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Mae’r Gwasanaeth wedi ychwanegu ei 
lais at apêl amlasiantaethol i ostwng 
nifer yr ymosodiadau sy’n digwydd ar 
weithwyr y gwasanaethau brys yng 
Nghymru.

Mae’r ymgyrch Gyda Ni Nid yn ein Herbyn yn cael 
ei harwain gan Gyd-Grŵp y Gwasanaethau Brys yng 
Nghymru, sy’n cynnwys y gwasanaethau goleuadau 
glas, y Lluoedd Arfog, GIG Cymru a Llywodraeth 
Cymru.

Mae’r ymgyrch yn cael ei chynnal i ymateb i’r ffaith 
fod nifer yr ymosodiadau o’r fath yn codi – gyda’r 
nifer uchaf yn codi 20% yn uwch na’r cyfartaledd 
misol pan gafodd y cyfnod cyntaf o gyfyngiadau 
Covid-19 eu llacio yr haf diwethaf.

Cafodd 4,240 o ymosodiadau eu gwneud ar 
weithwyr y gwasanaethau brys rhwng Ebrill 2019 
a Thachwedd 2020, sy’n gynnydd misol o 10% ar 
gyfartaledd. Roedd yr ymosodiadau’n amrywio o 
gicio, taro a phenio i boeri, slapio, brathu a cham-drin 
geiriol.

Cafodd yr ymgyrch ei lansio yn ystod yr wythnos 
pryd cafodd y tafarnau eu hagor yn llwyr yng 
Nghymru – bu staff o’r tri Gwasanaeth Tân ac 

Achub yng Nghymru, y pedwar heddlu, y GIG, 
Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn apelio ar y 
cyhoedd i’w trin â pharch ac i weithio gyda ni, nid yn 
ein herbyn.

Dywedodd Simon Smith, Prif Swyddog Tân gyda 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Mae’r 
mwyafrif helaeth o bobl yn cydnabod pwysigrwydd 
cefnogi’r gwasanaeth tân ac achub wrth i ni ymateb 
i amrywiaeth o argyfyngau sy’n peryglu pobl, 
cymunedau, bywoliaeth a’r amgylchedd. 

“Ond yn anffodus, mae rhai pobl yn meddwl ei bod 
yn iawn cam-drin ein staff yn eiriol neu ymosod ar 
griwiau tra maent yn gweithio.  

“Ni ddylai neb ddisgwyl dioddef unrhyw fath o 
ymosodiad tra maent o bosibl yn achub bywydau 
pobl eraill mewn argyfwng.  

“Rydyn ni’n annog pawb i ymrwymo i weithio gyda ni, 
nid yn ein herbyn.”

Gall pobl addo ein cefnogi ac ymuno â’r sgwrs ar y 
cyfyngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod 
#GydaNiNidYnEinHerbyn 

GWEITHIWCH GYDA NI, NID YN EIN HERBYN
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Y PRIF SWYDDOG TÂN 
SIMON SMITH YN YMDDEOL
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Bydd Simon Smith, y Prif Swyddog Tân, 
yn ymddeol o’r Gwasanaeth ar ddiwedd 
y mis wedi mwy na 43 mlynedd o yrfa yn 
y gwasanaeth tân ac achub. Mae’n Brif 
Swyddog Tân yng Ngwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru ers mwy nag 20 
mlynedd – y Prif Swyddog Tân sydd wedi 
gwasanaethau hiraf yn y DU.

Ymunodd Mr Smith â Gwasanaeth Tân Sirol 
Manceinion Fwyaf fel diffoddwr tân ym mis Mawrth 
1978, gan ddechrau ar yrfa sydd wedi golygu ei fod 
wedi gwasanaethu ymhob un o’r swyddi allweddol 
mewn chwe gwasanaeth tân ac achub gwahanol.

