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CYFLWYNIAD

Diben y canllaw hwn yw helpu gwarchodwyr 
plant i wneud yn siŵr bod eu tai a'u fflatiau 
yn ddiogel rhag tân a'u bod yn cydymffurfio 
â'r gyfraith.

Nid yw gwarchod plant mewn tai neu 
fflatiau fel arfer yn peri llawer o risg i fywyd 
o dân ac mae'n bwysig cynnal amgylchedd 
cartrefol. Ni fydd Gwasanaethau Tân 
ac Achub fel arfer yn trefnu ymweliadau 
rhagweithiol â gwarchodwyr plant. 
Fodd bynnag, os ydych yn darparu 

gwasanaethau gwarchod plant i nifer fawr 
o blant neu'n gwneud hynny ar safle 
cymhleth neu anaddas, yna mae'n bosibl 
y bydd y Gwasanaeth Tân ac Achub am 
gynnal archwiliad. Os bydd Ofsted neu 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn poeni 
am ddiogelwch tân ar eich safle yna mae'n 
debygol y bydd yn gofyn i'r Gwasanaeth 
Tân ac Achub ymweld â chi.

Mae'n bwysig bod gwarchodwyr plant yn 
ystyried sut y gallant leihau'r risg o dân, 
sut y cânt eu hysbysu os bydd tân yn 
dechrau. Dylent hefyd fod yn ymwybodol 
o bwysigrwydd cadw llwybrau dianc yn glir, 
sut i lunio cynllun dianc a sut i alw'r 
gwasanaeth tân ac achub os bydd tân.
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LLEIHAU'R RISG O DÂN

Nid ystyrir gwresogyddion symudol yn 
ddulliau gwresogi diogel ar gyfer gwarchod 
plant a dylid gwahardd eu defnyddio 
ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol 
(e.e. toriad yn y trydan ac ati). Ar adegau 
o'r fath, dylid gosod y gwresogydd mewn 
safle diogel ac addas a'i gadw draw oddi 
wrth ddrafftiau.

Dylid gosod sgrîn dân fawr wedi ei hadeiladu 
a'i gosod yn ddiogel o amgylch unrhyw 
danau agored.

Ni ddylid caniatáu 
i blant fynd 
i'r gegin oni bai 
eu bod yn cael 
eu goruchwylio'n 
gyson. Mewn ceginau agored dylid diffodd  
y popty wrth y prif swits pan nad yw'n 
cael ei ddefnyddio.

Peidiwch â defnyddio ffrïwr saim dwfn 
ar ben y popty. Mae ffrïwr saim trydan 
a wnaed at y diben yn iawn.

Ni ddylai plant allu 
cael gafael ar fatsis 
na thanwyr. 
Gwnewch yn siŵr 
nad ydynt ar gael 
mewn ystafelloedd 
lle maent yn cysgu.

Peidiwch â defnyddio canhwyllau 
pan fyddwch yn gofalu am blant.

Dylid ceisio cadw cyn lleied â phosibl 
o wastraff papur, fel papurau newydd 
neu bapur lapio i'r isafswm. 

Dylid storio hylif fflamadwy fel gwirod gwyn 
mewn man lle na all y plant gael gafael arno.

Os yw eich system drydanol yn hen, dylech 
ofyn i drydanwr ei harchwilio. Dylid ceisio 
osgoi defnyddio addasyddion aml-bwynt.

Ni ddylid ond defnyddio dodrefn sy'n 
cydymffurfio â Rheoliadau Dodrefn 
a Dodrefnu (Diogelwch Tân) 1988. 
Bydd label arbennig ar y dodrefn yn 
nodi eu bod yn ddodrefn gwrthdân.

GWRESOGI

COGINIO

CYFFREDINOL
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LARYMAU MWG

Mae larymau mwg yn rhoi rhybudd cynnar 
o dân a dylid bob amser eu gosod mewn 
mannau a ddefnyddir i warchod plant 
a sicrhau eu bod yn gweithio.

•	 		 Mae	angen	gosod	larymau	mwg	mewn	
ardaloedd agored yn unig, fel arfer yn 
y cyntedd ac ar y grisiau.

