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Roedd y tri Gwasanaeth Tân ac Achub 
yng Nghymru wedi lansio eu cymeriad 
diogelwch tân newydd, Sbarc, yn 
swyddogol yn Eisteddfod yr Urdd yn 
Ninbych ym mis Mai.

Cafodd Sbarc ei greu gyda’r nod o ddatblygu 
cymeriad a fyddai’n tanio dychymyg plant ac yn 
helpu i addysgu aelodau o’r cyhoedd am negeseuon 
allweddol sef Atal, Canfod a Dianc, a Lleihau Llosgi 
Bwriadol.  

Cafwyd enw i’r cymeriad drwy ymgynghori mewn 
gwahanol ddigwyddiadau cyhoeddus yn 2019, pan 
ofynnwyd i 250 o blant ddewis rhwng Fflach, Fflam 
neu Sbarc.  “Sbarc” oedd y ffefryn amlwg, a chafodd 

142 o bleidleisiau. 

Dywedodd Dave Hughes, Cadeirydd Grŵp 
Plant a Phobl Ifanc Cymru gyfan: “Mae Sbarc 
wedi ymddangos yn ein deunyddiau addysgol a 
chyhoeddusrwydd ers 2020, ac mae wedi bod yn 
boblogaidd iawn ymysg plant ysgol ledled Cymru.

“Fodd bynnag, mae’r pandemig wedi golygu nad 
oeddem wedi cael cyfle i lansio ein cymeriad annwyl 
yn swyddogol.

“Rydym yn falch iawn o gael cyfle o’r diwedd i 
gyflwyno Sbarc yn swyddogol, fel rhan o ddathliadau 
canmlwyddiant yr Urdd.

SBARC YN DOD Â DIOGELWCH TÂN YN FYW YN 
EISTEDDFOD YR URDD
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Mae peiriant tân o Wasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru wedi mynd i 
gyfeiriad dwyrain Ewrop ym mis Mai, i 
gefnogi diffoddwyr tân sy’n gweithio ar y 
rheng flaen yn Wcráin.

Cafodd y cerbyd ei roi i ddiffoddwyr tân Wcráin ar ôl 
i alwad ddod gan y Swyddfa Gartref a Chyngor y Prif 
Swyddogion Tân (NFCC) i gefnogi ymdrech y rhyfel. 
Roedd tîm o dri o ddiffoddwyr tân o’r Gwasanaeth 
wedi gwneud y chwe diwrnod o daith o’r Rhyl i 
ddanfon y peiriant i ben y daith yng Ngwlad Pwyl.

Roedd y peiriant tân hefyd yn cludo offer a fydd 
yn cael ei ddefnyddio i gefnogi diffoddwyr tân, 
gwasanaethau brys a gwirfoddolwyr sy’n brwydro 
gyda’i gilydd ar y rheng flaen.

Dywedodd Stuart Millington, Prif Swyddog Tân 
Cynorthwyol: “Mae llawer o orsafoedd tân a 
pheiriannau tân wedi cael eu dinistrio yn y rhyfel 
felly roeddem yn falch o fod yn gallu rhoi cymorth 
angenrheidiol fel hyn drwy roi peiriant tân cwbl 
weithredol. Roeddem ar fin cael cerbyd newydd yn 
lle hwn yng Ngogledd Cymru.

“Ymunodd ein staff â chonfoi o gerbydau 
o wasanaethau tân ac achub eraill o 
bob cwr o’r Deyrnas Unedig i gefnogi’r 
ymdrech werth chweil yma sy’n cael 
ei chydlynu gan yr elusen Fire Aid a’r 
NFCC. 

“Roeddwn yn hynod falch o’n staff, a hoffwn ddiolch 
i’r rhai a fu’n gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni i 
baratoi’r cerbyd a’r offer ar gyfer y daith, a hefyd 
y criw a fu’n gyrru drwy Ewrop i Wlad Pwyl i 
gyflwyno’r cerbyd.”

RHOI PEIRIANT TÂN YN RHODD I WCRÁIN
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PARTNERIAETH Â CHARTREFI CONWY YN MYND O NERTH I NERTH

Parhau y mae llwyddiant cynllun 
diogelwch arloesol Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru ar y cyd â 
chymdeithas dai Cartrefi Conwy, drwy 
benodi gweithiwr cymorth newydd i 
helpu i ddiogelu trigolion rhag tân yn eu 
cartrefi.

