefnogi Diogelwch yn 
y Cartref sydd ar secondiad gyda 
Chartrefi Conwy, am iddi greu 
perthynas waith agos gyda Cartrefi 
Conwy i ddiogelu eu trigolion yn 
well, ac am ei chyfraniad tuag at 
ostyngiad mewn tanau damweiniol 
yn y cartrefi hyn. 
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 DATHLU LLWYDDIANT YN  
 YSTOD Y SEREMONI WOBRWYO 
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’r staff a’r gymuned 
sydd wedi gweithio’n galed i 
wella diogelwch cymunedol yng 
Ngogledd Cymru.

Cyflwynwyd deg o Wobrau Cymunedol 
gan Simon Smith, Prif Swyddog Tân 
a’r Cynghorydd Meirick Lloyd Davies, 
Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub 
Gogledd Cymru.
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Gwobr Person Ifanc  
y Flwyddyn 

Mae’r wobr yn cydnabod person 
ifanc yn y Gwasanaeth sydd wedi 
arddangos ymrwymiad – eleni rhoddwyd 
cydnabyddiaeth i dri pherson ifanc – 
Chris Holgate a Tomas Givelin sydd 
yn ddiffoddwyr tân dan brentisiaeth, 
a Zion Hopkins sydd ar raglen lleoliad 
gwaith o Goleg Cambria.

Bu i Chris, Tomas a Zion gynorthwyo 
aelod o’r cyhoedd a aeth yn ddifrifol 
wael yn ystod digwyddiad yn Wrecsam. 

Gwobr Ymrwymiad  
i'r Gwasanaeth

Cyflwynir y wobr hon i unigolyn sydd 
wedi arddangos ymrwymiad rhagorol 
i'r Gwasanaeth Tân ac Achub yng 
Ngogledd Cymru o ganlyniad i 
wasanaeth estynedig fel aelod o'r 
system dyletswydd rhan amser dros 
33 mlynedd.

Eleni Peter Edwards o’r Wyddgrug 
a Peter Preston o Fae Colwyn 
dderbyniodd y wobr. 

   
Dysgwr y Flwyddyn 

Cyflwynir Gwobr Dysgwr y Flwyddyn i 
unigolyn sydd wedi dangos ymrwymiad 
a phenderfyniad i ddysgu Cymraeg.

Yr enillydd oedd Paul Scott, 
Rheolwr Diogelwch Cymunedol ar gyfer 
Wrecsam a Sir y Fflint. 

Mae Paul yn ddysgwr a oedd â’i fryd ar 
wella ei sgiliau iaith Gymraeg a thros y 
blynyddoedd diwethaf y mae wedi mynd 
ati i wella ei sgiliau a’u defnyddio er 
lles y Gwasanaeth ar sawl achlysur.

Mae’n llysgennad gwych i ymrwymiad 
y Gwasanaeth i ddarparu gwasanaeth 
dwyieithog ac yn ddiweddar bu iddo 
dreulio wythnos yn Nant Gwrtheyrn 
i wella ei sgiliau ymhellach.

 
Gwobr Pencampwyr Iechyd

Mae’r wobr hon yn cydnabod unigolyn 
neu dîm sydd wedi gweithio’n galed i 
godi proffil iechyd a ffitrwydd neu fod 
yn esiampl dda.

Mae John Rowley yn ddiffoddwr tân 
yng Ngorsaf Dân Caergybi sydd yn 
annog ei gydweithwyr i fod yn heini. 
Mae'n rhagweithiol wrth drafod iechyd 
a ffitrwydd gyda chydweithwyr sydd, 
o ganlyniad, yn helpu’r ymgynghorwyr 
ffitrwydd i rannu gwybodaeth gyda  
staff ehangach.

Mae Tammy Llewelyn yn ddiffoddwr tân 
yn yr Wyddgrug a Rhuthun. Mae Tammy 
yn helpu aelodau criw i gyrraedd y lefel 
ddisgwyliedig o ran ffitrwydd ac yn aml 
iawn mae’n hybu bwyd iach ar yr orsaf. 
Yn ddiweddar cymrodd Tammy ran yn 
her y tri chopa gydag aelodau eraill 
criw Rhuthun. 