Yn 1985, symudodd o Fanceinion Fwyaf i Wasanaeth 
Tân ac Achub Swydd Berkshire Frenhinol. Ar ôl 
gwasanaethu gyda Gwasanaeth Tân ac Achub 
Swydd Berkshire Frenhinol a Surrey, trosglwyddodd 
Mr Smith i Swydd Hertfordshire yn 1994 fel Prif 
Swyddog Tân Cynorthwyol, ac aeth yn ei flaen i fod 
yn Ddirprwy Brif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac 
Achub Suffolk yn 1997.

Ac yntau wedi byw yng Ngogledd Cymru pan oedd 
yn blentyn, roedd yn arbennig o falch o ddychwelyd 
yn 2000 i arwain Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru drwy gyfnod o newid mawr.

Wrth feddwl am ei amser fel Prif Swyddog Tân, 
dywedodd Mr Smith: “Pan gefais fy mhenodi, 

roeddwn i’n teimlo bod angen ailgyfeirio’r 
Gwasanaeth i fod yn un a oedd yn canolbwyntio 
ar faterion ataliol. Roedd marwolaethau oherwydd 
tân, yn enwedig yn y cartref, yn annerbyniol o uchel 
ac rydym wedi gweithio’n galed, gyda chymorth ein 
partneriaid, i ostwng y nifer hwnnw - gan gofio bob 
amser fod un farwolaeth oherwydd tân yn ormod.

“Roeddwn i hefyd yn teimlo bod angen gwella’r 
amodau yn ein gorsafoedd tân ac adeiladau eraill fel 
y byddai fy staff yn cael y mannau gorau i weithio 
ynddynt. Roedd hynny’n wir hefyd o ran injanau tân, 
cyfarpar a dillad amddiffynnol sydd erbyn hyn y rhai 
gorau sydd ar gael, gystal ag unrhyw wasanaeth tân 
ac achub yn y DU.

“Rwy’n falch o’r llwyddiannau hyn ond yn 
gwbl ymwybodol na fyddai hyn wedi bod yn 
bosibl heb gymorth ac ymdrechion rhai o’r 
bobl orau sydd i’w cael mewn gwasanaeth 
cyhoeddus. Rwy’n diolch i bawb sydd wedi 
fy helpu a fy nghefnogi dros yr 20 mlynedd 
ddiwethaf.

“Rwy’n gwybod y bydd fy olynydd, Dawn Docx, sy’n 
dod i reoli’r Gwasanaeth ar 1 Gorffennaf yn gallu 
dibynnu ar yr un lefel o ymrwymiad ac ymroddiad.”
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Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru yn croesawu Prif Swyddog Tân 
newydd ym mis Gorffennaf.

Ar hyn o bryd, mae Dawn Docx yn Ddirprwy Brif 
Swyddog Tân yng Ngwasanaeth Tân ac Achub 
Manceinion Fwyaf, a bydd yn ymgymryd â swydd Prif 
Swyddog Tân yng Ngogledd Cymru, pan fydd Simon 
Smith yn ymddeol y mis yma.

Ymunodd Mrs Docx â Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru ym mis Mehefin 2006 fel Prif 
Swyddog Cynorthwyol ar gyfer cyllid a chaffael. 
Cafodd ei dyrchafu i swydd Dirprwy Brif Swyddog 
Tân yn 2009 a gadawodd y Gwasanaeth yn 2017 
i ymgymryd â’i swydd newydd fel Dirprwy ym 
Manceinion Fwyaf. 

Dywedodd y Cyng. Peter Lewis, Cadeirydd 
Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Rwy’n 
falch iawn o groesawu Dawn yn ôl i Ogledd 
Cymru. Bydd llawer o heriau ar ôl Covid, ac 
rydym yn hyderus y bydd Dawn yn mynd i’r afael 
â’r heriau hynny ac yn cynnal y safonau uchel y 
mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

yn adnabyddus amdanynt, ac edrychwn ymlaen at 
weithio gyda hi yn y dyfodol agos.”