Mae’r Gweithiwr Cymorth Diogelwch yn y Cartref, 
Deri Cottle yn dod â thoreth o brofiad y mae wedi’i 
gael drwy weithio am 17 mlynedd yn yr Adran 
Diogelwch Cymunedol yng Ngwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru.

Cafodd y bartneriaeth ei threialu am y tro cyntaf 
saith mlynedd yn ôl, ac mae’n darparu Gweithiwr 
Cymorth Diogelwch yn y Cartref sy’n cael ei ariannu 
ar y cyd i leihau nifer y tanau yn eiddo Cartrefi 
Conwy.

Cymdeithas dai sydd â mwy na 4,000 o gartrefi 
yw Cartrefi Conwy. Maent wedi ymrwymo i dyfu 
a gwella cymunedau drwy fuddsoddi yn nyfodol y 
tenantiaid a’u cartrefi.

Dywedodd Kevin Jones, Rheolwr Partneriaethau a 
Chymunedau ar gyfer Conwy a Sir Ddinbych: “Prif 
waith Deri yw hyrwyddo a chynnal Archwiliadau 
Diogel ac Iach gyda thenantiaid Cartrefi Conwy. 

“Mae’r archwiliadau hyn yn ein galluogi i helpu 
trigolion i ganfod peryglon posibl o fewn eu cartref, 
ac yn helpu i leihau’r risgiau cysylltiedig. Gall Deri roi 
cyngor ynglŷn â sut i aros yn ddiogel rhag tân, a gall 
ddarparu amrywiaeth o ymyriadau yn rhad ac am 
ddim i helpu gyda hyn. Gallwn ni hefyd helpu i greu 
cynllun dianc, fel bod pawb yn cael y siawns orau 
bosibl o fynd allan o’r eiddo mor gyflym a diogel â 
phosibl os bydd argyfwng.

“Mae’r ymyriadau hyn hefyd yn rhoi cyfle i denantiaid 
godi unrhyw bryderon cyffredinol am ddiogelwch 

yn y cartref, megis pryderon am lithro, baglu a 
syrthio, cael profi eu larymau mwg, a chael cyngor ar 
ddiogelwch trydanol. 

“Bydd pob tenant newydd yn derbyn 
archwiliad, a byddwn ni’n gweithio’n agos 
gyda’r Swyddogion Cymorth Tenantiaeth 
i helpu i wella diogelwch unrhyw 
drigolion sy’n agored i niwed. Mae tua 
500 o archwiliadau’n cael eu cynnal yn 
eiddo Cartrefi Conwy drwy’r cynllun bob 
blwyddyn.

“Rwy’n arbennig o falch o’r berthynas waith agos 
rydym wedi’i datblygu gyda Chartrefi Conwy dros 
sawl blwyddyn.”

Dywedodd Deri: “Mae’r swydd yn gyfle gwych i 
ymwneud â thrigolion a allai fod yn agored i niwed, 
gan wneud gwahaniaeth go iawn i’w diogelwch.

“Mae gweithio mewn partneriaeth fel hyn yn ein 
galluogi i gwrdd â thenantiaid wyneb yn wyneb yn 
eu cartrefi, ac mae’r cysondeb o gael un person yn 
y swydd yn ein galluogi i greu cysylltiadau gyda’r 
trigolion a chanfod unrhyw broblemau posibl.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr Cartrefi Conwy, 
Andrew Bowden: “Mae’n bleser cael Deri i 
weithio gyda ni, ac rydym yn falch o’r ffordd y 
mae’r bartneriaeth hon wedi esblygu. Rydym yn 
gweithio ochr yn ochr â Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru ers blynyddoedd lawer a thrwy gael 
arbenigwr mewnol gallwn roi tawelwch meddwl 
i’n tenantiaid ein bod yn cymryd eu hiechyd a’u 
diogelwch o ddifri. Gan weithio ochr yn ochr â’n 
Swyddogion Cymorth Tenantiaeth, bydd Deri’n 
darparu cymorth amhrisiadwy i’n tenantiaid mwyaf 
bregus.”
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Fel rhan o ddathliadau’r Jiwbilî, roedd 
staff gweithredol y gwasanaeth tân ac 
achub a oedd â phum mlynedd o leiaf o 
brofiad wedi cael medal goffa arbennig i 
nodi Jiwbilî Platinwm y Frenhines. 