Y ddegfed wobr – Cynllun 
Awgrymiadau’r Staff

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

Eleni roedd dau enillydd.

Mae Karen Roberts yn gweithio yn 
y Ganolfan Gyfathrebiadau ar y Cyd 
yn Llanelwy a'i hawgrym hi oedd rhoi 
taflenni diogelwch tân i staff er mwyn 
iddynt eu hanfon at berthnasau a 
ffrindiau gyda chardiau Nadolig.

Bu i Tim Owen, Hyfforddwr Gweithredol 
yn yr adran Hyfforddiant a Datblygiad 
awgrymu datblygu meddalwedd i'w 
ddefnyddio ar dabledi a ffonau clyfar 
a fyddai o fudd ac yn arbed gwaith 
papur i aelodau staff sydd yn cwblhau 
asesiadau symudol megis ymweliadau 
diogelwch tân ac archwiliadau 
diogelwch yn y cartref. 

Paul Scott

Cyflwynodd Arglwydd Raglaw Gwynedd, Mr Edmund Seymor 
Bailey y fedal am Wasanaeth Hir ac Ymddygiad Clodwiw i 
chwe aelod o staff. Cyflwynir y Fedal gan Gynrychiolydd Ei 
Mawrhydi i gydnabod 20 mlynedd o wasanaeth.

Fe dderbyniodd y bobl ganlynol fedal;

• Jane Honey

• Mike Plant

• David Allen

• Osian Hywel

• Terrence Kearney

• Sarah Thomas

Bu i Gadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru, y Cynghorydd Meirick 
Lloyd Davies gyflwyno’r wobr Gwasanaeth Hir i Sarah Swallow a Ray Cook, 
sydd wedi cwblhau ugain mlynedd o wasanaeth fel aelodau o staff cynnal y 
Gwasanaeth. 

Am y tro cyntaf eleni, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi 
cyflwyno gwobr i gydnabod 40 mlynedd o Wasanaeth.

Fe dderbyniodd y bobl 
ganlynol y wobr; 

• Tony Bennett

• Dave Bithell

• Ray Cook

• Charles Brimecombe

• Michael Evans

• Steve Nevitt

• Kevin Warner
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Bu i’r gwasanaethau brys yng Ngogledd Cymru gydweithio i lansio menter newydd gyda’r nod  
o gadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi ym mis Awst 2016. 

Ers ei lansiad mae’r Tîm Cymorth 
Cymunedol wedi helpu dros gant o 
bobl. Mae’r cynllun peilot hwn ar waith 
yn Sir Ddinbych a Chonwy ac mae'r 
tîm arbenigol yn gweithio gyda’i gilydd 
i ymateb i bobl fregus sydd wedi cael 
codwm yn y cartref.

Nod y fenter yw gostwng nifer y bobl 
sy’n cael eu hanfon i’r ysbyty yn dilyn 
codwm, a thrwy hyn leddfu’r baich a’r 
galw ar y gwasanaeth ambiwlans a’r 
gwasanaeth meddygol. 

Mae’r tîm yn cynnwys aelodau staff 
o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru sydd wedi eu hyfforddi’n llawn 
ac sydd â’r gallu i ddarparu gwasanaeth 
rhagorol a gwell profiad i’r claf. 

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru: “Rydym yn falch 
iawn gyda llwyddiant y fenter hon ac 
rydym yn falch bod ein tîm wedi llwyddo 
i helpu dros gant o bobl heb orfod galw 
am ambiwlans. 

“Mae buddion amlwg i’r gwasanaethau 
brys ac i wasanaethau cyhoeddus 
o ganlyniad i gydweithio, buddion 
ariannol ac mewn perthynas â gwella’r 
gwasanaethau yr ydym ni’n eu darparu 
yn ein cymunedau.

“ Drwy ymateb fel tîm arbenigol i 
bobl sydd wedi cael codwm yn y 
cartref ond heb gael eu hanafu 
rydym yn gobeithio y gallwn 
leddfu rhywfaint o’r baich a 
darparu gwasanaeth gwell". 

