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TÂN YN VILLAGE 
BAKERY YN 
WRECSAM

Yn fuan wedi 8.40am ddydd Llun 
19eg Awst  hysbyswyd 
Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru o dân yn Village 
Baker ar Ffordd Coed Aben, Ystâd 
Ddiwydiannol Wrecsam. 

Wedi cyrraedd yno, roedd criwiau’n wynebu tân 
mawr yn ardal cynhyrchu’r adeilad oedd wedi 
dechrau lledaenu i’r bloc swyddfeydd.

Pan oedd y digwyddiad ar ei waethaf, roedd naw 
cerbyd, tri pheiriant cyrraedd yn uchel, yr uned 
amddiffyn amgylcheddol a’r uned meistroli 
digwyddiadau yn bresennol. Fe wnaeth criwiau 
o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig a Sir Gaer 
weithio’n ddiflino i reoli’r tân a’i atal rhag lledaenu i 
adeiladau cyfagos.
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LANSIO PEILOT HYRWYDDWYR 
CYMUNEDOL GWIRFODDOL NEWYDD

Mae cynllun peilot newydd ar waith yn Sir Ddinbych i dargedu pobl sy’n 
teimlo’n unig ac ynysig a gweithio gydag unigolion bregus yn y gymuned sydd 
yn galw’r gwasanaethau brys yn aml. 

Mae’r cynllun Hyrwyddwyr 
Cymunedol Gwirfoddol yn rhan 
o bartneriaeth waith rhwng y tri 
Gwasanaeth Brys ac fel rhan o’r 
cynllun bydd unigolion o grwpiau 
gwirfoddol cydnabyddedig yn 
cynorthwyo’r gwasanaethau brys 
unigol trwy gyfathrebu 
negeseuon hanfodol, 
gan helpu i ddiogelu 
trigolion yng 
ngogledd Cymru. 

Yn ystod un 
cyfnod o dri 
mis yn 2018, 
derbyniodd 
y gwasanaeth 
ambiwlans dros 
1,000 o alwadau brys 
gan ddim ond 30 unigolyn. 
Roedd y mwyafrif o’r rhain o 
ganlyniad i unigrwydd ac nid oedd 
angen ymateb meddygol arnynt.

Mae unigrwydd yn fater pwysig yng 
Nghymru, ac yn ôl pob tebyg mae 17 
y cant o’r boblogaeth, neu 440,000 o 
bobl, yn teimlo’n unig. Fe all 

unigrwydd a theimlo’n ynysig o 
gymdeithas arwain at broblemau 
corfforol a seicolegol gan gynnwys 
marwolaeth gynamserol, risg uwch 
o glefyd y galon a strôc, iselder a 
hunanladdiad.

Yn ystod y peilot cychwynnol hwn 
yn Sir Ddinbych, bydd 

Ymatebwyr Cyntaf yn 
y Gymuned WAST 
a Swyddogion 
Gwirfoddol 
Heddlu Gogledd 
Cymru yn 
gweithredu fel 
hyrwyddwyr, 

gan weithio gyda 
galwyr rheolaidd 

i gynnig sicrwydd a 
gwneud yn siŵr bod 

trigolion mor ddiogel â phosibl 
yn y cartref. 

Yn ystod ymweliad ymgysylltu, bydd 
yr Hyrwyddwyr Cymunedol 
Gwirfoddol yn cymryd amser i siarad 
gyda’r unigolion hyn mewn ymgais 
i atal galwadau 999 yn y dyfodol. 

Y nod ydi gwneud yn siŵr eu bod 
yn ddiogel trwy gynnal archwiliad 
diogel ac iach, archwiliad diogelwch 
cartref ac asesu risg yr unigolyn o gael 
codwm yn y cartref 

Meddai Kevin Roberts, Prif Swyddog 
Tân Cynorthwyol:

 
“Rydym ni’n falch o 
gael cydweithio gyda’n 
cydweithwyr yn y 
gwasanaethau brys ar y 
peilot arloesol hwn, i gynnig 
cefnogaeth a sicrwydd 
i’n trigolion yn ogystal â 
mynd i’r afael â’r broblem 
o unigrwydd a theimlo’n 
ynysig. 

 
“Trwy weithio mewn partneriaeth 
gallwn helpu i amddiffyn rhai 
o aelodau mwyaf bregus ein 
cymunedau, a gwella ansawdd eu 
bywydau ar yr un pryd.”
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Ym mis Mehefin bu staff 
y gwasanaeth tân ac 
achub yn canolbwyntio 
ar ymgyrch i godi 
ymwybyddiaeth o’r 
math o ddamweiniau y 
mae plant yn debygol 
o’u cael a’r modd y gellir 
eu hatal. 