Caiff y meini prawf ar gyfer pwy sy’n derbyn y 
medalau eu gosod yn genedlaethol, ac roedd yr holl 
staff eraill, gan gynnwys rhai â llai na phum mlynedd o 
brofiad, yn derbyn medaliynau coffa i nodi’r achlysur. 

Dywedodd Dawn Docx, Prif Swyddog Tân: “Roedd 
yn bleser gweld staff yn derbyn eu medalau a’u 
medaliynau. Cefais y fraint o gael fy ngwahodd 
i Eglwys Gadeiriol Sant Paul yn Llundain i fynd i 
Wasanaeth Diolchgarwch Cenedlaethol ochr yn ochr 
â Phrif Swyddogion Tân eraill o bob cwr o’r Deyrnas 
Unedig.”

DATHLU’R JIWBILÎ PLATINWM 

Cafodd Diwrnod Coffa’r Diffoddwyr Tân ei 
gynnal ym mis Mai, pan fu staff o bob rhan 
o’r Gwasanaeth yn cadw munud o dawelwch.

Bu gorsafoedd tân yn cynnal parêd ffurfiol, 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 ar ddyletswydd, gan gydnabod 
dewrder ac ymroddiad cenedlaethau o ddiffoddwyr tân, 
gan gynnwys y rhai sy’n gwasanaethu ein cymunedau 
heddiw.

NODI DIWRNOD COFFA’R DIFFODDWYR TÂN
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Roedd digwyddiad teuluol a 
gynhaliwyd yn rhad ac am ddim gydag 
arwyr cymunedol lleol wedi denu sylw 
yn Sgwâr y Frenhines yn Wrecsam ym 
mis Mai.

Daeth miloedd o bobl i’r digwyddiad unigryw 
er mwyn cwrdd â staff o amrywiaeth eang 
o sefydliadau, gan gynnwys yr heddlu, y 
gwasanaethau tân ac ambiwlans, timau achub 
mynydd a’r Fyddin Brydeinig. 

Roedd yr achlysur wedi rhoi cyfle unigryw i 
drigolion gwrdd wyneb yn wyneb ag arwyr 
cymunedol lleol, a chynhaliwyd amrywiaeth eang 
o weithgareddau yno.

Fe wnaeth confoi o gerbydau brys arwain y ffordd 
o Ganolfan Adnoddau’r Gwasanaethau Tân ac 
Ambiwlans Wrecsam ar Ffordd Croesnewydd i 
Sgwâr y Frenhines i lansio’r diwrnod.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys arddangosiadau 
byw gan ddiffoddwyr tân, ymarferion milwrol a 
cherbydau, yn ogystal â gemau ffitrwydd drwy 
gydol y diwrnod.

Dywedodd Tim Owen, Rheolwr Partneriaethau 
a Chymunedau, Ardal y Dwyrain: “Dyma oedd 
y digwyddiad cyntaf o’i fath o’r maint yma i ni yn 
Wrecsam, a gwych oedd gweld cynifer o wahanol 
sefydliadau yn dod at ei gilydd ar y diwrnod.

“Does dim byd gwell na gallu 
arddangos ein gwaith drwy ymgysylltu 
â theuluoedd lleol i ledaenu’r gair am 
ein gwaith er mwyn diogelu’r union 
gymunedau a wasanaethir gennym.

“Cafwyd awyrgylch gwych ar y diwrnod a 
theimlad gwirioneddol o achlysur yn y dref, a 
gallem i gyd ddathlu yno gyda’n gilydd.”

“Diolch yn fawr i Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam am eu cymorth yn trefnu’r digwyddiad.”

ARWYR LLEOL YN ARDDANGOS GWAITH I GYMUNEDAU YN WRECSAM
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HELPU I CHWALU’R RHAGFARN AR DDIWRNOD RHYNGWLADOL Y MERCHED 
Ymunodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru â sefydliadau eraill ac unigolion ledled y Byd 
i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2022 ym 
mis Mawrth.