•		 Mewn	tŷ â mwy nag un llawr lle caiff 
plant eu gwarchod, dylid gosod o leiaf 
un larwm mwg ar bob llawr.

•		 Peidiwch	â	rhoi	larymau	mwg	yn	y	gegin	
neu'n agos iawn ati.

•		 Dylid	profi	pob	larwm	mwg	bob	
wythnos ac os yw'n defnyddio batri, 
gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod 
pa mor hir y mae'r batri'n para. 
Defnyddiwch bibell y sugnydd llwch 
i lanhau'r llwch yn ofalus bob chwe mis.

•		 Mewn	tai	mwy	o	faint,	dylech	ystyried	
cysylltu'r larymau â'i gilydd fel bod pob 
un ohonynt yn gweithredu os bydd 
unrhyw un synhwyrydd yn canu. 
(Gall unrhyw drydanwr wneud hyn).

•		 Os	ydych	yn	byw	mewn	fflat	mae'n	
debygol y bydd larymau mwg eisoes 
wedi'u gosod. Dylech siarad â'ch 
landlord ynglŷn â phrofi'r larymau hyn.

•		 Mae	larymau	mwg	batri	yn	iawn	ond	
larymau wedi'u cysylltu â'r brif wifren 
drydan yw'r rhai gorau.

LARYMAU MWG

BOB
WYTHNOS

BOB
BLWYDDYN

BOB
6 MIS

BOB
10 MLYNEDD
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CYFARPAR DIFFODD TÂN A LLWYBRAU DIANC

Dylai gwarchodwyr 
plant gadw blanced 
dân yn y gegin. 
Dylai fod nod Safon 
Brydeinig 6575 arni. 
Fel arfer nid oes 
angen cyfarpar diffodd tân arall a dylai 
gwarchodwyr plant wybod mai gwagio'r 
adeilad yn ddiogel yw'r flaenoriaeth gyntaf. 

Yn gyffredinol, mae'r llwybrau dianc 
o dai sydd ag un neu ddau lawr yn syml. 
Prin iawn yw'r darpariaethau eraill sydd 
eu hangen ar wahân i sicrhau bod pob 
ystafell a ddefnyddir i warchod plant yn 
agor yn syth i'r cyntedd neu'r grisiau sy'n 
arwain at fynedfa'r tŷ neu'r fflat, neu fod 
ffenestr neu ddrws y gellir dianc drwyddi 
neu drwyddo.

Bydd y rhan fwyaf o dai a fflatiau 
a adeiladwyd yn ystod yr ugain mlynedd 
diwethaf wedi'u cynllunio'n addas, ar yr 
amod nad oes unrhyw addasiadau heb 
awdurdod wedi'u gwneud, gan y byddant 
wedi'u hadeiladu yn ôl safonau adeiladu 
modern. Mae'n bosibl y bydd tai a fflatiau 
hŷn yn addas o hyd ond bydd angen rhoi 
mwy o ystyriaeth i'r mannau lle y caiff plant 

eu gwarchod. Mae ystafelloedd lle mae 
angen i chi fynd drwy ystafell arall cyn 
cyrraedd y cyntedd neu'r grisiau yn peri mwy 
o risg o gael eich amgáu gan dân ac fel arfer 
mae angen larwm mwg yn yr ystafell sydd 
agosaf at y cyntedd neu'r grisiau. Ni ddylech 
byth orfod mynd drwy ddwy ystafell er 
mwyn cyrraedd y cyntedd neu'r grisiau.

Peidiwch â storio 
pethau yn 
y cyntedd neu ar 
y grisiau, fel 
cadeiriau gwthio. 
Gallai'r rhain eich 
rhwystro rhag dianc 
mewn argyfwng.

Os oes mwy na dau lawr yn eich tŷ, 
yna mae'n debygol y bydd angen i chi 
sicrhau bod gennych risiau gwrthdân. 
Byddant eisoes wedi'u gosod yn y rhan 
fwyaf o fflatiau.

Fel arfer, dylai oedolion allu agor pob 
allanfa yn hawdd, yn ddelfrydol heb 
ddefnyddio allwedd. Mae'n debygol mai 
clo 'Yale' syml yw'r math gorau. Os yw'n 
debygol y gall plant gyrraedd y clo hwn 
ac y gallent fod mewn perygl y tu allan, 
yna gallai bollt syml ar lefel uwch fod yn 
dderbyniol.