Meddai Mark Timmins, Arweinydd 
Cydweithredu rhwng y Tri-gwasanaeth 
yng Ngogledd Cymru ar gyfer 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Mae’r 
Tîm Cymorth Cymunedol yn enghraifft 
o’r modd y gall y gwasanaethau brys 
gydweithio i wella’r gofal a ddarperir i 
gleifion a gwella diogelwch cymunedol.

"Mae pob un o’r cleifion sydd wedi cael 
codwm yn cael eu hatgyfeirio i’n llwybr 
cwympiadau os ydy hynny’n addas ac 
mae’r tîm hefyd wedi bod yn darparu 
archwiliadau diogelwch yn y cartref ac 
archwiliadau atal troseddu.” 

Mae’r fenter yn cael ei chefnogi gan 
Lywodraeth Cymru ar y cyd â’r tri 
gwasanaeth brys, Cyngor Sir Ddinbych, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Galw 
Gofal / Care Connect, a Gwasanaeth 
Monitro Galwadau Rhanbarthol 
Gogledd Cymru. 

Mae’r tîm yn gweithio patrymau sifft ar 
yr adegau hynny lle mae’r galw mwyaf 
rhwng 7am - 3pm a 3pm - 11pm. 
Maent yn ymateb mewn cerbyd sydd 
wedi ei frandio’n arbennig ar gyfer 
y Tîm Cymorth Cymunedol ac mae 
ganddynt yr offer sydd ei angen arnynt 
yn y cerbyd.

 Y TÎM CYMORTH CYMUNEDOL 
 WEDI HELPU 100 O BOBL ERS EI LANSIAD 
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Mae Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl yn dathlu wedi i 100,000 o ymwelwyr ymweld â’r orsaf  
ers iddi agor ei drysau i’r gymuned yn ôl ym mis Medi 2008. 

Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl oedd y 
cyntaf o’i math yng Nghymru. Wedi ei 
lleoli ar Ffordd y Glannau, y Rhyl mae’n 
orsaf gwbl weithredol sydd yn cynnig 
llu o gyfleusterau ar gyfer y gymuned 
yn cynnwys ystafelloedd cyfarfod 
sydd ar gael i’w llogi gan grwpiau neu 
fusnesau lleol. 

Mae dros 100 o grwpiau yn defnyddio’r 
ystafelloedd cyfarfod ar yr orsaf yn 
rheolaidd. Mae’r rhain yn cynnwys 
Clybiau Afanc, Ambiwlans Sant Ioan, 
Relate a Rhoir Gorau i Ysmygu Cymru 
yn ogystal â cholegau a chynghorau 
lleol. Mae modd i drigolion lleol hefyd 
ddysgu sgiliau newydd yn cynnwys 
ffotograffiaeth ddigidol a gwnïo. 

Mae Nia Evans, Cydlynydd Gorsaf Dân 
Gymunedol y Rhyl, yn egluro’r syniad y 
tu ôl i’r orsaf dân gymunedol: “Rydym 
yn canolbwyntio ar gynnig amgylchedd 
diogel i’r cyhoedd er mwyn iddynt gael 
mynychu llu o gyrsiau neu gyfarfodydd 
cymunedol ac ar yr un pryd cael 
cyflwyniad i bwysigrwydd diogelwch tân. 

“Rydym wedi cael cyfle i rannu’n 
negeson â grwpiau anodd eu cyrraedd 
na fyddem wedi dod wyneb yn wyneb 
â hwy fel arall, gan wneud iddynt 
sylweddoli y gallant gadw eu hunain a’u 
teulu’n ddiogel rhag tân drwy gyflwyno 
ychydig o newidiadau syml.” 

“ Mae’r orsaf wedi bod yn 
llwyddiant ysgubol, ac mae 
100,000 o bobl wedi ymweld 
â hi ers mis Medi 2008 i 
fwynhau’r cyfleusterau ac 
ystyried y negeseuon diogelwch 
y maent wedi dod ar eu traws 
yn ystod eu hymweliad". 