I gael byd lle mae cydraddoldeb rhwng y rhywiau, crëwyd fideo yn 
dangos staff o bob rhan o’r sefydliad yn sefyll yn yr ystum ‘Chwalu’r 
Rhagfarn’. Cafodd y fideo ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Hefyd, roedd Rheolwr yr Wylfa Goch yn Wrecsam, Amy 
Croxton wedi ymddangos ar raglen Newsround y BBC i gefnogi’r 
digwyddiad byd-eang hwn. Gyda thair dynes arall, aeth i ymweld â 
phlant ysgol i helpu i godi ymwybyddiaeth o ragfarn ar sail rhywedd 
ac i ddangos bod merched yn gallu bod beth bynnag y mynnont.
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Roedd staff wedi treulio amser yn ddiweddar 
yn ymweld â digwyddiadau Parkrun a 
digwyddiadau ffitrwydd eraill yn yr ardal i roi 
sylw i recriwtio diffoddwyr tân.

Aethpwyd i ddigwyddiadau Parkrun yng Nghastell Penrhyn 
Bangor, Parc Wepre Glannau Dyfrdwy, Conwy, Coedwig 
Niwbwrch Ynys Môn ac Erddig Wrecsam.

Yn ogystal â’r cyfnod recriwtio diffoddwyr tân llawn amser 
ym mis Ebrill, mae cyfleoedd ar gael i ddiffoddwyr tân ar-
alwad drwy gydol y flwyddyn.

Cynhaliwyd Diwrnodau Blasu yng Ngorsaf Dân y Rhyl i godi 
ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael. Roedd y rhain yn 
agored i grwpiau y gwyddom eu bod wedi’u tan-gynrychioli 
yn y Gwasanaeth, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys merched, 
pobl o grwpiau LDHTC+, pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig.

I gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd recriwtio, ewch i 
www.tangogleddcymru.llyw.cymru

SYLW I RECRIWTIO DIFFODDWYR TÂN

Cyfarfu’r awdurdod tân newydd ar gyfer eu diwrnod cynefino yng Ngorsaf Dân 
Gymunedol y Rhyl ym mis Mehefin. 

Bydd yr wyth ar hugain o aelodau etholedig, o’r etholiadau cynghorau lleol a 
gynhaliwyd yn ddiweddar, yn ffurfio’r awdurdod tân newydd. 

Caiff mwy o wybodaeth am y diwrnod cynefino ei gynnwys yn y rhifyn nesaf o 
Er Gwybodaeth.

DIWRNOD CYNEFINO’R AWDURDOD TÂN

http://www.tangogleddcymru.llyw.cymru
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Ym mis Mawrth, cafodd y gwaith ar y cyd 
â’r Groes Goch Brydeinig ei ehangu drwy 
gael cerbyd arbenigol yng Ngorsaf Dân 
Johnstown sy’n galluogi gwirfoddolwyr 
o’r elusen i gefnogi criwiau mewn 
digwyddiadau yn Wrecsam a Sir y Fflint.

Cafodd y berthynas arloesol hon i gefnogi pobl sy’n 
cael eu heffeithio gan drychinebau yng Ngogledd 
Cymru ei lansio yn ystod yr hydref y llynedd, gyda’r 
cerbyd arbenigol cyntaf yn cael ei leoli yng Ngorsaf 
Dân Bae Colwyn.

Mae’r bartneriaeth yn golygu bod gwirfoddolwyr o’r 
Groes Goch Brydeinig yn mynd at leoliadau y galwyd 
y gwasanaeth tân ac achub atynt, ac yn darparu 
cymorth emosiynol ac ymarferol i’r bobl sydd yno.

Mae’r Tîm Ymateb Brys wedi cael lefel uchel o 
hyfforddiant ac mae’n cynnwys gwirfoddolwyr 
o’r Groes Goch Brydeinig sy’n cynnig eu hamser i 
ymateb i sefyllfaoedd 365 diwrnod y flwyddyn, 24 
awr y dydd. Maent yn helpu pobl sydd wedi cael eu 

heffeithio mewn argyfwng ac wedi hynny, gan ategu’r 
cymorth a roddir gan asiantaethau statudol.

Mae’r gwirfoddolwyr yn defnyddio cerbydau a 
addaswyd yn arbennig ac sydd â stoc o eitemau 
cymorth fel dillad, blancedi a phecynnau hylendid, 
ac maent yn gallu mynd at wahanol fathau o 
ddigwyddiadau brys i helpu pobl sydd wedi bod 
mewn argyfyngau fel tanau domestig, llifogydd neu 
ddigwyddiadau mawr.

Aeth staff o’r Groes Goch Brydeinig i Johnstown i 
ddanfon y cerbyd, a buont yn siarad gyda staff lleol i 
godi ymwybyddiaeth am y bartneriaeth a’r cymorth y 
gallant ei ddarparu, yn ogystal ag i ddangos y cit sydd 
ar y cerbyd arbenigol.