Dywedodd Mrs Docx: “Rwy’n hynod falch o gael 
dychwelyd i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru, ac rwy’n edrych ymlaen at barhau â’r gwaith 
rhagorol er mwyn gwneud Gogledd Cymru yn ardal 
fwy diogel i fyw, gweithio ac ymweld â hi. Ein gwaith 
yw atal, amddiffyn ac ymateb, ac yn fy swydd newydd 
byddaf yn ymdrechu i wneud yn siŵr ein bod yn 
gwneud hyn mor effeithiol â phosibl.”

PRIF SWYDDOG TÂN 
NEWYDD I OGLEDD CYMRU 

Mae’r pandemig yn golygu bod Diwrnod 
Coffa’r Diffoddwyr Tân wedi bod yn 
wahanol ym mis Mai.

Fodd bynnag, fe wnaeth aelodau o’r staff ymhob 
rhan o’r Gwasanaeth gadw munud o dawelwch, ac fe 
wnaeth gorsafoedd tân gynnal parêd ffurfiol gan gadw 
pellter, a chafodd staff sy’n gweithio ar eu pen eu 
hunain neu o gartref eu hannog i ddangos parch fel yr 
oedd yn briodol.

Mae’r diwrnod yn anrhydeddu aberth diffoddwyr 
tân sydd wedi colli eu bywydau wrth eu gwaith, gan 
gydnabod dewrder ac ymroddiad cenedlaethau o 
ddiffoddwyr tân, gan gynnwys rhai sy’n gwasanaethu 
ein cymunedau heddiw.

DIWRNOD COFFA’R DIFFODDWYR TÂN
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LANSIO YMGYRCH 
‘ACHUBWCH FYWYD’

Mae tân yn Wrecsam wedi arwain at 
lansio ymgyrch newydd yng Ngogledd 
Cymru i geisio helpu i amddiffyn yr 
aelodau o’n cymuned sydd fwyaf agored i 
niwed er mwyn achub bywydau. 

Dechreuodd yr ymgyrch #AchubwchFywyd gydag 
apêl bersonol gan yr Uwch Reolwr Diogelwch 
Tân Paul Scott i gadw golwg ar deulu, ffrindiau 
a chymdogion ar ôl gweld y difrod ofnadwy a 
achoswyd gan dân ym Marchwiail.

Credir bod y tân wedi’i gynnau gan sigarét, ac 
achosodd 100% o ddifrod tân i stafell wely dynes yn 
ei saithdegau a oedd yn byw ar ei phen ei hun yn yr 
eiddo.

Roedd larymau mwg yn yr eiddo wedi’u cysylltu â 
system larwm, a rhoddodd honno wybod i ystafell 
reoli Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru fod 
tân yn ei chartref.

Dywedodd Paul: “Rydym wedi siarad gyda teulu 
Glenys, sef y wraig yn y tân,  a dymunwn y gorau iddi.

“Yn llawer rhy aml, rydw i’n gweld y difrod sy’n 
gallu cael ei achosi gan dân – a dyna pam rydw i 
eisiau gwneud popeth o fewn fy ngallu i wneud i 
bob un ohonom weithio gyda’n gilydd i ddiogelu ein 
cymunedau.

“Yn anffodus, mae pobl yn dal i golli eu bywydau yng 
Nghymru o ganlyniad i dân yn y cartref – ond gallwch 
chi ein helpu ni i arbed bywyd.

“Roeddwn eisiau manteisio ar y cyfle yma, 
fel rhan o’r ymgyrch #AchubwchFywyd, i 
apelio ar bawb i dreulio ychydig funudau’n 
gweld sut mae pobl a allai fod yn fwy agored 
i niwed gan dân.