“Mae’r cyfleuster wedi bod yn ased 
gwerthfawr iawn i’r gymuned yn ogystal 
ac mae pobl o bob oed wedi elwa. 
Mae’r orsaf yn boblogaidd iawn, ond 
er hyn, rwyf yn dal i annog unrhyw un 
sydd yn chwilio am leoliad i gynnal 
gweithgareddau gyda’r nos neu yn 
ystod y dydd i gysylltu â ni.”

Mae RythymTime Rhyl yn cynnal 
gweithgareddau bob bore dydd Gwener 
i tua 30 o bobl yn yr orsaf. Maent yn 
cynnal dosbarthiadau cerdd i fabanod, 
plant bach a phlant meithrin ar draws 
y DU i ddatblygu hyder, creadigrwydd 
a chydsymud. Roedd ymwelydd rhif 
100,000 yn perthyn i’r grŵp yma a 
chawsant gacen i ddathlu’r achlysur 

gan Wasanaeth 
Tân ac Achub 
Gogledd Cymru.

 GORSAF DÂN GYMUNEDOL Y RHYL 
 YN DATHLU 100,000 O YMWELWYR 

 www.nwales-fireservice.org.uk // 5



Y mae ffilm sydd yn amlygu canlyniadau cynnau tanau yn fwriadol wedi cael ei lansio ar safleoedd 
cyfryngau cymdeithasol Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. 

Nod y ffilm yw addysgu pobl, 
yn enwedig pobl ifanc, yngl ŷ  n â 
chanlyniadau cynnau tanau yn fwriadol. 

Mae’r gwaith hwn yn rhan o sawl 
prosiect sydd wedi ei ariannu gan y 
nawdd o £10,000 a dderbyniwyd gan y 
Comisiynydd Heddlu a Throseddau yn 
gynharach eleni. 

Mae’r ffilm yn cynnwys cyfweliadau 
gydag unigolyn sydd wedi cynnau tanau 
yn fwriadol, pobl leol sydd wedi dioddef 
o ganlyniad i danau bwriadol ym Mharc 
Caia a dynes a gafodd ei llosgi’n ddifrifol 
gan dân yn ogystal â swyddogion o 
Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru a Heddlu Gogledd Cymru. 

Dewiswyd teitl y fideo, ‘Llosgi’ch 
dyfodol’ yn dilyn cystadleuaeth ar-lein yn 
ddiweddar a ysgogodd sawl teitl addas. 

Stacey Jones, 22, o Dreffynnon oedd 
yr enillydd ac fe dderbyniodd hi dalebau 
sinema gwerth £20 yn ystod ymweliad i 
Ganolfan Adnoddau Ambiwlans a Thân 
Wrecsam ar Ffordd Croesnewydd yr 
wythnos hon. 

Meddai’r Arolygwr Simon Kneale o 
Heddlu Gogledd Cymru: “Roeddem 
wrth ein bodd gyda’r ymateb a gafwyd 
i’r gystadleuaeth ar-lein ac roeddem 
yn meddwl bod cynnig Stacey, 
‘Llosgi’ch dyfodol’, yn crynhoi sut y 
mae tanau bwriadol yn difetha bywyd 
y drwgweithredwr a’r dioddefwyr 
o’u cwmpas. 

“Mae modd gwylio’r ffilm fer ar lein ac 
mae’n rhoi neges bwerus. Mae’n rhoi 
blas ar gynnwys y fideo llawn, yr ydym 
yn gobeithio ei darlledu mewn ysgolion 
ar draws y sir.” 

Meddai Paul Scott, Rheolwr Diogelwch 
Cymunedol Wrecsam a Sir y Fflint, 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru: “Fe all penderfyniad gwirion 
ddifetha’ch bywyd – ac mae teitl 
Stacey yn ein helpu i gyfleu hyn. Mae 
canlyniadau ynghlwm â chynnau tanau 
yn fwriadol – i’r drwgweithredwr, y 
gymuned a’r gwasanaethau brys. 

“ Rydym wedi defnyddio sawl 
astudiaeth achos yn ystod y 
ffilm ac mae wedi cael ei ffilmio 
yn ardal Wrecsam, felly mae 
naws leol arni. 