CERBYD ARBENIGOL Y GROES GOCH BRYDEINIG YNG NGORSAF DÂN JOHNSTOWN

Yn ddiweddar, mae chwe aelod o’r staff 
o bob cwr o’r Gwasanaeth wedi llwyddo 
i gwblhau cwrs hyfforddi yn Glasgow, a 
oedd yn edrych ar dechnegau ar gyfer 
achub pobl o gerbydau sydd wedi mynd 
dan ddŵr.

Bydd y cwrs deuddydd, a ddarparwyd gan 
hyfforddiant ‘Outreach’, yn galluogi staff i rannu’r hyn 
a ddysgwyd drwy fod yn hyfforddwyr ar orsafoedd 
tân yng Ngogledd Cymru.

Dywedodd Eilian Roberts, Rheolwr Hyfforddi, Ardal 
y Gorllewin: “Roedd y cwrs wedi rhoi dealltwriaeth 
wirioneddol i’r hyfforddwyr o dechnegau newydd 
ac roedd yr hyfforddiant yn un ymarferol iawn – sef 
tipyn o her o ystyried tymheredd y dŵr yn yr Alban.

“Da iawn i bawb am lwyddo i gwblhau’r cwrs. Bydd 
eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth bellach yn cael 
eu trosglwyddo i staff ar orsafoedd, drwy nifer o 
gyfleoedd hyfforddiant a gynhelir yn lleol.”

CYNNAL HYFFORDDIANT YN YR ALBAN AR ACHUB O GERBYDAU SYDD WEDI SUDDO
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Bu’r staff yn cymryd rhan mewn 
digwyddiad hyfforddiant deunyddiau 
peryglus yn yr Awyrlu yn y Fali yn Ynys 
Môn yn ddiweddar.

Dywedodd Mike Plant, Rheolwr Gweithrediadau 
Technegol: “Mae’r Awyrlu yn y Fali yn gyfleuster 
hyfforddi jet cyflym sy’n darparu hyfforddiant uwch 
i beilotiaid sy’n defnyddio awyrennau Hawk T2. 
Mae hefyd yn gartref i Faes Awyr Ynys Môn, sy’n 
gweithredu teithiau dyddiol i feysydd awyr yn y DU.

“Mae’r safle’n gartref i lawer o wahanol 
beryglon a risgiau y mae’r Gwasanaeth 
a’n timau mewnol sy’n diffodd tanau yn 
y maes awyr yn cynllunio ac yn ymarfer 
ar eu cyfer, yn ogystal â bod yn un o brif 
gyflogwyr yr ardal.

“Hefyd, roedd sesiynau ‘dangos a dweud’ wedi cael 
eu cynnwys i ganolbwyntio ar alluoedd a manteision 
defnyddio’r pwmp cyfaint mawr a’r uned amddiffyn yr 
amgylchedd ar y safle.

“Roedd y digwyddiad yn gyfle hefyd i nifer o 
swyddogion a gafodd eu penodi’n ddiweddar i’r 
system swyddogion dyletswydd hyblyg i fynychu 
a helpu wrth iddynt baratoi ar gyfer unrhyw 
ddigwyddiad y gallent gael eu hanfon ato ar y safle.”

Dywedodd Steven Pritchard, Rheolwr Gwylfa ar 
y timau diffodd tanau maes awyr yn Serco: “Mae’r 
cyfle i hyfforddi gyda’r gwasanaeth tân ac achub 
rhag peryglon a risgiau sy’n benodol i’r safle wedi 
bod yn eithriadol o fuddiol i fi fy hun, i swyddogion 
ar ddyletswydd yn yr Awyrlu, a’n criwiau ar 
ddyletswydd.

“Roedd yr ymarferion HAZMAT yn ein galluogi i 
werthfawrogi’n well beth mae ein cydweithwyr yn y 
gwasanaeth tân yn gallu ei gynnig er mwyn ein helpu i 
reoli digwyddiad mor effeithlon ac effeithiol â phosibl. 
Rwy’n hyderus y bydd cyfleoedd i rwydweithio a 
ddarperir gan y digwyddiadau hyn yn cyfrannu at gyd-
berthnasoedd cryfach rhwng ein hymatebwyr mewn 
argyfyngau.”

DIGWYDDIAD HYFFORDDIANT YN YR AWYRLU YN Y FALI