“Gallen nhw fod yn gymydog i chi, yn berthynas neu’n 
rhywun rydych chi’n gofalu amdano. Mae’r systemau 
larwm mwg yma yn cael eu monitro 24 awr y dydd, 
365 diwrnod y flwyddyn ac maen nhw’n gallu cysylltu 
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â’n hystafell reoli ni os bydd y larymau mwg yn canu 
–  gall teulu a ffrindiau gael sicrwydd o wybod y bydd 
rhywun wrth law mewn argyfwng. Mae’n hawdd cael 
gafael ar rai.

“Mae gan y rhan fwyaf ohonom bobl oedrannus 
neu bobl agored i niwed yn ein bywydau, sef pobl 
a allai fod angen help llaw. Un ffordd syml o helpu 
yw gwneud yn siŵr fod ganddynt larymau mwg 
gweithredol ar bob llawr o’u cartref.

“Gallwch chi arbed bywyd drwy dreulio ychydig 
funudau’n gweld sut mae pobl a allai fod yn fwy 
agored i niwed gan dân.

“Rydyn ni eisiau clywed gennych er mwyn adnabod 
yr unigolion sydd fwyaf agored i niwed petaen nhw’n 
cael tân yn eu cartrefi.

“Gallwch chi gael mwy o gyngor drwy gofrestru i gael 
archwiliad diogel ac iach drwy fynd i’n gwefan neu 
ffonio 0800 1691234 rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun 
i ddydd Gwener.

“Rydyn ni yma i helpu, a gyda’n gilydd gallwn ni arbed 
bywyd.”

Mae gwybodaeth ynglŷn â chadw’n ddiogel rhag tân 
yn y cartref ar gael ar wefan Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru.

Gall pobl gefnogi’r ymgyrch ar y cyfryngau 
cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod 
#AchubwchFywyd.

https://www.nwales-fireservice.org.uk/
https://www.nwales-fireservice.org.uk/
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Mae’r tri gwasanaeth tân ac achub 
yng Nghymru yn gweithio mewn 
partneriaeth â Chroeso Cymru i sicrhau 
bod perchnogion cartrefi gwyliau yn 
gyfarwydd â’r canllawiau sydd newydd 
gael eu diweddaru er mwyn eu cadw nhw 
a’u cwsmeriaid yn ddiogel yr haf yma.

Mae’r adnoddau’n cynnig cyngor a chymorth 
unigryw wedi’u teilwra ynglŷn â chymryd y camau 
angenrheidiol i sicrhau bod eu heiddo’n cydymffurfio 
â rheolau tân. Mae’r canllaw’n cynnwys rhestrau 
hwylus, cyngor syml ar asesiadau risg tân, ac 
awgrymiadau ar leihau’r risg o dân. 

Dywedodd Bob Mason, Pennaeth Diogelwch Tân 
Busnesau: “Bydd llawer ohonom yn mynd ar wyliau 
yn nes at adre, a disgwylir cynnydd mewn gwyliau o’r 
fath.

“Mae’r adnoddau gwerthfawr hyn yn darparu cyngor 
ac arweiniad i’r rhai sy’n gyfrifol am osod llety gwyliau 
hunanddarpar er mwyn lleihau’r risg o dân. 

“Rydym yn annog pawb sy’n bwriadu gosod llety 
eleni i feddwl am y risgiau ac i sicrhau bod eu llety yn 
cydymffurfio â’r Gorchymyn Diogelwch Tân. 

“Mae’r rheoliadau’n safoni’r cyngor ledled 
y wlad, gan wneud pethau’n symlach i 
berchnogion cartrefi gwyliau i gydymffurfio 
heb ddryswch.” 

Mae’r llyfryn yn cynnwys gwybodaeth am ddiogelwch 
trydanol, cyngor ar leihau’r risg tân drwy gynnal a 
chadw, argymhellion am larymau tân awtomatig, 
canllawiau ar lwybrau dianc, awgrymiadau am 
gyfarpar diffodd tân a llawer mwy.

I gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch tân, ewch i 
wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

ANNOG PERCHNOGION CARTREFI GWYLIAU I GYMRYD 
CAMAU CYN Y CYNNYDD MEWN GWYLIAU YN NES AT ADRE

https://www.nwales-fireservice.org.uk/
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Mae Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru wedi ennill 
dyfarniad Platinwm y Safon Iechyd 
Corfforaethol unwaith eto am 
ei ymrwymiad i wella iechyd a 
llesiant ei staff.

Mae’r Safon Iechyd 
Corfforaethol yn cael ei 
hariannu gan Lywodraeth 
Cymru, ei darparu gan 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a’i 
chefnogi gan yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch, a dyma’r nod 
ansawdd ar gyfer iechyd a 
llesiant yn y gweithle yng 
Nghymru. 

Mae’r Safon yn daith barhaus 
o arferion da a gwella, ac 
ym mis Mai fe wnaeth y 
Gwasanaeth lwyddo i gael 
ei dyfarnu eto â’r Safon 
Platinwm am 12 mis arall yn 
dilyn asesiad trwyadl ar-lein.

Mae pedair lefel o ddyfarniad 
yn y fframwaith, i gydnabod 
pob cam o’r gwaith iechyd 
a llesiant datblygiadol sy’n cael ei wneud 
gan gyflogwyr, sef Efydd, Arian, Aur a 
Phlatinwm. Mae’r Gwasanaeth eisoes wedi 
cyrraedd y Platinwm, sef y Safon uchaf, a 
hynny yn 2017. 

Fel yr esbonia Llinos Gutierrez-Jones, 
Rheolwr Adnoddau Dynol: “Mae’r lefel 
Platinwm yn cydnabod cyflogwyr cyfrifol 
sy’n dangos ymrwymiad sefydliadol i gefnogi 
nid yn unig eu gweithwyr, ond hefyd 
gyflogwyr eraill a’r gymuned leol. 

“Mae’r Safon Platinwm yn cael ei dyfarnu 
i gyflogwyr rhagorol sy’n 
dangos datblygiad cynaliadwy 
fel rhan annatod o’u harferion 
busnes a’u diwylliant. Mae 
modd meddwl am Ddatblygu 
Cynaliadwy fel gwella llesiant 
cymdeithasol, economaidd 
ac amgylcheddol pobl a 
chymunedau er mwyn sicrhau 
ansawdd gwell o fywyd i’n 
cenhedlaeth ein hunain ac i 
genedlaethau’r dyfodol.

“Mae gofalu am ein staff 
yn ogystal â’n cymunedau 
yn bwysig i ni fel y gallwn 
yn y pen draw ddarparu 
gwasanaethau gwell i’r 
cyhoedd. Felly, roeddem yn 
hynod falch fod yr Asesydd 
o Iechyd Cyhoeddus Cymru 
wedi rhoi adborth eithriadol 

o ffafriol i ni ac wedi canmol ein gwaith, 
gan ddweud bod y Gwasanaeth yn ystyried 
ymrwymiad i gynaliadwyedd mewn modd 
cynhwysfawr.”

DYFARNIAD SAFON IECHYD 
CORFFORAETHOL – CADW’R STATWS 

UCHAF, SEF PLATINWM
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CEISIO DENU DIFFODDWYR TÂN 
AR-ALWAD DRWY YMGYRCH 
RECRIWTIO GENEDLAETHOL 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru wedi cefnogi ymgyrch dan 
arweiniad Cyngor Cenedlaethol y Prif 
Swyddog Tân i annog pobl i archwilio’r 
cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy’n frwd 
dros weithio a helpu yn eu cymunedau 
lleol drwy fod yn Ddiffoddwyr Tân Ar-
Alwad. 