I wylio’r fideo ewch i sianel You Tube 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru neu Heddlu Gogledd Cymru

 Y FIDEO ‘LLOSGI’CH DYFODOL’  
 AR FIN ADDYSGU POBL  
 IFANC WRECSAM 
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Ym mis Medi bu i’r Ysgrifennydd 
Cabinet dros Iechyd, Lles a 
Chwaraeon, Vaughan Gething 
AC, a’r Ysgrifennydd Cabinet 
dros Gymunedau a Phlant, Carl 
Sargeant AC, agor y Ganolfan 
Adnoddau Ambiwlans a Thân 
newydd (AFSRC) yn swyddogol.

Mae’r AFSRC yn adeilad pwrpasol, y 
cyntaf o’i fath yng Nghymru, sy’n cynnwys 
gorsaf dân wyth bae, gorsaf ambiwlans 
chwe bae, cyfleuster ymbaratoi a 
gweithdy ar gyfer y fflyd yn ogystal â 
chyfleusterau hyfforddi modern iawn. 

Meddai Mr Gething: “Rwyf wrth fy 
modd fy mod wedi cael agor y ganolfan 
yma’n ffurfiol. Rydym wedi buddsoddi 
£8.4 miliwn o nawdd gan Lywodraeth 
Cymru yn y ganolfan hon fel y gall 
gweithwyr proffesiynol o’r gwasanaeth 
tân ac ambiwlans gydweithio i wella’r 
gwasanaethau y maent yn eu darparu. 

“Mae’n wych gweld y ganolfan ar waith 
ac yn gwasanaethu pobl Wrecsam 
a’r cyffiniau. 

 “Rydym am adeiladu ar bartneriaethau 
o’r fath i ddatblygu rôl y diffoddwr tân 
ymhellach i gefnogi’r GIG. 

“Mae hyn yn cynnwys helpu i leihau 
peryglon yn y cartref, rhannu negeseuon 
diogelwch ac ymateb i rai argyfyngau 
meddygol yn uniongyrchol.”

Fe ychwanegodd Mr Sargeant: “Mae’r 
ganolfan yn enghraifft wych o’r hyn y gall 
gwasanaethau cyhoeddus ei gyflawni 
wrth gydweithio. 

“Mae gan y gwasanaethau tân ac 
ambiwlans lawer yn gyffredin, ac yn aml 
iawn mae’r ddau wasanaeth yn cael ei 
anfon i’r un argyfwng lle mae bywydau 
yn y fantol. 

“Maent yn ymwybodol o’r hyn sy’n 
angenrheidiol i achub bywydau, a sut 
gallant helpu ei gilydd i wneud hynny. 

“Drwy eu lleoli o dan yr un to gallant 
rannu arbenigedd a phrofiad i wneud 
y mwyaf o’r hyn sydd yn debyg 
rhyngddynt er mwyn cadw pobl 
a chymunedau yn ddiogel.

“Mae’r ganolfan yn rhan o’n 
gweledigaeth i sefydlu perthynas waith 
agosach rhwng y gwasanaethau tân ac 
ambiwlans. Rydym wedi cyhoeddi cyfres 
o flaenoriaethau syml a fydd yn ein helpu 
i ganolbwyntio’r gwaith hwn ar feysydd 
a fydd yn cynnig y buddion mwyaf o ran 
iechyd, gan adeiladu ar sgiliau cyfredol 
y diffoddwr tân ar yr un pryd.”

Mae’r AFSRC yn cymryd lle’r hen orsaf 
dân ar Ffordd Bradley yn Wrecsam, a’r 
hen orsafoedd ambiwlans yn y Waun 
a Wrecsam.

Meddai Mick Giannasi, Cadeirydd 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: 

“Rydym wrth ein bodd bod 
gennym nid un ond dau 
Ysgrifennydd Cabinet yma  
i ddadorchuddio’r 
cyfleuster newydd hwn y 
mae’n criwiau wedi cael 
cymryd mantais ohono 
ers mis Ebrill.

 
“Mae’r datblygiad hwn yn darparu’r 
math o wasanaethau modern a newydd 
y mae ein criwiau yn eu haeddu, ac felly 
mae’n gwella’r gwasanaeth yr ydym ni’n 
ei ddarparu i bobl yn ardal Wrecsam 
a’r cyffiniau. 

