
Crynodeb Blynyddol Awdurdod Tân ac 
Achub Gogledd Cymru 2019-20
Digwyddiadau Brys yr Aethpwyd Atynt

Galwadau 999 a 
Ymdriniwyd â hwy

12,304

Argyfyngau a 
Fynychwyd

4,872

Tanau

1,950

Camrybuddion

2,274

Gwasanaeth Arbennig

648

Dangosyddion Perfformiad Statudol

2018/19 2019/20

Nifer Graddfa Nifer Graddfa

Tanau 2,281 32.78 1,950 27.92

Camrybuddion 2,269 32.61 2,274 32.56

Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffordd 220 3.16 179 2.56

Argyfyngau Eraill 535 7.69 469 6.72

Lle mae’r raddfa yn seiliedig ar 10,000 o boblogaeth

Marwolaethau ac anafiadau o 
ganlyniad i dân

48 6.90 50 7.16

Marwolaethau ac anafiadau o 
ganlyniad i danau damweiniol

28 4.02 46 6.59

Lle mae’r raddfa yn seiliedig ar 100,000 o boblogaeth

Nifer Canran Nifer Canran

Tanau mewn anheddau a oedd 
wedi eu cyfyngu i’r ystafell lle bu 
iddynt gychwyn

313 86.94 339 88.51

Fel canran o nifer y tanau mewn anheddau yr aethpwyd atynt

Gogledd Cymru

Ardal (Km2): 6,150

Poblogaeth: 698,369

Siaradwyr Cymraeg: 30.8%

Anheddau: 327,075

Eiddo Annomestig: 31,159

Darnau ffyrdd - yr holl 
ffyrdd (Km): 9,732

Ardal Amaethyddol 
(Hectarau): 496,192

Gogledd 
Cymru



Cynnydd mewn perthynas â’r Amcanion 
Gwella a Llesiant
Rhai o’r pethau a gyflawnom yn 2019/20

Amcan A
Cefnogi pobl i atal 
tanau damweiniol mewn 
cartrefi ac i aros yn 
ddiogel os bydd tanau 
o’r fath yn digwydd.

Amcan B
Hwyluso gwasanaethau tân ac achub sydd o ansawdd 
uchel, yn ymatebol ac wedi’u integreiddio’n well fel 
bod gweithgareddau ataliol ac ymateb brys yn parhau 
i fod ar gael pryd a lle mae eu hangen, a hynny yn 
fforddiadwy, yn deg ac ar sail risg.

30.4% o’r holl archwiliadau diogel ac iach a gyflawnwyd wedi eu darparu i drigolion risg uwch

Darparu gwasanaehau o fewn y gyllideb y cytunwyd arni, sef £35.2m

Darparu lleoliad gwaith 8 wythnos i ddau fyfyriwr Iechyd Galwedigaethol o Brifysgol Glyndwr 

Gweithio ar y cyd â Chyngor Sir Ddinbych i dargedu unigrwydd yn y gymuned leol

Datblygu ymateb aml-asiantaeth yn genedlaethol i ymateb i danau yn yr awyr 

Parhau i ddatblygu partneriaethau i wella iechyd, diogelwch a lles

Helpu i ddelio gyda’r llifogydd yn Swydd Efrog

Helpu i ddatblygu Strategaeth Lleihau Llosgi Bwriadol  Aml-asiantaeth 

Adolygu ein gwariant i leihau’r pwysau ariannol

Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i adrodd am ddigwyddiadau

Ein fideos  You Tube wedi cael eu gwylio 474,325 gwaith 
20,186 - wedi’n hoffi ni ar Facebook 
2,326 - yn ein dilyn ni ar Instagram 
17,800 - yn ein dilyn ni ar Trydar

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched i annog merched ifanc i ystyried gyrfa gyda’r 
gwasanaethau brys

Cefnogi ymgyrchoedd diogelwch tân cenedlaethol  yn cynnwys yr ymgyrch i osod  taenallwyr 
mewn tai newydd ac wedi eu trosi

Cefnogi Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau a hyrwyddo prentisiaethau

Cydweithio gyda’r gwasanaethau tân ac achub  yng Nghymru a’r RNLI i ddatblygu cwrs i 
hyfforddwyr i weithredwyr cychod achub

Lansio rhaglen  Cyfiawnder  Ieuenctid i amlygu canlyniadau cynnau tanau yn fwriadol  ymhlith 
disgyblion. 

Am Archwiliad Diogel ac Iach am ddim ffoniwch 0800 169 1234
Mae’r asesiad perfformiad llawn ar gael yn www.gwastan-gogcymru.org.uk. Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2020