Mae’r ymgyrch ‘Angen Mwy’ o Ddiffoddwyr Tân Ar-
Alwad yn cael ei chynnal am y drydedd flwyddyn, ac 
ym mis Mawrth bu’n ceisio tynnu sylw at gyfleoedd 
sydd ar gael i bobl o bob cefndir. Mae’r ymgyrch 
yn cael ei chefnogi gan wefan genedlaethol - www.
oncallfire.uk - sy’n galluogi pobl i gael gwybod mwy 
am swyddi ar-alwad ac i gysylltu â Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Mae gweithio fel Diffoddwr Tân Ar-Alwad yn 
golygu cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o 
weithgareddau yn eich ardal leol, o ymateb i alwadau 
brys i gefnogi cymunedau lleol neu ddarparu cyngor 
ataliol i helpu i gadw’r gymuned yn ddiogel. 

I gydnabod hyn, mae’r gwasanaeth tân ac achub yn 
cynnig gwaith hyblyg i ffitio o gwmpas ymrwymiadau 
astudio, gwaith a theulu, yn cynnig hyfforddiant o’r 
radd flaenaf a chyfleoedd datblygu, yn ogystal ag yn 
rhoi cyfle i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol. 

Dywedodd Paul Jenkinson, Uwch Reolwr 
Gweithrediadau: “Mae Diffoddwyr Tân Ar-Alwad yn 
rhan hanfodol o’n Gwasanaeth. Mae’r swydd yn un 
heriol, annisgwyl, cyffrous a gwerth chweil, ac mae’n 
ennyn boddhad a pharch drwy ddarparu gwasanaeth 
hanfodol i’ch cymuned leol. 

“Bydden ni’n falch o glywed gan ymgeiswyr sy’n gallu 
rhoi eu hamser i’r Gwasanaeth i helpu i amddiffyn 
eu cymunedau lleol, ac sy’n bodloni’r meini prawf 
cymhwysedd.

“Mae ein proses i recriwtio diffoddwyr tân ar-alwad 
wedi ailddechrau gyda chyfyngiadau Covid-19 yn eu 
lle, ac rydyn ni’n delio ag ymgeiswyr ar sail anghenion 
yr orsaf dân y maent yn gwneud cais iddi. 

“Rydyn ni’n arbennig o awyddus i glywed gan bobl 
sy’n gallu cynnig gofal yn ein gorsafoedd mwy gwledig.

“Rydyn ni wrthi’n recriwtio am ddiffoddwyr tân ar-
alwad yn Aberdyfi, Abersoch, Amlwch, Bala, Benllech, 
Betws y Coed, Biwmares, Cerrigydrudion, Corwen, 
Harlech, Llanelwy, Llangefni, Llanrwst, Porthaethwy, 
Porthmadog, Tywyn.”

Mae gweithio yn y gwasanaeth tân ac achub yn 
golygu eich bod yn dod yn rhan o dîm agos, ennill 
arian ychwanegol, a chael hyfforddiant llawn a 
pharhaus fel y gallwch chi ddatblygu amrywiaeth o 
sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer gwaith a bywyd. 

Mae’n bwysig fod gweithlu’r Gwasanaeth yn 
adlewyrchu cymunedau lleol Gogledd Cymru felly 
mae croeso i bob ymholiad, nid yw profiad blaenorol 
yn angenrheidiol, ond bydd angen y canlynol: 

• Awydd cryf i gefnogi’r gymuned leol 
• Brwdfrydedd dros weithio fel rhan o dîm 
• Lefel resymol o ffitrwydd 
• Byw a/neu weithio o fewn amser ymateb penodol o 
orsaf dân, sef pum munud fel arfer.

Ewch i wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru i gael mwy o fanylion.

https://oncallfire.uk/
https://oncallfire.uk/
https://www.nwales-fireservice.org.uk/
https://www.nwales-fireservice.org.uk/
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CYDWEITHIO Â 
CHYMDEITHAS ACHUB 
MYNYDD GOGLEDD CYMRU 
YN DARPARU SIGNAL 
RADIO HANFODOL

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru a Chymdeithas Achub 
Mynydd Gogledd Cymru wedi bod yn 
gweithio gyda’i gilydd yng Ngorsaf Dân 
Cerrigydrudion fel rhan o brosiect 
i ddarparu signal cyfathrebu radio 
hanfodol yn ardal Eryri a Llyn Brenig. 