“Y mae hefyd yn rhoi cyfle perffaith i ni 
weithio’n agosach gyda’n cydweithwyr yn 
y gwasanaeth tân. Mae perthynas waith 
rhagorol eisoes yn bodoli rhyngom ac 
rydym yn mynychu nifer o ddigwyddiadau 
gyda’n gilydd.” 

Dyma oedd gan y Cynghorydd Meirick 
Lloyd Davies, Cadeirydd Awdurdod Tân 
ac Achub Gogledd Cymru, i’w ddweud 
wrth groesawu pawb i’r ganolfan ar y 
diwrnod: “Drwy weithio oddi ar un safle 
fe allwn gydlynu’n well wrth ymateb 
i ddigwyddiadau a gwneud y mwyaf 
o’r adnoddau sydd ar gael er lles y 
ddau sefydliad. 

“Mae’r ganolfan adnoddau yn darparu 
cyfleusterau gwell i’n staff a gwasanaeth 
gwell i’r bobl leol. 

 “Mae staff o’r ddau sefydliad wedi 
bod yn gweithio ochr yn ochr ers nifer 
o fisoedd bellach.

“Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael 
cyfle i ddathlu agoriad swyddogol 
y cyfleuster cyffrous hwn, sydd yn 
cynrychioli diwedd y broses hirfaith 
o gynllunio, adeiladu a datblygu’r 
ganolfan.”

 AGORIAD SWYDDOGOL YN NODI  
 DECHRAU PARTNERIAETH  
 NEWYDD YN WRECSAM 
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Mae ysgol yn Sir Ddinbych yn arwain y ffordd ar ôl adeiladu’r ysgol breswyl gyntaf yng Ngogledd  
Cymru sydd gan systemau chwistrellu drwyddi draw.

Mae gan Ysgol Rhuthun adeilad preswyl 
newydd sydd gan 40 ystafell wely en-
suite ar gyfer ddisgyblion preswyl, sydd 
yn enghraifft o’r modd y dylai systemau 
chwistrellu gael eu gosod.  

Ar y 1af o Ionawr 2016 Cymru oedd yr 
unig wlad yn y byd a oedd yn ei gwneud 
hi’n orfodol i osod systemau chwistrellu 
mewn eiddo domestig newydd, sy’n 
golygu bod yn rhaid gosod systemau 
chwistrellu wrth godi eiddo o’r newydd 
neu drosi adeiladau. Mae hyn yn cynnwys 
tai, fflatiau, cartrefi preswyl, neuaddau 
preswyl a lletyai preswyl eraill sy’n brif 
gartref i unigolion.

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru: “Mae’n braf gweld bod 
Ysgol Rhuthun yn arwain y ffordd er mwyn 
helpu i amddiffyn ei disgyblion drwy osod 
systemau chwistrellu yn yr adeilad cyfan. 
Hi yw’r ysgol gyntaf i wneud hyn yng 
Ngogledd Cymru. 

“Yn dilyn cyflwyno’r ddeddf newydd hon, 
bydd gan adeiladau newydd o’r math 
hwn systemau llethu tân awtomatig. 
Nod y ddeddfwriaeth yw gostwng nifer y 
marwolaethau ac anafiadau o ganlyniad 
i dân, diogelu diffoddwyr tân yn well 
a chyfrannu tuag at gynaladwyedd 
datblygiadau newydd. 

" Rydym ni fel Gwasanaeth yn 
croesawu’r ddeddfwriaeth gan 
ei fod yn gam pwysig ymlaen 
tuag at ddarparu amgylchedd 
mwy diogel. Os ydych chi’n byw 
mewn eiddo sydd gan system 
chwistrellu ddomestig 
rydych wedi eich 
amddiffyn yn well 
rhag tân oherwydd 
bod unrhyw danau 
damweiniol yn 
fwy tebygol o gael 
eu rheoli neu eu 
diffodd yn gyflym."