Yn ystod Wythnos Diogelwch Plant, 
sef ymgyrch flynyddol sy’n cael ei 
chefnogi gan bob math o sefydliadau, 
fe aeth staff draw i wardiau plant yn 
Ysbyty Glan Clwyd Ysbyty Gwynedd 
ac Ysbyty Maelor, Wrecsam yn 
ogystal ag ysgolion lleol i siarad gyda’r 
plant am gadw’n ddiogel. 

Meddai Justin Evans, Pennaeth 
Diogelwch Cymunedol: 

“Mae’r gwasanaeth tân ac achub 
yma i gadw pobl yn ddiogel, ond yn 
ogystal ag ymateb pan fydd pethau’n 
mynd o chwith rydym hefyd deall 
gwerth atal damweiniau rhag digwydd 
yn y lle cyntaf. O ganlyniad rydym ni’n 

yn gweithio’n galed i atal damweiniau 
fel o’n harchwiliadau diogel ac iach 
ledled y rhanbarth. 
 
“Rydym yn cefnogi Wythnos 
Diogelwch y Plant mewn 
ymgais i annog rhieni, 
gwarcheidwaid a gofalwyr i 
feddwl am y math o fesurau 
syml y gallant eu rhoi ar 
waith i ddiogelu eu plant 
rhag damweiniau a all eu 
hanafu’n ddifrifol. 

 
“Rydym yn gweithio’n galed 
drwy gydol y flwyddyn i gefnogi 
ymgyrchoedd a chydlynu ymweliadau 
ag ysgolion ond mae Wythnos 
Diogelwch Plant yn rhoi cyfle gwych 
i ni ledaenu’r gair ar ddiogelwch gyda 
chynulleidfa ehangach, ac roedd braf 
gweld y plant yn ymgysylltu gyda’n 
staff yn ystod y digwyddiadau hyn.” 

CANOLBWYNTIO 

AR GADW PLANT 

YN DDIOGEL
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AWDURDOD TÂN AC ACHUB 
GOGLEDD CYMRU – RYDYM NI 
EISIAU CLYWED GENNYCH CHI! 

Lansiodd Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru ei ymgynghoriad cyhoeddus ar ddatblygu 
Strategaeth Amgylcheddol tymor hir ym mis Medi - rydym ni’n falch o’r hyn yr ydym ni eisoes 
wedi ei gyflawni o ran ein polisïau amgylcheddol, ond mae’n rhaid i ni barhau i wneud mwy.

Ar gyfer pwy mae’r ymgynghoriad 
hwn?

Os oes gennych chi ddiddordeb yn nyfodol ein 
Gwasanaeth, yna mae’r ymgynghoriad hwn ar eich cyfer 
chi.

Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr ar faterion 
amgylcheddol i ymateb.

Beth ddylai’r Strategaeth ei gynnwys 
yn eich barn chi? 

• Beth ddylai fod ym mlaen meddwl yr Awdurdod yn 
nhermau cynllunio ar gyfer yr 20 neu 30 mlynedd 
nesaf?

• Pa syniadau sydd gennych ynghylch y math o 
wasanaethau y gallai eu darparu yn ystod y degawdau 
nesaf? 

• O edrych yn ôl dros y 30 mlynedd diwethaf, rydym 

ni wedi gweld newidiadau sylweddol i’r modd y 
mae pobl yn byw eu bywydau a hefyd i’r hyn y mae 
pobl leol yn disgwyl ei gyfrannu tuag at, a’i dderbyn 
gan, wasanaeth cyhoeddus. Beth sydd yn debygol o 
ddigwydd dros y  30 mlynedd nesaf yn eich barn chi? 
Oes yna unrhyw beth penodol i Ogledd Cymru y  
dylem ni ei ystyried? 

• Newid yn yr hinsawdd, cyfrifoldebau amgylcheddol, 
cyfrifoldebau cymdeithasol ... beth hoffech chi ei weld 
yng nghynlluniau’r Gwasanaeth ar gyfer y dyfodol? 

Mae’r Awdurdod yn awyddus i glywed barn pobl a bydd 
yn ystyried ei gynlluniau ar gyfer y dyfodol yng ngoleuni’r 
ymatebion a ddaw i law a bydd yn cyhoeddi ei Gynllun 
Gwella terfynol ar gyfer 2020-21 ar wefan yr Awdurdod 
erbyn 31ain Mawrth 2020. 