Mae Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru 
yn gorff sy’n cynrychioli timau gwirfoddol ar gyfer 
Mynyddoedd, Iseldir, Ogofâu a Chwilio â Chŵn yng 
Ngogledd Cymru.

Dywedodd Steve Morris o Wasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru: “Ddechrau’r flwyddyn, daeth 
Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru ataf 
i ofyn am help i ddarparu signal radio ar gyfer eu 
gwirfoddolwyr yn yr ardal o gwmpas Llyn Brenig a 
de-ddwyrain Eryri. 

“Dyma nhw’n cyfeirio at Orsaf Dân Cerrigydrudion 
fel lle delfrydol ar gyfer system ategu radio. Mae 
gennym rwydweithiau cyflym a diogel ar gyfer y 
sector cyhoeddus ymhob gorsaf dân yn barod er 
mwyn gallu anfon peiriannau tân allan ar unwaith ac 
i alluogi ein criwiau tân i ddefnyddio’r cyfrifiaduron. 
Mae system ategu radio yn gysylltiedig â’r rhwydwaith 
hwnnw, ac mae’n pwyntio at dyrbin gwynt sy’n 
llenwi’r ardal o gwmpas â signal. 

“Mae’n rhywbeth sy’n rhoi boddhad mawr i gael mwy 
o werth heb gostio dim mwy, yr unig beth oedd 
angen oedd meddwl yn greadigol gyda’n gilydd.”

Dywedodd Gerald Davison, sy’n arweinydd TG a 
Chyfathrebu Gwirfoddolwyr ar gyfer y Gymdeithas 
ac yn Ddiffoddwr Tân Ar-Alwad yng Ngorsaf Dân 
yr Wyddgrug: “Mae wedi bod yn wych cael gweithio 
gyda Steve Morris a Matt Topp yn y gwasanaeth tân 
ac achub mwyn sefydlu’r gwasanaeth hwn yn gyflym 
iawn. 

“Y dewis arall fyddai cael cysylltiad drud ar gyfer safle 
i’r system ategu, ac fel elusen fach fydden ni ddim 
wedi gallu fforddio’r costau parhaus.”

Aeth Tim Radford, Cadeirydd Cymdeithas Achub 
Mynydd Gogledd Cymru, yn ei flaen i ddweud: 
“Rydym yn ddiolchgar iawn i Wasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru am gynorthwyo’r timau 
gwirfoddol Chwilio ac Achub ar Dir yng Ngogledd 
Cymru. Edrychwn ymlaen at weithio gyda’n gilydd 
ar safleoedd eraill lle mae angen mynediad at y 
rhwydwaith, er mwyn i ni allu gwasanaethu pobl 
mewn angen mewn ardaloedd gwledig a mynyddig.”

I gloi, dywedodd Steve: “Erbyn hyn, mae Gorsaf 
Dân Cerrigydrudion yn rhan o bedwar o systemau 
cydgysylltiedig ar gyfer ategu radio, sy’n darparu signal 
ar gyfer tîm Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd 
Cymru yn Llanberis.

“Mae’r pedair ardal yn rhan o gynllun treialu a fydd 
yn rhan o rwydwaith lawer mwy o faint ledled 
Gogledd Cymru os bydd yn llwyddiannus. Oherwydd 
ein bod wedi cymryd rhan yn eu prosiect, mae 
Cerrigydrudion yn chwarae rhan bwysig yn darparu 
signal radio hanfodol. 

“Rwy’n edrych ymlaen i gael parhau i helpu fy 
nghydweithwyr newydd yng Nghymdeithas Achub 
Mynydd Gogledd Cymru gyda’r gwaith o gyflwyno’r 
system.”