Meddai Ian Welsby, Dirprwy Bennaeth 
Ysgol Rhuthun: “Diogelwch a lles ein 
disgyblion yw’n blaenoriaeth ni – mae 
ein disgyblion yn dod gyntaf ac felly 
rydym yn gwneud popeth o fewn ein 
gallu i’w hamddiffyn. Rydym yn falch o 
gael gweithio gyda Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru a symud ymlaen i 
gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth newydd.” 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â systemau 
chwistrellu a sut i wneud yn siŵr eu bod 
yn effeithiol darllenwch y cyfarwyddyd 
sydd wedi ei gyhoeddi gan Lywodraeth 
Cymru. Mae ar gael drwy fynd i /keeping-
you-safe/at-home/sprinklers-(1)?lang=cy

Mae diffoddwyr tân wedi bod yn mynd o gwmpas yr ardal i godi ymwybyddiaeth ynglŷn  
â pheryglon coginio mewn ymgais i geisio parhau i leihau tanau damweiniol yn y gegin.

Bu i’r ymgyrch ‘Peidiwch â’n gwahodd 
i ginio – Meddwl yn Ddiogel, Coginio’n 
Ddiogel!’ ymweld â sir Wrecsam ym 
mis Tachwedd a mis Rhagfyr i addysgu 
trigolion lleol am bwysigrwydd coginio’n 
ddiogel.

Coginio yw un o brif achosion tanau 
damweiniol yn y cartref yng Ngogledd 
Cymru – nod yr ymgyrch yw amlygu 
peryglon gadael bwyd yn coginio.  

Anghofio diffodd y pentan, gadael bwyd 
yn y ficrodon yn rhy hir, gorboethi’ch 
sosban sglodion, llosgi tost, anghofio 
diffodd y popty – gall pob un o’r rhain 
fod yn drychinebus yn y gegin a gallant 
achosi anafiadau difrifol neu, yn fwy 
difrifol byth, ladd rhywun.

Mae tua hanner o’r holl danau y cawn ein 
galw atynt yn y Gogledd wedi eu hachosi 
gan goginio, sydd yn ystadegyn syfrdanol 

– dyma pam bod staff 
wedi bod yn ymgysylltu 
wyneb yn wyneb â 
siopwyr i siarad gyda hwy 
am sut i aros yn ddiogel 
yn y gegin a rhoi brwsh 
golchi llestri am ddim i 
bawb i’w hannog i feddwl 
am gadw’n ddiogel yn y 
gegin a chofio glanhau 
poptai a gridyllau yn 
rheolaidd.

Roedd cyfle i bobl brofi’r hyn y maent yn 
ei wybod am ddiogelwch tân drwy gymryd 
rhan yn ein cwis diogelwch coginio gyda 
chyfle i ennill gwerth £100 o dalebau 
archfarchnad.

Mae cystadleuaeth hefyd ar gael yn y 
cyfryngau cymdeithasol i helpu pobl na 
ddaeth i’n gweld yn yr archfarchnadoedd 
fel y gallant hwy ddysgu mwy am 
ddiogelwch yn y gegin yn ogystal â 
rhoi cyfle iddynt gymryd rhan yn ein 
cystadleuaeth.

Meddai Paul Scott, Rheolwr Diogelwch 
Cymunedol Wrecsam a Sir y Fflint: 
“Mae’n gyfrifoldeb arnom ni i amlygu’r 
nifer uchel o danau yn y cartref sy’n cael 
eu hachosi gan goginio a newid y modd 
y mae pobl yn ymddwyn er mwyn atal y 
tanau hyn rhag digwydd. Fodd bynnag, 
er ein bod ni ar gael i gynnig cyngor ac i 
addysgu pobl mae’n rhaid i unigolion fod 
yn barod i wneud y newidiadau hyn er 
mwyn diogelu eu hunain yn well. 

YSGOL LEOL YW’R GYNTAF YNG NGOGLEDD CYMRU I GAEL 
GOSOD SYSTEMAU CHWISTRELLU DRWYDDI DRAW 

LANSIO’R YMGYRCH ‘PEIDIWCH Â’N GWAHODD I GINIO!’ 
YN WRECSAM 

 www.nwales-fireservice.org.uk// 8