I gael gwybod mwy am sut i gymryd rhan, ewch i 
www.gwastan-gogcymru.org.uk a chadwch lygaid 
ar ein cyfrifon Facebook a Twitter.
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Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn lansio 
Prentisiaethau Diffoddwyr Tân newydd yn gynnar y 

flwyddyn nesaf.

Meddai Chris Nott, Uwch Reolwr Hyfforddi a Datblygu: “Mae 
prentisiaethau modern yn rhan allweddol o’r strategaeth gyflogaeth 
genedlaethol ac mae’r Gwasanaeth yn falch o allu cynnig y 
prentisiaethau arloesol hyn.

“Yn dilyn llwyddiant y prentisiaethau diffoddwyr tân blaenorol, rydym am 
recriwtio ychwaneg o Ddiffoddwyr Tân Prentis yn gynnar yn 2020. 

“Y tro hwn rydym am recriwtio unigolion ar gyfer y rhaglen prentisiaeth tair blynedd 
arferol, a byddwn hefyd yn recriwtio nifer o unigolion i’r rhaglen Arweinwyr y 
Dyfodol.

 
“Mae’r cyfleoedd hyn yn cynrychioli cyfnod cyffrous ar gyfer 
pobl â diddordeb mewn gyrfa yn y gwasanaeth tân ac achub a 
byddant yn sicrhau ein bod yn cefnogi unigolion â’r potensial 
fod yn ddiffoddwyr tân ac arweinwyr y dyfodol.”

 
Os oes gennych chi ddiddordeb yn y cyfleoedd hyn dilynwch ni ar y cyfryngau 
cymdeithasol neu ewch i’n gwefan i gofrestru i dderbyn gwybodaeth am ein 
swyddi gwag. 

CYFLEOEDD PRENTISIAETH DIFFODDWYR TÂN

Cafodd y Cynghorydd Peter Lewis MBE, o 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ei ethol fel 
Cadeirydd newydd Awdurdod Tân ac Achub 
Gogledd Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol yr Awdurdod, a gynhaliwyd yn Siambr 
Cyngor Conwy, ym Modlondeb ym mis Mehefin.

Mae’r Cynghorydd Lewis wedi bod yn aelod o’r Awdurdod 
Tân ac Achub ers 2012. 

Ar ei etholiad i wasanaethu fel Cadeirydd yr Awdurdod 
am y 12 mis nesaf, diolchodd y Cynghorydd Lewis i’r 
aelodau am eu ffydd ynddo a thalodd deyrnged i’r cyn 
Gadeirydd, y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies o Gyngor 
Sir Ddinbych, am ei gyfraniad fel aelod o’r Awdurdod ers 
1999. 

Meddai’r Cynghorydd Lewis: “Rydw i’n falch iawn o gael 
ymgymryd â’r rôl yma ar ôl gwasanaethu fel Dirprwy 
Gadeirydd yn y gorffennol.  Mae gen i hanes o fod yn 
gefnogwr brwd dros yr Awdurdod ac edrychaf ymlaen 
at gael gweithio’n effeithiol gyda’n gilydd i sicrhau bod y 
cyhoedd yng Ngogledd Cymru yn cael yr amddiffyniad 

gorau posibl.”  

Cafodd y Cynghorydd Dylan Rees ei ethol yn Ddirprwy 
Gadeirydd yr Awdurdod.

O gael ei ethol i’r rôl, dywedodd y Cynghorydd Rees: 
“Rwyf yn ddiolchgar iawn o gefnogaeth yr aelodau. Rydw 
i wedi bod yn aelod o’r Awdurdod ers dwy flynedd, a 
chan fy mod yn dal i fod yn aelod eithaf newydd rydw 
i’n cydnabod fy mod yn dal i ddysgu.  Edrychaf ymlaen at 
gael gweithio ochr yn ochr â’r Cadeirydd fel cefnogwr, 
llysgennad ac amddiffynnwr ymroddedig ar gyfer yr 
Awdurdod.”

CADEIRYDD NEWYDD I AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU
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RHANNU 
NEGESEUON PWYSIG 
YN YSTOD YR HAF

Cafodd miloedd o ymwelwyr i’r 
digwyddiadau niferus a gynhaliwyd dros 
gyfnod yr haf gyfle i ddod draw i stondin 
y gwasanaeth tân ac achub i gael y 
diweddaraf am ddiogelwch tân. 

Yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd 
fe gydweithiodd y tri gwasanaeth tân 
ac achub yng Nghymru i hyrwyddo 
diogelwch tân ar draws y wlad. 

Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol 
yn Llanrwst a’r Eisteddfod 
Ryngwladol yn Llangollen, ynghyd â 
Sioe Môn, Sioe Sir y Fflint a Dinbych 
a Sioe Meirionydd, canolbwyntiodd 
staff ar annog ymwelwyr i gymryd 
rhan mewn cwis diogelwch tân yn 
ogystal ag amlygu swyddi diffoddwyr 
tân prentis yn y gwasanaeth tân ac 
achub. 

Meddai Justin Evans, Pennaeth 
Diogelwch Cymunedol: “Rydym ni’n 
teimlo’n gryf ei bod hi’n bwysig iawn 
ein bod ni’n mynd allan i’r gymuned 
i rannu ein negeseuon diogelwch 
- mae’r digwyddiadau hyn yn ein 
galluogi i gyfathrebu wyneb yn wyneb 
gyda miloedd o ymwelwyr ynglyn â 
diogelwch tân. 

“Rydym yn gobeithio y bydd y bobl 
yr ydym ni wedi ymgysylltu gyda 
hwy dros fisoedd yr haf yn cofio’n 
negeseuon fel eu bod yn fwy effro 
i bwysigrwydd cael larymau mwg 

gweithredol yn y cartref a sicrhau 
bod eu cartrefi’n ddiogel rhag tân.”

Yn ogystal â’r digwyddiadau mawr 
hyn yng ngogledd Cymru fe aeth staff 
hefyd i nifer o ddigwyddiadau lleol 
ledled y rhanbarth. 
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Lansiwyd strategaeth 
newydd i leihau achosion 
o losgi bwriadol 
yng Nghymru, sy’n 
canolbwyntio ar alwad am 
newid diwylliannol ledled 
Cymru i ddangos bod tanau 
bwriadol yn annerbyniol 
yn gymdeithasol yn y 
gymuned.

Gan adeiladu ar yr wybodaeth a’r 
profiad yr ydym wedi eu hennill 
yn ystod y degawd diwethaf, daeth 
yn amser datblygu’r strategaeth 
ymhellach a chyhoeddi pedwaredd 
genhedlaeth Strategaeth Lleihau 
Tanau Bwriadol Cymru (WARS). 

Mae prif faes ffocws y Strategaeth 

newydd hon yn cydnabod gwerth 
gweithio gyda chymunedau ac 
unigolion; rydym yn eu hannog i 
rannu’r cyfrifoldeb er mwyn ein 
galluogi, ar y cyd, i waredu tanau 
bwriadol yn yr ardaloedd lle rydym 
yn byw ac yn gweithio, ac yn yr 
ardaloedd yr ydym yn ymweld â nhw.

I gyflawni’r Strategaeth, sefydlwyd 
y Bwrdd Lleihau Tanau Bwriadol 
(SARB), sef grwp aml-asiantaeth 
sydd yn cynnwys cynrychiolwyr 
oWasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru, Canolbarth a Gorllewin 
Cymru a De Cymru, Llywodraeth 
Cymru, pedwar Heddlu Cymru, 
GIG Cymru, Crimestoppers, y 
Swyddfa Dywydd, y Gwasanaeth 
Prawf Cenedlaethol, CLlLC, CNC, 
CFfI Cymru a Pharc Cenedlaethol 
Arfordir Sir Benfro.

Meddai Kevin Roberts, Prif Swyddog 
Tân Cynorthwyol: 

 
“Rydym ni’n cydnabod 
pwysigrwydd gweithio’n agos 
gyda’n partneriaid, ac 
mae ein llwyddiannau yn 
y gorffennol yn ganlyniad 
uniongyrchol i waith caled, 
arloesedd ac egni ein Cyd-
grwp Tanau Bwriadol. Rwyf 
o’r farn mai ’nawr yw’r amser 
iawn ar gyfer strategaeth 
newydd a fydd yn ailffocysu’r 
ymdrechion yn yr ardal hon, 
ac yn ehangu cyfrifoldeb ein 
partneriaid a’n cymunedau i 
leihau tanau bwriadol ledled 
Cymru.”

STRATEGAETH LLEIHAU TANAU 
BWRIADOL NEWYDD I GYMRU