CYFARPAR DIFFODD TÂN

LLWYBRAU DIANC
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CYNLLUN DIANC

Dylai fod gennych gynllun dianc eisoes. 
Gofynnwch nifer o gwestiynau i chi'ch hun.

•	 A	fydd	pawb	wedi’u	hysbysu	mewn	pryd?

•	 Sut	y	byddech	yn	dianc	pe	na	allech	
ddefnyddio'r	grisiau?

•	 A	ellir	agor	y	ffenestri?

•	 A	oes	unrhyw	beryglon	o	dan	y	ffenestr	
fel	grisiau	i	lawr	i	seler?

•	 A	oes	ffôn	i	fyny'r	grisiau?	A	allwn	
hysbysu	fy	nghymdogion?

•	 Os	ydych	yn	gofalu	am	blant	ag	
anableddau mae'n bosibl y bydd angen 
cymryd rhagofalon arbennig. 

Mae mwy o risg y cewch eich dal gan dân 
yn ystod y nos pan fyddwch yn cysgu.

Dylid dilyn trefn amser gwely;

•	 	Sicrhewch	fod	offer	nwy	a	thrydan	wedi'u	
diffodd.

•	 Gwnewch	yn	siŵr bod unrhyw sigaréts 
wedi'u diffodd yn llwyr. Peidiwch byth 
â smygu yn y gwely.

•	 Caewch	bob	drws.	Drwy	gau	drysau	
gallwch gadw eich llwybr dianc yn rhydd 
rhag tân.

•	 Sicrhewch	nad	oes	unrhyw	beth	yn	
rhwystro eich llwybr dianc a gwnewch 
yn siŵr bod allweddi drysau a ffenestri   
yn y lle cywir.

Dylai fod digon o oedolion i sicrhau 
y gallwch ddianc yn ddiogel yn enwedig 
os bydd angen i chi gario plant.

YSTYRIAETHAU YCHWANEGOL 
WRTH WARCHOD DROS NOS

CYNLLUN DIANC
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MATERION CYFREITHIOL

Mae sefyllfa gyfreithiol gwarchodwyr plant 
yn e.c. glir. Lle'r ydych yn manteisio ar 
Adran 96 o Ddeddf Gofal Plant 2006 
"Childcare on Domestic Premises", ac yn 
cyflogi cynorthwywyr neu'n neilltuo rhan 
o'ch safle yn unswydd ar gyfer gofal plant, 
mae'n rhaid i chi gydymffurfio â gofynion 
Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 
(Diogelwch Tân) 2005. Mae'r Gorchymyn 
hwn yn ei gwneud yn ofynnol i chi gynnal 
asesiad risgiau tân ar gyfer eich tŷ neu fflat, 
a chofnodi unrhyw ganfyddiadau pwysig 
a gweithredu arnynt. Dylech adolygu eich 
asesiad risgiau tân os bydd unrhyw beth 
yn newid, fel gofalu am blant iau.

Gallwch gael cyngor ar sut i wneud hyn ar 
wefan y llywodraeth www.fire.gov.uk ac 
mae llyfryn byr a gynlluniwyd ar gyfer 
busnesau bach ar gael yn www.wales.gov.
uk/fire ac www.communities.gov.uk/fire

Fodd bynnag, mae'n annhebygol y caiff 
grym llawn y ddeddfwriaeth ei ddefnyddio 
mewn lleoliadau gwarchod plant. 
Bydd Gwasanaethau Tân ac Achub fel arfer 
yn rhoi cyngor ar ddelio â materion yn 
ymwneud â diogelwch tân a dim ond mewn 
achosion eithriadol y byddant yn cymryd 
camau gorfodi ffurfiol. Gallwch gysylltu 
â'ch Gwasanaeth Tân ac Achub lleol i gael 
cyngor ond ni fydd yn gallu dod a gwneud 
eich asesiad risgiau tân i chi. Ni ddylai fod 
angen i chi gyflogi arbenigwr i gynnal eich 
asesiad risgiau tân oni bai bod eich tŷ yn 
fawr neu'n gymhleth iawn.

MATERION CYFREITHIOL
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